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OB OBJAVI ENAJSTE KNJIGE DOKUMENTOV ORGANOV IN 
ORGANIZACIJ NARODNOOSVOBODILNEGA 

GIBANJA V SLOVENIJI

Enajsta knjiga Dokumenti organov in organizacij narodnoosvo
bodilnega gibanja v Sloveniji 1941-1945 (prej Dokumenti ljudske 
revolucije v Sloveniji, knjiga 1-7, Inštitut za zgodovino delavskega 
gibanja v Ljubljani, Ljubljana 1962-1989, nato Dokumenti or
ganov in organizacij narodnoosvobodilnega gibanja v Sloveniji, 
knjiga 8-10, Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana 2001-2005) je 
prva iz serije objav tematskih zbirk virov. Po kapitulaciji Italije 
septembra 1943. leta si je vodstvo narodnoosvobodilnega giba
nja postavilo za temeljno nalogo okrepitev narodnoosvobodilnega 
gibanja, onesposobitev njegovih nasprotnikov, vključitev čim ve
čjega števila še neopredeljenih v Osvobodilno fronto slovenskega 
naroda ter prevzem in organizacijo ljudske oblasti na terenu. Vse 
to se je odražalo tudi v količini ohranjenega arhivskega gradiva. 
Zato je potreben tudi bolj selektiven pristop pri izboru gradiva za 
objavo. V doslej izdanih knjigah so objavljeni kronološko urejeni 
dokumenti političnih in oblastnih organov in organizacij naro
dnoosvobodilnega gibanja v Sloveniji od 1941 do 1943. V enaj
sti knjigi objavljamo ohranjene zapisnike najvišjih političnih in 
oblastnih organov in organizacij NOB, to je Centralnega komiteja 
Komunistične partije Slovenije, Pokrajinskega komiteja Zveze ko
munistične mladine Jugoslavije (SKOJ) za Slovenijo, Vrhovnega 
plenuma Osvobodilne fronte slovenskega naroda, Izvršnega od
bora Osvobodilne fronte slovenskega naroda, Upravne komisije 
za osvobojeno slovensko ozemlje, Narodnoosvobodilnega sveta 
za Primorsko Slovenijo, Pokrajinskega narodnoosvobodilnega 
odbora za Slovensko Primorje in Predsedstva Slovenskega na
rodnoosvobodilnega sveta. Objavljenih je 160 zapisnikov, ki so 
med seboj ločeni po poglavjih, oštevilčeni pa so tekoče. Zapisniki 
so objavljeni v celoti in v izvirni obliki. Metodologija obdelave je 
enaka kot v prejšnjih knjigah. V opombah je poleg nahajališča 
navedeno, ali je izvirnik pisan z roko, če pa je pisan na stroj, po
sebej ne navajamo. Lastnoročni podpisi v izvirniku so označeni s 
krepkim tiskom. Razrešena je večina ilegalnih imen, kjer je bilo 
še mogoče najti podatke, pojasnjeni so danes že nerazumljivi poj
mi in dogodki, s kazalkami je opozorjeno na vsebinsko povezane 
dokumente, navedena je pomembnejša literatura.

Ljubljana, december 2010 Uredništvo
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CENTRALNI KOMITE KOMUNISTIČNE
PARTIJE SLOVENIJE

Centralni komite Komunistične partije Slovenije (CK KPS) kot najviš
ji organ Komunistične partije Slovenije v času druge svetovne vojne, 
organ, ki je v kontekstu partijskih strateških opredelitev vodil odpor 
proti okupatorjem, je v začetku leta 1941 deloval v sestavi, v kakr
šni je bil izvoljen na 3. konferenci Komunistične stranke Slovenije 
na Vinjah nad Dolskim pri Ljubljani konec junija 1940. leta. Boris 
Kidrič je na partijski konferenci na Cinku v Kočevskem Rogu julija
1942 navedel, daje Centralni komite pred vojno štel 25 članov. Viri 
in literatura navajajo, da so bili člani Edvard Kardelj, Boris Kidrič, 
Miha Marinko, Tone Tomšič, Vida Tomšič, Stane Žagar, Oskar Ko
vačič, Miloš Zidanšek, Lojze Hohkraut, dr. Jože Potrč, Jože Lacko, 
Pepca Kardelj, Boris Kraigher, Tone Dolinšek, Ignac Tratar, Franc 
Salamon, Vencelj Perko, Jože Mihelčič, Viktor Stopar, Štefan Kovač, 
ing. Janez Marentič, Franc Farčnik, Angela Ocepek, Jože Ažman in 
Maks Strmecki. Rudi Zupanc, Albin Vipotnik, Maks Henigman, Leon 
Novak in Slavko Šlander pa se največkrat omenjajo kot kandidati za 
člane centralnega komiteja.1

Sekretar Centralnega komiteja KPS je bil že od ustanovnega kongre
sa KPS leta 1937 Franc Leskošek - Luka in je to ostal do decembra 
1945.

Organizacijski sekretar je bil do decembra 1941 Tone Tomšič, po 
njegovi aretaciji ga je zamenjal Boris Kraigher. Kraigher je bil areti
ran maja 1942 in takrat je funkcijo organizacijskega sekretarja zača
sno prevzel Ivan Maček - Matija, avgusta 1942 pa je bil imenovan na 
to funkcijo Boris Kidrič. Po vrnitvi Borisa Kraigherja iz Gonarsa no
vembra 1942 je le-ta zopet prevzel organizacijske posle, julija 1943 
ponovno Ivan Maček, ko je bil Kraigher imenovan za političnega ko
misarja glavnega poveljstva, in sicer formalno do konca leta 1943. 
Po njegovem odhodu na zasedanje AVNOJ-a v Jajce je namreč orga
nizacijske posle prevzela Lidija Šentjurc. Marca 1944 je Šentjurčeva 
odšla na Primorsko in nadomestila jo je Vida Tomšič. Oktobra 1944 
je mesto organizacijskega sekretarja prevzel ponovno Boris Kraigher,

l Več glej Vida Deželak Barič, Komunistična partija Slovenije in revolucionar
no gibanje 1941-1943 (dalje Deželak, Komunistična partija), Ljubljana 2007, 
str. 79-80 in Vida Deželak Barič, Osrednje vodstvo Komunistične partije Slove
nije v vojnem obdobju 1941-1945 (dalje Deželak, Osrednje vodstvo), Prispevki 
za novejšo zgodovino, 1993, št. 1-2, str. 87-88.



Z začetkom vojne se je število članov in kandidatov Centralnega 
komiteja KPS začelo zmanjševati (bili so aretirani, ali pa so padli) in 
centralni komite seje skrčil le na nekaj- člansko vodstvo. Leta 1941 
so padli, umrli ali pa bili aretirani in zaprti dr. Jože Potrč (aretiran 
in vojno je preživel v vojnem ujetništvu), Franc Salamon (aretiran in 
ustreljen), Vencelj Perko (aretiran, pobegnil k partizanom, izključen 
iz KP in leta 1943 ponovno sprejet v KP, ne pa tudi v CK), Slav
ko Šlander (aretiran in ustreljen), Jože Ažman (padel), Leon Novak 
(aretiran in ustreljen), Štefan Kovač (padel), Jože Mihelčič (zajet in 
ustreljen), Maks Henigman (padel), Franc Farčnik (zajet in umrl v 
zaporu), Rudi Zupanc pa je bil izključen iz KP. Konec leta 1941 so 
bili aretirani še Tone Tomšič, Oskar Kovačič, Miha Marinko, Vida 
Tomšič in Pepca Kardelj. Tomšič je bil maja 1942 ustreljen, drugi 
so bili odpeljani v italijanske zapore, od koder so se vrnili konec leta 
1943 oz. v začetku leta 1944 in vsi nadaljevali delo, razen Oskarja 
Kovačiča, kije januarja 1944 umrl. Decembra 1941 je bil aretiran 
tudi Ignac Tratar in vojno je preživel v različnih taboriščih.3

Leta 1942 so padli Miloš Zidanšek, Stane Žagar, Lojze Hohkraut 
in Jože Lacko. Tone Dolinšek je bil aretiran in vojno je preživel v 
različnih taboriščih. Aretiranje bil tudi Boris Kraigher, vendar mu 
je uspelo pobegniti iz taborišča Gonars, Janez Marentič pa je zaradi 
bolezni umrl. Leta 1943 je bil ustreljen še Maks Strmecki.

Prvo trajnejšo okrepitev je pomenila vključitev Ivana Mačka -  Ma
tije kot člana CK KPS marca 1942. leta in Vladimirja Krivica kot 
kandidata za člana CK KPS poleti 1942. Jeseni leta 1942 je CK KPS 
štel devet članov in kandidatov (Leskošek, Kardelj, Kidrič, Ocepek, 
Krivic, Kraigher, Maček, Stopar in Strmecki). Junija 1943 so sprejeli 
kot kandidata za člana CK KPS Borisa Ziherla. Maja 1943 je postal 
kandidat Ivan Kavčič, ki je takrat postal namestnik političnega ko
misarja inje bil odgovoren za partijsko organizacijo v vojski. Junija 
1943 so kot kandidata sprejeli Dušana Kvedra -  Tomaža, avgusta 
1943 kot kandidata še Viktorja Avblja -  Rudija, oktobra 1943 pa je 
postala članica CK KPS Lidija Šentjurc, po svoji funkciji pa mor
da še Stane Kavčič kot sekretar pokrajinskega komiteja SKOJ za 
Slovenijo. Dr. Aleš Bebler je verjetno postal kandidat za člana v

2 Več glej Deželak, Komunistična partija, str. 86-87 in Deželak, Osrednje vod
stvo, str. 95-97.
3 Več glej Deželak, Komunistična partija, str. 80-83 in Deželak, Osrednje vod
stvo, str. 91-93.

marca 1945 pa gaje še enkrat zamenjala Lidija Šentjurc.2
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začetku leta 1944. Zadnja okrepitev centralnega komiteja je bila v 
začetku leta 1945, ko je bila kot kandidatka vključena Mira Tomšič 
Svetina.4

Od sredine leta 1943 CK KPS ni imel več izgub zaradi aretacij ali 
ker bi člani padli, bilo pa je nekaj izključenih, in sicer Viktor Sto
par marca 1944 zaradi »pohorske afere«,5 vendar je bil septembra 
ponovno sprejet v partijo, ne pa tudi v CK KPS; pozimi 1944/ 1945 
je bil izključen kot kandidat za CK KPS Dušan Kveder -  razlog ni 
povsem jasen; Boris Kidrič pa je bil odstranjen z vseh funkcij ju
nija 1944 na zahtevo Centralnega komiteja KP Jugoslavije, vendar 
je bila ta izključitev kmalu preklicana.6 Tako je CK KPS sredi leta
1944 štel 16 ali 17 članov in kandidatov (Edvard Kardelj, Boris 
Kidrič, Miha Marinko, Vida Tomšič, Pepca Kardelj, Boris Kraigher, 
Tone Dolinšek, Ignac Tratar, Angela Ocepek, Ivan Maček, Vladimir 
Krivic, Boris Ziherl, Dušan Kveder, Viktor Avbelj, Lidija Šentjurc, 
Aleš Bebler in morda Stane Kavčič).7

Centralni komite je imel ožje vodstvo, imenovano sekretariat, biro 
ali operacijski komite (na začetku 5 članov). V letu 1941 so to bili 
Franc Leskošek, Tone Tomšič, Miha Marinko, Boris Kidrič in ver
jetno Edvard Kardelj. Po Tomšičevi in Marinkovi aretaciji sta bila 
v biro vključena organizacijski sekretar Boris Kraigher in marca 
1942 še Ivan Maček. Tako so ves vojni čas biro predstavljali pred
vsem Kidrič, Leskošek, Kraigher in Maček.

Sedež Centralnega komiteja KP Slovenije je bil do srede leta 1942 
v Ljubljani, od junija do avgusta 1942 v Kočevskem Rogu, nato 
na Podlipoglavu, od oktobra 1942 v Polhograjskih Dolomitih in od 
aprila 1943 do konca vojne zopet v Rogu. Delovanje centralnega 
komiteja oziroma biroja ni bilo urejeno s formalnimi pravili, temveč 
izrazito v skladu z neposrednimi potrebami in možnostmi.8

Komunistična partija Slovenije je bila sestavni del enotne Komuni
stične partije Jugoslavije. V Centralnem komiteju KP Jugoslavije je 
imela svoje predstavnike. Na peti državni konferenci KP Jugoslavije 
oktobra 1940 so bili vanj izvoljeni Edvard Kardelj, Franc Leskošek,

4 Več glej Deželak, Komunistična partija, str. 80-83 in Deželak, Osrednje vod
stvo, str. 93.
5 Glej zapisnike CK KPS št. 2, 3, 4, 7 in 9.
6 Več glej Deželak, Komunistična partija, str. 93-94.
7 Več glej Deželak, Osrednje vodstvo, str. 94-95.
8 Več glej Deželak, Osrednje vodstvo, str. 97.
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Boris Kidrič, Miha Marinko in Vida Tomšič, kot kandidati pa Franc 
Salamon, Slavko Šlander, Miloš Zidanšek, Tone Tomšič in Boris 
Kraigher. V sedemčlanskem biroju CK KPJ sta bila Edvard Kardelj 
in Franc Leskošek. Med vojno novih članov niso sprejemali.9

Centralni komite KPS je vzdrževal redne stike s Centralnim komi
tejem Komunistične partije Jugoslavije. Ti stiki so bili leta 1941 
v glavnem osebni, kasneje pa preko Radia Svobodna Jugoslavija, 
preko radijske zveze s Kominterno ter pisno preko kurirskih zvez. 
Za stike z organizacijami KPS na terenu in usmerjanje njihovega 
delovanja je komite glede na razmere v posameznih pokrajinah 
ustanavljal poverjeništva, pokrajinske oziroma oblastne in okrožne 
komiteje, pošiljal pa je tudi inštruktorje na teren.

Za vzgojo svojih kadrovje centralni komite ustanovil Partijsko šolo CK 
KPS (1943-1945).10 Formiral je tudi kadrovsko komisijo,11 kontrolno 
komisijo (1943-1945)12 in komisijo za agitacijo in propagando.13 Imel 
j e tudi svoj o tehniko (Centralna tehnika KPS)14 ter specialno partij sko 
organizacijo za zbiranje obveščevalnih podatkov in varnostno službo, 
imenovano Varnostna obveščevalna služba (VOS), kasneje OZNA.15
V nekaterih odločilnih obdobjih NOB je skliceval konference in po
svetovanja vodilnega partijskega kadra, da bi usklajeval dejavnost 
organizacij in organov KPS ter oblikoval izhodišče za nadaljnje po
litično delo.

Arhivsko gradivo Centralnega komiteja Komunistične partije Slo
venije, ki je nastajalo v času druge svetovne vojne, je bilo hra
njeno v zelo težkih pogojih, v najrazličnejših skrivališčih, večkrat 
tudi zakopano. Za leto 1941 so ohranjeni samo posamezni doku
menti. Decembra 1941 je italijanska kvestura zaplenila del arhiva

9 Več glej Deželak, Osrednje vodstvo, str. 97.
10 Glej ARS, sign.: AS 1500, Partijska šola pri Centralnem komiteju Komuni
stične partije Slovenije. Glej še Deželak-Barič Vida, Partijsko šolstvo med naro
dnoosvobodilnim bojem v Sloveniji v Prosveta u narodnooslobodilačkom ratu i 
revoluciji naroda i narodnosti Jugoslavije, Novi Sad, 1984, str. 505-516.
11 Glej ARS, sign.: AS 1487, CK KPS, šk. 45-49.
12 Glej ARS, sign.: AS 1487, CK KPS, šk. 44.
13 Glej ARS, sign.: AS 1487, CK KPS, šk. 51-55.
14 Glej ARS, sign.: AS 1478, Centralna tehnika Komunistične partije Slove
nije. Glej še Jože Krall, Osrednje tiskarne na Slovenskem: I Osrednje tiskarne. 
Knjižnica NOV in POS 40/1, Ljubljana 1972 (dalje Krall, Partizanske tiskarne: I 
Osrednje tiskarne).
15 Glej ARS, sign.: AS 1483, Centralna komisija Varnostne obveščevalne služ
be in AS 1931, Republiški sekretariat za notranje zadeve, šk. 591-697 (OZNA) 
in 698-708 (VOS).
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Tonetu Tomšiču in Mihi Marinku. Zaplenjene dokumente so od
peljali v Rim (od tu pa naj bi jih, po pripovedovanju, ob koncu 
vojne odpeljali Američani v Washington). Drugi del arhiva CK KPS 
je bil zakopan v Obrijah pri Valentinu Petaču, kjer je bil bunker 
CK KPS. Italijani so Petača ustrelili, kje je bil zakopan arhiv, pa 
ni vedel nihče. Kljub večkratnemu iskanju in prekopavanju tere
na gradiva ni uspelo najti.16 Arhiv, ki je nastal od maja 1942 do 
roške ofenzive avgusta 1942, je bil zakonspiriran na Rogu. Itali
jani so ob ofenzivi gradivo našli in ga delno zažgali. Nekatere do
kumente pa so ohranili in prevedli. Strnjena »registratura« CK KPS 
poteka od avgusta 1942 do konca druge svetovne vojne. Za ob
dobje od oktobra do decembra 1942 je ohranjen tako imenovani 
Kardeljev arhiv,17 ki je nastal v času bivanja Edvarda Kardelja v 
Ljubljani. Ta arhiv je bil po njegovem odhodu iz Ljubljane v Dolo
mite decembra 1942 zazidan v Ljubljani in ga je Zgodovinskemu 
arhivu Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije izročil 
Edvard Kardelj leta 1957. Del gradiva je arhivu leta 1984 izročil 
tudi Ivan Maček.18 Nekaj dokumentov so prinesli posamezniki. 
Mnogi dokumenti so bili zelo poškodovani, zato so bili laminirani 
oziroma konzervirani. Večina gradiva je mikrofilmanega.

V tej publikaciji objavljeni zapisniki sej (politbiroja, plenuma, bi
roja) Centralnega komiteja KP Slovenije zajemajo čas od februarja
1944 do 23. oziroma 27. aprila 1945.19 Iz časa pred februarjem
1944 je uredništvo našlo samo en zapisnik, in sicer iz 10. avgusta 
1942, ki je že bil objavljen v Dokumentih ljudske revolucije v Slo
veniji, knj. 3 (več glej dok. št. 1, op. 1), vendar nepopolno (izpuščen 
tekst označen s pikami). Objavljenih je 50 zapisnikov. Vsi se hrani
jo v Arhivu Republike Slovenije, v fondu AS 1487, Centralni komite 
Komunistične partije Slovenije, a.e. od 12 do 21, šk. 1. V zvezku, ki 
se hrani pod a.e. 19, so zapisniki od 20. septembra 1944 do 21. ju
nija 1945 oziroma 18. julija 1945 (zadnja seja je napisana na liste, 
ki so vloženi v omenjeni zvezek), toda v tej publikaciji so objavljeni 
samo zapisniki do konca druge svetovne vojne. Kasnejši zapisniki 
(2., 5., 21. junij in 18. julija 1945) so že objavljeni v: Darinka Dr

16 Glej Poročilo Zgodovinskega arhiva Centralnega komiteja ZKS dne 14. mar
ca 1969 v ARS, sign.: AS 1589, Centralni komite Zveze komunistov Slovenije, 
šk. 5461.
17 Gradivo se hrani v fondu AS 1521, Kardelj Edvard, šk. 4, 5 in 6. Dokumenti 
so bili objavljeni v zborniku Jesen 1942 Korespondenca Edvarda Kardelja in 
Borisa Kidriča, Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana 1963.
is Hranijo se v fondu AS 1487, CK KPS, šk. 60.
19 Glej dok. št. 50.
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novšek, Zapisniki politbiroja CK KPS/ZKS 1945-1954, VIRI št. 15, 
Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana 2000.

Priprava ohranjenih zapisnikov sej Centralnega komiteja KPS za 
ta čas je bila za objavo zelo zahtevna. Značilnost teh bolj zapiskov 
oziroma zabeležk kot zapisnikov je, da so pisani v rokopisu v zvez
ke in na lističe, le eden je tipkan (24. oktober 1944). Zapisnike oz. 
beležke je pisala največ Vida Tomšič, nekaj pa tudi Lidija Šentjurc, 
Viktor Avbelj in Aleš Bebler.
Sej so se poleg članov udeleževali tudi drugi posamezniki, ki so so
delovali na seji zaradi obravnave določene teme.

Zapisniki so težko berljivi s pogostimi okrajšavami, zato žal neka
terih besed nismo uspeli prepoznati. To navajamo posebej v opom
bah. Nobena seja v zapisnikih ni oštevilčena. Tako ne moremo z 
gotovostjo vedeti, ali so za ta čas ohranjeni vsi zapisniki.
Ohranili smo prvotno obliko zapisa, ker bi se pomen neke misli 
lahko spremenil, če bi besedilo pisali npr. kar naprej v isti vrsti, saj 
nova vrsta mnogokrat pomeni tudi novo misel. Tudi ločila smo toč
no prepisali iz originala, saj bi se z njihovim popravljanjem lahko 
spremenil vsebinski pomen. Okrajšanih besed nismo dopolnjevali, 
npr. z oglatimi oklepaji, ker bi tudi s tem posegom lahko spreminja
li njihov smisel. Skratka: slovnično nismo ničesar popravljali, razen 
očitnih pomot pri pisanju. Ohranjeno je tudi takratno izrazoslovje. 
Razne posebnosti, kot so pripisi z roko ipd., navajamo v opombah.

Poskušali smo razrešiti imena, ker se mnogokrat omenjajo posa
mezniki samo z imenom ali priimkom, velikokrat s partizanskim 
oz. ilegalnim imenom. Pri vsakem posamezniku navajamo le naj
pomembnejše podatke o njegovem delovanju oz. funkcijo, ki jo je 
opravljal v tistem času, navadno pri njegovi prvi omembi v knjigi.

Zapisniki niso podpisani. Podpis bi pomenil verifikacijo. Čeprav ni
kjer na zapisnikih ne zasledimo opombe, da so zaupni ali tajni, je 
že sam način delovanja Partije v tistem času določal njihovo taj
nost, saj so bili pogovori na sejah odkriti, konkretni in z velikim 
poudarkom na slabostih ljudi. Mnogokrat so bili tudi samokritični 
do lastnega dela, kar je bila navada tistega časa (»kritika in samo
kritika«). Včasih so uporabljali tudi »trde« izraze. Ta neposrednost 
in prepričanje, da so zabeležke namenjene njim samim, to je samo 
lastnim očem, daje tem zapisnikom večjo težo, saj niso bili pisani 
(prikrojeni) za javno rabo.

13



Branje zapisnikov zahteva od uporabnika potrpljenje in vsaj osnov
no znanje o času, ko so zapisniki nastali; dobro mora poznati tudi 
delovanje Komunistične partije. Mnogokrat nas le opozorijo na do
ločen dogodek ali proces.
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ŠT. 1

ZAPISNIK SEJE CENTRALNEGA KOMITEJA 
KOMUNISTIČNE PARTIJE SLOVENIJE 

DNE 10. AVGUSTA 1942'

SEJA CK KPS 10. VIII. 1942. Navzoči: KRIŠTOF [Edvard Kardelj]2, 
LUKA [Franc Leskošek]3, MATIJA [Ivan Maček]4 in PETER [Boris

1 Zapisnik je zaplenila enota italijanske divizije Cacciatori delle Alpi v roški 
ofenzivi in v izvirniku pri nas ni ohranjen. Prevod v italijanščino je v Arhivu 
Republike Slovenije (dalje ARS), sign.: AS 1777, Poveljstvo 22. pehotne divizije 
Cacciatori delle Alpi, šk. 792/11 in v AS 1513, Zbirka gradiva o komunistični de
javnosti iz okupatorskih policijskih, sodnih in vojaških organov 1941-1945, šk. 
1. Dokument je objavljen v Dokumentih ljudske revolucije v Sloveniji, knjiga 
1-7, Inštitut za zgodovino delavskega gibanja v Ljubljani, Ljubljana 1962-1989, 
nato Dokumenti organov in organizacij narodnoosvobodilnega gibanja v Slove
niji, knjiga 8-10, Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana 2001- 2005 (dalje Do
kumenti), knj. 3, dok. št. 27, str. 49-51. Za objavo je bil dokument preveden iz 
italijanščine v slovenščino.
2 Edvard Kardelj - Bevc, Birk (1910-1979). Član Komunistične partije Ju
goslavije je bil od leta 1928. Na ustanovnem kongresu Komunistične partije 
Slovenije leta 1937 je bil izvoljen za člana Centralnega komiteja KP Slovenije. 
Od maja 1938 je bil član začasnega vodstva Komunistične partije Jugoslavije, 
od marca 1939 član Centralnega komiteja KP Jugoslavije oziroma politbiroja 
in sekretariata Centralnega komiteja KP Jugoslavije. Udeležil se je posvetova
nja Centralnega komiteja KP Jugoslavije maja 1941 v Zagrebu, nato pa je kot 
delegat Centralnega komiteja KP Jugoslavije organiziral vstajo proti okupatorju 
v Sloveniji in na Hrvaškem. Jeseni 1941. leta je odšel v Vrhovni štab NOV in 
PO Jugoslavije. Na posvetovanju v Stolicah septembra 1941 je bil imenovan 
za člana Vrhovnega štaba. Od začetka januarja 1942 dalje je bil v Zagrebu, 
marca 1942 se je vrnil v Slovenijo. V začetku oktobra 1943 je odšel v Vrhovni 
štab NOV in PO Jugoslavije, kjer je delal tudi kot član Centralnega komiteja KP 
Jugoslavije. B ilje odposlanec AVNOJ od 1. zasedanja dalje. Na drugem zaseda
nju AVNOJ je bil izvoljen za podpredsednika Nacionalnega komiteja osvoboditve 
Jugoslavije, nato je bil podpredsednik začasne vlade Demokratične federativne 
Jugoslavije in kasneje Federativne ljudske republike Jugoslavije. Po osvoboditvi 
je opravljal najodgovornejše politične in državne funkcije. Narodni heroj.
3 Franc Leskošek - Luka (1897-1983|. Leta 1926 je postal član Komunistične 
partije Jugoslavije. V politbiro Centralnega komiteja KP Jugoslavije je bil izvo
ljen junija 1936, sekretar Centralnega komiteja KP Slovenije pa je postal aprila 
1937. Leta 1940 je zaradi političnega delovanja moral v ilegalo. Na peti konfe
renci KP Jugoslavije oktobra 1940 je bil izvoljen v politbiro Centralnega komi
teja KP Jugoslavije. Aprila 1941 seje v Ljubljani udeležil ustanovnega sestanka 
OF. Prevzel je vojaški sektor ter začel organizirati oboroženo borbo proti okupa
torju. Pod imenom Peter Strugarje postal prvi komandant Glavnega poveljstva 
slovenskih partizanskih čet (do oktobra 1942). B ilje tudi član Vrhovnega štaba 
NOV in PO Jugoslavije. Oktobra 1942 je bil kooptiran v Izvršni odbor OF, na 
drugem zasedanju AVNOJ je bil izvoljen v Predsedstvo AVNOJa. Po končani voj
ni je opravljal številne politične in državne funkcije. Narodni heroj.
4 Ivan Maček - Matija (1908-1993). Leta 1930 je postal član Komunistične
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Kidrič].5

1. točka: Brzojavka Deda5 o liniji CK KPS 
Sklepi:
Vsebina brzojavke o ukinitvi imena »Proletarska« brigada se 
vzame brez ugovora na znanje. Proletarska brigada se preimenuje 
v udarno partizansko brigado. Značko s srpom in kladivom na 
peterokraki zvezdi naj brigada nadomesti z značko in zastavo 
predpisano za ostale partizanske oddelke, na rokave pa naj si 
borci sešijejo črki U. B. Pooblasti se Luko, da izda ukaz,7 Krištofa 
pa, da pripravi dnevno povelje8 s primernim pojasnilom ter z

partije Jugoslavije. Sekretar Pokrajinskega komiteja KP za Slovenijo je bil od 
leta 1934 do odhoda v Moskvo leta 1935. Po vrnitvi leta 1937 je postal član 
Centralnega komiteja KP Slovenije. Zaradi političnega delovanja je bil večkrat 
aretiran in leta 1938 obsojen na 4 leta zapora. Zaprtje bil v Sremski Mitroviči, 
od koder je pobegnil avgusta 1941. Odšel je najprej na Fruško goro, nato pa v 
Srbijo. V Vrhovnem štabu NOV in PO Jugoslavije je delal do leta 1942, ko se je 
vrnil v Slovenijo. Postal je komisar Glavnega poveljstva SPČ (pod imenom Jernej 
Posavc), od oktobra 1942 do junija 1943 pa je bil komandant Glavnega štaba 
NOV in PO Slovenije. Oktobra 1943 je bil izvoljen za člana SNOO in AVNOJ, leta 
1944 še v Izvršni odbor OF. Jeseni 1944 je postal načelnik oddelka za zaščito 
naroda (OZNA) in ostal na tej dolžnosti do leta 1946. Nato je opravljal številne 
politične in državne funkcije. Narodni heroj.
s Boris Kidrič - Peter (1912-1953). Leta 1928 je bil sprejet v Komunistično 
partijo Jugoslavije. Leta 1932 je postal član Pokrajinskega komiteja KPJ za 
Slovenijo, na 4. državni konferenci decembra 1934 je bil izvoljen za kandida
ta za člana Centralnega komiteja KP Jugoslavije. Od maja 1935 do pomladi
1936 je bil sekretar SKOJ za Slovenijo. Junija 1940 je postal član Centralnega 
komiteja KP Slovenije (do smrti 1953) in septembra 1940 je bil izvoljen za člana 
Centralnega komiteja KP Jugoslavije (do 1953). Sodeloval je pri ustanovitvi OF 
in bil ves čas vojne sekretar Izvršnega odbora OF. Bil je prvi politični komisar 
Glavnega štaba Slovenskih partizanskih čet (junij -  julij, avgust -  oktober 1941, 
december 1941 -  marec 1942, oktober 1942 -  maj 1943, oktober 1944 -  marec 
1945). Na Zboru odposlancev slovenskega naroda oktobra 1943 v Kočevju je 
bil izvoljen v Predsedstvo SNOO. Vodil je slovensko delegacijo na II. zasedanju 
AVNOJ-a. V prvi slovenski vladi po drugi svetovni vojni, imenovani maja 1945, 
je bil njen predsednik. Po vojni je opravljal številne politične in državne funkcije. 
Narodni heroj.
6 Šifra za Kominterno.
7 Glavno poveljstvo Slovenskih partizanskih čet je 11. avgusta 1942 izdalo 
odredbo Tomšičevi brigadi o spremembi naziva. Glej Zbornik dokumentov in 
podatkov o narodnoosvobodilni vojni jugoslovanskih narodov (dalje Zbornik), 
Vojnozgodovinski inštitut Jugoslovanske ljudske armade, Ljubljana 1956, del 
VI, Boji v Sloveniji, knj. VI/3, dok. št. 106, str. 281.
8 Dnevno povelje Glavnega poveljstva slovenskih partizanskih čet z dne 10. 
avgusta 1942 o preimenovanju Tomšičeve brigade glej v ARS, sign.: AS 1481, 
Glavni štab NOV in PO Slovenije, a.š. 5037, šk. 5. Dokument je objavljen v Do
kumenti, knj. 3, dok. št. 28, str. 52-55.
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ustreznimi navodili političnim komisarjem.9 Brzojavko je treba 
hkrati razumeti kot splošno obsodbo sektaštva.
Ugotovi se, daje bila linija CK KPS v bistvu pravilna. Sklene se 
okrepiti kampanjo proti sektaštvu.
Ugotovi se nadalje, daje bila Birkova brzojavka s predlogom
o znaku OF za politične komisarje10 napisana in oddana 
telegrafistu, preden je DEDA sporočil svoje kritične pripombe.
2. točka: Kritika dela CK KPS
Sklepi: kritika na LUKO zaradi birokratskega mišljenja, 
dlakocepstva in slabega odnosa do tovarišev. Vsi člani CK 
apelirajo na LUKO, naj se zboljša. CK odloči, da bo namenil 
največjo pozornost partijskim vprašanjem. Sprejme se sklep o 
naslednji reorganizaciji dela CK: CK se loči od komande in od 
IOOF.

3. točka: Analiza vojske:
Sklepi:
Osredotočiti vse sile z namenom, da lahko takoj nato napademo 
Italijane. Začeti takoj uničevati belo gardo. Ta naloga se poveri 
URBANU11 in JERINU12. Tovariši pri glavnem poveljstvu pa naj se 
takoj povežejo s Štajersko in Gorenjsko.

4. točka: Naloge partije:
Sklepi:
Izdali bomo takoj navodila za borbo proti sektaštvu v zvezi s 
pripombami v »Delu« meseca avgusta13 ter instrukcije o načinu

9 Odredba Glavnega poveljstva slovenskih partizanskih čet z dne 10. avgusta
1942 o pojasnitvi dnevnega povelja o preimenovanju Tomšičeve brigade je v 
ARS, sign.: AS 1481, Glavni štab NOV in PO Slovenije, a.š. 5137, šk. 2. V Do
kumenti, knj. 3, dok. št. 29, str. 55-56 je objavljena zaplenjena odredba (AS 
1777, Poveljstvo 22. pehotne divizije Cacciatori delle Alpi, šk. 792/11), k ije  bila 
prevedena v italijanščino in za objavo prevedena ponovno v slovenščino. Zaple
njena odredba ima enako vsebino kot izvirnik, le nekatere besede so drugače 
postavljene.
10 Glej depešo Edvarda Kardelja dne 8. avgusta 1942, ki jo je poslal preko 
Izvršnega komiteja komunistične internacionale za Josipa Broza Tita v ARS, 
sign.: AS 1487, CK KPS, a.e. 69/9, šk. 4. Depeša je objavljena v Izvori za istoriju 
SKJ, Dokumenti centralnih organa KPJ - NOR i revolucija 1941-1945 (dalje 
Dokumenti CO KPJ), knjiga 6, dok. 92, str. 301-302, Beograd 1988.
n  Dr. Marjan Dermastia (1911-1971), inštruktor Glavnega poveljstva sloven
skih partizanskih čet.
12 Ivan Jakič - Jerin (1913-1987), namestnik komandanta 3. grupe odredov 
od aprila do julija 1942, nato komandant Tomšičeve brigade, vodja odseka za 
zveze pri 18. diviziji in 7. korpusu ter vodja za trupne zveze pri Glavnem štabu 
NOV in PO Slovenije.
13 Mišljenje članek Edvarda Kardelja: Odločen boj sektaštvu, k ije  objavljen v
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proučevanja naše literature.
Izdali bomo hkrati novo številko »Dela«.
Nemudoma je treba organizirati pri CK štirinajstdnevne tečaje za 
aktiviste z vodilnimi funkcijami.
Določi se še partijske aktiviste za posamezne kraje. Ureditev 
organizacijskih partijskih vprašanj se poveri Petru. Organizirati je 
treba tečaje za politične komisarje.

5. točka: Štajerska, Gorenjska, Primorska:
Sklepi:
KRIŠTOFU in PETRU je zaupana naloga, da pripravita kadre za 
Štajersko in Gorenjsko. Sklene se premestiti Glavno poveljstvo in 
IOOF na Gorenjsko.
Povezati seje treba s partijskimi organizacijami in pripraviti vse 
potrebno za prenašanje literature s kurirskimi patruljami.

6. točka: -  Zveze:
Sklepi:
Povezati s stalnimi patruljami glavni štab Hrvatske, CK KP 
Hrvatske, Ljubljano, Gorenjsko, Štajersko in Primorsko. Vodstvo 
teh stalnih povezovalnih patrulj se poveri tov. ČRNIVCU14 (do 
njegovega prihoda naj to nalogo opravlja tov ARTAČ)15.

5. točka-Razno.
Sklepi:
APIHA16 se prideli agitacijski gledališki skupini.
POVH17 bo nadomestil TILNA18
JAN19 je imenovan za poveljnika v Starem logu.
LUKI je poverjena naloga, da organizira pomožne čete 10 do 15 
mož na sektorju IV. grupe odredov

Dokumenti, knj. 2, dok. št. 153, str. 427-430.
14 Franc Čuček.
is Uredništvu ni uspelo identificirati osebe.
16 Milan Apih (1906-1992) je bil kulturno-prosvetni organizator na Dolenj
skem, sredi leta 1943 gaje Centralni komite KP Slovenije poslal k ZAVNOH, kjer 
je bil vodja kultumo-umetniškega odseka, 1944 je bil član komisije za agitacijo 
in propagando pri Centralnem komiteju KPS, avgusta 1944 je bil poveljnik po
veljstva Baze 24, b ilje vodja Odseka za ljudsko prosveto pri Predsedstvu SNOS 
in sekretar propagandne komisije OF, aprila 1945 je postal vodja četrtega odse
ka OZNA za Slovenijo.
17 Jože Draksler.
18 Mirko Frankič, intendant Glavnega štaba NOV in PO Slovenije, nato inten
dant Cankarjeve brigade, 15. divizije.
19 Ivan Lokovšek - Jan (1913-1993), politkomisar 1. bataljona Kočevskega 
odreda.
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KOLMAN20 ostane na razpolago PETRU za organizacijske posle. 

PREBRANO IN PODPISANO

PETER

ŠT. 2

ZAPISNIK SEJE CENTRALNEGA KOMITEJA 
KOMUNISTIČNE PARTIJE SLOVENIJE 

DNE 27. FEBRUARJA 19441

Seja 27. II. [1944]

Krištof [Edvard Kardelj], Luka [Franc Leskošek], Peter [Boris Ki
drič], Matija [Ivan Maček], Joža [Lidija Šentjurc],2 Vida [Tomšič],3

20 Stane Kolman.

1 Izvirnik, napisan delno s črnilom, delno s svinčnikom, v zvezek, je v ARS, 
sign.: AS 1487, CK KPS, a.e. 12, šk. 1. Zapisnik je pisala Vida Tomšič.
2 Lidija Šentjurc - Joža (1911-2000). V Komunistično partijo Jugoslavije je 
bila sprejeta leta 1932. Bila je članica agitpropa Centralnega komiteja SKOJ 
in redakcije Glas omladine v Zagrebu (1935-1936), članica Pokrajinskega ko
miteja SKOJ za Slovenijo od 1936 do 1941. Na Univerzi v Ljubljani je bila leta 
1937 poverjenica Centralnega komiteja KP Slovenije. Po okupaciji Jugoslavije je 
bila izseljena v Srbijo, od koder seje ilegalno vrnila septembra 1941. Najprej je 
delala kot članica Pokrajinskega komiteja SKOJ za Slovenijo (1941-1942), nato 
je postala sekretarka Okrožnega komiteja KPS za Ljubljano. Maja leta 1942 je 
postala članica poverjeništva Centralnega komiteja KP Slovenije in Izvršnega 
odbora OF za Ljubljano. Od junija 1943 je bila kandidatka za članico Central
nega komiteja KP Slovenije in od novembra 1943 članica politbiroja Centralnega 
komiteja KP Slovenije in članica SNOS ter od poletja 1944 poverjenica Cen
tralnega komiteja KP Slovenije in Izvršnega odbora OF za Slovensko primorje, 
Gorenjsko, Koroško in Trst do februarja 1945, ko je postala organizacijska se
kretarka Centralnega komiteja KP Slovenije (1945-1946, 1949-1952). Nato je 
opravljala številne politične in državne funkcije. Narodna herojinja.
3 Vida Tomšič (1913-1998). Članica Komunistične partije Jugoslavije je po
stala leta 1934. Na tretji konferenci Komunistične partije Slovenije leta 1940 je 
bila izvoljena v Centralni komite KP Slovenije. Na peti državni konferenci KP Ju
goslavije oktobra 1940 v Zagrebu je bila izvoljena v Centralni komite KP Jugo
slavije. V začetku leta 1941 je sodelovala pri ustanovitvi časopisa Naša žena. Po 
okupaciji Jugoslavije je ilegalno delovala v KP Slovenije v Ljubljani. Decembra 
istega leta je bila aretirana in maja 1942 obsojena na 25 let zapora in odpeljana 
v italijanske zapore. Po kapitulaciji Italije je oktobra 1943 prišla v Bari, kjer je 
bila med ustanovitelji 1. prekomorske brigade, v kateri je bila sekretarka briga-

19



■

Viktor [Stopar],4 Pepca [Kardelj],5 Primož [Aleš Bebler]6, Srebrnič 
[Jože],7 Vipotnik [Albin],8 Bogdan O[solnik].9

dnega komiteja partije. Januarja 1944 seje vrnila v Slovenijo. Februarja 1944 je 
bila izvoljena v SNOS, urejala je Ljudsko pravico, od februarja do oktobra 1944 
pa je bila tudi organizacijska sekretarka Centralnega komiteja KP Slovenije. V 
začetku januarja leta 1945 je odšla na Primorsko kot sekretarka Poverjeništva 
Centralnega komiteja KP Slovenije za Slovensko primorje. Maja 1945 je postala 
ministrica za socialno politiko v prvi slovenski vladi po drugi svetovni vojni in 
nato opravljala številne politične in državne funkcije. Narodna herojinja.
4 Viktor Stopar (1913-2004), inštruktor Centralnega komiteja KP Slovenije 
na Štajerskem od junija 1943, je bil po razrešitvi in izključitvi iz Partije marca
1944 zaradi t.i. pohorske afere, prerazporejen v Odsek za notranje zadeve pri 
Predsedstvu SNOS. Septembra 1944 je bil ponovno sprejet v Partijo. Poslan je 
bil na Štajersko, kjer je bil sekretar Okrožnega komiteja KPS Ljutomer do konca 
vojne.
5 Pepca Kardelj (1914-1990). Članica Komunistične partije Jugoslavije je bila 
od leta 1935. Na ustanovnem kongresu Komunistične partije Slovenije leta
1937 je bila izvoljena v njegov centralni komite. Leta 1941 sojo Italijani aretirali 
kot ilegalko v Ljubljani. Obsojena je bila na 18 let ječe. Po kapitulaciji Italije je 
odšla na osvobojeno ozemlje, kjer je delala po liniji Osvobodilne fronte in KP Slo
venije. Med drugim je bila sekretarka kontrolne komisije pri Centralnem komi
teju KP Slovenije. Po drugi svetovni vojni je opravljala razne politične funkcije.
6 Dr. Aleš Bebler - Primož (1907-1991). Član Komunistične partije Jugoslavije 
je bil od leta 1927. Bilje udeleženec španske republikanske vojske. Leta 1939 je 
postal namestnik sekretarja komisije za agitacijo in propagando pri Centralnem 
komiteju KP Slovenije. Junija 1941. leta je bil imenovan za načelnika štaba SPČ 
in nato za namestnika komandanta Glavnega štaba Slovenije. Aprila 1942 je 
postal komisar 3. grupe odredov. Oktobra 1942 je bil poslan na Primorsko kot 
inštruktor Centralnega komiteja Komunistične partije Slovenije. Bil je sekretar 
Pokrajinskega komiteja KPS za Primorsko in član t.i. poverjeništva Centralnega 
komiteja KPS za Primorsko, Gorenjsko in Koroško, ki je delovalo od marca do 
maja 1944, nato sekretar Oblastnega komiteja KPS za Štajersko (junij -  septem
ber 1944), koje bil poklican nazaj na Centralni komite KP Slovenije in je  postal 
urednik Ljudske pravice (do konca vojne). Član SNOSa in AVNOJa je bil od leta 
1943, od leta 1944 tudi član Izvršnega odbora OF. Po drugi svetovni vojni je bil 
najprej minister v slovenski vladi in nato je opravljal številne politične in držav
ne funkcije. Narodni heroj.
7 Jože Srebrnič (1884-1944). Do kapitulacije Italije je bil zaprt, nato pa seje 
vključil v osvobodilno fronto. Bil je član SNOS, podpredsednik Pokrajinskega 
odbora OF in član Pokrajinskega komiteja KPS za Primorsko. Na poti na 3. po
krajinsko partijsko konferenco 11. julija 1944 je utonil v Soči. Narodni heroj.
8 Albin Vipotnik - Strgar (1907-1999). Član KP Jugoslavije je bil od leta 1935. 
B ilje delegat na ustanovnem kongresu KP Slovenije leta 1937. Ob nemški oku
paciji leta 1941 je bil kot kandidat za člana Centralnega komiteja KP Slovenije 
med prvimi organizatorji NOB v Savinjski dolini. V letih 1941-1943 je bil član in 
občasni sekretar Okrožnega komiteja KPS za Savinjsko dolino, nato je bil član 
Pokrajinskega komiteja oz. Oblastnega komiteja KPS za Štajersko. B ilje udele
ženec Kočevskega zbora (1943), član AVNOJa (1943) in SNOSa (1944).
9 Bogdan Osolnik (1920). Od leta 1941 je sodeloval v Osvobodilni fronti. Bil 
je član Okrožnega odbora OF Novo mesto in Stična -  Grosuplje, nato inštruktor 
Izvršnega odbora OF za Dolenjsko, sekretar Upravne komisije za osvobojeno 
ozemlje (september 1943 -  marec 1944), član oziroma sekretar Pokrajinskega
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Dnevni red: 1. Primorska
2. Štajerska
3. Gorenjska
4. Slučajnosti

1. Primorska:
Krištof: Izredna važnost delov Slov., ki meje na druge države. Če 
bi ostala po vojni Nemčija imperialistična -  to je možno samo pod 
zaščito angl. imper. ni nujno protisovjetsko! Neodvisna Avstrija bo 
tudi predstraža nem., angl. amer. imperializma. Ako ostane Italija 
imperial., bo to le v rokah angl. in drugih imperializmov in zato 
stalna grožnja nam. V tem slučaju nam bodo skušali škodovati 
tudi teritorialno, pri tem bo silno važen Trst. Naš Trst = sovjetski 
Trst. -  Vendar: neodvisna Avstrija je za nas plus, pa naj bo kakr
šnakoli! tudi kapitalistična! Napačno je obratno mnenje. S to Av
strijo pa moramo priti v take odnose, dajo ne bo mogoče izrabiti 
za odskočno desko proti nam. To nam bo uspelo: 1. če pomagamo 
osvobodilnemu boju v Avstriji; 2. če bi Avstrija postala naša, ko
munistična. V nobenem primeru pa ni dobro, ako se v Avstriji raz
vija šovinistični, velenemški duh!
Italija: ako dobimo Italijane v sev. Italiji proti nam -  z diskusijo o 
razmejitvi -  potem bodo prišle te mase pod vpliv angleškega impe
rializma. Situacija bo za nas kritična, ako ne bomo imeli za seboj 
italj. mas. Treba jih je pripraviti do borbe proti badoljevski10 reak
ciji, to pa je možno le na ta način, da jih aktiviziramo v antihitler. 
borbi in na tem razkrinkujemo badoljevce. Ne smemo čakati, da 
nam bodo ital. mase v Primorju pomagale, ampak one morajo 
čutiti, da mi njim pomagamo v borbi proti hitlerjevski reakciji. Ne 
odstopamo od Trsta, tudi pred it. CK, doslej pa nismo še izdali nič 
točnejšega o Trstu.
Primož: 1941 -  zavrnitev klevet, da smo odstopili Trst?
Krištof: Izjava je bila pravilna11. -  KPI je imela napačno stališče 
glede Trsta. A članek (iz Bolletina12) je pravilna osnova, ki jo mi 
moremo sprejeti. Otvarja vse možnosti sodelovanja z Italj. in pove
zave z italj. ljudskimi množicami. Vprašanje je, kako to sodelova
nje urediti.

odbora OF za Gorenjsko do marca 1945, od 4. aprila do 12. maja 1945 je bil 
član delegacije SNOS za Štajersko in Prekmurje, nato urednik Ljudske pravice.
io Pietro Badoglio (1871-1956), italijanski maršal in politik, predsednik vlade 
1943-1944.
n Glej Komunike Izvršnega odbora OF dne 1. decembra 1942 o prvem zase
danju AVNOJ v Dokumenti, knj. 10, dok. št. 110, str. 371-373.
12 Glej članek La Venezia Giulia l ’autodecisione v Bolletino della Federazione 
di Trieste del P.C.I., januar 1944, št. 1 (ARS, sign.: AS 1547, Zbirka revij, brošur 
in časopisov (dalje Zbirka revij), šk. 51).
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Quintovo pismo13 predlaga francosko in ameriško rešitev, t. j. na
cionalne sekcije za slov. Ta rešitev v celoti sprejeta ne bi bila pra
vilna. Samo za Trst bi morda prišla v poštev taka rešitev, za ostale 
kraje pa ne. Prihaja pa v poštev -  toda treba je videti resnično 
stanje v Trstu -  da se organizirajo italj. in slov. organizacije s sku
pnim komitetom.
Iz Trsta seje vrnil predstavnik CK KPI (iz Reke -  Mrgutu)14, kije 
pravilno postavljal. Imel je mandat CK za Primorsko in Istro. Dal 
oceno Tržaške org., ki daje vsa oportunistična, krožkovska, tako 
KPS kot KPI. Niso ga priznali za predstavnika CK. Cela tržaška 
org. se zapletla v strahovito diskusijo kam pripada Trst. On ima 
vtis, da so diskusijo sprovocirali tuji provokatorji. A to so bili goto
vo naši sodeč po tem kako se govori -  kdo bo predsednik itd. To je 
objektivno provokacija! -  Morda še ni tako hudo, a lahko bo, ako 
ne posežemo! Mi ne moreno in ne smemo postavljati dokončne 
rešitve za Trst. Lahko se pokaže potreba, da mi prostovoljno pri
stanemo, da Trst ne bo naš.15 

Platforma naše borbe:
1. skupna borba proti Hitlerju16, ne pa diskusija o Trstu!
2. glede na slabost it. part. vse naše sile na ustvarjanje italj. parti
zanstva. Dokler vodi KPI Quinto17 bo to šepalo, a upam, da bodo 
prišli novi kadri iz ječ. Treba na vsak način dobiti dober odnos z 
Italijani.
Peter: določimo človeka, ki bo posebej pazil na odnose z Avstr, in 
Italj. in na ljudi, kijih pošiljamo v obrobne pokrajine, da ne bodo 
šovinisti.
Primož: Krištof nas kritiziral. A jaz osebno ne čutim, da sem dol
žan autokritično nastopiti, ker sem stal na istem stališču, a imel 
sem ostre spore o tem z Vilfanom18 in Tomažem19. Po vojaški liniji:

13 Pismo veijetno ni ohranjeno. Več glej: Metod Mikuž, Pregled zgodovine 
NOB v Sloveniji (dalje Mikuž, Pregled NOB), knj. III, Cankarjeva založba, Ljublja
na 1973, str. 284-285 in Bojan Godeša, Naš odnos do Italijanov naj bo miren in 
dostojen, toda nič več (dalje Godeša, Naš odnos), Prispevki za novejšo zgodovino 
2000, št. 1, str. 174-175.
14 Uredništvu ni uspelo ugotoviti pravega imena.
15 Več glej: Godeša, Naš odnos, str. 171-180.
16 Adolf Hitler (1889-1945), vodja NSDAP, kancler nemškega rajha 1933-
1945 in vrhovni poveljnik nemške vojske.
17 Umberto Massola - Quinto (1904-1978), začasni sekretar Centralnega ko
miteja Komunistične partije Italije.
18 Dr. Joža Vilfan (1908-1987), član Oblastnega komiteja KPS za Slovensko 
primorje, član Pokrajinskega odbora OF za Primorsko ter podpredsednik Naro
dnoosvobodilnega sveta za Primorsko, od septembra 1944 do maja 1945 sekre
tar Pokrajinskega narodnoosvobodilnega sveta za Slovensko primorje.
19 Dušan Kveder - Tomaž (1915-1966), načelnik Glavnega štaba NOV in PO
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težave s štabom zone, ko so se v Benečiji pojavile partiz. čete. Po 
razpadu 5 bataljonov iz Furlanije prišli v Benečijo, gotovo zato, da 
se na nas oslonijo. Te čete so dejansko ovirale našo mobilizacijo 
v Benečiji. Ljudje so rajši šli k Italj., ker so tam bile nekake »kur
je farme« in iz oportunizma niso hoteli v naše edinice. Ko so naši 
poskušali tam mobilizirati, so se ljudje umikali v Furlanijo. Štab 
je reagiral na 2 načina, a napačno: 1. prisilna mobilizacija -  me
haničen ukrep v upanju, da se bodo pomešali z našim in postali 
dobri. A vsi Benečani so dezertirali. Vilfan je tu pravilno nastopil 
proti mobilizaciji, češ daje za razvoj preuranjena. Štab kasneje 
mobilizacijo ukinil in organiziral narodno zaščito v Benečiji. 2. ker 
so italj. čete ovira mobilizaciji, naj gredo stran na svoje nacionalno 
ozemlje. Mi, ki smo napredni imamo več pravic in italj. partizani 
se morajo podrediti Titu.20 Pri tem so se opirali na Titovo izjavo21. 
Krištof: Titova izjava obstoji, a velja za naš nesporni teritorij. 
Primož: Vilf. je temu gledanju zapadel in bil za to, da se naj od
stranijo italj. partizani iz Benečije. Jaz sem pisal pismo Vilf., da 
to ni prav. Štab se je nato pokolebal in ni izgnal ital. partizanov. 
Prišlo je do razgovorov s komandantom in politkom., ki so naredili 
odličen vtis in smo videli, daje ta bataljon res v rokah italj KP. 
Navedli so nam 5 razlogov za to, da ostanejo v Benečiji (: rekruti
rajo iz Furlanije in Benečija je najbližje primerno, gorato ozemlje. 
Navajali so še vojaške vidike itd.). Na tem sestankuje bil dosežen 
sporazum. Tomaž je pristal, da še tam tabore. A vseeno so Italj. 
mogli čutiti našo sovražnost. Posledice tega so se že pokazale: v 
hajki se 3 bat. razbili: En del teh italj. partizanov seje priključil 
italj. faš. milici in se potem udeležil v hajki proti nam. Glede Tr  ̂
sta -  Vilfan razvija teorijo, daje to slov. Alzacija in Lorena: ako bo 
Benečija navezana v osvobodilnem boju na Italijo jo bomo izgubili. 
Jaz sem bil proti!
Krištof: a tudi če bi bilo to res!
Primož: Položaj v Trstu ni tako slab, kakor izhaja iz poročila, ki 
gaje navedel Krištof. Ni toliko oportunizma. To so nove org. Ves

Slovenije (januar -  julij 1944), nato pomočnik načelnika Vrhovnega štaba NOV 
in PO Jugoslavije (do novembra 1944) in komandant Glavnega štaba Slovenije 
do maja 1945. Narodni heroj.
20 Josip Broz - Tito (1892-1980), generalni sekretar Komunistične partije Ju
goslavije in vrhovni komandant NOV in PO Jugoslavije. Narodni heroj.
21 Gre za domnevno izjavo, da Trst ne bo imel avtonomije. Več glej: Mikuž, 
Pregled NOB, knj III, str. 287 in Godeša: Naš odnos, str. 171-180 ter ARS, 
sign.: AS 1638, Oblastni komite KPS za Slovensko primorje, šk. 1 (532).
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stari aktiv, ki gaje ustvaril Blaž22 in Vlado23 je v kraških edinicah.
-  Brigada: Triestina d'assalto24 -  sedaj to bataljon, vključen v naš 
odred -  skupne akcije.
Mi nismo nikdar hoteli prepustiti organizacije v Trstu. Sta 2 part. 
org. ital. in slov. V začetku pravilnik o delitvi dela. V podjetjih z 
italj. večino samo KPI, s slov. samo KPS, in komunisti vseh naro
dnosti potem vključeni v eno part. org. Dela preko ODE v meša
nih.
Po uličnem sistemu KPS ali KPI
KPS med slov. množicami OF, KPI pa FNdA.
na Obojno pobudi: comitato di contatto sedaj

=«= di collegemento.
Od nas 2 (Matevž25 ) in 2 ital.
praviloma 3 : 3. Ni bilo spora o jeziku, ker je itak nemogoče druga
če kot italj. Pač pa Mezgec26 zafrknil glede pripadnosti Trsta: pri. 
sovj. It. in Slov. = Trst Sloveniji. Mi primerjali Odeso in Kijevom a 
to italj. ne priznavali. Toda mi reagirali: preprečevati diskusijo. 
Antifaš. trž. komitet za boi proti Nemcem. Težave! OOOF se celo 
sami uprli, da bi se tak komitet formiral.
27 Kj- 28. y  Trstu ni polit, življenja, ni v masah interesa za polit, 
vpraš. Prim: res, ker italj. partorg muzeji. A baje se novi ljudje tru
dijo, in se že vidi. Prišli in izdajajo revijo odlični kadri! (pisanje). 
Luka: dopolniti Primoža. Vojska imela slične težave kot partija. 
Interniranci -  v vojski. Sprva štab cone ni bil obveščen o izganja
nju it. partiz. Šele dopisi, kjer naši komis, govorili, da vse to ba- 
doljevščina in šele potem štab začel napako. -  Nastali spori, kijih 
mi rešili, da naj ne gredo iz Benečije (na podlagi stikov z Italijani). 
Pozneje začeli italj. part. vršiti lepe akcije.

22 Darko Marušič - Blaž (1919-1943), organizator OF in osvobodilnega boja 
v Trstu od februarja 1942 do februarja 1943, bil med drugim član Pokrajin
skega komiteja KPS za Slovensko primorje, član Pokrajinskega komiteja SKOJ 
za Slovenijo, sekretar Poveijeništva Pokrajinskega komiteja SKOJ za Slovensko 
primorje, član Glavnega odbora Zveze slovenske mladine. Padel je 17. novembra
1943. Narodni heroj.
23 Branko Babič - Vlado, Lado (1912-1995), sekretar Pokrajinskega komiteja 
KPS za Slovensko primorje in namestnik političnega komisarja 9. korpusa NOV 
in PO Slovenije od decembra 1943 do marca 1944, nato ponovno sekretar Obla
stnega komiteja KPS za Slovensko primorje do osvoboditve.
24 Tržaška brigada.
25 Anton Velušček - Matevž, sekretar Pokrajinskega komiteja KPS za Sloven
sko primorje (oktober 1943 -  marec 1944), januarja 1944 je bil poslan na delo v 
Trst, decembra ubit v tržaški Rižarni. Narodni heroj.
26 Josip Mezgec - Franc, član Okrožnega komiteja KPS Trst.
27 Sledi prečrtana beseda: “Predstavnik”.
28 Krištof - Edvard Kardelj.
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A še ena stvar: potem, ko se ital. brigada razbila, so naši jih mobi
lizirali v XIV div. kjer zelo slabi odnosi!
Trst -  avtokritično -  napaka. Toda zakaj: razgovori v CK, Titova 
izjava (Kriš. je bila: ni avtonom. v Trstu za italij.), italj. stališče 
itd. Razpravljali smo, da 2 partije v Trstu niso mogoče -
V Trstu anarhija -  Lado ni poročal, nato nihče. Matevž (ima lepe 
rezultate!); osvobodilni odbor za Trst. Direktive dobre, morda na
pačno, ker mi KPS, isto na29 Koroškem, a oni to preveč dobesedno! 
Quintovo pismo -  pravilna polit, za mase 

org. ne
Zaključek: ostane kot je -  skupni komitet, KPS, KPI

Rusi -  Poliakom dali Prusko (Moskovska izjava, Churchill30 -)
1. Ded31: kjer Slov -  slov. kjer it. delavci 

Italj. povej. 2. RS J prinesla sklep o priključitvi gre preko Deda.

Peter: se strinja s Kr. Zaenkrat: Jug. bo prog, Ital ne. Mi s stališča 
progresivnega.

Potrebno zavedati se da treba pomagati KPI proti badolj in 
ostankom faš, ki se ne vrši v zadostni meri. Ojačiti FN in ljudski 
element v njej.

1. pomoč ital. partiz. -  kadri in italj. kadri sem, da vidijo -  Po
zor- vsled stališča angl -  do badoglievstva, kralja -

2. za Trst in okolico: skupni komitet, direktivni, ki bi prejemal 
direktive -  splošne -  od KPI in KPS; tudi skupni komitet za okoli
co, čeprav je slovenska! -  vse kar spada k Trstu! v Trst pa dobre 
kadre.

3. Skupni komitet vseh protif. sil. Podpreti vse antihit. gibanje. 
Množično glasilo v italj. v smislu antif. borbe.

Srebrnič: se strinjam s Kr. in Petrom. T. vedno težko vprašanje; 
že preje! Partija vedno: nič o mejah. A na terenu to vselej veliko 
vprašanje. Sedaj že napredek - trž. organizacija sedaj na dobrem 
principu.

Pri masovnih organizacijah važno dobro organ, postaviti. -  in 
če bomo dobro delali se bo Tržaški prolet. oklenil nas - Tržačani 
nimajo odpora proti Slovencem, bolj proti Italj. Prolet. mase v Go
ricah in Trstu dobro živeli čeprav v mešanih skupnostih.

29 Sledi prečrtana beseda: “Avstr.”
30 Winston Spencer Churchill (1874-1965), predsednik vlade Velike Britanije.
31 Šifra za Kominterno.
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Matija: se strinjam s Kriš. in Petrom. A v Trstu treba zavreti to 
diskusijo: široko razjasnjevanje našega stališča! Konference in 
sestanki!

Po tovarnah v Trstu Delavska enotnost -  da se doseže nov ton v 
odnosu in delu. - 
Primož: kadri za Trst -

OK v Trstu! Tone Kovač iz Pivke -  dober! hoče na Prim.
Luka: za Trst smo premalo gledali: treba intel

delavcev
človeka za Trst!

Peter: da kadri, a idimo na principielno stališče
1. delavci v DE preko njih imamo največjo možnost postaviti Trst 
pravilno.
? Trsta bomo progresivno rešili s pomočjo trž. prolet ali ne..
DE tudi z glasili -  časopisi, letaki v italj!

2. premalo se doslej storilo za populariz. našega osvob boja in 
Tita! Mi in vodstvo KPI

simbol ljudske borbe proti Nem. 
to bo pomagalo ob odločilnih trenutkih.
Propag. brošure! za Ital.

Kriš: pozor! pred italj šovinizmom in našim; a zato težišče32 it. pro
letariat. Ne postavljati vpraš.
Slov. in Ital ampak borbe. Badoglio! da bo prol. pri nas iskal in 
našel zaslombo. -

Proletarijat rešuie ? Trsta!
List: Glasilo PK KPS v italj. za italj. mase na Prim.

Prol -  Tito ali Badoglio!

Kriš.: Italijani: so oportunisti!
Primož: bojazen ital. Kom. da bi se odcepili badoglievci -  v vpraš. 

partizanstva (čuvajo širino a nič za partizane. Za njih 
ni partiz osrednje, ampak prolet. v Milanu in Torinu in 
štrajk, borbe. -

Peter: sklep o okraj, in okrož. skupšč. Na Prim so še občine. -  Raj 
? reorganizacija - 
Kr.: Občine znižati na krajevne 

okraj zvišati
težišče: oblast krajevnim odborom!

Povečanje občin = fašis. način 
Sedaj : še več občin!

32 Zgoraj je pripisano »Matija«. 
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Of in NOO posebej? Pet sedaj 2.

Kr. Of oblika zveze del + kmetov, nam sedaj daje širino in čeprav 
kje že nepotrebno.
Pet.: Of odbori prerasli v odb. oblasti - sedaj ob volitvah je -  ?
Prim: vloga Of in NOO; v slučaju začasne okupacije NOO ne po
sluje, Of pa še naprej aktivna.
Pet: prej odbor Of preraščal v organ oblasti, sedaj33 pa oblast raste 
iz volitev
Kr. morajo biti neke oblike nastopanja Of.

Peter: Procesu ustreza ustanavljati 2 odborov
1. faza OOf preraščali v oblast
2. faza graditev oblasti

Odlok o volit, le v splošnih obrisih 
Of in NOO
Kr. napačno identificirat NOO in Of a lahko volimo na istih voli
tvah: NOO in izvršni odbor of (vsi vaščani so člani of.)

Pet: prehodna stopnja pri graditvi oblasti.
Odbori OF, ki obenem odbori oblasti -  primitivno, ni več za nas.
najboljše: voliti v NOO in Of odbore -
(Moramo vzdrževati identiteto oblasti in gibanja -

Prim šolstvo -  zelo trpi ni strokovnih moči -  manjka pismenih 
ljudi -

kadri za šolstvo 
Luka organizacija učiteljev Of —> 
jih je 1500 ca (t.j. tisti, ki uče, ne učiteljev).
Kr. sedaj se mora to nasloniti na oblast. Učitelji morajo hoditi na 
konferenco -  nekake odbore učiteljev -  konference in Peter -  učit. 
kurzi za dvig strokovnih moči.
Kriš -  organiz »Učiteljsko zvezo«34, ki bi skrbela tudi za strokovno 
usposablanje -  nadzorniki, inštruktorji -

33 Sledi prečrtana besedica »je«.
34 Strokovna zveza učiteljev in profesorjev iz vseh slovenskih pokrajin je bila 
ustanovljena 13. novembra 1944. Predsednik je postal Matko Ljubič, podpred
sednik pa dr. Jože Bevk. Pred tem je bila 6. in 7. julija 1944 v Starem trgu ob 
Kolpi konferenca osnovnošolskih nadzornikov in okrožnih prosvetnih referentov 
za Ljubljansko pokrajino. Konferenco je sklical oddelek za šolstvo Odseka za 
prosveto pri Predsedstvu SNOS. Obravnavali so predlog pravil strokovne zveze 
učiteljev in profesorjev.
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V Benečiji proštov, mobilizacijo -
Kr. sistematična sabotaža Of odborov pri mobilizaciji -  
Kr IX. korpus ne mobilizira, ker ne vrši
akcij, VII zato ker uspele akcije - navdušenje in strah jih žene v 
vojsko
Janez:35 Vidi se pomanjkanje pozadinskih vojaških oblasti. -

Š t a j e r s k a

Pet: PK v ? Vojka36 in plave garde naredil napako oz. svinjarijo37. -

35 Boris Kraigher - Janez (1914-1967). Leta 1934 je bil sprejet v KP in še 
isto leto je bil aretiran in obsojen na dve leti in pol zapora. Po vrnitvi iz zapora 
v Sremski Mitroviči leta 1937 je bil sekretar univerzitetne organizacije komu
nistov, nato še isto leto sekretar mladinske komisije Centralnega komiteja KP 
Slovenije in član Centralnega komiteja SKOJ, leta 1940 pa je bil izvoljen v 
Centralni komite KP Slovenije. Po okupaciji je postal sekretar okrožnega komi
teja KPS Ljubljana in okrožnega odbora OF Ljubljana. Decembra 1941 je opra
vljal naloge organizacijskega sekretarja Centralnega komiteja KP Slovenije in bil 
maja 1942 kooptiran v politbiro Centralnega komiteja KP Slovenije, vendar je 
bil še isti mesec ujet (pod tujim imenom) in poslan v Gonars, od koder je konec 
avgusta pobegnil. Od novembra 1942 do maja 1943 je bil ponovno organiza
cijski sekretar Centralnega komiteja KP Slovenije, nato pa je bil najprej v.d. in 
nato do oktobra 1944 politični sekretar Glavnega štaba NOV in PO Slovenije. Na 
zboru odposlancev v Kočevju je bil izvoljen v delegacijo za AVNOJ ter za člana 
plenuma OF in septembra 1944 za člana Izvršnega odbora OF. Od marca do 
avgusta 1945 je bil politični sekretar oblastnega komiteja KPS za Slovensko 
Primorje, tajnik Pokrajinskega odbora OF in podpredsednik PNOO za Slovensko 
Primorje, nato sekretar Glavnega odbora KP Julijske krajine in tajnik Glavnega 
odbora SIAU Julijske krajine. Junija 1946 se je  vrnil v Ljubljano, k o je  postal 
minister za notranje zadeve LRS ter nato opravljal pomembne državne in poli
tične funkcije. Narodni heroj.
36 Ivan Nemec - Vojko Goričan (1907-1976), kmetijski tehnik, zadružnik in 
organizator kmečkega mladinskega gibanja. Bil je glavni tajnik Zveze kmečkih 
fantov in deklet. Leta 1942 je bil poverjenik za kmetijstvo v Narodnoosvobodil
nem svetu na osvobojenem ozemlju, leta 1943 izvoljen v delegacijo za 2. zaseda
nje AVNOJ, 1944 član Izvršnega odbora OF in sekretar poverjeništva Izvršnega 
odbora OF za severno Slovenijo. Marca 1944, po reorganizaciji pokrajinskega 
komiteja oz. oblastnega komiteja (marca je namreč prišlo do preimenovanja po
krajinskih komitejev v oblastne komiteje), je postal tudi član Oblastnega ko
miteja KPS za Štajersko in sekretar Pokrajinskega odbora OF za Štajersko (do 
marca 1945).
37 Na tej seji je Centralni komite KP Slovenije prvič razpravljal o t. i. “pohor
ski aferi”, ko so na območju severnovzhodne Slovenije konec leta 1943 in v 
začetku leta 1944 pretirano razkrivali “plavogardistične gestapovske agenture”. 
Osumljena sta bila tudi Dušan Špindler - Spiro in Ivan Nemec - Vojko. Osem 
osumljencev je bilo 4. januarja 1944 usmrčenih. Odgovornost za nastale raz
mere je nosilo pokrajinsko vodstvo in bilo marca 1944 razrešeno. O tej temi so
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Vojko in Spiro38 -  utemeljeno.
Skala39 samo na domnevo, in ne drže

Treba energično ustaviti kampanjo, ki sojo kljub našim direk
tivam začeli; pozvati Vojka in Špindlerja sem.
PK mora imeti zveze če se že ne preseli.
Vojin40 (nam. politkom. pohor. odreda) ali tepec ali gestap! begu
nec iz nem. vojske

Vinotnik: nimam pregleda, moralo je pa nekaj biti
Viktor: imaš za in proti. Aretiranci niso bili naenkrat zasliševani,
imeli znake, PK VOS: vsi imeli strup
prišli v edinico par dni pred polit. kom. Lukom41 -
Luka: Se strinjam s Petrom. -
Matija: vse kar smo dobili -  ni nič trdnega; lahko bi se reklo, da 
Vojko in Spiro nista gest.
Je pa vprašanje Vojina, če ne več -  sektaš!

Joco42 ga točno opisal!
VOS PK še enkrat preiskati.

razpravljali še na sejah 3. in 14. marca ter 13. maja 1944. Več glej: Vida Deže
lak Barič, Organizacijsko vprašanje Komunistične partije Slovenije 1941-1945, 
doktorsko delo, Filozofska fakulteta, Ljubljana 1999, str. 233-239 (dalje De
želak, Organizacijsko vprašanje) in Jurij Štesl, Pohorska afera. Krvavi izpadi 
štajerskih partizanov med jesenjo 1943 in pomladjo 1944, Študijski center za 
narodno spravo, Ljubljana 2009 (dalje Štesl, Pohorska afera).
38 Dušan Špindler - Spiro, sekretar okrožja KPS Maribor do marca 1944, 
nato član Okrožnega komiteja KPS Maribor in sekretar Okrožnega odbora OF 
Maribor do junija 1944, ko je odšel na poročanje Centralnemu komiteju KPS o 
razmerah v okrožju, od septembra 1944 do aprila 1945 je bil sekretar kozjan
skega okrožja.
39 Peter Stante - Skala (1914-1980), sekretar Pokrajinskega komiteja KPS za 
severno Slovenijo (julij 1943 -  marec 1944), po razrešitvi 14. marca 1944 (in za 
kratek čas izključitvi iz Partije) imenovan za namestnika komandanta 18. divi
zije (21. marec -  30. maj 1944), nato namestnik komandanta 9. korpusa do 14. 
decembra 1944 in komandant 4. (štajerske) operativne cone do 15. maja 1945. 
Narodni heroj.
40 Aleksander Vojinovič - Vojin, po narodnosti Srb, namestnik politkomisarja 
v Pohorski brigadi. Imel je precejšnjo vlogo pri ustvarjanju nezdravih razmer na 
Štajerskem. Na seji Centralnega komiteja KP Slovenije 14. marca 1944 je bil 
razrešen dolžnosti in poslan na Centralni komite KP Slovenije v Kočevski Rog 
na zaslišanje. Nato je bil komandant 3. bataljona 10. Ljubljanske brigade od
13.-16. maja 1944, koje bil ranjen. Po ozdravitvi je bil ponovno komandant od 
17. avgusta do 30. novembra 1944. Od decembra 1944 do februarja 1945 je bil 
načelnik štaba 18. divizije ter do 15. maja 1945 namestnik komandanta 18. 
divizije NOV in PO Slovenije.
41 Verjetno Ivan Tlaker - Luka, namestnik načelnika Pokrajinske komisije 
VOS za Štajersko.
42 Ivan Zagernik - Joco, komandant Pohorske čete, oktobra 1943 je postal 
član okrožja Maribor. Padel je 15. julija 1944 v spopadu s policijo na Studencih.
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Obkom mora iti povsod!
Obkom še danes ne uvidi, daje vpitje o plavi gardi samo pomaga 
plavi gardi -

Kr. Vojka poklicati sem -  preko Gorenjske
-  preko PK -  z garancijo, da se mu nič ne bo zgodilo
-  preko XIV

Kr je dvoje: gestap - 8 ustrelj43 verjetno gestap 
drugo je: Vojko in Spiro -  kar izgleda, da ni_ 

a po preiskavi -  kazen PK in Viktorju 
Obkom pa preseliti, posebno v44 plavogard. kraje -  
Janez iz Vojk. pisem se vidi razpredena organizacija na vzhod.
Štaj. Sedaj vse grozi, da bo vse šlo k vragu.
Treba poslati kadre -  treba je poslati tja člana CK Vojko je organi
zacijsko dobro zagrabil, 
veliko boljše kot PK. -
Kr. Joža do PK Štaj. z Rudijem in od tam na Koroško -

1
Sklep: 1. uredi

2. stvar razišče, stik s Štefko45, preiskavo z Rudijem46 in če 
najde Vojka govori in na vsak način poslati sem!
Slabost štaj PK

Kr.: Žiga47 v Prim PK in Vladota na Štaj. (nel
Prim. PK Jošt—

Vlado
Cvetko49

43 “Pohorska afera” je povzročila tudi tragične žrtve, saj je bilo 8 osumljencev 
4. januarja 1944 na Pohorju usmrčenih. Glej op. 37.
44 Sledi prečrtana beseda: “Štaj”.
45 Cvetka Praprotnik - Štefka, sekretarka Okrožnega komiteja KPS Ptuj do 
marca 1944, nato članica Oblastnega komiteja KPS za Štajersko do konca vojne.
46 Rudi Knez - Silas, načelnik Pokrajinske komisije VOS za severno Slovenijo 
od avgusta 1943 do januarja 1944, koje postal član Pokrajinske komisije VOS, 
odgovoren za obveščevalno in protiobveščevalno službo v vojski. Višje sodišče 
pri Glavnem štabu NOV in PO Slovenije gaje 26. oktobra 1944 obsodilo na smrt 
zaradi kriminalnih dejanj (poneverbe denarja).
47 Franc Kimovec - Žiga (1909-1983), sekretar Okrožnega komiteja KPS Gro
suplje -  Stična (oktober 1943 -  marec 1944), nato organizacijski sekretar Obla
stnega komiteja KPS za Primorsko.
48 Leopold Krese - Jošt (1915-2001), inštruktor Centralnega komiteja KPS 
na Primorskem od septembra 1943 do marca 1944, koje bil imenovan za člana 
Oblastnega komiteja KPS za Primorsko in Pokrajinskega odbora OF za Primor
sko (do osvoboditve).
49 Jaka Štucin - Cvetko, član oziroma organizacijski sekretar Pokrajinskega
oz. Oblastnega komiteja KPS za Gorenjsko od 1943 do 1. aprila 1945, ko je
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Ocepek51 na part. kurz.
J o ž a  na Staj. -  poroča
Vip,: literatura, koledarji, karte vzh. fronte, specialke za Staj.! 
Obveznice52 za posojilo mnogo!
Kr. Ne plačuj z obveznicami, le denar.
1. Nimamo kadra za zveze, vsaj 2 (že poslal Miha)53
2. in vsaj 1 ali 2 za organiziranje gospodarskih komisij , ki bi po 
okrožjih organiz.
3. Meta54 za Štaj. razmere ni okretna, ne zna z orožjem.
Janez: Meta je dober kader za Štaj. -  pozna Maribor!

zna nem. in za Maribor! 
da se dobiti dokumente 

Vipot. Bor55, Silas, Ciril56 -  zadeva z zlatnino, ki jo dajali neki Ru
sinji , kaj je s tem? Luk.: z Janezom -

kadrovsko polo in navodilo (Primož) 
kako z legalci? Kr. se ne mudi za leg. 
prehod čez Savo s čolnom -  Luka vi

sami!

padel.
so Jože Sluga - Lenart, član Pokrajinskega odbora OF in Pokrajinskega komi
teja KPS za Gorenjsko (oktober 1942 -  oktober 1943), nato v partijski šoli pri 
Centralnem komiteju KP Slovenije na Rogu, od marca do avgusta 1944 načelnik 
pokrajinske izpostave odseka za notranje zadeve za Gorenjsko, od avgusta 1944 
namestnik oziroma šef OZNE za oblast 9. korpusa do konca vojne, 
si Lojze Ocepek, borec Istrskega odreda, februarja 1944 poslan v partijsko 
šolo pri Centralnem komiteju KPS, nato dodeljen k Predsedstvu SNOS v notranji 
odsek za namestnika načelnika narodne zaščite, kjer je ostal do konca vojne.
52 Pred besedo »obveznice« je prečrtana beseda »bonov«.
53 Ing. Lojze Rojec - Miha T (1913-1990). Od leta 1942 je pri Glavnem štabu 
slovenskih partizanskih čet organiziral tehnike in kurirske zveze v Ljubljanski 
pokrajini, od junija 1943 do oktobra 1944 je bil v Centralni tehniki KPS, b ilje  
načelnik Odseka za promet pri Predsedstvu SNOS od avgusta do oktobra 1944, 
koje odšel v Beograd, kjer je bil pomočnik poverjenika za gospodarsko obnovo, 
nato v Državnem izdajateljskem zavodu.
54 Fani Košir - Meta, sekretarka Pokrajinskega odbora OF za Štajersko.
55 Boris Čižmek - Bor, komandant Pohorske brigade, je bil po teh dogodkih 
premeščen v štab 4. operativne cone, konec marca 1944 pa je odšel v višjo ofi
cirsko šolo na Dolenjsko. Nato je opravljal specialne naloge za Glavni štab NOV 
in PO Slovenije za zveze z rusko misijo (odšel v Avstrijo in na Štajersko), junija 
1944 je postal komandant zaščitne brigade Glavnega štaba NOV in PO Slovenije 
in od oktobra 1944 do konca vojne pomočnik načelnika Glavnega štaba NOV in 
PO Slovenije z nalogo vzdrževanja zveze z vojnimi misijami zaveznikov.
56 Mitja Ribičič - Ciril (1919), politični komisar 4. operativne cone od julija
1943. S funkcije je bil razrešen 25. februarja 1944, nato je odšel na partijski 
tečaj pri Centralnem komiteju KP Slovenije (marec -  april 1944), nato je bil poli
tični komisar Koroške grupe odredov do novembra 1944, od novembra 1944 do 
aprila 1945 je bil v višji vojaški šoli v Moskvi.

Lenart50
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Litij, okrožje kam? pri volitvah na to stran Save Dolenjski, 
na ono stran Gorenjski 

Kr. med Goren in Štai naj velia stara avstr, meja. 
razen Zagorja ki naj sedaj Štaj .
Gorenj Moravški konec, Domžale, do Trojan.
Vip. kako z bolnicami, kdo organizira? Vojska a vi pomagajte.

Pištole za polit, delavce = Janez -, da.
Kr.: nov štaj. štab je dober in samostojen -  ne jemljite kadrov 
Luka: Ambrož— v part. kurz ! do 12. III. na 15! in Ribič Tone.
Vipot. na drugi kurz.
in preglejte kadre, ki pridejo za kurz v poštev.
Tudi na Prim. isto za drugi kurz!
Šolo razširiti vsaj za 10-15 ljudi!
Matevž in Lenart -  kurz
Strnad— v kurz
Hana59 najprej na delo
Kr. -  nai se vodi kurz na razširitev šole!
Misli na Ziherl—, namestnika!

G o r e n j s k a

Luk, ni bistveno nič novega -  treba intelekt, ki bo malo okrepil 
PK, dal mu teoretično pomoč -  sei e PK: dajati jim pomoč.
Partija na Gorenj, zelo trpela -  aretacije.
Kamn. okr. 600 čl -  pozor!
aret. posebno v Kamn. okrožju, poleg tega pozor in pomoč Of, v 
Kamniku se orientirali na »velikaše« - treba postaviti od spodaj 
Of odbore -  del, ki meji na Dolomite vse okuženo od bele in plave 
garde. (Hruševo -  do Žiri masovno v belo gardo).

57 Renato Jerič - Ambrož, član Okrožnega komiteja KPS Litija (september
1943 -  maj 1945).
58 Avgust Špacapan - Strnad, inštruktor Okrožnega komiteja KPS za Kras in 
Vipavsko (30. oktober 1943 -  april 1944), sekretar Okrožnega komiteja KPS za 
Baško (do julija 1944), član Okrožnega komiteja KPS za Zapadno Primorsko (do 
decembra 1944) in sekretar pokrajinske celice narodne zaščite za Primorsko (do 
maja 1945).
59 Ada Dequal Krivic - Hana (1914-1995), sekretarka ljubljanskega okrožja od 
maja 1943 do februarja 1944, nato članica Kontrolne komisije pri Centralnem 
komiteju KP Slovenije (do decembra 1944) in sekretarka Okrožnega komiteja 
KPS Novo mesto (do marca 1945), ko je  odšla v Prekmurje.
60 Boris Ziherl (1910-1976), član komisije za agitacijo in propagando pri Cen
tralnem komiteju KP Slovenije od januarja 1943 do avgusta 1944, koje odšel v 
propagandni oddelek Vrhovnega štaba NOV in PO Jugoslavije na Visu. Oktobra
1944 je odšel v Beograd, kjer je delal v agitacijsko propagandni komisiji Central
nega komiteja KP Jugoslavije.
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Treba v ta sektor mnogo letakov in literaturo. A največjo pažnjo 
prolet. na Jesen., Kranju in v Kamniku.
Jesen. part. ima 12 članov part 
(Trb. 22 part. vsi!)
največji problemi Kamnik, Škofja Loka, ob Dolomitih

Kr. preiti iz drobnjakarstva 
Gorenjska je naša, treba široko politiko
sekretar Matija61 (kmet, Gorenje, dober) toda Bogd.62 kot name
stnik sekretarja mora postati duša vsega dela. - 
Polet na Gorenj in Štaj! nevarnost da pride do likvidacij, pobijanja, 
izgleda, da so se že malo zaleteli, nisem za masovna streljanja, 
v stik s Korošci! (pismo za Ahaca63) ako bi organiz. sestanek s KPA 
pojdi tudi Ti, pozor pred šovinizmom, 
pošto Bogdanu -  Cveto odličen PK

Igor64 delavec iz Jesenic 
Lenart ( del iz Ljublj)
Matija sekr.

Vinko Hafner naj pride sem - naj počaka Bogdana - 
Kr Spomladi polet -  pod parolo: vse v partizane -  
Luk. na Gor. se da mobilizirati minimum 5000 
20.000 še
Kr. zopet en transport novomobiliz. razbili -  nima smisla sem vo
dit -  na Gorenjsko!
na kamniški konec -  vzhodno od Kamnika k gorenj, partizanom!
naj brigada zaščiti transport, 1 bataljon -  naj spremlja
Kr. Part. teren. org. -  glavna dolžnost mobilizirati, ne ščititi!
Luka vojska ne absorbira.
Kr forsirati sabotaž akcije terencev tudi na Prim.

61 Maks Krmelj - Matija (1910-2004), sekretar Pokrajinskega komiteja KPS za 
Gorenjsko (januar 1943 -  oktober 1944), nato je delal v Odseku za kmetijstvo 
pri Predsedstvu SNOS. Od 1943 je bil član SNOS in AVNOJ. Narodni heroj.
62 Bogdan Osolnik.
63 Dušan Pirjevec - Ahac (1921-1977), leta 1943 politični komisar Primorske 
grupe odredov, nato član Pokrajinskega komiteja KPS za Primorsko do oktobra
1943 in sekretar Pokrajinskega komiteja KPS za Koroško do maja 1944, ko je 
postal organizacijski sekretar Pokrajinskega komiteja KPS za Koroško (do ok
tobra 1944) ter nato referent Glavnega štaba NOV in PO Slovenije za delo med 
Avstrijci v narodnoosvobodilni vojski Jugoslavije.
64 Anton Peternelj - Igor, član Pokrajinskega komiteja KPS in Pokrajinskega 
odbora OF za Gorenjsko (oktober 1943 -  maj 1945). Od maja 1944 je bil tudi 
predsednik Delavske enotnosti za Gorenjsko. Marca 1944 je bil sicer imenovan 
za namestnika politkomisarja 31. divizije, vendar je to funkcijo opravljal le kra
tek čas, ker je bil poslan nazaj na teren na že omenjene funkcije.
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Primož kaj je z zadevo šole? Korpus ima krivdo65 
Kr. vaša dolžnost, Prim, korpus ni dal
Kr in Luka, -  bila tudi malomarnost PK in glavna krivda! v Cer
kno -  mesto v hosto!

ni mogoče zahtevati 1 bataljon
Kr počakati še poročilo korpusa in nato raziskati
iGlave iz VKP stran! 66

65 Gre za nemški napad in pokol udeležencev Partijske šole pri Pokrajinskem 
komiteju KPS za Primorsko Slovenijo in pri Pokrajinskem komiteju KPS za Go
renjsko v Cerknem. Temu so sledile kot represalije usmrtitve skupine doma
činov kot domnevnih krivcev za tragedijo. Več glej Boris Mlakar, Tragedija v 
Cerknem pozimi 1944, Goriška Mohorjeva družba, Gorica 2000.
66 Slede prečrtane besede »vojska koroško pismo Ante«.
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ŠT. 3

ZAPISNIK SEJE CENTRALNEGA KOMITEJA 
KOMUNISTIČNE PARTIJE SLOVENIJE 

DNE 3. MARCA 19441

3. marca [1944]
Kr.[ištof- Edvard Kardelj], Pet.[er -  Boris Kidrič], Mat.[ija- Ivan 
Maček], Jož.[a -  Lidija Šentjurc], Vid.[a Tomšič], Pep.[ca Kardelj], 
Luka [Franc Leskošek], Prim.[ož -  Aleš Bebler]

Š t a j e r s k a

Zadev a z Vojkom2. Treba poslati OF in Part. Razkriti kot gestap. 
spletko. Deklaracija CK za Štaj. Nov PK! Postaviti OK ilegalne, z 
nalogo jačati v borbi!
Kr. : odstaviti PK -  za odgovorne Viktor3

odpoklicat -  Skala4 Žaucer5
Skala -  do neke mere 3 Sergej6 Vipotnik7
Vojin8 streljat9 -  Mica10

1 ? Dvojmoč11

1 Izvirnik, napisan s svinčnikom v zvezek, je v ARS, sign.: AS 1487, CK KPS,
a. e. 12, šk. 1. Zapisnik je pisala Vida Tomšič.
2 Ivan Nemec - Vojko. Mišljena je »pohorska afera«. Več glej dok. št. 2, op. 37.
3 Viktor Stopar.
4 Peter Stante - Skala.
5 Pavle Žaucer (1914-1986), član Pokrajinskega komiteja KPS za severno Slo
venijo je marca 1944, po razrešitvi, postal sekretar Oblastnega komiteja KPS za 
Koroško (1944-1945).
6 Sergej Kraigher (1914-2001), član Pokrajinskega komiteja KPS za Štajersko
od oktobra 1943 do marca 1944, ko je bil izključen iz Partije in je bil poslan
za predavatelja politične teorije na šolo Odseka za notranje zadeve pri Pred
sedstvu SNOS v Zagradcu (do junija 1944), nato je postal član poverjeništva 
Centralnega komiteja KPS za jugovzhodno Štajersko do avgusta 1944, potem je 
bil sekretar Okrožnega komiteja KPS Kozje ter Celje in Maribor. Februarja 1945 
je postal najprej v.d. nato pa sekretar Oblastnega komiteja KPS za Štajersko do 
maja 1945.
7 Albin Vipotnik - Strnad (1907-1999), član Pokrajinskega komiteja KPS za 
severno Slovenijo (ostal član tudi po teh dogodkih) do februarja 1945.
8 Aleksander Vojinovič - Vojin.
9 Celotno besedilo tega stolpca je prečrtano s črnilom.
10 Mica Šlander, članica Pokrajinskega komiteja KPS za severno Slovenijo (od 
junija 1943) je po teh dogodkih odšla v partijsko šolo pri Centralnem komiteju 
KP Slovenije. Septembra 1944 je bila v belokranjskem okrožju. Na Štajersko se 
je vrnila oktobra 1944. Februarja 1945 je bila ranjena in je odšla na zdravljenje.
11 Tone Dvojmoč je postal član Oblastnega komiteja KPS za Štajersko (do tedaj 
je delal v belokranjskem okrožju) do septembra 1944, ko so ga premestili na

35



2 Fric Nace Volč12

Poklicati vse člane Obkoma.13
Vse zraslo iz Skale in Viktorja iz osebnih Skala nič naredil, Viktor 
osebno proti Vojku.
Sekr Fric Volč (sekr. Cerkn)

Sergej
Vipotnik Brzojav vsi sem + Vojko in Spiro14
Ciril15

Dvojmoč ? Dušan Bole— Štaj. po razgovoru z V in Sp. in če vse
vredu v Obkom Voj in Sp

Of Pokrajinski treba postaviti.
Prestaviti sedež Obkom.

Sekretar za Novo mesto: Očka12 ne na kurz konf.
na Novo mesto.^

član OK Belokranj Perko.19
sekretar » Mica Sl v šolo Mica20 Ciril21 Bela Krai 
Mica po kurzu v OK Novo mesto

Perko22 -  Novo mesto OK ostane za agitprop,

partijsko delo v vojsko.
12 Ignac Voljč - Fric (1904-1944). Delavec. Leta 1932 v notranjskem procesu
obsojen in zaprt v Sremski Mitroviči. Leta 1942 sekretar Rajonskega komiteja
KPS Loška dolina, nato Okrožnega odbora OF Ribnica in Velike Lašče. Leta
1943 sekretar Okrožnega komiteja KPS Vrhnika, 1944 član Oblastnega komite
ja  KPS za Štajersko. Padel v začetku aprila 1944. Narodni heroj.
13 Ta stavek je v okvirčku in prečrtan s črnilom.
14 Ta stavek je v okvirčku in prečrtan s črnilom.
15 Ime “Ciril” je prečrtano.
16 Dušan Bole (1908-2002) je bil od marca 1944 do maja 1945 član Obla
stnega komiteja KPS za Štajersko (do tedaj je bil član belokranjskega okrožja).
17 Ivan Novak - Očka, do januarja 1944 sekretar belokranjskega okrožja, nato 
sekretar novomeškega okrožja do septembra 1944, ko je bil poklican v organi
zacijski oddelek Centralnega komiteja KP Slovenije in je  kot inštruktor delal na 
Gorenjskem in Primorskem do maja 1945.
18 Besede od »Očka« do »mesto« so prečrtane.
19 Ta stavek je prečrtan.
20 Sledi prečrtana beseda »Mica«.
21 Matija Maležič - Ciril (1916-2012), sekretar Okrožnega komiteja KPS Novo 
mesto od novembra 1943, od marca 1944 sekretar belokranjskega okrožja do 
julija 1944, ko je bil premeščen na delo k OZN-i in sicer za šefa OZNE za Šta
jersko in Koroško.
22 Vencelj Perko (1906-1991), od januarja do maja 1944 član oz. sekretar
podokrožnega odbora OF Trebelno, nato je bil vključen v Okrožni odbor OF
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Diviz. komitet 3: sekr . 1 brig sekretar
div svet 1 sekretar iz članov diviz

politkom politodel
ileg divizija

+ diviz. sekr. skoja

Diviz Skoj sekr ni
H j vi z politodel kontrolno vzgojni organ 
v brigadah! v brigadah: izvestaje 
za vsako brigado posebej!

1. skrbi da vojska vrši svoje naloge, 
agitprop, kontrola in pomoč

2. notranji red -  ne spori v štab - 
brigada naj bo zdrava edinica.

3. so organi politkom in
preko polkom CK Part. org nič
s politodel. 1 kurz

1 skoj
1 sekretar

pdel -  leg odgov po part. liniji kom 
kom ileg

Novo mesto, julija 1944 pa v Odsek za agitacijo in propagando pri SNOS-u. V tej 
funkciji je avgusta 1944 odšel na Notranjsko, septembra 1944 pa na Štajersko. 
Februarja 1945 se je vrnil v Črnomelj z nalogo, da organizira enotne delavske 
sindikate.
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ŠT. 4

ZAPISNIK SEJE CENTRALNEGA KOMITEJA 
KOMUNISTIČNE PARTIJE SLOVENIJE 

DNE 14. MAMCA 19441

14. III [1944]
1. Štajerska2
Stante3 in Viktor4 dala direktive! Luki5, da na Poh, videti in Vojka6 
pripeljati 5. ali 6. dec. V Poh. plava g., Vojko v plavih vodah,
Luka -  ni mogel na Poh.

šel na Kor. Tam odkrito: ljudje, ki po Voj kanalu sami 
špijoni in plava g. 1 aret: 2 trojke (Radoha7 + plavi Kor.

(Sršen8 + » Poh. Luka + cona)
stalno izdani. Imeli v patroli izdajalca. Pohorje Drago9, Ludvik10 
priznala, da plavogard. V tem času prišlo 5 po Vojkovi zvezi 
(Guzej)11 -  aret. tepli -
Okoliščine zasliševanja -  2 ušla: Guzej tip, eden na Madž.12 
Luka ni odgovoren.

1 Izvirnik, napisan s svinčnikom v zvezek, je v ARS, sign.: AS 1487, CK KPS, 
a. e. 12, šk. 1. Zapisnik je pisala Vida Tomšič.
2 Tudi na tej seji so govorili predvsem o »pohorski aferi«. Več glej dok. št. 2, 
op. 37.
3 Peter Stante - Skala.
4 Viktor Stopar - Silvo.
5 Ivan Tlaker - Luka, namestnik načelnika Pokrajinske komisije VOS za Šta
jersko. Vodilje zaslišanja 4. januarja 1944 pri Urbancu na Pohorju.
6 Ivan Nemec - Vojko.
7 Štefan Raduha, borec Koroškega bataljona, k ije  bil tudi osumljen plavogar- 
dizma in usmrčen 16. decembra 1943 (Glej: Štesl, Pohorska afera, str. 78-82, 
95).
8 Verjetno Rudolf Sršen, ki ga je  Vinko Vukovič - Guzej na zaslišanju omenil 
kot organizatorja plave garde. Ubili so ga Nemci v začetku leta 1944 kot parti
zanskega aktivista.
9 Karel Hirsch - Drago, borec Pohorskega odreda osumljen plavogardizma in
14. decembra 1943 usmrčen.
10 Uredništvo ni ugotovilo ali gre za Maksa Fašaleka - Ludvika ali Ludvika 
Rajšpa. Maks Fašalek - Ludvik, borec Pohorskega odreda, osumljen plavogar
dizma, je bil usmrčen 14. decembra 1943, Ludvik Rajšp pa 4. januarja 1944 
pri Urbancu.
11 Vinko Vukovič - Guzej, kurir Pokrajinskega odbora OF za Štajersko. B ilje  
med osumljenci plavogardizma, vendar je 4. januarja 1944 skupaj z Janezom 
Lupša - Danilom pobegnil. Hiši, v kateri so jih zasliševali, so se približevali 
Nemci, izkoristila sta zmedo zaradi umika in pobegnila. Več glej Štesl, Pohorska 
afera, str. 83-91.
12 Glej opombo zgoraj.
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Vojin13: vsi, daje dober, a izgleda mlad Srbski kom, sektaš, proti 
veri.
[Vojina razrešiti funkcije nam, polkom in
IV. Z takoj poslati sem]

Skala in Silvo nastrojena proti Vojku, in pa dejstvo, da Of masov
na. Dušan Kr.14 imel tudi nastrojenje proti Vojku -  
Pet-1-̂ : njihov osrednji problem: kdo dal Vojku pravico organizirati 
P.! Viktor, Dušan Kr, Krivic16 nastrojeni proti Vojku.
Mat—.: argument: navedel Luka, da naš »Štajer gospodar«18 prina
šal članke za komuniste.
Kriš19: Polit in organizacijska revščina.
Gašpersičevo20 pismo!

Mat: Cona se vtika v part. stvari 
Kriš: Peter in Viktor izključiti iz P.
P.: Viktor manj močan kot Skala!
Luka. : {Viktor kriv kot Skala. Kr: izklj tudi Vojina
Mat: { Luko

vse raziskati in kaznovati 
Kr. v principu sklep. A treba zaslišati še Skalo, Vojka -  Obkom 
pogovoriti se z vsemi!
Mat.: Samo Guzej je izpovedal proti Vojku 
Kr.: Guzej zaprt Gašperšič

13 Aleksander Vojinovič - Vojin.
14 Verjetno Dušan Kraigher (1908-1943), član Pokrajinskega komiteja KPS za 
Štajersko in namestnik politkomisarja 4. operativne cone od oktobra 1942 do
15. junija 1943, koje padel. Narodni heroj.
15 Boris Kidrič - Peter.
16 Vladimir Krivic (1914-1996), do oktobra 1943 je delal kot ilegalec v Lju
bljani, nato je odšel na Zbor odposlancev v Kočevju, kjer je bil izvoljen za člana 
SNOO. B ilje sekretar komisije za agitacijo in propagando, od aprila 1944 vodja 
oddelka za kadre pri Odseku za izgradnjo narodne oblasti pri Predsedstvu SNOS 
od oktobra 1944 član Kontrolne komisije pri Centralnem komiteju KPS do fe
bruarja 1945, ko je odšel v Beograd.
17 Ivan Maček - Matija.
18 Štajerski gospodarje izhajal v letih 1941-1945 kot naslednik Slovenske
ga gospodarja (1867-1941), katoliško in konservativno usmerjenega tednika za 
štajersko podeželje; sprva polmesečnik.
19 Krištof - Edvard Kardelj.
20 Glej pismo Maksa Gaspariča odgovornemu vojaškemu in političnemu vod
stvu, VOS ter posameznim funkcionarjem Partije v nujno rešitev, nedatirano [fe
bruar 1944] v ARS, sign.: AS 1487, CK KPS, a. e. 2113, šk. 21. V pismu opisuje 
svoje delovanje od leta 1935, koje postal član Komunistične partije ter trenutne 
razmere na Štajerskem. Prosi, da na Štajersko čimprej pridejo odgovorni politič
ni in vojaški funkcionarji, da bi razčistili in uredili razmere.
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Pet : Vojko dal Obkom material o plavogard. tolpah, ki so ga oni 
prenaredili in porabili proti Voj .
Tunek21
Kr izključitev: Viktor, Skala, Vojin, event. Ribičič22, komisar cone 

ostalim strogi ukor z zadnjo opozoritvijo Luka 
Sergej— ako bil udeležen, kazen! izprašati ga! in videti po krivdi 
Mat: Viktor meče krivdo na Skalo!
Obkom: Fric Volč24 sekr.

Sergej 
Špiro25}
Vojko } -  sekr. OF poklicati vse
Dvojmoč25
Vipotnik 27 Dušan agitprop28

i  Dušan Bole Sergej šef agitprop 
razgovor z njim

Sedež Obkom se prestavi na Poh -  med Poh in progo

2. Gorenjska. Koroška 
Razgovor z Matijo29 in Pavlom30 
IX korpus vzel Igorja—
Na Prim. ne več kadrov -  bomo mi vzeli!
Matija ni imel avtoritete.
Mat. Matija jo hoče imeti preveč. (Koč. zbor) delegati -  niso hoteli 
dajati pisem CK drugim citati Vodila Matija in Lenart?32 
Peter. Gros.

Krš, Luka -  Matija, Pavle -

21 Tone Žnidarič - Tunek, Štefan (1913-1944), komandant 15. belokranjske 
brigade (januar -  jesen 1944), nato poslan na Štajersko (oktober 1944), potem 
je bil imenovan za načelnika štaba 18. divizije. Ob preizkušanju novega orožja 
7. novembra 1944 je bil hudo ranjen in 18. decembra 1944 umrl.
22 Mitja Ribičič - Ciril.
23 Sergej Kraigher (1914-2001), sekretar Oblastnega komiteja KPS za Severno 
Slovenijo.
24 Ignac Voljč - Fric.
25 Dušan Špindler - Špiro.
26 Tone Dvojmoč.
27 Albin Vipotnik - Strnad.
28 Besedilo: "Dušan agitprop” je prečrtano.
29 Maks Krmelj - Matija.
30 Pavle Žaucer.
31 Anton Peternelj - Igor.
32 Jože Sluga - Lenart.
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3.) Primorska Luka ali Hrvaško—
Kriš
Ročko34

Vran35: Prekmurje -  naj gre postaviti temelje | { Godina36 pozneje
{ Ida Kovač 
Prekmurje

pvjfgar iz Medžimuria 
Luka.: pot na Prim

4.) Kontrolna k! sekr. {Pepca38 IOOF polit, iavna
p. Ada39 sekr Fajfer40

33 Beseda »Hrvaško« je verjetno naknadno napisana s črnilom.
34 Rodoljub Čolakovič - Ročko (1900-1983), revolucionar, član Komunistične 
partije Jugoslavije od leta 1919. Med drugo svetovno vojno je bil, med drugim, 
politkomisar Glavnega štaba NOV in PO Bosne in Hercegovine, sekretar Pokra
jinskega komiteja Komunistične partije za Bosno in Hercegovino, član AVNOJ, 
sekretar predsedstva AVNOJ, v začasni vladi Demokratične federativne Jugo
slavije minister za Bosno in Hercegovino..
35 Dr. Anton Vratuša - Vran (1915). Bil je interniran v italijanska taborišča, 
septembra 1943 je postal namestnik komandanta Rabske brigade. Oktobra
1943 gaje Glavni štab NOV in PO Slovenije poslal v Italijo za zvezo z italijanski
mi partizani. Sodeloval je tudi s poveljstvom Korpusa dobrovoljcev svobode za 
zasedeno Italijo in Odborom narodne osvoboditve za severno Italijo v Milanu, s 
katerim je v imenu Pokrajinskega odbora OF za Primorsko sklenil sporazum o 
sodelovanju. Marca 1945 je odšel v Beograd.
36 Ferdo Godina - Marko (1912-1994), upravnik partijske šole pri Centralnem 
komiteju KP Slovenije (junij 1943 -  oktober 1944), nato je bil član Okrožnega 
komiteja KPS Ljutomer do aprila 1945 ter urednik Novega Časa do maja 1945.
37 Slobodan Šumenjak - Feks, Miran (1923-1944). Od sredine leta 1943 je 
bil inštruktor VOS v južnoprimorskih okrožjih, marca 1944 pa je v oddelku za 
inozemstvo v Odseku za notranje zadeve pri Predsedstvu SNOS prevzel vodenje 
zahodnega sektorja, k ije  segal tudi v Prekmurje in na Madžarsko. Šumenjak je 
takrat svoje ilegalno ime Feks, ki gaje uporabljal v Trstu, zamenjal za Miran. Ob 
napadu madžarskih orožnikov na viničarijo Jolande Kirbisch pri Vaneči vasi 20. 
oktobra 1944, je bil ranjen in naslednji danje umrl. Narodni heroj. Več glej Lju
ba Dornik Šubelj, Oddelek za zaščito naroda za Slovenijo (dalje Dornik, Oddelek 
za zaščito), Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana 1999, str. 19, 26, 27, 78, 79.
38 Pepca Kardelj.
39 Ada Dequal Krivic.
40 Tone Fajfar, član Izvršnega odbora OF, od marca 1944 je bil sekretar nad
zorne komisije Izvršnega odbora OF.
41 Franc Popit - Jokl (1921), član Kontrolne komisije Centralnega komiteja 
KP Slovenije, od začetka vojne politični delavec na Notranjskem, od marca 1944 
vodja odseka OZNE za oblast 7. korpusa NOV in PO Slovenije, nato pomočnik 
šefa oz. šef drugega odseka OZNE za Slovenijo. Na Zboru odposlancev sloven
skega naroda v Kočevju je bil izvoljen v Plenum OF, SNOS in njegovega odseka 
za izgradnjo ljudske oblasti, od marca 1944 je bil tudi član nadzorne komisije

Krivic
Jokl41

Pepca
Ada
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Krivic
Jokl
Stanovnik42
Svetek—
Jeras44
Viktor4S

Posel: nepravilno postopanje s kadri.
Kr: komisija edina

a naj ima svoje organe -  poveri konkretnega človeka.
V posebnih slučajih mora iti sama. Čim več na teren. Kon- 

tr k. ne rešuje46 in sama ne daje kazni. Zahteva odločitev od foru
mov. KK so forumi odgovorni za stvari, ki jih je postavila, se lahko 
pritoži!
KK mora imeti pregled nad vsem delom P.
NK pri IOOF ne v vojsko in notranje fileg. mreža)
KK predlaga kazen, kako naj se uredi 

vsi nižji forumi dolžni poročati -  
ako KK ni zadovoljna lahko pritoži, zahteva tako in tako rešitev 
NK vsak lahko napiše pritožbo!
Kadri Ida Gros.47 kurz

Vilma48 »

Izvršnega odbora OF.
42 Janez Stanovnik - Tine (1922), inštruktor Izvršnega odbora OF, član Po
krajinskega odbora OF za Slovensko primorje in načelnik propagandne komisije 
Pokrajinskega odbora OF za Slovensko primorje. Do junija 1944 je bil član Od
seka za izgradnjo narodne oblasti pri Predsedstvu SNOS.
43 France Svetek (1892-1965), član Vrhovnega plenuma OF oz. Izvršnega od
bora OF (1941-1953), v katerem je zastopal svobodne socialnodemokratske sin
dikate. Na kočevskem zboru odposlancev oktobra 1943 je bil izvoljen za delegata 
za AVNOJ. Decembra 1944 je odšel v Beograd v pripravljalni odbor za sklicanje 
kongresa sindikatov Jugoslavije. Na kongresu je bil izvoljen v sekretariat Zveze 
sindikatov Jugoslavije.
44 Dr. Josip Jeras (1891-1967), predstavnik Združenja slovenskih dobrovolj- 
cev v prvi svetovni vojni v Vrhovnem plenumu OF, član SNOS, od septembra
1944 član Izvršnega odbora OF in član Predsedstva AVNOJ. Od junija 1944 prvi 
tajnik Rdečega križa Slovenije in nato podpredsednik Glavnega odbora Rdečega 
križa Slovenije.
45 Verjetno Viktor Repič, načelnik finančnega odseka pri Predsedstvu SNOS.
46 Pod tem je prečrtana beseda »organizira«.
47 Ida Kovač Szabo - Vera, od novembra 1943 do marca 1944 članica Okro
žnega komiteja KPS Stična -  Grosuplje, nato je bila na višjem partijskem tečaju 
do maja 1944, od junija do novembra 1944 v oficirski šoli na radiotelegrafskem 
tečaju. Od januarja do aprila 1945 je bila na radiooddajni postaji pri obvešče
valnem centru Glavnega štaba NOV in PO Slovenije, nato je postala članica 
Okrožnega komiteja KPS Novo mesto.
48 Vilma Pirkovič Bebler (1918-1996), do julija 1943 je bila sekretarka Okro
žnega komiteja SKOJ za Novo mesto, od januarja 1943 članica Pokrajinskega
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sekr. Lašče, brat Cirilov49

Malešič M50 -  Gregor 51vprašaj 
sem

Razno:
Kržišnik— -  odstopa Makedoncev 
Ljubljana -  letak na masovni podpis

smešiti! To ni splošna taktika
rešitev zavožene situacije -  

Holv— - Bela kraj v 1 raj. kom.
3 izključeni
Vojko -  PK; Serg, Skala, Viktor,

komiteja SKOJ, od sredine maja do oktobra 1944 sekretarka Pokrajinskega ko
miteja SKOJ za Slovenijo, nato članica Pokrajinskega komiteja SKOJ za Slo
venijo, od decembra 1944 do konca vojne inštruktorica Centralnega komiteja 
SKOJ za Jugoslavijo v Beogradu. Bila je predsednica Zveze slovenske mladine 
od 1943 do 1945.
49 Franc Malešič - Kosta, Štefan, član Rajonskega komiteja KPS Ribnica do 
konca junija 1943, nato član Rajonskega komiteja KPS Velike Lašče, od novem
bra 1943 član Okrožnega komiteja KPS Velike Lašče, nato sekretar Rajonskega 
komiteja KPS Velike Lašče.
50 Matija Maležič - Ciril.
51 Jože Kopitar - Gregor, od oktobra 1943 do marca 1945 je bil sekretar Okro
žnega komiteja KPS za Ribnico oziroma Notranjsko -  Ribnico.
52 Dr. Anton Kržišnik (1890-1973), član Vrhovnega plenuma OF ter član AV- 
NOJ-a, predsednik izrednega in višjega vojaškega sodišča. Na Drugem zase
danju AVNOJ-a je bil imenovan za člana NKOJ-a kot poverjenik za socialno 
politiko. Marca 1945 je bil izvoljen za ministra v začasni vladi Demokratične 
federativne Jugoslavije.
53 Zima Vrščaj Holy - Nataša (1912-1998), članica Glavnega odbora SPŽZ, 
članica uredništva Ljudska pravica, članica Okrožnega komiteja KPS za Ljublja
no (od marca 1942 do septembra 1943) in od oktobra 1944 do februarja 1945 
članica Oblastnega komiteja KPS za Štajersko. Od leta 1942 je bila urednica 
revije Naša žena.

Prih seia: Peter ZKM PK 
sekr.
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ŠT. S

ZAPISNIK SEJE CENTRALNEGA KOMITEJA 
KOMUNISTIČNE PARTIJE SLOVENIJE 

DNE 9. APRILA 19441

9. 4. [19] 44.
Janez [Boris Kraigher], Matija [Ivan Maček], Pet.[er -  Boris Kidrič], 
Luka [Franc Leskošek], Vida [Tomšič].

1. Vojska
2. Notranje
3. Razno

1. Operacijske naloge in voj stanje v VII. K.
Jan2: poročilo o obisku kom. Staneta3 v VII. korp. -  razen Gubč. 
brigade povsod stanje zelo slabo 
že izboljšanje v brigadah -  (Cank)
IX. brig. part. kazen štabu; nam. politkom ostane Kumše -  Sta- 
menko4
treba odstaviti od sekr. div, kom (mesto njega Božo Sever, iz 8. 
brigade5) -  ne odgovarja za funkcijo div. sekretarja -  
VŠ odobril Rajkovo6 odstavitev

Pero7 v. dolžnost v štabu korpusa, kjer Rajko še 
10-14 dni. Pero takoj prevzel posle -
Štab VII. organiz korpusne vojne oblasti (VŠ Rok Tavčars nam.

1 Izvirnik, napisan s svinčnikom v zvezek, je v ARS, sign.: AS 1487, CK KPS, 
a. e. 12, šk. 1. Zapisnik je pisala Vida Tomšič.
2 Janez - Boris Kraigher.
3 Franc Rozman - Stane (1911-1944), komandant Glavnega štaba NOV in PO 
Slovenije (julij 1943 -  november 1944). Pri preizkušanju orožja seje 7. novem
bra 1944 smrtno ponesrečil. Narodni heroj.
4 Franc Kumše - Stamenko, namestnik politkomisarja 9. brigade je bil konec 
marca 1944 imenovan za sekretarja partijskega komiteja 18. divizije (do oktobra
1944) in pomočnik komisarja 14. brigade do konca vojne.
5 Božo Sever, pomočnik politkomisarja 8. brigade od septembra 1943 do maja
1944, nato je bil zaradi bolezni nesposoben za vojaško enoto do decembra 1944, 
ko je  postal pomočnik politkomisarja 1. divizije KNOJ (do maja 1945).
6 Rajko Tanaskovič (1917-1984), komandant 7. korpusa od 3. oktobra 1943 
do 10. aprila 1944 (dolžnost predal 12. aprila), nato načelnik operativnega od
delka Glavnega štaba NOV in PO Slovenije, konec leta 1944 je odšel v Glavni 
štab NOV in PO Srbije.
7 Petar Popivoda - Pero (1916-1979), komandant 7. korpusa od 10. aprila 
(dolžnost prevzel 12. aprila) do 3. oktobra 1944. Zaradi neodgovornega obna
šanja je bil 3. oktobra 1944 razrešen in poslan na razpolago Vrhovnemu štabu 
NOV in PO Jugoslavije.
8 Franc Tavčar - Rok (1920-2002), namestnik komandanta 7. korpusa od 10.
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Vnmandanta v. dolž. (mesto Vasje9). 
pnmočnjk načelnika Gl. štaba v bodoče!
2 bat. VDV za blok Nm
konf. Skoja VII. korp. 120 delegatov, zelo dobro uspela-

politodel. XV. div. Marta10 }
Nino Sterle11} 
sekr Skoja12 }

XVIII. div -  Mira13 (še ni iz šole)
Meta Sitar14 

(Rudi15 part, aktivi diviz. komiteti)

Peter: prejšnji sklepi pravilni
part, org: treba poleg div. konf. še v brigade

aprila do 9. septembra 1944, prej načelnik oddelka za organizacijo zaledja pri 
Glavnem štabu NOV in PO Slovenije, nato pomočnik načelnika glavnega štaba 
in od 12. decembra 1944 do 15. maja 1945 načelnik štaba 1. divizije KNOJ. 
Narodni heroj.
9 Jože Klanjšek - Vasja (1917-1965), komandant 14. divizije od 11. decem
bra 1943 do 27. aprila 1944 in nato še junija 1944, od konca julija do začetka 
septembra 1944 je bil komandant 30. divizije, komandant 31. divizije od 3. 
septembra do 9. novembra 1944, koje bil ranjen in je bil nato do januarja 1945 
v bolnici. Od 31. januarja do 10. maja 1945 je bil namestnik komandanta 9. 
korpusa, nato komandant 31. divizije. Narodni heroj.
10 Marta Brilej, sekretarka političnega oddelka 15. divizije od aprila do julija
1944, ko je postala članica Okrožnega komiteja KPS Grosuplje do oktobra 1944, 
ko je bila imenovana za članico Okrožnega komiteja KPS Novo mesto (do maja
1945).
11 Franc Sterle - Nino, je bil imenovan v politični oddelek 15. divizije, vendar 
v divizijo zaradi zdravstvenih težav ni odšel. Poslan je bil na politično delo na 
Notranjsko (do konca vojne).
12 Maksimilijan Oblak - Milan, sekretar SKOJ v 15. diviziji od januarja do 
julija 1944 in član divizijskega politoddelka, nato je bil do oktobra 1944 na 
partijskem tečaju in v bolnici. Od oktobra 1944 do januarja 1945 je bil komisar 
bataljona 14. SNOB, nato je kratek čas delal v personalnem odseku Glavnega 
štaba NOV in PO Slovenije. Od srede februarja do srede marca 1945 je bil po
močnik komisarja podoficirske šole 7. korpusa NOV in PO Slovenije ter nato do 
junija 1945 pooblaščenec OZNE v 18. diviziji.
13 Slava Kronegger Bračič - Mira (1924 -  2012) je bila imenovana za sekretar
ko političnega oddelka 18. divizije, vendar naloge ni prevzela, ker je bila takrat 
na Štajerskem in je  v divizijo prišla šele poleti 1944. Glej dopis Centralnega ko
miteja KP Slovenije dne 26. marca 1944 partijskemu komiteju 18. divizije (ARS, 
sign.: AS 1487, CK KPS, a.e. 4715, šk. 37).
14 Meta Sitar, sekretarka političnega oddelka 18. divizije od začetka leta 1944 
do septembra 1944, nato v kadrovskem oddelku Glavnega štaba NOV in PO Slo
venije in kmalu premeščena v politkomisariat glavnega štaba. Decembra 1944 
je odšla v Bazo 20, kjer je delala v organizacijskem odseku. Konec marca 1945 
je zbolela in je bila poslana v vojaško bolnico v Biograd na moru.
15 Viktor Avbelj - Rudi.
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razpored:
korpus dobiva civ. polit. voj. skrb -  nevarnost, da se raz

mere med terenom in vojsko zaoštre!
Matiia: Oba s Petrom.
Sestanek Rok, Vasja, Janez CK - o terenu 

Bolko16 
Skoj - treba pomagati -

Janez } naj PK kliče in razloži naloge po voj. liniji - 
Rudi}

Akcije17 L. - hajka Črtomir18

Štab preseliti -

? konferenc! dobro Skupna konf vsaj konf. korpusa (da, 
ako mogoče)

Vojska -  naj javlja VDV o akcijah 
Cankarji se borili z belimi (Javorca 107 +)19 
Janez na Prim 
Tomaž20 na Štaj -

Koroška21
Luka: vojska ne vodi enotnih akcij -  širokopoteznih!
Gl. Št -  naj Šverc
Peter postane operativno vodstvo { zaledna

{ vojska 
Cerkno

Poslovanje div partkom in sekretarja (ki je 1 brig. sekretar) -  le 
bolj politični sekretar -  izvajata ostala 2 člana, poleg tega sest. (14 
dni) div. kom + ostali brig. sekret.

Bat, biro ves biro!

16 Dr Jože Brilej - Bolko (1910-1981), politični komisar 7. korpusa od 3. ok
tobra 1943 do 21. julija 1944, nato namestnik načelnika OZNe za Slovenijo (do 
konca vojne).
17 Sledi prečrtana beseda: »Vel«
18 Janez Marn - Črtomir, partizan, ki ga je septembra 1943 aretirala VOS, 
vendar je pobegnil. Februarja 1944 je iz skrivačev ter domobranskih in parti
zanskih ubežnikov ustanovil tako imenovani Mirenski četniški odred.
19 Nemška policija iz Novega mesta in slovenski domobranci so 16. marca
1944 napadli 4. bataljon Cankarjeve brigade na Javorovici. Partizanske izgube 
so bile 107 mrtvih, 8 ranjenih, sovražnikove pa 12 mrtvih in več ranjenih.
20 Dušan Kveder - Tomaž, ki je odšel na Štajersko, da bi razčistil dejanski 
položaj po t.i. pohorski aferi, a je znova nekritično odkril razvejano organizacijo 
plave garde. Več glej Deželak: Organizacijsko vprašanje, str. 238 in Štesl, Pohor
ska afera, str. 122, 131-133, 135.
21 Beseda “Koroška” je prečrtana.

46



Kadrovik?

Odredi pod OK -  a se ne izvaja - 
naj formalno pod štabe 

Part. sekr. postavlja CK:
brig, div, kom odredne CK ostale drugi

Rudi -  div. kom oz brig. sekr. pa mora javiti CK kar je postavil

Obveščevalna 1 obv center v GŠ za voj.
a polit. obv. ločena pod odsekom za notr. v GŠ, korpus, 

diviz, brig -  1 obv. notranj a mrežo tajno -  so le obvešč. brez izvr
šne oblasti.

Poslati na VŠ

Sodišče (VŠ) -  voj. sodišča pri korp kot višja voj sodišča
pri GŠ samo višji sodni oddelek kot upravna instanca

Pet: Sodišča nimajo nobenega direktnega stika s Predsedstvom 
SNOS -  le preko štaba

tožilci -  organi tožilca -

Korpusne vojne oblasti -  konference skupno na gospodarskih ko
misijah!

Vojska dobi od kom. področij preko NOO in gosp. kom.

Rdeči križ -  ? na VŠ če osnovati -  
Jones22 300000 SPŽZ -

Koroš: grupa odredov pod IV. zono
Obkom zelo skrbeti za odrede!

2. O. Notranje zadeve 

Okr. izpostave Belakraj

22 William Jones, kanadski major, ki je vodil britansko vojaško misijo, ki je 
prišla v Glavni štab NOV in PO Slovenije 27. junija 1943 in ostal v Sloveniji do 
aprila 1944, koje odšel v Kairo.
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3. ukor VDV za Trebnje fpismo)
obvešč }

spec obvešč. } 23 
borbene grupe j

Peter obleke, zunanji videz okr. izpostav 
NOO kraj24 -  predlaga poveljniki

1. sektaštvo do duhovnikov duhovniki25
in oportunizem!

2. naši niso znali poglobiti in izkoristiti procesa v duh. vrstah 
(13. konf. za Bk)25
dovoliti jim verski stik s škofom, manifestirati versko svobodo, 
a obenem ostro proti sovražnim! 

pred sodišče 
ali izgon!

vojska popustljiva do belih!
sektaštvo in oportunizem! 

treba izganjati v Ljublj 
Okrož. izpostave izženejo, a zaplembe ne izvrše temveč dopis na 
sodišče, ki izreče zaplembe

Vito27 -  izgrajevalec sodišč! 
v okrožnico -  še poziv da se vrnejo

M.28 Grosuplje -  nekaj ni v redu 
P.29 tudi v Nov m in Belikraj!

direktive
letak
parole
dnevno povelje —
proglas CK---
stroj -  sestanki vojska

23 Tu je napisana neka črka ali znak, vendar je nečitljivo.
24 Sledi prečrtana beseda:”skupšč”.
25 Beseda »duhovniki« je napisana s črnilom.
26 Duhovniška konferenca v Beli krajini je bila 13. aprila 1944.
27 Dr. Vito Kraigher - Stanko (1911-1945), 3. marca 1944 je bil imenovan 
za vodjo obveščevalnega oddelka Odseka za notranje zadeve pri Predsedstvu 
SNOS, kasneje je bil postavljen za javnega tožilca. Aprila 1945 so ga Nemci ujeli 
na Vojskem, nato so ga prepeljali v Ljubljano v zapore domobranske politične 
policije. Ubili so ga 5. maja 1945.
28 Matija - Ivan Maček.
29 Peter - Boris Kidrič.
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kresovi 
plakati -
politični sestanki 
v znamenju nacion in delav parol

KP -  ki se najbolj zalaga za to izvedbo. -
Vid— agitprop CK

Budnice
tekmovanja KP se zaobljubijo -

Ang31 -  part, instruk -  20

ŠT. 6

ZAPISNIK SEJE CENTRALNEGA KOMITEJA 
KOMUNISTIČNE PARTIJE SLOVENIJE 

DNE 21. APRILA 19441

21. 4. 44
1. Polit, situacija in ukrepi v part. org.
2 Vojska2
3. Primorska
4. Razno

1. Peter:a Splošna situacija: začetek novega burnega poleta; treba 
premagati nekaj resnih, začetnih bolezni:

1. naša partorg v praksi prenehala delati kot partorg v vojski 
in na terenu. Ni motor. Riba smrdi tudi pri glavi! Vse kar CK gre 
po organizacijski liniji, ne prenaša se pa vsestranost dela treba 
spremeniti način dela CK 
naše šole od CK -  nepokretne

(upravne
prosvetne
mobilizacijske stvari ne dobivajo v šoli)

30 Verjetno je mišljena Vida Tomšič.
31 Angelca (Ocepek) (1912-1959), predsednica Slovenske protifašistične žen
ske zveze in članica Plenuma Centralnega komiteja KPS.

1 Izvirnik, napisan s črnilom v zvezek, je v ARS, sign.: AS 1487, CK KPS, a. e. 
12, šk. 1. Zapisnik je pisala Vida Tomšič.
2 Pred besedo Primorska sta prečrtani besedi: ”Part. org.”.
3 Boris Kidrič - Peter.
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Lj Prav.4 -  in tisk premalo direktivno urejevano. Treba preokreniti 
z vso silo!

Enako v vojski. Partorg. v vojski nič ne ve o celoti našega 
dela - odnosi do terena!
Treba:
a) part. posvetovanje za Lj. Provinco5

» » Prim6
kjer vse probleme pretresti in skritizirati nujno part iz vojske
b) vse mobilizirati, da se part. v CK in okoli v okrožja; Pepca7 in 
Ada8 in vsi iz CK

Angelca9, 2 iz CK 
Jokl10, Krivic11 že obdelajo do part posvet

2. ves naš aktiv privezan na stare koloseke dela; izgublja vezi 
z masami, izgublja predanost! Borbo za dvig predanosti, proti 
birokratizmu in samozadovoljstvo.

3. vprašanje funkcij: a) nekateri pojmujejo funkcije karieristično
b) drugi trockistično, stara Jugoslavija itd.

Še ni zašlo, a treba takoj nadomestiti z duhom zdrave ambicije, 
a avtoriteto funkcije povečati. Npr. gospodarske komisije (Belič12 
vino za SNOS!)

V zvezi s tem -  vpraš. starih partizanov v vojski! Oni šli v 
partizane iz soc. motivov in često se čuti pri njih zagrenjenost. 
Treba dvigniti! To je bilo inje naše jedro.

4. sektaški ostanki v naših vrstah! Oportunizem do sovražnika, 
do belogardistov v obmejnih! Treba energično nastopiti -  ne se 
bati pretiravanja treba likvidirati!

5. napaka (Pov. Prim.): splošen umik kot 1942! Danes je
situacija bistveno drugačna. Joža13 in Primož14 umik, ki izraz

4 Ljudska pravica (1934-1959), politični list, glasilo KPS. (ARS, sign.: AS
1547, Zbirka revij, brošur in časopisov, šk. 68).
5 Partijska konferenca za Ljubljansko pokrajino je bila od 28. do 29. maja
1944 v Semiču.
6 Druga pokrajinska konferenca KPS za Slovensko primorje je bila na Vojščici 
od 17. do 20. aprila 1944.
7 Pepca Kardelj.
s Ada Krivic - Hana.
9 Angelca Ocepek.
10 Franc Popit - Jokl.
u Vladimir Krivic.
12 Viktor Belič, član Okrožne gospodarske komisije za Belo krajino.
13 Lidija Šentjurc - Joža.
14 Dr. Aleš Bebler - Primož.
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panike! Obstoja še nevarnost, da bomo zožili svojo bazo in jo 
zožili na ozko razredno bazo -  kolebljivi elementi bodo padli 
pod belo, plave vplive! ker jih puščajo na terenu! Ta nevarnost 
umika tudi drugod.

6. absolutno nemogoč odnos vojske do terena. Popolnoma 
nemogoče stvari, slabše kot 1942! Brez ozira na teren, brez 
razumevanja. Najhujše pa pozadinska vojska. Operativna, 
VDV še -  a15 ne pozadinska.

7. strokovnjakarstvo v odsekih. Duši ljudsko samoiniciativo! 
Treba kampanjo v odsekih, preko partorg v njih, ki morajo 
začeti funkcionirati. Dati pa našim partijcem elana, da se 
udejstvujejo na vseh popriščih.

8. Mladina in žene -  še ni urejeno vključevanje.
Direktive so sprejete, a ne izvajajo. Novo mesto: mladina 
in žene niso sodelovale v volilni kampanji (Črnomelj).

9. Treba uvesti metodo neprestane direktive -  spodaj -  okraji! 
Neživljenskost partorg. Treba poživiti metodo prenašanja 
direktiv navzdol.

10. Tempo dela ne velja! Treba, da se prenese nov tempo, od 
vrha do doli!

Vse sem malo pretiral, zato da vidimo in reagiramo.

Matija:16
Se strinjam s P. Res je, da že dolgo to vidimo, a nikdar 

nismo uspeli. Treba videti konkretno delo OK -  izgubljajo se v 
administrativno delo, imajo vsak še mnogo funkcij, pozablja na 
celoto in se izgublja v drobnarijo.
Treba večkrat klicati sekretarje in še kakega člana OK, jim dati 

navodilo in kritika na takem mestu ima večji uspeh. Okrožni 
sekretarji se premalo politično zanimajo in razvijajo. Izgubljanje 
živega kontakta z masami -  pozna se, da čepe na centru in ne 
gredo po okrajih in celicah.
Nevarnost, da nas situacija premaga. Že v volitvah ta primer.
Partorg. v vojski in na terenu morajo vedeti vse! Skupne

15 Sledi prečrtana beseda »druga«.
16 Ivan Maček - Matija.



konference! Treba ostro pristopiti k ostremu kurzu do belog. 
elementov. Ljudje iz postojank prihajajo in rovarijo.
Peter: po poročilu: je dovolj izčiščeno; treba zbrati material za 17 
proces, ki pokaže tudi, kaj so vse zakrivili (bombe) in to politično 
izrabiti na terenu. Ostrost -  ni bojazni, da zaidemo. P

Matiia: Banda izkorišča našo milino in se sméji!

Pet.: Avtoriteto nam bo dala širina in ostrost.

Matiia: CK mora več kontrole voditi nad šolami. Novi študenti 
iz šol nič ne vedo! Na kurzih se nič ne govori o sedanjih novih 
stvareh.

Janez:18 večjo pažnjo res da bo part v vojski in na terenu eno. 
Treba okrožjem dati navodila, da bodo imeli drug odnos do vojske. 
Odnos: kot sekretar nimam nič pri vojski (n.pr. pri komandah), 
ker nimam vojaške komande.

ne samo posvetovanje, ki pa smatram, daje nujno, toda 
tudi na okrožna, okrajna part. posvetovanja pritegniti partijce iz 
vojske, ki tam na teranu. Treba takoj začeti!

bilo napačno, daje bilo na part. posvetovanju (Semič) le 
malo, a pri tistih, ki so bili, so mnogo dobili, nov odnos do nalog!

Treba še izpopolniti direktive o nalogah politodela. Na Hrv.: 
kontrolni in inštruktorski organi CK KPJ, s tesnimi pismenimi 
zvezami s CK KPJ (posebno važne depeše!). Noben član politodela 
ni član part. komiteta! Imajo dolžnost stopiti na terenu v stik z 
okrož in okraj komiteti. Z ozirom na to bi bilo treba naše19 okrepiti 
in spremeniti.
Luka:20 ali nismo dobili točnih navodil?

treba dobiti takoj točne direktive!

Janez: Treba da grem doli, da to točno vidim, ker je mnogo 
vprašanj, ki jih je treba urediti.

Sklicane so part. konf. v korpusu -  divizijah, a še ni datumov.

17 Sledi nečitljiva beseda.
18 Boris Kraigher - Janez.
19 Sledi prečrtana beseda »temeljito«.
20 Franc Leskošek - Luka.
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V.21 : šole -  učitelji! ne veljajo! 
tempo

mladina -  PK -  le manifestacije 
oportunizem do belih, 
birokracija in vprašanje kompetenc.

Matiia: Res ga Joža in Primož lomita

Peter: mi že urgirali. Umik a na drugi strani krepko v sektaštvo: 
Srebrnič22 predsednik.

Matiia: To bodo tudi Nemci razumeli in izrabili 
Pet.: da, letos beli že okretnejši kot lani. Letos imajo beli veliko 
boljšo agitacijo in propag. kot mi! 2. vsako našo slabost, tudi 
najmanjše takoj izrabijo -  posebno vsako naše popuščanje

Miha:23 se strinjam, deloma videl -  slabosti partorg., čeprav 
avtoriteta partije ogromna, celo mala nevarnost, da Part. zasenči 
OF

Pet.: Točno: oportno: na zunaj dvigajo partijo, namesto da bi 
gradili partijo znotraj of

Angelca: Res sektaštvo. Internacionalizem
Verski moment!

Pet.: Tipično: mnogo duhovnikov, ki so skupaj z nami, jih ne 
pritegnejo v vojsko; prepuščajo diferenciacijo in tujim vplivom.

Luka: Se z vsem strinjam. Treba takoj narediti program dela za 
vse, za vsa okrožja.

Člani CK : na sejo OK
na vse OK. k. in konferenco z vsemi člani partije 

na terenu. To vse lahko v 1 tednu!
kjer vojska, pritegniti vse part. 

part. posvetovanje iz ljublj. konf. 
konference s part. sekretarji in iz vojske

21 Vida Tomšič.
22 Jože Srebrnič.
23 Miha Marinko.
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v Beli krajini se začno konference po 1. maju.

Moša:24 se z vsem strinjam, sem sam opazil mnogo tega. Treba 
z ene strani pritegniti vse part. funkcionarje v državni aparat.
A imajo preveč funkcij in se izgubljajo; moramo pritegovati 
strokovnjake, a to zopet nevarnost, da zaidejo in nas ovirajo; 
prenašajo svoj vpliv tudi na naše ljudi. Partija ima lahko velik 
ugled, a brez organizacije ne gre! Znano iz zgodovine, n.pr. 1920!, 
koje preko noči Partija izgubila mase. Moramo čvrsto držati 
kontrolo nad vsemi!

Točno kar Peter o starih partizanih! Oni morajo postati jedro!

Part, šola mora dvigniti teoret. nivo. Naši kurzi so kratki.
Danes je treba ne samo dvigati teoret. nivo, treba je, da pomaga 
v današnji situaciji učencem, da se znajdejo! In da obravnava vse 
napake , ki se danes pojavljajo!

Tisk: niso ono, kar bi bilo treba. So ozki, ne samo ozko 
slovenski, ampak celo provincialni. Treba dati mnogo več 
skupnega slovenskega in širšega jugoslovanskega. Listi naj bodo 
propagatorji in organizatorji gibanja. Ne vidim potrebe izhajanja 
Mlade Pesti.25
Dobro: CK na 14 dni direktivna okrožnica, o situaciji in o 
konkretnem delu v tisti periodi.

Peter:
1. Okrožnica26 o vseh vprašanjih, ki smo jih diskutirali in naj 

služi vsem kot baza za part. kampanjo Peter

2. vse bolezni so splošne ne samo part. ampak tudi of aktiva. 
Brošura27 za ves of aktiv, ki se
naj bi temeljito predelala. Peter

24 Moša Pijade (1890-1957), podpredsednik Predsedstva AVNOJa. Udeležil se 
je Prvega zasedanja Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta v Črnomlju 19. in 
20. februarja 1944. Narodni heroj.
25 Mlada Pest, partizanski list. Glasilo Pokrajinskega komiteja ZKMJ za Slove
nijo, od 3. številke 2. letnika glasilo Pokrajinskega komiteja SKOJa za Slovenijo. 
Tiskali so ga v različnih partizanskih tiskarnah na Gorenjskem, Notranjskem in 
v Slovenskem primorju. (ARS, sign.: AS 1547, Zbirka revij, brošur in časopisov, 
šk. 48).
26 Glej okrožnico Centralnega komiteja KP Slovenije dne 24. aprila 1944 o 
napakah, nedostatkih v partijskih organizacijah, OF, NOV in POS ter navodilih 
za nadaljnje delo v ARS, sign.: AS 1487, CK KPS, a.e. 218, šk. 8.
27 Verjetno je mišljena brošura Borisa Kidriča, Še nekaj k politično -  organiza
cijskim vprašanjem, ki jo je izdal Izvršni odbor OF, 1944 (ARS, sign.: AS 1887, 
Zbirka NOB tiska, štev. 368, šk. 8).
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3. v part. kurz pred njegovim koncem -  na osnovi okrožnice in 
o nalogah na vseh področjih! (Miha)

4. da se istočasno pokliče vse, ki imajo okrožne kurze in se z 
njimi razgovori (Miha)

5. nujno: po vseh institucijah naj se osnuje oz. oživi part. org. 
Član CK, ki za to odgovoren! (Luka)

6. sistematično uvajati sistem tedenskih part. in of aktivov na 
terenu, ki. bodo najboljše sredstvo za izvajanje direktiv in treba 
prekontrolirati

7. part. posvetovanje okrog 10-15 maja. Vse: okrožne k. in iz 
okrajnih in iz vojske. Na Primorskem: Janez, Joža, Primož.
Jokl in Krivic lahko izvedeta poleg svojega dela

8. sprememba dela CK: ako bi vsake 14 dni okrožnico -  potem 
boljše, ker izide iz seje!, kjer CK vse pretrese, kar se dela -  doslej 
vse preveč po organiz. part. liniji.

9. Tisk seje poboljšal in se izboljšuje.

Moša: Hrvatski časopisi so se neverjetno popravili!

Pet.: v tisku najmanj l'/2 strani Jugoslov.

Matiia: Lj. prav. mora udariti po vseh napakah. Uvodnik 
»Pravde«28 -  Naj Lj. pravica to postane -  uvodniki v Pravici in 
članki, ki naj udarjajo po vseh napakah v našem delu. Treba, da 
je to jasno, daje direktiva CK.

Moša: a tako, da vsak človek ve da KP tako postavlja

Pet.: a) literatura se slabo kolportira in čita!
b) direktivni članki se ne jemljejo kot direktivne!

Moša: treba kontrolirati, da vodilni kadri to čitaj o in vedo!
Ang.: Se niti ne sestajajo -  se sestajajo samo po frontaški liniji 
(Notranjska).

Pet. Jan.
Celice po odsekih -  delo: stil dela

28 List Pravda. Glasilo Komunistične partije Sovjetske zveze od leta 1918 do 
1991, Moskva.
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napake
tempo, za vse sekretarje!

Jokl -  Grosuplje
Krivic } Novo mesto Sklicati domov
29 in sestanek
Luka -  Bela krajina 
Ada -  Notranjska V
Angelca -  Ribniško V in sklicati OK
Peter}
Miha}

Diviz. konference 3 dni in še 1 ali 2 brigadne 

Jokl -  pisati
Ada in Angelca -  počakata okrožnico - 
Luka skliče part. konferenco.

2. Voiska

Janez: poroča o akcijah.
Nemci odkrivajo šifre!
uspešnejše manjše akcije bolj kot večje, kijih Nemci pred
hodno odkrijejo.
velike akcije prevelike za nas!

Pet. vprašanje taktike bomo pretresali pozneje -  ko ugotovimo 
uspehe akcij . -

obveščevalna 
Stik z zunanjo obv. službo -  preko štaba 
organizacija obveščev. službe! ( VOS prej teren

voj. obveščev.
ustvarjata se 2 centra, ki se med seboj ovirata
Bivši voj. referenti VOSa naj bi prešli v sestav obveščev. centra.

Moramo dajati podatke tujim misijam -  in to hitro!

Matija: zunanja obvešč. doslej ni obstajala

Pet. : v odseku za notr. ni treba več kot proti peti koloni -  so bili 
VOS punkti s tem.

politična kontraspionaža

29 Tu je napisana in prečrtana beseda »Angelca«.



Matija: kar se da bomo oddali -  
Ljublj -

Pozadinska vojska 
Jan: če part. org. dobro poslujejo, bo v redu - 

slabo, ker ljudje šli na Primorsko.

Pet: treba po voj. in part. liniji urediti 
sestanek z Rokom!30

Matiia: to so položaji, ki človeka korumpirajo -  
potreba: stalna kontrola -  voj in part.

Komande mest vrše aretacije -  to ni prav! 
in ni potrebno!

Luka:
Primožev predlog: Bazoviška brigada -  }

Vojko31 -  heroj -  } II
bo Janez uredil

članek o Vojku -

3. Primorska:
Pet: 1. preprečiti umik -  iz konkretnih dejstev 
Nevarnost Jož: suhi prakticizem in panika v težji situaciji.
2. Nepravilno stališče, da kljub izrecni direktivi prešla na 
instruktorski sistem -  mesto kolektivnega dela -

3. da se ohrani širina treba potegniti ljudi -  posebno nekaj 
duhovnikov k sebi.

4. »ne vršiti likvidacij«, je treba pravilno razložiti
5. volitve izvesti -

Glej, da razmerje enakopravno, ne da poverjeništvo Joža -

Linija (Krištof)32 v odnosu do It. velja še tembolj. Pazi pred 
prakticizmom! Glej s perspektivo. Danes ko Ercoli33 -  Italij.

Mat.: sploh ni.

30 Franc Tavčar - Rok.
31 Janko Premrl - Vojko (1920-1943), od avgusta 1942 namestnik koman
danta bataljona Simon Gregorčič, 13. februarja 1943 je bil imenovan za koman
danta 1. primorske brigade Andrej Laharnar. V spopadu z Italijani je bil težko 
ranjen in je 22. februarja 1943 umrl. Narodni heroj.
32 Edvard Kardelj - Krištof
33 Paimiro Togliatti - Ercoli (1893-1964), eden od ustanoviteljev in dolgoletni
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pomagati = pomagati nam! Paziti pa pri malomešč, da se v 
njihovem šovinizmu ne odbijejo 
Kar pride iz Ljublj -  pobiti !
Danes ni širine brez ostrejšega kurza!

Jan.: Pisma poverjeništvu.

Pet. : Pri Korošcih -  ostane kot že dane direktive 
formirati avstr, partizane in jih tja pošiljati.
Ne pustiti Ang prodreti do dem mas kot mi!

Razno
Kontrašpionaža doslej še nič!

ŠT. 7

ZAPISNIK SEJE CENTRALNEGA KOMITEJA 
KOMUNISTIČNE PARTIJE SLOVENIJE 

DNE 13. MAJA 19441

13. 5. 19[44].
Luka [Franc Leskošek], Peter [Boris Kidrič], Miha [Marinko], Vida 
[Tomšič], Tomaž [Dušan Kveder].

1. Štajerska
Tomaževo poročilo: obisk štabov div. in brigad na Štaj.2 
Mobilizacijski načrt po brigadah - 

Šlan.3 Sp. Savinjsko

generalni sekretar Komunistične partije Italije (od 1926). Med 2. svetovno volno 
je bil v ZSSR do marca 1944, ko se je vrnil v Italijo. Član Izvršnega komiteja 
Komunistične internacionale, utemeljitelj politike nacionalne enotnosti v pofa- 
šistični Italiji. V letih 1944-1946 je bil minister in podpredsednik v vseh itali
janskih vladah.

1 Izvirnik, napisan s črnilom v zvezek, je v ARS, sign.: AS 1487, CK KPS, a. 
e. 13, šk. 1. Zapisnik je pisala Vida Tomšič. Zapiske je pisal tudi Dušan Kveder 
(AS 1487, CK KPS, a.e. 2187, šk. 21).
2 Da bi Centralni komite KP Slovenije razčistil položaj na Štajerskem po t.i. 
pohorski aferi (več glej dok. št. 2, op. 30), je poslal na Štajersko Dušana Kve
dra, ki pa je tudi nekritično odkril razvejano organizacijo plave garde. O tem je 
poročal na tej seji. Zato je dobil na naslednji seji partijski ukor. Več glej: Vida 
Deželak, Organizacijsko vprašanje, str. 238 in Štesl, Pohorska afera.
3 Š landrova brigada.
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XIV4 Pohorje, nato sev. Pohorja itd.
Štabi razumeli in bo uspeh. 750 dokler še jaz na Štaj. mobil.
Mobil, je na Štajer. danes lahko! Ljudje prostovoljno, ker se boji 
nemške mobil.
Spomladi -  pred Tom.5 prihodom mobil. 1000 -  
A težji so drugi problemi: v voj. edinicah nemogoče imeti več 
kot 1 /3 neoboroženih novomobilizirancev, ker sicer vsa edinica v 
nevarnosti.
Zato: spraviti novomobil. na področja VII korpusa in to je težko -  
pot sem!

Vojska bo sedaj zaposlena samo z mobilizacijo -  ker na 100 
ljudi treba najmanj 30 oboroženih.

Tom. brigada6 samo spremlja, ostali 2 čuvati.
Ni mogoče kombinirati voj. akcij z mobilizacijo zato: ta mesec 

samo mobiliz. -  Tomaž postavil: 3000.
Novomobil. so dober material. 13 brigada napadala Velenje7 

skoro s samimi novomobil. in niti eden ni dezertiral 
Če bi imeli orožje - Tomaž jamči -  bi 5000 mobilizirali.

Peter: če je to res - Titu8 telegram za orožje, ker če nam mobil 
delno uspe -  bodo Nemci še ostalo!
Luka: točno, Nemci bodo pobrali ostale vse

Tom.: spuščališča pripravljena!
Peter: Angl bi dali, ker so zainteresirani na naši akciji.
Tom, Luka: Na Štaj še ogromne možnosti mobilizacije!

Rabimo predvsem puške! na 10 - 15 pušk 1 mitraljez. Vojska 
mora imeti vsaj osnovno oborožitev.

XIV. div imela 500 mož (minimalno), sedaj 900 mož.
Vse skupaj IV. op. Z ca 2.500.
Divizija bi lahko rasla, vsaka brigada bi lahko v 14 dneh imeli 

3000 mož.
Malenkostna rast orožja -  staro propada skoro enak kot priliv 

Polit, delo med novomob. je slabo ker manjka kadra.

Zelo težko! najtežje Sava! 4 ure traja prehod!

4 14. divizija NOV in PO Slovenije.
5 Dušan Kveder - Tomaž.
6 Brigada Toneta Tomšiča (1. SNOUB).
7 Brigada Mirka Bračiča (13. SNOUB) je napadla rudnik Velenje v noči na 1. 
maj 1944.
8 Josip Broz - Tito.
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Bog.9 videl vse! Na Štaj vsem le en problem: puške!
Na Štaj tak polet, bolj kot tu za časa 1. osvob. ozemlja.

Relativno osvob. ozemlja precej -  Nemci ne drže, vrše le ofenzive 
na te sektorje! Osvobojeno ozem. dobro organizirano, problema 
prehrane ni. Prebivalstvo zadovoljno -  ni ukrepov, ki bi branili 
trgovino z nem. kraji, ker ni mogoče.
Kamnik -  Domžale, -  Zagorje -  razen Trojanske, Tuhinjske ceste -  
svobodno.
Enako -  Savinj

Pohorje -  (poh. brigada po vaseh!)
Ni mogoče dobiti orožja v večji količini in to je nujno!
Enaka situacija je kot tu pred it. kapitulacijo: Švabi vedo, kje 

naše sile -  pa so zadovoljni, da jih naši ne napadajo.

Kozjanski odred: sami prostovoljci in bi lahko dobili še na 1000 
ljudi!

Luka: Titu telegram za orožje!

Tomaž: cele kolone novomobil!

Luka, Peter: nujno, da dobimo orožje na Štaj. Brez or. bi lahko le 
3000 največ!
Peter: Čim ni možnosti oborožiti ljudi -  na tistem teritoriju 
nikakor osvoboj. ozemlja! Kot pri nas 42. na Dolenj.

Tom.: Obkom kjer prej. Imajo zveze z drugimi OK. Dvojmoč10 proti 
Kozjem, Stergar11 v Savinj, na sedežu le Vojko12 in Dušan13.

Vojaki dobri. Šlandr. brig ima skoraj 50 % dezerterjev iz nem. 
vojske, ki so zelo izvežbani!

XIV -  oborožitev veliko slabša, število skoro tako kot ob prihodu! 
Oborožitev sploh slaba!

Nem. dobili magacin municije, ki smo ga poslali -  v ekipi bil 
izdajalec, ki seje prej sijajno pokazal! Po 6 mes. dobrega dela

9 Bogdan Osolnik.
10 Tone Dvojmoč.
11 Albin Vipotnik - Strgar.
12 Ivan Nemec - Vojko.
13 Dušan Bole.
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izdal Švabom!

Pet.: Treba zakuriti lastno izdelavo municije! To je sedaj glavna 
stvar: org. topovsko municijo!
Tom.: Polit. org. na obsavskem (Lit.) okrožju odlična!

120 odborov. Vse povezano 5 raj, 25 part, 30 kand, 
z zadnjo mobil poslali 50 part. v vojsko, 
gospod, komis, šola itd.

Kamniško še boljše a so še stalna trenja med Gorenjci in Štaj! Ne 
skrbe enako za štaj vojsko! Treba opozoriti kamn. okrožje, daje 
vseeno, če pri njih vojska od IV Z ali IX korp.

Sicer pa -  ogromni kompleksi in malo terencev. Pri domačinih - 
terencih zelo nizek nivo. Manjka intelektualcev.
Zveze z mesti slabe!

Kamnik, Litija, Maribor, Slov. gradeč -  dokaj dobro povezano, 
ostalo slabše ali nič.
2. Plava in bela garda 
Komisar Franta,14
1 član plave garde 
bivši plavogardist
2 aktivistki iz Marib. (1 Šnudrl15. sorod.

1 hoteli likvidirati naši)
Vtisi: sem prepričan, daje v poh. brigadi in v marib. spirotovi org. 

obstajala močna plavogard. organiz. Špiro16 in Gašperšič17
-  če samo onadva -  ni garancija, da bo jasna slika.

14 Franta Komel (1924), politični komisar Pohorskega bataljona do novembra
1943, nato politični komisar Pohorskega odreda, od januarja do maja 1944 po
litični komisar Zidanškove brigade, nato je bil premeščen v brigado Mirka Bra
čiča, kjer je tudi opravljal funkcijo politkomisarja. Politični komisar štajerske 
grupe odredov je bil od 25. februarja 1945.
15 Dr. Makso Šnuderl (1895-1979), pravnik, predsednik komisije za ugotovi
tev zločinov okupatorjev in njihovih pomagačev, član AVNOJa. Mišljena je Ela 
Šnuderl - Mara. Glej op. 41.
16 Dušan Špindler - Spiro.
17 Maks Gašparič, avgusta 1943 je vstopil v Pohorski bataljon in bil po treh 
mesecih ranjen. Po ozdravitvi je bil poslan na politično delo na teren, in sicer 
od marca 1944 do junija 1944 je bil sekretar Okrožnega komiteja KPS Maribor. 
Junija je odšel na poročanje na Centralni komite KP Slovenije, po vrnitvi pa je 
odšel konec septembra za sekretarja Okrožnega komiteja KPS Dravograd do 
februarja 1945, ko je bil ponovno poslan na Štajersko za člana Oblastnega ko
miteja KPS za Štajersko do konca vojne.
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Ljudje, ki so odkrivali plav. gard. org., so delali zelo nepismeno, 
otročje. Vendar ko sem zaslišal, sem videl več:

Plavogardist Brane18 iz Celja (19 let) dal osnove plavogard. 
organizacije (batalj. poh. brigade!) Brane šel v partizane,19 v partiz. 
kjer ga Iztok20 vzgaja. - 
Brane -  veren, Iztok: proti veri

Jugoslavija bo stara!
Iztok part., politkom. Kraljevina
bataljona! napadal NOV

o Angležih nič!

Iztok gaje sprejel v Skoj in mu dal direktive za delo za 
pridobivanje skojev!

Cigo21
Alojz22
Iztok - trojka -  zaslišani; Cigo brez pritiska izpovedal isto! 

Imeli stalne sestanke, kjer jim je pravil, kako na Dol. rušijo 
cerkve!

Iztoka dobil za plavo gardo Gašperšič. Iztok je kot partizan prišel v 
plavo gardo!

Shema plav. organiz!

Spiro -  Gašperšič -  Joco23
/ I  ! I

Guzej24 Prlek25 Iztok Lackova četa

Cigo imel nalogo sabotaže; Iztok mu je dajal direktive za sabotažo 
(smrekove vejice sledi po tleh). To je gestapovska metoda povsod! 
(če hodite mimo hiš, glasno govoriti, trgati vezo, posebno na cesti

18 Branko Žličar - Franc, partizan v Pohorskem bataljonu. Bil zaslišan, vendar 
izpuščen. Več glej Stesi, Pohorska afera, str. 126-128, 131-132.
19 Sledi nečitljiva beseda.
20 Maks Čepič - Iztok, politkomisar 1. bataljona Pohorskega odreda. Zaslišan 
in usmrčen je bil 29. februarja 1944.
21 Franc Štrucelj - Cigo, namestnik komandanta čete v Pohorskem bataljonu. 
Zaslišanje bil okrog 20. marca 1944, naslednji dan pa usmrčen.
22 Alojz Dunaj - Jastreb, član Pohorskega odreda. Bil zaslišan in izpuščen.
23 Ivan Zagernik - Joco.
24 Vinko Vukovič - Guzej.
25 Martin Štuhec - Prlek, član Pohorskega odreda. Bilje osumljen plavogardiz- 
ma in usmrčen 4. januarja 1944.
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-  n.pr. komanda Stoj sredi ceste! komando narobe predajati; 
sabotirati mitraljeze -  igle dali ven!)
Iztok govoril o moči plavogard. org. Imenovali so se med seboj 
plava garda (nikdar četniki, nikdar Mihajlovič!25) Znaki: prstan itd. 
Nikdar o zvezah z gestapom. Mi -  za Jugoslavijo!

Govorili o udaru, bili že 30, imeli mitraljezca; naši v glavnem 
odkrili -  a sedaj težka situacija! vsi zmedeni -  mislili, da so dosegli 
uspeh! a sedaj se ne upajo ničesar več narediti.

Vse zveze vodijo do Spira, Gašperšiča in Joca.

Guzej je sam pripeljal 4 likvidatorje z nalogo pobiti štab! Javka, za 
katero vedel Spiro -  po njej dobili te 4 teroriste! ki so že na zunaj 
kriminalni tipi! Guzej to priznal in zvezo s Spirotom in postal 
gestapovec.

Pet.: to je popolnoma navadna gestap. organizacija, najbrž jo vodi 
Špiro in Gašperšič!

Gašp. ima osnove za gestap.

Tom.: čez par dni bilo najavljenih še 6 likvidatorjev, ko so prišli na 
javko in izvedeli, da 4 aretirani, so ti 6 zbežali

Zapisniki so res nekvalificirani, treba na novo preiskati! 
Vojkotu nisem povedal nič, samo Dušanu.

Pet. : mi smo se usekali. Skala27 in dr. imel prav, toda niso 
znali pravilno zagrabiti, mi pa nismo ocenili njihove 
politične nevednosti.

Tom.: Vojko je vedel kaj delajo, samo ni gotovo, daje bil sam 
plavog. -  izkoriščal.
Dušanu rekel, da Vojko ne sme nič zvedeti, mu povedal, 
daje sum, da so plavogardisti!

Treba še raziskati!
Cigo: Iztok vodja trojke! Izjavil naprej isto kot Branko. Dal 
(Izt.) mu navodila, kako naj dela.

26 Dragoljub Mihailovič -  Draža (1893-1946), polkovnik kraljeve jugoslovan
ske vojske, organizator in vodja četniškega gibanja v Jugoslaviji.
27 Peter Stante - Skala.
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Nihče ni izdal in povedal nobene zveze! Če je bila stvar v 
zvezi z Gest. so morali to biti 
Spiro, Joco ali Gašperšič!!!
»za vero, kralja in staro Jugoslavijo«.
Iztok obljubljal mesta v Jugoslaviji!

Druga zveza šla preko Prleka -  on imel trojko in vsak še 5, 6 ljudi. 
Imel Jastreba, Miška28 in Danila.29
Prleka pripeljal Joco, z njim Rudi30 skupaj s Prlekom, ki se je zdel 
sumljiv, zato je Rudi pobegnil k gestapu.
Provala začela na Koroškem -  Farkaš31 in še eden izdali Iztoka in 
Prlekovo organizacijo!
Prlek direktno na Spirota!
Iztok direktno na Gašperšiča!
Dobili navodila, da naj se dobro drže, oz. naj začno z akcijo.
Spiro pošiljal Prleku pisma s tajinstvenimi formulacijami!
Jastreb in Miško -  ločeno povedala, da bo Guzej poslal nove 
likvidatorje!

Sašo (Stanič Milan iz Ljutomera, 19 let) tudi iz njihovih krogov, a 
postal kurir in zato izgubil njihovo zaupanje!
Boris32 in Samo33 iz Radomirja ga poslala!
Sašo ve, da so ga poslali k »četnikom« in ga učili čisto drugo kot 
komisar bataljona.
Boris in Samo imela zvezo z Miškom, imeli vedno neke tajne 
pogovore!

Maribor, Ptuj, Ljutomer, Murska Sobota -  kompromitirani!

Pet.: Treba telegrafirati! po Vojka
Pribežala v XIV div. Tom. govoril z njo

28 Miroslav Kos - Miško, član Pohorskega odreda. Zaslišan je bil 5. januarja
1944, naslednji dan pa usmrčen.
29 Janez Lupša - Danilo, član Pohorskega odreda. Skupaj z Vinkom Vukovi
čem je pobegnil.
30 Rudolf Šiker - Hanibal, čevljar iz Limbuša, jeseni 1943 je bil pohorski par
tizan, vendar je dezertiral in kmalu začel sodelovati z Nemci. Več glej: Milica 
Ostrovška, Kljub vsemu odpor (dalje Ostrovska, Kljub vsemu), knj. 2, Založba 
Obzorja, Maribor 1981, str. 78, 84, 85, 98-103.
31 Jakob Farkaš iz Lastomercev pri Ljutomeru je bil usmrčen 16. decembra
1943 v Koroškem bataljonu.
32 Slavko Ivanjšič - Boris, borec 1. pohorskega bataljona, nato terenski dela
vec v ljutomerskem okrožju.
33 Stanko Červič - Samo iz Radomerja, partizan iz Pohorskega bataljona.
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Tom.: Ljuba34 (iz Marib.) bila od dec. v Lackotovi četi.
Spirota pozna od januarja.

Spiro je predstavil Jocota -  Joco sumljiv, ki se je priključil v 
partiz. -  Pavle35 ga imel za spremljevalca -  ga dal na Pohorje in jih 
opozoril, naj pazijo nanj. Joco na Poh. dobil zaupanje, nato so ga 
poslali v soglasju s Silasom36 itd. v Maribor za likvidatorja.
Spiro ga predstavil Lackovi četi kot vojnega inštruktorja iz XI 
brigade. Ljuba dekle komisarja čete Ljutega.37 
Špiro likvidiral konspirat. Ljutega in še 3. Utajili likv., češ da 
poslani. Likvidacijo izvršili zelo konspirativno!
Obtožba Ljutega: da si dal obleko delati 

da kradel zlatnino
daje likvidiral Fazana38, ker je stalno pijančeval 

in ker na nekem mostu Fazan ustrelil nekega partizana!
Ljuba protestirala proti likvidaciji Ljutega, zato Spiro, Gašp.,
Joco jo obsodili na smrt. Zato ona ušla k neki terenski aktivistki, 
Diana39, kije tudi prepričana, daje Spiro gestap. in prišla v XIV. 
Ljuba izključuje osebne stvari, misli, daje bila borba za položaj! 
Čudno se ji zdi, da ima Špiro z gestap. Behakom40, ki je zelo, 
najnevarnejši gest. tip v Mariboru. Behak ve, kje je Spiro, Spiro 
te zveze ne zanika. Po Mariboru hodita Špiro in Gašp. vedno 
oborožena. Ko začutili, da Diana proti -  Gašperšič hoče mobi
lizirati v partizane.
Razgovor z Maro41 iz Maribora (sorodnica Angela Šnudrl) pozna 
Rihteršiča,42 ki gaje Spiro likvidiral.

34 Ljubica Živko - Ljuba iz Lackove čete. Bila je dekle Miljutina Erbežnika - 
Ljutega.
35 Pavle Žaucer.
36 Rudi Knez - Silas.
37 Miljutin Erbežnik. Ljubica Živko je bila njegovo dekle. Zaradi nje je prišel v 
spor z Berglez Jožetom - Fazanom. Spor seje končal tako, da je Erbežnik Ber
gleza ustrelil v tilnik, njega pa so zato obsodili na smrt in ga 2. avgusta 1944 
ustrelili. Več glej: Ostrovška, Kljub vsemu, knj. 2, str. 240-243 in Štesl, Pohor
ska afera, str. 118.
38 Jože Berglez - Fazan. Glej op. zgoraj.
39 Tilčka Kašper - Diana iz Slivnice. Pri njej je Ljubica Živko dobila zvezo s
partizani. Postala je bolničarka. Glej Ostrovška, Kljub vsemu, str. 243 in Štesl, 
Pohorska afera, str. 130.
40 Alojz Bohak, dezerter iz nemške vojske. Najprej je šel k partizanom na 
Pohorje (septembra 1943), nato pa pobegnil in začel sodelovati z Gestapom v 
Mariboru. Več glej Štesl, Pohorska afera, str. 129, 131.
41 Ela Šnuderl - Mara, pri kateri je bila v Mlinski ulici 24 v Mariboru postojan
ka sekretarja Dušana Špindlerja. Več glej Ostrovška, Kljub vsemu, knj. 2, str. 
206,211,350,352,373.
42 Stanko Rihtarič, k ije  dezertiral in bil nato usmrčen. Več glej: Ostrovška,
Kljub vsemu, knj. 2, str. 350-351 in Štesl, Pohorska afera, str. 119.
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Spiro rekel Diani, daje Ljubo obsodil na smrt in še Novotnyja,43 
Lešnika Janeza44 itd.

+
Likvidacije vrše sedaj -  5 -  in jih še 2 ali 3 obsodili na smrt. 
Ljutega likvidirali na veliko soboto.
Tom, poslal pismo Spiru: s prepovedjo likvidacij!

Pet.: Spiro in Gašp!
Treba da pridejo doli.

Tom.: Spiro Diani: CK potrdil, da imeli prav; tudi mene kličejo.
Vojko hvalil marib. organizacijo! A: vse kar prišlo preko 

Spira plavo!
Franta: Spiro se sistem, izogiba stikov s Poh. brigado.

ŠT. 8

ZAPISNIK SEJE CENTRALNEGA KOMITEJA  
KOMUNISTIČNE PARTIJE SLOVENIJE  

DNE 15. MAJA 19441

[Seja] 15. 5. [19] 44 
Peter [Boris K idrič ], Lu k a  [Franc Leskošek ], V id a  [Tom šič]:

P e te r :
L jub ljana: 1.) n i dovolj o sk rbovan ja  litera tu re  za  L jub ljano.

do loč iti č loveka  k i bo skrbe l teden ska  poročila , 
ne d irek tivna ; in fo rm ativn a  -  p ropagan d is tičn a  
p ism a, akcije

osvetlitev  zu nan je  in  
n o tran je  polit, p o loža ja  

2.) A vno j in  SNO S k am p an ja  p reozka  -  le 5000! T reb a  
p reko  sestankov, k rožkov

43 Mirko Novotny - Memo, Čeh, k ije  živel v Mariboru in je  sodeloval z Nemci. 
Tudi o njem piše Ostrovska, Kljub vsemu, knj. 2, str. 218, 352, 372, 374 in 
Štesl, Pohorska afera, str. 130, 131.
44 Ivan Lešnik - Pohor, obveščevalec. Več glej Štesl, Pohorska afera, str. 130, 
131.

i Izvirnik, napisan s črnilom v zvezek, je v ARS, sign.: AS 1487, CK KPS, a. e. 
13, šk. 1. Zapisnik je pisala Vida Tomšič.
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zagrabiti maso: 
hišni sistem!

Pet : ni ga okupatorjevega terorja, ki ga ne bi mogli
premagati
Treba ljudi obvestiti, čeprav le individualno!

3.) Matej2 mora poveriti nekoga, ki se bo pečal z zavezniki -  
tako ali tako -  sicer bodo začeli kapitulirati
Ne sme prezreti! niti enega zgubiti! 
oba Tomana3 ven! Čim več ven!

4.) ne pošiljajo ljudi ven! Ozko gledanje
Mi rabimo strokovnjake! in ker je sploh treba ljudi ven!
4 če bi mi morali iti -  bo ostalo tu vse pod belog. -  mi 

vsi z ljudmi!

Treba urediti kanale!

5.) za belo -  plavo tipično -  vidijo se zveze z Ang 
med seboj v laseh 
Nemci jih gledajo po strani 
varljive špekulacije
Treba razgaliti špekulacije in špekulante v Ljublj in tu! 

Brošura o njihovem razvoju (Peter)5 
Vida: 1.) v pismu: treba razgaljati nemoč v špekul., 

kako vse ničevo nizko
2.) članki v SP in LP o tem
3.) RSJ -  varajo sami sebe z Angleži!

2 Mira Tomšič Svetina - Matej, Vlasta (1915-2007), poverjenica Centralnega 
komiteja KP Slovenije in Izvršnega odbora OF za Ljubljano (september 1943 -  
oktober 1944), nato je bila inštruktorica Centralnega komiteja KP Slovenije in 
Izvršnega odbora OF na Štajerskem do marca 1945, aprila je odšla v Beograd 
kot vodja delegacije SNOS. Narodna herojinja.
3 Tone Toman (1901-1965). Kot član vodstva Jugoslovanske strokovne zveze 
se je leta 1941 vključil v delo OF v Ljubljani, marca 1943 je bil aretiran ter sep
tembra 1943 odpeljan v Italijo, od koder seje vrnil marca 1944. Nato je bil nekaj 
časa na zdravljenju. Septembra 1944 je postal član Izvršnega odbora OF, bil na
čelnik Odseka za socialno skrbstvo pri Predsedstvu SNOS, član Glavnega odbo
ra Delavske enotnosti ter od decembra 1944 član Nadzorne komisije Izvršnega 
odbora OF) in Jožica Simončič Toman, kije delala pri SPZŽ od ustanovitve dalje.
4 Nečitljiva besedica.
5 Glej brošuro: Boris Kidrič, Zlata sredina, izdal Izvršni odbor OF, 1944 (ARS, 
sign.: AS 1887, Zbirka NOB tiska, štev. 372, šk. 8).
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(Vojni dolgovi so stvar NKOJ! Marija6 -  Godvin7 -  Žiga8)

Pet.: vprašanje likvidacij! Tu napačno -  vse prepovedati. Treba
prekiniti popuščanje.
Dati direktivo: dokazane agente, kijih pošiljajo iz Lj -  v 
kolikor morejo; predati sodišču če ne: sodba istočasno -  
Kjer talci -  treba preceniti!
{ Erno9 naj piše 

IO { javiti sodnemu oddelku 
{ Javnemu tožilcu

v Kor., Štaj. pošti -  še vedno: belo -  plava garda -  
a se ne vidi da: gestapo!
Treba, da ljudje vedo ločiti -  ali je to samo gestapo ali iz 
razrednih pobud belo -  plavog.

1. Le tako uspešno pobijati.

Vida: 2.Vzgoja naših ljudi v smislu razlike.

IO Točno, da belopl instrument 
tudi kjer gestapo belapl. 
in sedaj ni jasno 
ali začetek belopl 
ali -«- gestapa.

1. polit, ustvarjati belo
2. zabrisati sledove
3. ni prave reakcije na mase! Oceniti provenienco in takoj 

poročati!

Prop. odsek mora stalno poleg inf!
naš odgovor na njihove argumente npr. Badoglio10: da mi 
prodali Italijanom! Treba: oni proti Italj. nastopajo, ko It. 
proti Nemcem, to je za njih le krinka za podporo Nemcem! 
Zagotovljeno s sklepi plenuma OF in AVNOJ!

6 Morda Marija Kirn, članica Okrožnega komiteja KPS za Brkine od novembra
1943, leta 1944 je prevzela funkcijo referenta za preskrbo vojaških enot NOV pri 
okrožni gospodarski komisiji za južno Primorsko.
7 James Goodwin, kapetan, kije vodil angloameriško misijo po odhodu major
ja Williama Jonesa aprila 1944.
8 Franc Kimovec - Žiga.
9 Albert Svetina - Erno, pomočnik politkomisarja v 2. notranjski operativni 
coni, od maja 1944 namestnik načelnika OZNA za Slovenijo.
10 Pietro Badoglio.
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Knroška: Luka telegram, da Avstr, doli!
telegram: Pet.: aktivizirati teren, odbore in od tam v KP, brez 

strahu pred maso

telegram: Principielno dobro uredili z Avstr, a sekcij ne. vsi člani 
1 Partije!

10 Primožič11 naj se kooptira v PPOF - 
ime in

grupa odredov z vplivom PK

telegram: takoj prihod koroških politikov! 
ne čakati na nič!!
Skoj, vodstvo za Koroško!

{ Avstr, linija: ni pravilno svetovanje Primoža12 in Jože13!
{ manjka: priključitev Avstrijcev v vojni proti »Nemčiji«
{ vključiti se v zavezniški blok z lastno silo! a v praksi

popularizirati SZ!

KPA { monarhija -  rep. -  drugače
{ gospod ukrepi važni za sredino!

pravilna linija a veliko zmešnjave!! 
partizani povsod, ne samo na avstr. Koroškem

ne popuščati stališču Bauerja14 (»prav« daje bila Avstrija 
okupirana) 

telegrafsko Titu15 telegram sd !

vojaška Ahac— razdelitev pravilna!
IX. korpus naj pošlje dobre kadre na Kor!

Gospod. Bogdan17 dobro zagrabil Gorenjska-  
telegram za Tita glede Štaj. !

11 Franc Primožič - Marko (1915-1963), častnik in diplomat, načelnik štaba 
koroške grupe odredov od aprila 1944, od septembra 1944 pomočnik načelnika 
štaba 4. operativne cone do maja 1945.
12 Dr. Aleš Bebler - Primož.
13 Lidija Šentjurc - Joža.
14 Otto Bauer (1881-1938), avstrijski politik, eden izmed voditeljev avstrijske 
socialdemokracije, avstromarksist.
15 Josip Broz - Tito.
16 Dušan Pirjevec - Ahac.
17 Bogdan Osolnik.
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ŠT. 9

Seja 23. 5. 44

Peter [Boris Kidrič], Janez [Boris Kraigher], Miha [Marinko], Vida 
[Tomšič], Stane [Kavčič]

Sklepi: ukor Tomažu2, gre za rtekaj časa na Prim. (dek. v teku)! 
Frenk3 v brigado za politkoma 
Sklep o voj. operacijah.

Stane4 gre
Janez: Poročilo o Gorenjski 

Primorski
Gorenjska -  konferenca5 -  oportunizem in sektaštvo kadra, 
nezaupanje do Obkoma!6

Peter: V celoti se odobri vse delo Janeza na Prim. in Gorenjskem! 
Joži7 napisati pismo8 in jo prijeti za vse napake, posebno 
za kršenje discipline. Panika in disciplina! (Peter napiše!) -  
(Odprto) pismo partorg gorenj. Obkoma:

1. pravilna linija
2. avtoriteta Obkoma

Pismo za vse partorg. morajo ga predelati! 
Avtoriteta Obkoma zelo važno vprašanje!

Janez: Štab IX. korpusa pismeno

1 Izvirnik, napisan s črnilom v zvezek, je v ARS, sign.: AS 1487, CK KPS, a. e. 
13, šk. 1. Zapisnik je pisala Vida Tomšič.
2 Dušan Kveder - Tomaž. Glej dok. št. 2, op. 37 in dok. št. 7, op. 2.
3 Josip Zornada - Frenk (1918-1944), politični komisar 18. divizije od 7. junija 
do 14. julija 1944, politični komisar 7. korpusa NOV in PO Slovenije od julija 
do septembra 1944, nato v obveščevalnem oddelku Glavnega štaba NOV in PO 
Slovenije.
4 Franc Rozman - Stane.
5 Prvi zbor gorenjskih aktivistov OF, članov DE in partijskih delavcev je bil 
od 13. do 15. maja 1944 na Jelovici. Udeležili so se ga tudi Aleš Bebler, Boris 
Kraigher, Bogdan Osolnik in Lidija Šentjurc.
6 Sledi pol strani praznega prostora.
7 Lidija Šentjurc - Joža.
8 Glej dopis Centralnega komiteja KP Slovenije dne 28. maja 1944 Lidiji Šen
tjurc v ARS, sign.: AS 1487, CK KPS, a.e. 1893, šk. 19.

ZAPISNIK SEJE CENTRALNEGA KOMITEJA
KOMUNISTIČNE PARTIJE SLOVENIJE

DNE 23. MAJA 19441
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Jan: Na Gorenj, uredili vpraš. izpostav - konkretno:
štab batalj VDV na razpolago okrožnim sekretarjem O F 
dokler ni izpostav, dokler ni Lenarta.9

Tisk: Predlog Joži in Štabu IX. korpusa:
pospešiti centralni tisk! ki naj bo res centralni!
Tekoče zadeve -  Obkomi z letaki
tiskajo centralni tisk
»Partiz. dnevnik«10 naj postane organ OF
za Gorenj, in Prim -  posebno redakcijo in

poseben kolport. aparat 
s svojo redakcijo.

SP11 in LP -  v celoti

Peter: Odložiti konferenco za 2 dni12
Erno13 25.5. k nam -  (Mišo14 v štab)
Primožu15 citati ves material -  ni pri agitpropu!

Peter: Janez v štabu: predlog za kadrovske izpremembe.

9 Jože Sluga - Lenart.
10 Partizanski dnevnik. Glasilo Osvobodilne fronte za Primorsko in Gorenjsko, 
Propagandni odsek 9. korpusa, 1943-1945 (ARS, sign.: AS 1887, Zbirka NOB 
tiska, šk. 57).
n List Slovenski poročevalec. Leta 1938 sta izšli dve številki, kot ilegalno glasi
lo Komunistične partije Slovenije. Ponovno je začel izhajati leta 1941 kot glasilo 
Osvobodilne fronte. Izhajal je do leta 1959, ko se je z Ljudsko pravico združil v 
časopis Delo (ARS, sign.: AS 1887, Zbirka NOB tiska, šk. 70-71).
12 Mišljena je partijska konferenca, k ije  bila od 28. do 29. maja 1944 v Se
miču.
13 Albert Svetina - Erno.
14 Stane Renko - Mišo.
15 Aleš Bebler - Primož.
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ŠT. 10

Seja 24. 5. [1944]

Luka [Franc Leskošek], Peter [Boris Kidrič], Janez [Boris 
Kraigher], Miha [Marinko], Vida [Tomšič], Primož [Aleš Bebler]

1. Poročilo iz Primorske:

Janez: Obkom
Reorganizacija okrožij:2
v zvezi z volitvami 1. Brkini, Istra, Pivka

2. Tolmin, Brda, Benečija
3. Kras, Vipava, Gorica
4. Idrija, Kanal, Bača
5. Trst

to še ne bi bila dokončna delitev -  partizanska (delijo jih reke, 
družijo hribi)
(Pozneje: Tržaško 

Goriško 
Tolminsko
Idrija, Postojna k Notranjskem!)

Peter: reorganizacija dobra tudi zato, ker lažje dobiti manjše 
število boljšega kadra kot večje srednjega

Primož: ni kadra! Ni take rasti kadra kot tu!
Luka: prim. kader res zaostal

Sklep:3 izvrši se reorganizacija Primorske v 5 OK
Janez: Obkom: razlika med kranjskim in primorskim delom.

1 Izvirnik, napisan s črnilom v zvezek, je v ARS, sign.: AS 1487, CK KPS, a. e. 
13, šk. 1. Zapisnik je pisala Vida Tomšič.
2 Predsedstvo SNOS je 15. maja 1944 izdalo odlok o upravni razdelitvi Lju
bljanske pokrajine in Primorske, po katerem je prišlo do združitve okrožij. Pri
morska je imela po novem pet okrožij (pred tem 13) in sicer zapadnoprimorsko, 
severnoprimorsko, srednjeprimorsko, južnoprimorsko in tržaško okrožje. Na 
seji 25. junija 1944 je Centralni komite KPS sprejel sklep o enaki partijski or
ganiziranosti Primorske. Glej dok. št. 17. Ta organizacija je veljala do 12. maja
1945. Takrat so pokrajino razdelili na tržaško in goriško okrožje.
3 Beseda »Sklep« je v celotnem zapisniku obrobljena z rdečim svinčnikom.

ZAPISNIK SEJE CENTRALNEGA KOMITEJA
KOMUNISTIČNE PARTIJE SLOVENIJE

DNE 24. MAJA 19441
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Jošt4 in Žiga5 izrazita okrožna prakticista 
Napetost med Vilfanom6 in Žigo 
Vilfan -  šovinizem! (Slovenske meje!)
Srebrnič7 -  precej odmaknjeno 
Matevž8 večinoma v Trstu
Obkom precej zaspan, slabo dela, malo iniciative. Edini 
iniciativen človek v njem Vilfan, ki je pa podvržen 
oportunističnim napakam! Edino, če ga bo Joža9 vodila! 
Obkom bo v vsakem vprašanju napravil umik, radi po 
časnosti in neiniciativnosti 
Žiga bolan dolgo, mogoče bo sedaj boljše!

V Gorenj. Cveto10, Bogdan11, Angelca12 -  veliko 
samostojnejši in boljši -

Primož: se strinja z Janezom.
Glavna ovira, da se niso znali dvigniti iz okrožnega stila 
dela (ki posebno Žiga in Jošt)
Vlado13 -  bolj vojak (komandantski tip!)
Matevž -  smo ga slabo ocenili, ker je med tistimi, 
ki so se v zadnjem času zelo razvili!
Zelo priden!
Napaka, da pri sestavljanju Obkoma ni bil upoštevan, 

Janko14 zelo razgledan kmet iz Primorske

Joža Vilfanu in Vladotu premalo pomagala! 
Peter} Tomo15 ven in sem! Janko v Obkom!

4 Leopold Krese - Jošt.
5 Franc Kimovec - Žiga.
6 Joža Vilfan.
7 Jože Srebrnič.
8 Anton Velušček - Matevž.
9 Lidija Šentjurc - Joža.
10 Jaka Štucin - Cvetko.
11 Bogdan Osolnik.
12 Angelca Mahnič, vključena v Pokrajinski komite KPS za Gorenjsko marca
1944. Odgovorna je bila za mladinske in ženske organizacije.
13 Branko Babič - Vlado.
14 Julij Beltram - Janko (1913-1989), sekretar Okrožnega komiteja KPS za
Goriško (december 1942 -  maj 1944), nato inštruktor Oblastnega komiteja KPS 
za Slovensko primorje in Trst, junija 1944 je postal član Oblastnega komiteja 
KPS za Primorsko (do maja 1945). Istočasno je bil član Pokrajinskega odbora OF 
za Primorsko, član Pokrajinskega narodno osvobodilnega odbora za Primorsko 
ter član Izvršnega odbora OF.
is Tomo Brejc (1904-1964), sekretar Okrožnega odbora OF in član Okrožnega 
komiteja KPS za Trst in Slovensko primorje (februar 1944 -  julij 1944), nato
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Sklep: Tomo naj pride sem 
Janko v Obkom.16 

Joža naj pomaga predvsem Vilfanu, Vladotu, Jankotu. 
Joža -  podpirala samo ljublj. kadre!

Peter: Žiga in Jošt zaostala v ljublj prakticizmu. Pisati temeljito 
Joži (na njen način nastala frakcija ljubljanska!) 

Odnos do Vilfana -  Joža od prej!
Kako ste dali Srebrniča! ! in ne Vilfana! 
in podleči črnogledim Žigi, Joštu in Joži 

Proti direktivam CK
nedisciplina: 1. likvidacija Obkoma!
poverjeništva 2. plebiscit zoper volitve!

3. odnos do Vilfana 
Primož s svojo pasivnostjo to dopustil in ne nastopil.
Radi tega imamo na Prim. krizo.

Sklep: Miha gre za 1 mesec na Prim.17 
Joža se vrne

2. Vos -  VDV -  (Javni tožilec na Štaj. -  gre Nino Zupan!18)
Primož:

predlogi za načelnike izpostav dela Obkom! 
treba začasno kot na Gorenjskem!

Janez:
najboljše okrožne kandidate za načelnike vzeti za 
načelnike novih okrožij,

Sklep: do postavitve pa vrši njihovo delo sekretar OO OF.

3. Konferenca preložena! 28. 2919
dnevni red!
Iz Ljubljane 2 članice OK

član Nadzorne komisije Izvršnega odbora OF ter urednik Delavske enotnosti in 
pomočnik poverjenika za socialno skrbstvo SNOS. Marca 1945 je postal član 
Oblastnega komiteja KPS za Slovensko primorje.
16 Sledi prečrtano besedilo:«Pismo Joži«.
17 Miha Marinko je odšel na Primorsko v začetku julija 1944 in ostal tam do 
decembra 1944.
18 Anton Zupan - Nino, javni tožilec dolenjskega vojnega področja (marec -  av
gust 1944), nato javni tožilec za Štajersko, od decembra 1944 do 5. maja 1945 je 
bil sekretar partijske organizacije oddelkov Glavnega štaba Slovenije.
19 Partijska konferenca za Ljubljansko pokrajino je bila 28. in 29. maja 1944 
v Semiču.

Luka}
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4 . Tehnika: Miha T20 sem na sejo
Miha naj pride takoj jutri!

ŠT. 11

2APISNIK SEJE CENTRALNEGA KOMITEJA 
KOMUNISTIČNE PARTIJE SLOVENIJE 

DNE 25. MAJA 19441

25.5.44

Seja: Luka [Franc Leskošek], Miha [Marinko], Janez [Boris 
Kraigher], Pepca [Kardelj], Vida [Tomšič]

Luka: Poroča o ozadju2 prejema denarja za obvešč. službo od
Angležev.3
Rudi4 -  po odbitju 100 milj -  razgovor s sovjet, misijo -  z

20 Ing. Lojze Rojec - Miha T.

1 Izvirnik, napisan s črnilom v zvezek, je v ARS, sign.: AS 1487, CK KPS, a. e. 
13, šk. 1. Zapisnik je pisala Vida Tomšič.
2 Sledi prečrtana beseda »posojila«.
3 Centralni komite KP Slovenije si je za potrebe narodnoosvobodilne borbe 
želel od zahodnih zaveznikov izposoditi 100 milijonov lir. Za pomoč je najprej 
zaprosil Vrhovni štab NOV in PO Jugoslavije, vendar je bila njihova prošnja 
odbita. Nato so sklenili sprejeti posojilo, ki jim gaje ponudil zavezniški oficir za 
zvezo Zdravko Lenščak. Nazadnje jim je 20 milijonov lir izročil šef zavezniške vo
jaške misije pri Glavnem štabu NOV in PO Slovenije James Goodwin. Najemanje 
posojila od zahodnih zaveznikov je bilo v Centralnem komiteju KP Jugoslavije 
razumljeno kot Kidričevo iskanje posebnih zvez (kar je v tedanjem besednjaku 
pomenilo obveščevalno službo) s tujino. Zato je bil s strani Centralnega komiteja 
KP Jugoslavije suspendiran z vseh dolžnosti. Po pojasnilih Centralnega komi
teja KP Slovenije, da je  bila odločitev za pogovore o najemu posojila kolektivna 
odločitev Centralnega komiteja KP Slovenije (vodil jih je Viktor Avbelj) ter da je 
s Kidričevim suspenzom nastala nevzdržna situacija, je bil suspenz preklican. 
Več glej Dokumenti CO KPJ, knjiga 17, dok. 66 in knjiga 18, dok. 9, 16, 34 in 
69, Beograd 1986; Vida Deželak Barič, Osrednje vodstvo Komunistične par
tije Slovenije v vojnem obdobju 1941-1945 (dalje Deželak, Osrednje vodstvo), 
Prispevki za novejšo zgodovino, 1993, Inštitut za novejšo zgodovino, št. 1-2, 
str. 94 ter Ljuba Dornik Šubelj, Vloga OZNE za Slovenijo pri prevzemu oblasti 
1944-1946 (dalje Dornik, Vloga OZNE), doktorsko delo, Arhiv Republike Slove
nije, Ljubljana 2009, str. 22-24.
4 Viktor Avbelj - Rudi.



angleži -  predlagal, se vsi strinjali 
Depeša Luki od CK KPJ -
Komisija Boris -  Ada5 -  Pepca6 -

Jan. Sklep : 1) formira se komisija, da izvede 
? discipline do CK KPJ -

2) Kaj v tem času delati -  tajnost
na delu vse isto

3) Lukina depeša -  

25 mili. -

ŠT. 12

ZAPISNIK SEJE CENTRALNEGA KOMITEJA 
KOMUNISTIČNE PARTIJE SLOVENIJE 

DNE 25. MAJA 19441

Seja 25. 5. 44.

Luka [Franc Leskošek], Miha [Marinko], Pepca [Kardelj], Vida 
[Tomšič] -  Erno [Albert Svetina]:

razgovor o odseku za notranje zadeve

Luka: Janez2 poročal o Prim, kjer te stvari ne funkcionirajo!
Okrožnica: dokler izpostave še niso formirane prevzame 

posle sekretar OF - 
Prim.: Brkini }

Pivka } direktno pod odsek
Istra }

s Ada Krivic Dequal - Hana.
6 Pepca Kardelj.

1 Izvirnik, napisan s svinčnikom v zvezek, je v ARS, sign.: AS 1487, CK KPS, 
a. e. 13, šk. 1. Zapisnik je pisala Vida Tomšič.
2 Boris Kraigher - Janez.
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ostali : Maks3 -

Sklepj Br....4: 1) Maks kandidat Obk.
2) naj se z Ob K, načelnikom NZ dogovore za 
postavitev načelnikov
3) dokler ne pride Miha5 in ne uredi, naj sekretarji
00  OF vrše dolžnosti načelnikov po okrožjih

Tine6 gre organizirati na Prim. z Miho!
Ocepek7 -  odsek za kadre -
Mišo8 po sklepu CK z Janezom v štab.
Božo9 pri odseku!
V torek po konferenci sestanek: Miha -  Tine -  Matevž10 -  
Emo11 -
Ribnica
Notranjska } zelo dobro, tudi VDV dobro
Bela Krajina
Luka: v Ribnici ni vse v redu.

pozor: ne partija nad partijo!

E.
formirane 2 brigade VDV Ljublj. pokr. in Prim.
bo še 1 brigada na Štaj .

1 četa na Koroškem

V Beli kraj. zaščita dobro dela a obveščevalna slaba 

Kurz nap ram skrivačem!

3 Miro Perc - Maks (1912-1945), načelnik pokrajinske komisije VOS za Pri
morsko od julija 1943, načelnik pokrajinske izpostave OZNE od aprila 1944, 
nato je vodil izpostavo odseka za notranje zadeve za severno Primorsko. Jeseni 
1944 je postal načelnik OZNE 9. korpusa. B ilje član Oblastnega komiteja KPS 
za Slovensko primorje. Padel je 1. aprila 1945. Narodni heroj.
4 Beseda »Sklep« je obrobljena z rdečim svinčnikom. Sledi nečitljiv del besede 
(morda »Brzoj.«), k ije  tudi podčrtan z rdečim svinčnikom.
5 Miha Marinko.
6 Janez Stanovnik - Tine.
7 Verjetno Lojze Ocepek.
8 Verjetno Stane Runko - Mišo.
9 Božo Sever.
10 Anton Velušček - Matevž,
n Albert Svetina - Erno.
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Luka: V Starem trgu skrivači: za Stalina12, proti Titu13, za 
Rupnika14;

Ostro s skrivači in njihovimi družinami!

E. kako na Gorenjskem?
Luka: izpostava na Gorenjskem še ni mogoča.

je bataljon VDV, ki odgovarja Lenartu15, obveščevalna kot 
v ljublj. pokrajini.

E. za Štaj -  Dvojmoč16 -
Marko17 in Karlo18 na Štaj in Janko19 ; Zoran20 tu - 
za Koroško -  Stane Bizjak
sedaj na Kor Tomaž21 politkom -  bo formiran bataljon, 
za Kor četo!
(Stana Bajuk na Koroško! -  urediti odhod! -  pismo!)

namestnik obveščevalca v Metliki slab! Treba redno 
postopati!

E: Leo22 iz PK ZKM ali lahko vzamemo?

L. V.: Ne brez sklepa CK!

E.: Sodišča zelo formalna -  konflikti med načelniki VDV in sodišči!

12 Josip Visarionovič Džugašvili Stalin (1879-1953), sovjetski politik, general
ni sekretar Centralnega komiteja Vsezvezne komunistične partije (boljševikov) 
Sovjetske zveze od 1922-1953, v drugi svetovni vojni vrhovni poveljnik sovjet
skih oboroženih sil.
13 Josip Broz - Tito.
14 Leon Rupnik (1880-1946), general vojske Kraljevine Jugoslavije. Po okupa
ciji Jugoslavije stopil v službo italijanske vojaške komande, 1943. leta je postal 
ljubljanski župan. Bil je načelnik civilne uprave za Ljubljansko pokrajino, bil 
ustanovitelj Domobranske legije in od septembra 1944 generalni inšpektor slo
venskega domobranstva. Julija 1946 je bil kot vojni zločinec obsojen na smrt 
in ustreljen.
15 Jože Sluga - Lenart.
16 Tone Dvojmoč.
17 Franc Primožič - Marko.
18 Uredništvu ni uspelo ugotoviti pravega imena.
19 Uredništvu ni uspelo ugotoviti pravega imena.
20 Zoran Polič.
21 Dušan Kveder - Tomaž.
22 Jože Kladivar - Leon, od junija 1943 do januarja 1944 član Pokrajinskega 
komiteja SKOJ, od januarja do julija 1944 sekretar Oblastnega komiteja SKOJ 
za Štajersko do septembra 1944, nato sekretar celice pri OZNI za okrožje Celje.



N.pr. pri zaplembah!

L.: Vse dati gosp. komisijam!

E.: Kam denar?
Luka:23 Na sejo IO -  kam denar in zaplenjena imovina in ko bo 
sklep, vas obvestimo

E.: za kontrašpionažo ni dobrih kadrov. Mi mislili na
nesposobne za operativne edinice. Seznam invalidov!

Luka24: Prepustnice? IO seja!

Radio-cinkografija -  sporoči vedno CK!

E.: Finance = sedaj dobili od Prim. od VOSa 90.000L.
Luka:25 vse morate dobiti od Predsedstva SNOS in od tu vse 
dobivate!!!

Seja Predsedstva!26

Kurz do nasprotnikov!

Celica napake -  treba urediti -  
na posvet: Erno, Ocepek, Veljko27 -  Erno gre

Miha T. : 28 Tehnika: 29

23 Beseda »Luka« je obrobljena z rdečim svinčnikom.
24 Beseda »Luka« je obrobljena z rdečim svinčnikom.
25 Beseda »Luka« je obrobljena z rdečim svinčnikom.
26 Besedi sta podčrtani z rdečim svinčnikom.
27 Dušan Bravničar - Veljko (1919-2004), vodja obveščevalno-evidenčnega 
oddelka pri odseku za notranje zadeve pri Predsedstvu SNOS od 22. marca 
1944 do 1. septembra 1944, koje bil poslan na šolanje v Sovjetsko zvezo.
28 Ing. Lojze Rojec - Miha T.
29 V izvirniku je na desni strani odtisnjen žig: Komunistična partija Slovenije, 
Centralni komite. Na sredi je znak zvezde, v njej pa sta srp in kladivo.
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ŠT. 13

ZAPISNIK SEJE CENTRALNEGA KOMITEJA
KOMUNISTIČNE PARTIJE SLOVENIJE

DNE 5. JUNIJA 19441

[Seja] 5. 6. 44.
Luka [Franc Leskošek], Miha [Marinko], Vida [Tomšič]

1.) Kadri iz Ljublj.
inž. Jug:2 v Gl. štab Janezu3 kot strokovnjaka 
Kuntarič:4 v vojsko (politkom?)
Vida Hreščak: Erno5 -  obveščevalna 
Čepelnik:6 naj počaka na 157, razgovor -  Ada8 
Ljudje iz Lj. naj ostanejo na TV 69

Kadri za Grosuplje:

1 Izvirnik, napisan s svinčnikom v zvezek, je v ARS, sign.: AS 1487, CK KPS, 
a. e. 13, šk. 1. Zapisnik je pisala Vida Tomšič.
2 Ing. Avgust Jug, od julija 1942 do maja 1944 je delal po liniji OF v Ljubljani 
(od februarja do aprila 1944 zaprt), nato bil dodeljen tehničnemu oddelku Glav
nega štaba NOV in PO Slovenije, kjer je bil ranjen in evakuiran v Italijo. Konec 
decembra se je s 5. Prekomorsko brigado vrnil v Slovenijo, januarja 1945 pa je 
bil poslan na Hrvaško v Zadar in v Novi grad, kjer je delal pri adaptaciji zgradb, 
nato bil dodeljen ministrstvu za gradnje pri Predsedstvu ZAVNOH.
3 Boris Kraigher - Janez.
4 Franc Kuntarič. Italijani so ga leta 1942 aretirali, 20. februarja 1943 je bil 
obsojen na 18 let zapora in odpeljan v Aleksandrijo. Spomladi leta 1944 se je 
vrnil iz Italije, šel na razgovor na Glavni štab NOV in PO Slovenije in bil poslan 
v 9. brigado, kjer je bil politkomisar 1. čete 2. bataljona, nato politkomisar Istr
skega odreda do maja 1945.
s Albert Svetina - Erno.
6 Franc Čepeljnik. Delal je kot aktivist v Ljubljani, saj mu vodstvo OF v Mo
stah ni dovolilo oditi v partizane zaradi starosti (rojen leta 1883). Jeseni leta
1942 so ga Italijani aretirali in obsojen je bil na 15 let ječe. Zaprtje bil do janu
arja 1944. Po prihodu v Ljubljano je bil poslan najprej v bolnico, ker je bil bolan, 
konec maja 1944 pa so ga poslali v partizane in sicer v puškarsko delavnico 
Glavnega štaba NOV in PO Slovenije.
7 Mišljena je TV 15, osrednja kurirska postaja v Kočevskem Rogu. Preko nje 
je šla vsa pošta osrednjih vodstvenih organov NOB. Več glej Rado Zakonjšek, 
Partizanski kurirji (dalje Zakonjšek, Partizanski kurirji), Odbor 4. brigade VDV 
kurirjev relejnih postaj Slovenije, Ljubljana 1985, str. 62 in sl.
8 Ada Dequal Krivic - Hana.
9 Kurirska postaja TV 6 je bila v Beli krajini, najprej v letu 1942 na pobočju 
Gorjancev, od decembra 1943 v Semiču. Več glej Zakonjšek, Partizanski kurirji, 
str. 69-71.
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Iz Ljubljane: Pavla10 ostala na Notranjskem 
Francka:11 Ribnica 
Borut:12 Grosuplje 
Tilka:13 Notranjska 

Angelca14 po part. na Grosuplje

2. Radio
Stane Osvald15 -  z Doberletom16 in Petrom17 
Marko?18 počaka, da dobimo nadomestek za šolo

Miha: okrožnica,19 da naj komiteti pošljejo evidenco kadrov
kadrovikom!

Skoi šola v dolino v BK. Marko organizira!
6. seja s PK Skoja20

Stai. -  Luka

10 Ivanka Pavšič - Pavla, sekretarka Delavske enotnosti, od februarja 1944 
članica ljubljanskega okrožja, od avgusta 1944 članica notranjskega okrožja.
11 Francka Rakar, članica ljubljanskega okrožja od oktobra 1943 do januarja
1944, februarja in marca 1944 je vodila ljubljansko okrožje, aprila 1944 je bila 
poslana na Okrožni komite KPS Ribnica -  Kočevje (april -  oktober 1944), nato 
sekretarka Okrožnega komiteja KPS Celje do 15. maja 1945.
12 Polde Maček - Borut (1901-1977) , sekretar Okrožnega komiteja KPS Gro
suplje od julija do oktobra 1944, ko je bil imenovan za sekretarja Okrožnega 
komiteja KPS Novo mesto do decembra 1944, ko je postal njegov organizacijski 
sekretar (do maja 1945).
13 Tilka Busar Maček, članica Okrožnega komiteja KPS Notranjska od maja 
1944 do maja 1945.
14 Angelca Ocepek.
15 Ing. Stane Oswald (1907-1950), načelnik oddelka za zveze pri Glavnem 
štabu NOV in PO Slovenije, nato v Odseku za informacije in propagando pri 
Predsedstvu SNOS ter v odseku za obrt in industrijo, kasneje Odseku za indu
strijo in trgovino pri Predsedstvu SNOS.
16 Milenko Doberlet (1903-1956), od januarja 1944 delal v oddelku za zveze 
pri Glavnem štabu NOV in PO Slovenije kot referent za nabave, julija 1944 je bil 
imenovan za referenta delavnic pri istem oddelku, dne 25. septembra 1944 pa 
je bil premeščen k prometno tehničnemu oddelku Glavnega štaba NOV in PO 
Slovenije kot pomočnik šefa za promet.
17 Ivan Gruden - Peter.
18 Zoran Polič - Marko je spomladi 1944 na osvobojenem ozemlju vodil tri 
enomesečne tečaje, avgusta 1944 pa je po nalogu Izvršnega odbora OF odšel 
na Štajersko.
19 Verjetno je mišljena okrožnica Centralnega komiteja KP Slovenije z dne 18. 
junija 1944 o pomenu funkcije kadrovika (ARS, sign.: AS 1487, CK KPS, a.e. 
229, šk. 8).
20 Glej dok. št. 14.
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ŠT. 14

ZAPISNIK SEJE CENTRALNEGA KOMITEJA
KOMUNISTIČNE PARTIJE SLOVENIJE

DNE 9. JUNIJA 19441

Seja 9. 6. 44.

I Vilma [Pirkovič Bebler], Ivan [Gorjup],2 Jernej [Mitja Vošnjak],3 
Stenika [Pavle Bojc],4 Niko [Belopavlovič],5 Luka [Franc Leskošek], 
Miha [Marinko], Vida [Tomšič], Primož [Aleš Bebler]6

Poročilo o II. kongresu7 
Jernej:

nesposobnost voditi delegacijo kot bataljon -  
vprašanje kolektiva!
nezadovoljstvo med člani delegacije: (vsi člani!) 

naše napake
težke prilike (hrana, glad!)
osebna nasprotstva -  zaradi naše kritike!8

1 Izvirnik, napisan s črnilom v zvezek, je v ARS, sign.: AS 1487, CK KPS, a. e. 
13, šk. 1. Zapisnik je pisala Vida Tomšič.
2 Ivan Gorjup, od maja 1943 do maja 1945 član sekretariata Glavnega odbora 
Zveze slovenske mladine in član Pokrajinskega komiteja SKOJ za Slovenijo, od 
oktobra 1944 sekretar SKOJa in član sekretariata komiteja štaba baze JA Bari.
3 Mitja Vošnjak - Jernej (1923-2003), od aprila 1943 član in od decembra
1943 do srede maja 1944 sekretar Pokrajinskega komiteja SKOJ za Slovenijo 
in Glavnega odbora Zveze slovenske mladine. Maja 1944 je bil vodja delegacije 
na 2. kongresu USAOJ v Drvarju. Po vrnitvi je bil zaradi nepravilnosti v vode
nju delegacije razrešen dolžnosti in premeščen na razpolago k Glavnemu štabu 
NOV in PO Slovenije. V začetku avgusta 1944 je odšel preko Barija na Vis, kjer 
je delal v agitpropu pri Centralnem komiteju SKOJ za Slovenijo, od aprila 1944 
do maja 1945 urednik Mladine.
4 Pavle Bojc - Stjenka (1921-1997), od julija 1943 član Pokrajinskega komite
ja  SKOJ za Slovenijo in Glavnega odbora Zveze slovenske mladine.
s Niko Belopavlovič, od julija 1943 član Pokrajinskega komiteja SKOJ za Slo
venijo in tajništva Glavnega odbora Zveze slovenske mladine.
6 Sledi pol strani praznega prostora.
7 Drugi kongres Združene zveze protifašistične mladine Jugoslavije (USAOJ)
je bil od 2. do 4. maja 1944 v Drvarju. ,
8 Zaradi slabega vodenja delegacije, netovariškega odnosa do delegatov ter 
uveljavljanja prednosti v hrani in stanovanju za sebe, je Centralni komite KP 
Slovenije vodji delegacije Mitja Vošnjaka in Olgo Červan kaznoval s strogim par
tijskim ukorom in ju izključil iz Pokrajinskega komiteja SKOJ, partijski opomin 
pa izrekel Mirku Goršetu - Iztoku, Pavlu Bojcu - Stjenki, Francki Rupe - Zdenki, 
Hildi Birkelbach, Vidi Cimerman in Ivici Kogoj - Marjanci.
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CK ho sklenil

816® delegatov, vseh 1200
Djuro10 otvoril, nato Tito!11 1.) vojska

2.) graditev nove države 
študij, delo

Predstavniki inoz. misij!

Konkretni sklepi kongresa

Sklepi: naj spozna vsa mladina II kongres12
? »  -  sistem konferenc (okrožne! okrajne skupščine 

da, a od spodaj ! 
konkretno delo:

borbene grupe 
civilna kurirska služba -

boj proti peti koloni, proti skrivačem 
košnja kočevskih travnikov

vojska: kampanja
borba proti šabloni!
(pozdrav, ofic. čini! razlagati!) 
iznajdljivost ! 

teren načini, kako še koristiti (živež,
I prehrana,
I domača obrt)

borba proti sektaštvu

9 Kongresa se je udeležilo 816 delegatov mladine iz vse Jugoslavije, med 
njimi 96 iz Slovenije.
10 Stane Kavčič - Djuro (1919-1987) je bil leta 1942 sekretar Okrožnega ko
miteja KPS Vrhnika, januarja 1943 pa je postal sekretar Pokrajinskega komiteja 
SKOJ za Slovenijo in tajnik Glavnega iniciativnega odbora Zveze slovenske mla
dine. Konec leta 1943 postane član Centralnega komiteja SKOJ in predsednik 
Zemaljskega odbora USAOJ. Na 2. kongresu protifašistične mladine Jugoslavi
je (USAOJ), ki je bil od 2. do 4. maja 1944 v Drvarju, je Stane Kavčič, kot pred
sednik Zemaljskega odbora USAOJ, odprl kongres s krajšim govorom. Več glej 
II. kongres protifašistične mladine Jugoslavije, izdal Centralni odbor USAOJ-a,
1944 v ARS, sign.: AS 1547, Zbirka revij, šk. 61.
11 Josip Broz - Tito.
12 Za popularizacijo in uresničevanje sklepov 2. kongresa je Glavni odbor Zve
ze slovenske mladine izdal dne 28. junija 1944 okrožnico Vsem pokrajinskim, 
okrožnim, okrajnim in krajevnim odborom Zveze Slovenske mladine (ARS, sign.: 
AS 1487, CK KPS, a.e. 5499) in brošuro Drugi kongres protifašistične mladine 
Jugoslavije (ARS,1 sign.: AS 1547, Zbirka revij,, šk. 61).
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(odnos do neskojevcev, Primorcev!) 
študijski sestanki, kurzi!

II dvigati kadre za vojsko, oblast!
KP,

sekretarji v vojski tudi borci!

Štaj. -  razširiti na vzhod 
mobilizacija (v Trstu!) 
volitev odbore ZSM (organiz. resolucija) 
legitimacije USAOJa!

I I priprave za slov II. kongres -  avgust?13 
(udarniško delo pred kongresom)

Tajništvo: članice tajništva na delo 
v komitete Skoja -

(Hilda14 -  Štaj, Zdenka15 -  Gor, Vida16 -  Stična, Marjanca17 -  
Notranjska)

Luka: iti na teren, spodaj!
po tem -  skupna manifestacija -  krona dela -

Marjeta18 -  sekretar Skoja za Koroško 
Niko -  Ribnica, Notranjsko
Stjenka Prim, IX. korp, Gorenj
Leon19 Ivan Štaj

13 Drugi kongres Zveze slovenske mladine je bil šele od 25. do 27. junija 1945 
v Ljubljani.
14 Hilda Birkelbach Jezeršek, od septembra 1943 je bila članica sekretariata 
Glavnega odbora Zveze slovenske mladine, junija 1944 je bila postavljena za in
štruktorja Pokrajinskega komiteja SKOJ za Slovenijo, septembra 1944 postane 
članica Pokrajinskega komiteja SKOJ za Slovenijo (do septembra 1945).
15 Francka Rupe Renko - Zdenka, članica Okrožnega komiteja KPS Notranj
ska -  Ribnica, kjer je odgovarjala za SKOJ (do konca vojne).
16 Vida Cimerman, članica tajništva Glavnega odbora Zveze slovenske mla
dine.
17 Ivica Kogoj Bricelj - Marjanca, od septembra 1943 do aprila 1944 sekretar
ka brigadnega biroja SKOJ Cankarjeve brigade, od aprila do septembra 1944 
članica tajništva Glavnega odbora Zveze slovenske mladine in članica Okrožne
ga komiteja SKOJ za Notranjsko, nato administratorka pri odseku za notranje 
zadeve pri Predsedstvu SNOS.
is Marjeta Vasič Pirjevec (1922-2005), sekretarka Oblastnega komiteja SKOJ 
za Koroško od junija do novembra 1944, nato je bila do maja 1945 članica Obla
stnega komiteja KPS za Koroško.
19 Jože Kladivar - Leon. *
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Iztok,20 Olga21 VII korpus 
Iztok -  Grosuplje 

Jernej } Bela, Novo m 
Vilma } pisanje

Marjan,22 Olga23, Ivo,24 Hilda, Tomaž25 (Štajerska) 
Partijski kurz predlogi pošljite!
Intendanca! Obleke! Denar!
Vilma odgovarja za šolo!

20 Uredništvu ni uspelo ugotoviti pravega imena.
21 Uredništvu ni uspelo ugotoviti ali gre za Olgo Červan Vipotnik ali morda 
drugo Olgo.
22 Jože Rajšter - Marjan, od decembra 1943 do septembra 1944 sekretar Po
krajinskega odbora Zveze slovenske mladine in Oblastnega komiteja SKOJ za 
Štajersko, nato do konca vojne član obeh organov.
23 Verjetno Olga Červan Vipotnik, članica Pokrajinskega komiteja SKOJ za 
Slovenijo od novembra 1943. Udeležila se je  2. kongresa USAOJ v Drvarju, po 
vrnitvi je bila izključena iz Pokrajinskega komiteja SKOJ in poslana v vzhodno 
štajersko okrožje do zime 1945, koje odšla na Koroško, kjer pa je kmalu zbolela.
24 Morda Ludvik Zupanc - Ivo, k ije bil najprej kurir na Štajerskem, nato je bil 
dodeljen na delo kot mladinski aktivist. Član SKOJa je bil od leta 1939.
25 Verjetno Leon Cibic - Tomaž. Od septembra 1943 do aprila 1944 je bil član 
Okrožnega komiteja KPS Celje in sekretar SKOJ-a, nato namestnik načelnika 
obveščevalnega oddelka odseka za notranje zadeve za okrožje Celje in od sep
tembra 1944 pooblaščenec OZNE za okrožje Celje.
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ŠT. IS

[Seja] 12. 6. 44. 
Luka [Franc Leskošek], Miha [Marinko], Pepca [Kardelj], Vida 
[Tomšič]

Miha: Skoi: na seji PK javil sklep CK da Jernej2 in Olga3 iz PK; in
zaslišal vse!4
Jernej, Olga -  strogi ukor 
Iztok5, Stjenka6 -  ukor
4 članice tajništva ZSM opomin

Event.: Tomo7 v OK Bela kraj.
Ciril8 v PK

Angelca9: Poročilo iz Nov. mesta!

ZAPISNIK SEJE CENTRALNEGA KOMITEJA
KOMUNISTIČNE PARTIJE SLOVENIJE

DNE 12. JUNIJA 1944'

1 Izvirnik, napisan s črnilom v zvezek, je v ARS, sign.: AS 1487, CK KPS, a. e. 
13, šk. 1. Zapisnik je pisala Vida Tomšič.
2 Mitja Vošnjak - Jernej.
3 Olga Červan - Vipotnik.
4 Glej dok. št. 14, op. 8.
5 Mirko Gorše - Iztok.
6 Pavle Bojc - Stjenka.
7 Verjetno Marjan Lenarčič - Tomo.
8 Matija Maležič - Ciril.
9 Angela Ocepek.
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ŠT. 16

ZAPISNIK SEJE CENTRALNEGA KOMITEJA
KOMUNISTIČNE PARTIJE SLOVENIJE

DNE 14. JUNIJA 19441

Seja 14- 6. 1944. Luka [Franc Leskošek], Matija [Ivan Maček], 
janez [Boris Kraigher], Miha [Marinko], Peter [Boris Kidrič].

Dnevni red: 1. Poročila Matije iz potovanja2
2. Razno.

Ad 1.) Matija poroča o razdelitvi njegovega sektorja dela3 in 
objasni strukturo
Sklep: Na njegov sektor dela se dasta tov. Jokl4 in Ciril5.

1 Izvirnik, napisan s črnilom v zvezek, je v ARS, sign.: AS 1487, CK KPS, a. e. 
13, šk. 1. Zapisnik je pisal Franc Leskošek.
2 Ivan Maček - Matija je na željo Vrhovnega štaba NOV in PO Jugoslavije od
potoval na sedež Vrhovnega štaba v Drvar 14. maja 1944. V Slovenijo seje vrnil 
sredi junija 1944. Glej Ivan Maček - Matija: Spomini, Globus, Zagreb, 1981, 
str. 219-222. Glej še Dokumenti CO KPJ, knjiga 17, dok. 66, str. 225, Beograd 
1986.
3 Ivan Maček - Matija je bil od marca do maja oziroma junija 1944 načelnik 
Odseka za notranje zadeve pri predsedstvu SNOS, po reorganizaciji odseka pa 
načelnik Oddelka za zaščito naroda (do 1946). Več glej Dornik, Oddelek za za
ščito, str. 58-61 in 225-226.
4 Franc Popit - Jokl.
5 Matija Maležič - Ciril.
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ŠT. 17

ZAPISNIK SEJE CENTRALNEGA KOMITEJA
KOMUNISTIČNE PARTIJE SLOVENIJE

DNE 25. JUNIJA 19441

25. 6. 19[44]
Seja: Luka [Franc Leskošek], Peter [Boris Kidrič], Matija [Ivan 
Maček], Miha [Marinko], Janez [Boris Kraigher], Pepca [Kardelj], 
Vida [Tomšič]

1. Polit, situacij a
2. Vojska
3. Primorska
4. Razno

1. Polit, situacija 
Peter:

voj. situacija v Italiji -  razne perspektive (A. na Balkan) 
Sporazum2 v tem zelo dober za Slovenijo!

Važno: 1. vse sile na mobilizacijo (osnovna naloga!)
koordinirati delo Obk in IX. korpus! 
mobil, tudi s silo 

orožje

2. vse za razkroj bega, izkoristiti sporazum, veliko 
agitacijo! razkrojiti: deloma k nam, vse drugo potisniti 
popolnoma na nem. pozicije, tako da ne »nova vojska« 
netiti nezaupanje Švabov do švabobrancev

1 Izvirnik, napisan s črnilom v zvezek, je v ARS, sign.: AS 1487, CK KPS, a. e. 
13, šk. 1. Zapisnik je pisala Vida Tomšič.
2 V Vrhovnem štabu NOV in PO Jugoslavije na Visu sta 16. junija 1944 pred
sednik NKOJ Josip Broz Tito in predsednik jugoslovanske begunske vlade dr. 
Ivan Šubašič podpisala sporazum, ki je določal, da bodo jugoslovansko begun
sko vlado, ki bo skrbela za pridobivanje gmotne pomoči NOVJ v inozemstvu, 
sestavljali demokratični ljudje, ki se niso pregrešili zoper NOB. Vlada bo izdala 
deklaracijo, v kateri bo priznala narodne in demokratične pridobitve NOB, de
mokratično in federativno ureditev Jugoslavije, AVNOJ, NKOJ itd., NKOJ pa je 
soglašal, da bo o državni ureditvi dokončno odločalo ljudstvo po osvoboditvi vse 
države.
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3. pobrati vse, kar ima ime, da gre z nami, pusti dom, ne 
jih prepustiti, ker kolebljivci bodo prišli pod vpliv! 
važno, da dobimo iz Ljubljane!
Ljublj danes igra oportun, vlogo -  zato naj Angl. 
bombardirajo voj. objekte!

4. ponovno utrjevanje enotnosti OF, širina a budnost

5. naš kader potegniti iz slov. lokalnosti in ga bolj 
razgledati; ven iz topoglave zaverovanosti vase!
(okrožnico -  to pojasniti!)

To najslabša perspektiva, toda moramo biti pripravljeni tudi na to! 
Treba paziti, da se ne bo začela tvoriti sredina (okoli Šubašiča)3.

Matiia: a) se strinjam v glavnem, a
Nemci po mojem ne mislijo v It. držati 3 utrjene linije
-  Nemci drže povsod, a do Karavank nič, če ne bodo 
pripeljali novih sil. Za nas najslabše, če na Soči! 
Zasledovati na Prim! Paziti in vse potegniti!

b) Sporazum -  čudno, da tiho v radio o sporazumu, 
nevarnost sredine;
a koristi!

c) res skrajni čas, da gledamo iz jugoslov. perspektive.
Še iz slovenske ne!

Pet. Slovenija najbolj eksponiran del!
Ne moremo več iz lastnih sil. Važna za vse.4

Matiia: Mobilizacija!
Res ni enotnosti Obkom in IX. korpus -  na Prim. še vedno 
ni mobilizacija popolna.
Treba ostro postaviti pred Obkom in IX. K

3 Dr. Ivan Šubašič (1892-1955), pravnik, hrvaški politik, pripadnik Hrvaške 
kmečke stranke, v letih 1939 do 1941 ban Hrvaške banovine, po kapitulaciji 
Jugoslavije odšel v emigracijo. Od 1. junija 1944 predsednik emigrantske vlade 
v Londonu, s predsednikom NKOJ maršalom Titom sklenil dva sporazuma (16. 
junija in 2. novembra 1944). V enotni začasni vladi Demokratične federativ
ne Jugoslavije, ustanovljeni 7. marca 1945, zunanji minister. Pred volitvami v 
ustavodajno skupščino novembra 1945 je odstopil.
4 Sledi nekaj prečrtanih nečitljivih besed.
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Ljublj v VŠ: ne bombardirati!5

Pet: V tej situaciji zelo važno bomb. kolodvor. Dobili bi še par
tisoč ljudi!
Osnovna linija Lj: čakanje! Nevarnost da sredina dobi 
masovno bazo!
Treba urediti, da samo kolodvor 

Matiia: V zvezi z možnostjo umika -  vsaj v načelu s CK KPH

Pet: da, na sestanku.
Luka: Poklical sem Andrijo6

Miha: Primorska: sumim, da nimajo pregleda čez situacijo!
Izgleda, da zelo težka part. situacija -  slaba partija -  
sektaštvo!
Treba še bolj pospešiti regrupacijo po okrožjih7. Izgleda, da 
še diskutirajo.
Volitve nimamo pregleda, če se in kako se vrše!8 Izgleda, 
da sami nimajo pregleda.
Obkom se izgublja v vrsti nalog.
Ne gledajo iz mednar. perspektive. Le iz Vranovih9 poročil 
malo več pregleda.

Janez: Se strinjam.
Mobilizacijske možnosti velike tako IV Z kot IX k.
Rudi:10 dobili angl. orožje (7 avijonov) -  

Slabo vrše mobilizacijo!
Sedaj težave v vremenu! Moore11 -  60 avijonov za Slov.

5 Glej depeše Glavnega štaba Slovenije Vrhovnemu štabu Jugoslavije dne 14. 
junija 1944, 27. junija 1944 in 3. julija 1944 v ARS, sign.: AS 1487, CK KPS, 
a.e. 74/19-A, 74/36-A in 73/62-C, šk. 5. Zavezniška letala so Ljubljano bom
bardirala šele 9. marca 1945. Poškodovala so Tobačno tovarno in mestno četrt 
Mirje.
6 Andrija Hebrang (1899-1948), sekretar Centralnega komiteja KP Hrvaške.
7 Glej dok. št. 10, op. 2.
8 Z večjim volilnim zborovanjem OF v Kalu v kanalskem okrožju in volitvami 
krajevnih NOO in odposlancev za okrajno narodnoosvobodilno skupščino 11. 
junija 1944 so v Slovenskem primorju začeli volitve v krajevne NOO in NO skup
ščine. Skupno so v Slovenskem primorju izvolili več kot 500 krajevnih narodno 
osvobodilnih odborov, 21 okrajnih NOO in 4 okrožne NOO. Več glej Tone Fe
renc, Ljudska oblast na Slovenskem 1941-1945, Mi volimo (dalje Ferenc, Ljud
ska oblast), knj. 3, Mladika, Ljubljana 1991, str. 191-344.
9 Dr. Anton Vratuša - Vran.
10 Viktor Avbelj - Rudi.
11 Peter Moor, britanski polkovnik, šef britanske vojaške misije pri Glavnem
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v tem mesecu! Spuščali na Kor. brez dogovora z nami - 
(kor. grupa odredov v direktnih zvezah /Petrova misija). 
(Polkovnik Peter -  Furiano12)

Ne bo težav pri zaveznikih!
IX. korp. gleda še vedno samo Gor. kot mobiliz. rezervoar. 
Depeše: še enkrat mobiliz (IV. Z, IX K) GŠ

Obk G, P CK

Sodelov. IX K -  Obk. -  ne v smislu razporejanja vojske, 
ampak skupni razgovori iz obeh strani ista stvar (mobiliz.)

Nisem za bomb. Ljubljane. Razgovor z M.: ne morejo dati 
garancij, da samo objekte!
Moore ve za prepoved VŠ, da ne Lj. ! -

Dvomim, da KP v Lj tako močna, da bi mogla izkoristiti 
bomb., bolj bi ga Nemci in bega in možnost, da bi Lj šla v 
nasprotno smer!
Zdi se mi, da optimizem v Lj. -  na račun preteklosti: »Lj 
naša« -  pri slabosti naše org. ??
Treba odločno linijo na mobilizacijo!

Pet: Brzoj. VŠ: če Lj. samo kolodvor -  nam strateško in politično
abs. koristno -  če pa Lj. -  škoda nam!

Vida: Polit, situacija -  dajati ljudem perspektivo -

Janez: Okrožnico: komentirati sporazum13
odnos do polit. sit. kot država!
Tito14 -  Šubašič: part. mora precizno 
gledati na to, kako o tem govor 
(zavezniki, bega, Črne bukve15: izkoriščanje 
naših izjav!)

CK depeša: vprašanje, kaj s sporazumom!16 Ni objavljeno!

štabu NOV in PO Slovenije.
12 Uredništvu ni uspelo identificirati osebe.
13 Glej okrožnico Izvršnega odbora OF dne 30. julija 1944 okrajnim in kra
jevnim odborom OF za kampanjo o sporazumu Tito -  Šubašič v ARS, sign.: AS 
1502, Izvršni odbor OF, šk. 1.
14 Josip Broz - Tito.
15 Črne bukve o delu komunistične Osvobodilne fronte proti slovenskemu 
narodu, Ljubljana, 1944. Urednik Mirko Javornik.
16 Glej depešo Borisa Kidriča dne 27. junija 1944 Vrhovnemu štabu (NOV in
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a kdaj?

Matiia: 1. Part. resolucije o polit. sit. že sklenjene

2. Klicati sekretarje na razgovore -  že sklenjeno!

Luka: se strinjam v glavnem.
Mislim, da še več nevarnosti -  ne samo širše mase, ampak 
tudi naših ožjih sodelavcev.
(Ljudje vojne siti! Konec za vsako ceno!)

Premalo smo stvari politično objasnjevali!
Premalo povezani z vojsko! Part. v vojski ni pravilno 
vzgajala naše ljudi! Dezertacije, akcije ne uspevajo - 
vojska -  teren -

Politično utrditi 
Dobra vojska

preceniti ali boljše vojsko goniti neprestano za Nemci
ali bolj utrjevati!

Danes naša vojska slaba številčno -  v tem se zrcali 
naša politika! soc. sestav še slab (kmetje v večini)

Okrožnica 
brzojavke o mobil.

KP v vojski za mobil.

Vojsko več prediha in polit, obdelati!
Ostri ukrepi proti družinam ugodno odjeknili!

Peter: Ni nujno, da tako težka situacija, možno zelo dobra! Treba
imeti stalno perspektivo!

Kampanja za mobilizacijo!

Razkroj bega -  lani smo v tem času že več dosegli
Poloviti vse skrivače!

Pepca: V vojski -  polit, delo na tleh. Mi : mobilizacijo a iz vojske
beže. Naši terenci najmanj razumejo naše politike! Več
osebnega kontakta z organizacijo

POJ) v ARS, sign.: AS 1487, CK KPS, a.e. 74/34-A, šk. 5.
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Naša lit. pride premalo do bega 
Naše org. se ne povezujejo z bega 
Na terenu še vedno ozka linija (»kdor si ni 
omadeževal rok« ! )

Široko, intenzivno akcijo.
Sredina ne sme dobiti oborožene sile!!
Kakorkoli že s sporazumom: vojska je naša!
Mi bomo sredino tolkli z odnosom do vojske!

Ostra borba sektaštvu naših -  čim sporazum za razširitev 
naših vrst! a budnost

Angleži
V tem momentu pri okrož. zelo previdni!
Treba naučiti naše organizacije citati članke!!

Sredina (Prim17 in Gosar18)

Matiia: Doseči pri Nemcih popolno nezaupanje do bega!
Porivanje bega

Nemce
Prepričljiv način: prikazovanje kakšna je njihova situacija! 

Matiia: nima smisla dajati dopusta skrivačem!

Sklepi:
Okrožnica IO: mobiliz.19 (Peter)

razkroj bega
sredina

CK: proti slov. zatelebanosti20 (Peter)
ogroženost od tega samoslov. gledanja

17 Nečitljivo.
18 Dr. Andrej Gosar (1887-1970), pravnik, politik, krščanski socialist, član 
Slovenske ljudske stranke. Leta 1941 je bil član skupine Združeni Slovenci, 
bil je član Katoliškega bloka. Oktobra 1944 ga je Gestapo aretiral in poslal v 
Dachau.
19 Okrožnica Izvršnega odbora OF dne 29. junija 1944 pokrajinskim in okro- 

•" žnim odborom OF o mobilizaciji v NOV in prizadevanju za razkroj švabobrancev
je v ARS, sign.: AS 1670, Izvršni odbor OF, š. 1 (432).
20 Glej okrožnico Izvršnega odbora OF dne 29. junija 1944 pokrajinskim in 
okrožnim odborom OF o borbi proti samoslovenski ozkogrudnosti v ARS, sign.: 
AS 1670, Izvršni odbor OF, šk. 1 (432).
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čitanje časopisov21

Brzojavke: 1. mobilizacija (CK, GŠ)
2. NKOJ -  Šubašić
3. Ljubljana.

Sporazum se v letaku22 toliko izkoristi kot v Tanjugu!
na bega Vida

Letak za Ang na bega23, da ga mečejo! (NOV, Tito, razkrinkavanje 
bega in Rupnika24, Angl. vidimo zaveznika v NOV, skupne akcije; 
vodstvo bega se poživlja: Ang. morajo demantirati, podporo letal
cem!

Vida

2. Vojska:

Luka: V zvezi s situacijo!

Janez: vojska je danes pod enotnim oper. vodstvom!
Nemcem je z  manjšimi silami uspelo več kot Ital. -  več 
naporov
Splošno razpoloženje vojske (mnogo dezert. -  Prim. Bela 
kr. -  prisilno mobil.)

VII k nima mobilizac. rezerv!
Proti dezert. tudi borba na terenu in v vojski!

Treba premagati vse napore, mobilizirati vse!

Matiia: dokler partiz vojska ni mogoče popolnoma koordiniranih 
akcij! mora biti samostojnost 
polit, delo v vojski ni zadovoljivo!
Polit, delo v današnji vojski mora biti drugačno kot preje 
(vojska dez. in skrivačev!)
komisarji prepuščajo delo četnim komisarjem 
Šablona

21 Glej okrožnico Centralnega komiteja KPS dne 29. junija 1944 Partijskim 
komitejem in organizacijam o študiju partijskega in OF-ovskega tiska v ARS, 
sign.: AS 1487, CK KPS, a.e. 230, šk. 8.
22 Glej letaka »Sporazum« z dne 16. junija 1944 in »Kaj pomeni sporazum?« 
junija 1944 v ARS, sign.: AS 1548, Zbirka letakov, šk. 5.
23 Uredništvu ni uspelo ugotoviti kateri letak je mišljen.
24 Leon Rupnik.
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Preveč naporov!

Zelo dobro: skupne akcije s Hrvati!
Dobro: da štabi sicer direktno z Angl. toda paziti, da ne 
preveč osebnih stikov

Belokranj. dezerterji!

Naše part. in of org. bi morale dati večjo oporo v borbi 
proti dezerterstvu
V Bos. Krajini ni ne skrivačev ne dezerterjev, ker bi jih vse 
prebivalstvo nagnal nazaj!!

Pepca: Pomoč družinam na terenu pri delu -  tako da bo 
dezerterjev sram prihajati domov delati!

Mladina bi morala tu največ
Slovenci niso imeli tu nič za pokazati (II kongr.)25

Janez: točno, da drugačno polit, delo v sedanji vojski -  a tudi 
komisarji so slabši!
Nujne konference z brig, bat, četn komisarji -

Naloga komisarjev čimbolj individualno delo z moštvom -  
predvsem preko partije in Skoja -  
Komisar -  odgovoren za partijo!

Propaganda: mitingi ne več usmerjeni na teren, ampak 
predvsem za vojsko! Tudi pevski zbori 
in godbe -  od brigade do brigade -  
Kino v vojsko -  žurnali
Prop. pomagati, da dobra propaganda v vojsko!
Politkom. šola ime lahko spremeniti v part. šolo!

Mat
*s}v naših šolah ne dobe masovne prakse!

Pet.
Pet.: Politkom šola: naj ime ostane!!
Luka: premiki vojske pod vidikom, da se pravočasno vrne zaščita 

bolnic!

25 Drugi kongres USAOJ je bil v Drvarju od 2. do 6. maja 1944.
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K o n s p i r a c i j a  Rog

Okrožnica IO
} napori vseh za vojsko!26

CK
in v tisku!

kampanja in kontrola teh sklepov

Pet.: Bolj centraliziran tisk za vojsko! izdajan od
polkomisarijata -  poleg brig glasil!

3. Primorska:
Pet.: Linija v glavnem ista 

Proti drobnjakarstvu 
Duhovščine čim več v vojsko!

Matiia: Partija mlada na Prim.! Pobožni!
Nujno in dobro, da manj komitetov
Očistiti partijo neaktivnih in kolebljivih elementov

Bega ne postavljajo pravilno -  podcenjujejo -
Sredina največja nevarnost
Res treba pritegovati vse, kar spada v OF

Luka: Obkom ni enoten (Ljublj in prim. skupina), treba da
kolektiv!
Vlado27 bolj vojak 
nima smisla spreminjati!

Pepca: Nadzorna komisija naj se razširi še za kaka 2 člana iz 
Primorske

Pet.: { Miha naj pregleda na Prim.!28

26 Glej okrožnico Centralnega komiteja KPS dne 2. julija 1944 o krepitvi dela 
partijskih organizacij v vojski in okrožnico Centralnega komiteja KPS dne 10. 
avgusta 1944 partijskim organizacijam o dolžnostih za dviganje manevrske spo
sobnosti v vojski v ARS, sign.: AS 1487, CK KPS, a.e. 231 in 234, šk. 8 in okro
žnico Izvršnega odbora OF dne 3. avgusta 1944 o razpisu »Tekmovanja zmage« 
v AS 1502, Izvršni odbor OF, šk. 1.
27 Branko Babič - Vlado.
28 Miha Marinko je odšel na Primorsko v začetku julija 1944 in ostal tam 
do decembra 1944 (Miha Marinko, Moji spomini, Mladinska knjiga, Ljubljana 
1974, str. 338-357).
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{ Na Gor.: popraviti odnos Obkom -  vojska

4. Šole
Sedanja korp. šolo -  partijska šola —> ena 
na Prim., Gor. skupno za IX. K ena! 
divizijskih ne
Štaj. pri IV. zona ena
CK -  višja
GŠ -  politkom (part. šola usposabljati polkome).

pouk: vse direktno pod kontrolo CK

7\hexW nai prevzame šole -  organizacijo!
Okrožnica: šole ne odpravljajo študija v celicah, 
predelovanje materialov30 Luka

Razno:
vprašanje načelnika odseka -  (Vrhovec)31

Milan (Švejk iz Zaloga)32 -  za nar. zaščito (milica)
Ocepek33 pomočnik Nar. zaš. (milica)
OZNA likvidira okrožne izpostave34
Načelstvo milicije za Slovenijo (načelnik odseka za notr. 
zadeve35 -  administracija)

Brzojavke: za GŠ H (Marušič)36

29 Boris Ziherl.
30 Glej okrožnico Centralnega komiteja KPS dne 15. junija 1944 o partijskih 
šolah in kurzih v ARS, sign.: AS 1487, CK KPS, šk. 8.
31 Alojz Vrhovec - Slavko (1904-1992), od maja 1943 do avgusta 1944 na
čelnik oddelka za kadre pri Glavnem štabu NOV in PO Slovenije, nato načelnik 
Odseka za notranje zadeve pri Predsedstvu SNOS.
32 Ivan Ferlež - Milan (1913-1983), namestnik načelnika oddelka za Narodno 
zaščito od marca do junija 1944. Na seji Predsedstva SNOS 26. junija 1944 je bil 
imenovan za načelnika oddelka za Narodno zaščito, kar je ostal do konca vojne. 
Za njegova namestnika je bil imenovan Lojze Ocepek.
33 Lojze Ocepek. Glej op. zgoraj.
34 Okrožne izpostave Odseka za notranje zadeve pri Predsedstvu SNOS so 
delovale od marca do srede avgusta 1944. Po reorganizaciji odseka so bile raz
puščene. Več glej Dornik, Oddelek za zaščito, str. 43-44.
35 Za načelnika Odseka za notranje zadeve je Predsedstvo SNOS 26. junija
1944 imenovalo Alojza Vrhovca - Slavka. Več glej dok. št. 16, op. 3.
36 Dr. Drago Marušič (1884-1964), član AVNOJa, je bil imenovan v vlado, ki 
jo je dr. Ivan Šubašič imenoval po sporazumu Tito -  Šubašič in je nato opravljal 
različne vladne funkcije do leta 1948. Glej depešo Vrhovnega štaba NOV in PO 
Jugoslavije Borisu Kidriču dne 25. junija 1944 v kateri je rečeno: »Marušič naj
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za CK KPJ (prop. material za inozemstvo)
ali se Mar. kompromitiral s tem, da preds. RK37

38 v Italijo
39 »

Pehaček 40 »

ŠT. 18

ZAPISNIK SEJE CENTRALNEGA KOMITEJA 
KOMUNISTIČNE PARTIJE SLOVENIJE 

DNE 5. JULIJA 19441

Seja 5. julija 1944. navzoči:
Peter [Boris Kidrič], Janez [Boris Kraigher], Matija [Ivan Maček], 
Luka [Franc Leskošek].
Dnevni red: 1. Voj. politični

2 .
3.
4.

Peter:

takoj krene s spremstvom na Hrvatsko, obvestiti GŠH, da pripravi vse za čim 
hitrejše potovanje«. (AS 1487, CK KPS, a.e. 73/50-C, šk. 5).
37 V Gradacu pri Metliki je bil 18. junija 1944 ustanovljen Rdeči križ Sloveni
je. Za predsednika je bil izvoljen dr. Drago Marušič.
38 Pred »Italijo« je napisana beseda, ki je prečrtana in nečitljiva.
39 Pod zgoraj prečrtano besedo je napisana še ena beseda, ki je prečrtana in 
nečitljiva.
40 Rado Pehaček (1913-1985). Bil je načelnik štaba 7. korpusa NOV in PO 
Slovenije od januarja do julija 1944, ko je bil od Glavnega štaba NOV in PO 
Slovenije poslan na Vrhovni štab NOV in PO Jugoslavije, od tam pa za name
stnika komandanta, nato pa komandanta Baze Bari do junija 1945. Narodni 
heroj. Glej depešo Glavnega štaba NOV in PO Slovenije dne 30. junija 1944 
Vrhovnemu štabu NOV in PO Jugoslavije: »Za delo v Italiji poslali z Marušičem 
Pehačka Radota, ali treba še Trampuža« v ARS, sign.: AS 1487, CK KPS, a.e. 
74/38-A, šk. 5.

i Izvirnik, napisan s svinčnikom v zvezek, je v ARS, sign.: AS 1487, CK KPS, 
a. e. 13, šk. 1. Zapisnik je pisal Franc Leskošek.
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ŠT. 19

ZAPISNIK SEJE CENTRALNEGA KOMITEJA 
KOMUNISTIČNE PARTIJE SLOVENIJE 

DNE 10. JULIJA 1944 
Z NADALJEVANJEM 13. JULIJA 19441

[Seja] 10. 7. [1944] 
Luka [Franc Leskošek], Peter [Boris Kidrič], Matija [Ivan Maček], 
Janez [Boris Kraigher], Vida [Tomšič], Jože V.[ilfan], Tomaž 
[Dušan Kveder], Ahac [Dušan Pirjevec], Tomo [Brejc], Bogdan 
[Osolnik] -

1. Poročila
2. Sklepi
3. Polit, pregled
4.
Primorska (Vilfan)
1. Pojavlja se reakcija med masami v smislu utrujenosti, ni več 
sept. poleta; teror

2. Diferenciacija se pojavlja -  bga in plava vrši mobil, tudi na 
Prim.

3. Kader mlad in se da zelo impresionirati od kolebanja mas 

Mi:
Borba proti bega in plavi 
Podpora dem gib. v Italiji 
Novo:
V Trstu -  tvorba v OF -  sredinsko jedro -  ti ljudje se priznavajo k 
OF a resolucija
(posebnost Primorcev, zahteva po zastopstvu).
Trž. org. njihov pomen podcenjevala. Mi mislimo, daje to 
pogrešeno, ker bi lahko event. imeli vpliv na kmečke mase. -

i Izvirnik, napisan s svinčnikom v zvezek, je v ARS, sign.: AS 1487, CK KPS, 
a. e. 13, šk. 1. Zapisnik je pisala Vida Tomšič.
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Čermelj2, Tončič3, Kukanja4 -

Razmerje do cerkve -  goriški nadškof® preko Tarasa (v Brdih) 6 

stališče do OF -  vesel duhovnika v OF, sam pripravljen sodelovati, 
a usoda Prim. še nejasna, v posameznih likvidacijah duhovnikov 
vidi le politični obračun ne proti veri 

-  Margotti -
Gor. nadškof želel vizitirati kraje, kjer OF. Enako Grgarski dekan7 

Margotti od 1936 eksponent fašizma -

? kako to sprejeti, spričo prim. duhovščine.

Mi obvestili Tarasa (Florjančiča) da onemogoči da bi posamezni 
duhovniki bega nastopali -
Stanko Cajnkar8 -  dobil radiogram od Kocbeka,9 da naj gre v ileg.
-  odklonil, a pristal, da se njegovo ime uporablja za OF.

2 Dr. Lavo Čermelj (1889-1980), profesor matematike in fizike, narodnoo
brambni publicist in pisatelj. Pred nevarnostjo aretacije s strani fašističnih 
oblasti je leta 1929 pobegnil iz Trsta v Jugoslavijo. Aprila 1941 je bil aretiran in 
na 2. tržaškem procesu decembra 1941 obsojen na smrt, potem pomiloščen na 
dosmrtno ječo. Leta 1944 je bil izpuščen in je odšel v partizane. B ilje podpred
sednik PNOO za Slovensko primorje, član študijske komisije pri Predsedstvu 
SNOS in tajnik komisije za zahodno mejo.
3 Frane Tončič (1893-1978), pravnik, politični in kulturni delavec, predstav
nik liberalne struje na Tržaškem. Obsojen je bil na drugem tržaškem procesu 
leta 1941 na 16 let zapora. Po vojni je bil član vodstva OF za Trst in Slovensko 
primorje.
4 Angelo Kukanja (1905-1977), odvetnik in politični delavec. B ilje  član Na
rodnega sveta v Trstu, na drugem tržaškem procesu je bil obsojen na 15 let 
zapora. Leta 1944 se je vrnil v Trst in se povezal z OF.
5 Carlo Margotti (1891-1951), goriški nadškof od leta 1934 do 1951.
6 Edvard (Edko) Ferjančič - Taras, župnik v Kojskem, predsednik Okrožnega 
odbora OF in NOO za Brda. Več glej Mikuž, Pregled NOB, knj. IV, Ljubljana 
1973, str. 336-337 in brošura Zborovanje v Kojskem 10. 10. 1998: ob stoletnici 
župnika Ferjančiča, Odbor skupnosti borcev BBO in operativnega štaba za za
padno Primorsko in Odbor skupnosti aktivistov zahodnoprimorskega okrožja, 
Nova Gorica 1999.
7 Alojz Filipič (1888-1963). Dekanijo je vodil od leta 1936 do 1945. Več glej 
Vida Deželak Barič, Pokrajinske konference Komunistične partije Slovenije na 
Primorskem: 1942-1944 (dalje Deželak, Pokrajinske konference), VIRI št. 16, 
Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana 2001, str. 65.
8 Stanko Cajnkar (1900-1977), teolog, pripovednik in dramatik. Bil je kr
ščansko socialno usmerjen. V letih 1941-1944 je bil kaplan v Košani in nato na 
osvobojenem ozemlju v Črnomlju. Po vojni je bil profesor na teološki fakulteti, 
sodeloval je v verski komisiji LRS, bil poslanec v ustavodajni skupščini in v sve
tu narodov, član sveta republike in v vodstvu Ciril-metodijskega društva.
9 Edvard Kocbek (1904-1981), pisatelj in politik. Od leta 1941 član Izvršnega 
odbora OF kot predstavnik krščanskih socialistov.
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Sedaj je še čas, da duhovščino nevtraliziramo.

Volitve
V Kal -  Kanal, Idrija, Vipava, Briško, Kras okrožje -  izvedene nad 
60 edinic

Velik odziv, morda preveč v smislu plebiscita za Jug. za OF 
Ljudje v odborih bodo sigurni -  ker velik riziko in teror. Najnižji %
9 3  -  veliko 1 0 0 !

Sedaj: ljudi navaditi, da bodo izvrševalci nar. oblasti.

29. /30. jun. -  seja Obk.: osrednje: da pomagamo aktivistom, da 
direktive izpeljejo.
Aktivisti ne najdejo pravo mero (resolucija za 30.000 Slov. panika 
med aktivisti ob sporazumu itd. ! ) 10

Splošno: mase za OF, kljub pojavom trudnosti.
Upravno mnogo manjka.

Trst: vso kadrovsko pomoč! Problem Trsta vedno bolj konkretno! 
Juridično to še Italija!
Izšla že 1. štev. »Bratstva« 11 (prepisi »enotnost«).

Partija 20. aprila part. konferenca12 (sklepi in ugotovitve) -  
organiz.: part. konf. po okrožjih (v
7) z udeležbo Obkom; v 3 z udeležbo inštrukt. v Trstu ne.
OK gibčni
RK kot forumi začenjajo poslovati, 
celice začenjajo
odpravljajo se napake glede žensk;

Moramo se truditi, da OK dopovemo, da niso oni organi oblasti. A 
vodstvena funkcija OK se zelo pojavlja.
Okupat. teror zmedla aktiviste

10 Več glej dok. št. 17.
11 V Trstu je 21. junija 1944 izšla 1. številka Bratstva-Fratellanza, glasila 
Delavskega bratstva v osvobodilnem boju (2. številka je imela že novi naslov, in 
sicer Delavska enotnost).
12 Druga partijska konferenca za Primorsko je bila od 17. do 20. aprila 1944. 
Več glej ARS, sign.: AS 1491, Oblastni komite KPS za Slovensko primorje, šk. 3 
in Deželak, Pokrajinske konference, str. 30-40.
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Luka: iz poročil OK -  izhaja sektaštvo.

Vilfan: na pokraj, konferenci:
Primož13 -  naše naloge 
Joža14 -  o Jugoslaviji 

za ožji krog! 
postavila NOB kot etapo v soc. rev.

Peter. Matiia: zato sektaštvo!

Vilf. : Toda na konf. bilo govora, da to le za ožji krog

Peter: Zakon razvoja: če ti etapo preskočiš moraš mase izgubiti! 
Ko udarjaš po sektaštvu, je treba povedati da nismo v 
etapi NOB (sedaj jasno Vladotovo15 stališče)

Janez: Bilo sklenjeno, da bo osnovna okrožnica CK, o mobiliz. in 
sklepi konf. o agitprop, ofenzivi proti bega ofenzivi

Luka: a v poročilih part. konf. o vsem tem nič.

Tomo: Ko sem marca prišel na Prim. -  našel mišljenje, da se bo 
vojna kmalu končala! A manjkalo je močnega pokrajin, vodstva, 
ki bi vodilo!

Na prvi seji PO, kjer govorili, da so trenutno volitve odložene, 
istočasno pa je že bilo sklenjeno, da obiskovati OO in nuditi vso 
pomoč. Vi veste -  le:
analiza zakaj tak sklep: v partiji premalo delavstva, a ogromno 
elementov z mešč. miselnostjo, ki ni razred in koleba. Razumljivo, 
da se je ta element znašel, ko je šlo za borbo proti italj. faš. Ko pa 
se je pojavilo švabobran. iz Ljublj -  torej sovražnik že iz razredn. 
stališča -  čeprav nisem siguren, daje ta izraz točen -  so ti partijci 
postali osupli in niso bili sposobni se temu upreti iz PO pa niso 
dobili pomoči. Šele pozneje to lahko dajal ko Žiga, 16 Jošt17 in moja 
malenkost.
Mi sklenili -  napad najboljša obramba -  zato šli na teren! (Jošt,

13 Dr. Aleš Bebler - Primož je imel na konferenci referat »Mednarodni okvir 
naše narodnoosvobodilne borbe in naše sedanje naloge«. Več glej op. 12.
14 Lidija Šentjurc - Joža je imela referat »Naše naloge dela na sedanji etapi«. 
Več glej op. 12.
15 Branko Babič - Vlado.
16 Franc Kimovec - Žiga.
17 Leopold Krese - Jošt.
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Vlado)
Čeprav Vlado (na Krasu lomil) je to spravilo v nov tek življenje po 
OK

Vilfan, jaz, Srebrnič18 se uprli prvemu Žiginemu poročilu češ, daje 
preoptimistično -

Le rahlo izboljšanje -  v kolikor uspelo zaktivizirati za boj proti 
belo-plavi gardi.
TTtmienost -  res je: a to bi bilo manj vidno, če bi naši OK in RK 
bili vsaj do gotove meje na mestu. V raznih okrožjih razmere gnile 
(Kal -  Kanal).
Treba čim več pomoči, ker aktiv predan, a se ne znajde.

Trst: našemu aktivu manjka vztrajnosti -  iniciativnosti in tudi 
pomoči.

Podcenjevanje vpliva sredincev -  Trst, goriški19 -  Tovarišice Kal - 
Kanal poročale, da se ta vpliv širi tudi na deželi!

Goriški nadškof -  spomladi izdal pastirski list20 -  v njem 
rafinirano odvajal Primorce od oblasti OF.
Pokr. odbor ni zavzel stališče. Jaz prepričan, daje to prav -  Pastir, 
list ostal brez vpliva.
Novo izjavo lahko sami sodite

Celično življenje še ni kot bi moralo biti, a to je osnova -

Sporazum Tito Šubašič21 -  ni treba imeti strahu, da narod ne bi 
razumel, treba le med narod!

Gospodarske komisije se niso znašle na Prim! Ljudstvo bi dalo še 
več, če bi ga prepričali.
Posvetiti vso skrb partiji.
Briga za gospod, probleme

18 Jože Srebrnič.
19 Besedi »Trst, goriški« sta nadpisani nad besedama »vpliva sredincev«.
20 Pastirsko pismo je škof Margotti objavil v dvojni številki Bollettina 
dell'archidiocesi di Gorizia 50 (1944). Več glej dr. Ivo Juvančič, Goriški nadškof 
Carlo Margotti in narodnoosvobodilni boj, Goriški letnik št. 3, 1976, Zbornik 
Goriškega muzeja, Nova Gorica 1976, str. 174.
21 Glej dok. št. 17, op. 2.
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Tomaž:
razlika na Prim od prej

1.) bega nevarnost sedaj resno obstoja (aprovizacija) 
posebno v postojankah!
prim. kadri nimajo dovolj trdnosti do okupatorja!
Okup. jih preslepi in prevari 

(aprovizacija!)
treba močna kampanja v KP in OF

2 .) mobilizacija -  na vseh konferencah sicer sklepajo, a 
vojska le počasi raste: osvoboj. ozemlje je izčrpano (načrt a si 
obetamo le par sto); precej je pa v postojankah.
Druga rezerva: ogromno terenskih »zabušantov«. N.pr. na Pivki 
293 ljudi imelo potrdilo večinoma iz soc, razlogov! In to splošen 
pojav na Prim in Gorenjskem. Vodiči, gosp. komisije! Obkomi - 
revizija kadrov! Vojska bo pobrala vse terence, ki ne bodo imeli 
novih legitim.

Ni bilo dovolj propagande za mobilizacijo. Naš tisk o tem odločno 
premalo!

Evakuacija vojske z aktivisti -  pride angl. vojska -  prebiv. 
v postojankah zaostaja za prebivalstvom na terenu. V tem 
nevarnost! Pozor -  ker večina preb. na nizkem nivoju! Silna 
neprekaljenost in netrdnost prebiv. v postojankah!

Zelo mnogo dezerterstva novomobilizirancev!

Bega ima danes že masovno bazo (n.pr. Šentviška planota.) Na 
Tolm. se bega močno zasidrana!

Treba močno zagrabiti!

To izraža tudi »premirje« , 22 ki ga prebivalstvo ugodno komentira.
Na bazi oport. tendenc so Nemci preračunali in hoteli narediti 
kaos.

Vojska -  korak naprej! A kader nov!

22 Junija in julija 1944 je prišlo do treh sestankov med goriškim prefektom 
kot nemškim eksponentom in člani Goriškega okrožja, da bi partizanska stran 
ustavila napade na komunikacije, okupacijske oblasti pa bi zagotovile oskrbo 
civilnega prebivalstva. Več glej Mikuž: Pregled NOB, knj. IV, str. 322-332 in 
431-534 ter Deželak, Pokrajinske konference, str. 45.
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XXXI veliko naprej (Ciril23, Alfirovič24 -  dobro).
XXX najslabša v Sloveniji! -  Osnovni razlog -  kadri zanič! 
Pomanjkanje čuta dolžnosti do izpolnjevanja odredb (major Iztok25 

dober, komisar Zlatnar26 slab).

Poslabšali odrede in pojačali divizije. Ker nova: ne samo nočni 
napadi, večja koncentracija, držanje položajev -

Italijan, edinice se jačajo številčno radi razkroja fašističnih edinic, 
ki v celoti prehajajo v Tržaški brigadi ne več Italj. iz Primorja, 
ampak iz vse Italije, kakor Italij. tudi zahtevajo.
Brigada Triestina se ne počuti, ker je slov. prebivalstvo 
nerazpoloženo proti njim! Ljudje nočejo!

Brigada ital. tudi sicer slaba. Bi jo vključili v divizijo, a niso 
sposobni nobene akcije.

Mi: lahko edinica Italj, ki žive na področju IX korp a drugi naj 
gredo takoj v Italijo!

Dali jim kadre, kurz v ofic. šoli, dajemo orožje, puške, obleko, 
hrano! Ni sektaštva, a pri njih slabo porabljeno.

Brigada Friuli (250 mož) na Paritetni štab zahtevali naziv »brigada 
Gorica« -  mi odbili.

Vilfan: Vsak kdor pride iz Prim -  jo hvali. Mi bili vselej jezni na 
slavospeve -  Čeprav je še mnogo entuziazma, a dejstvo, da še 
mnogo napak organizacijskih!
Kader se ne znajde! oportunizem!

Baško in Tolmin okrožje -  masovna podlaga
bega, nov dokaz! -  v tesni zvezi z organizacijskimi slabostmi na

23 Ciril Keršič - Metod, politični komisar 30. divizije od oktobra 1943 do konca 
junija 1944. Na partijskem tečaju v Beli krajini se je iz nepojasnjenih razlogov 
sam ustrelil.
24 Peter Alflrevič, namestnik političnega komisarja Vojkove brigade od januar
ja do marca 1944, nato načelnik partijskega komiteja 31. divizije in pomočnik 
političnega komisarja Prešernove brigade od marca do oktobra 1944.
25 Ivan Turšič - Iztok (1922-1944), komandant 30. divizije od 29. aprila do 29. 
julija 1944, ko je padel v boju pri Lokvah v Trnovskem gozdu. Narodni heroj.
26 Mirko Zlatnar (1920-1991), politični komisar 30. divizije od 29. aprila do 
25. julija 1944, nato šef 3. sekcije OZNE pri OZNA za oblast 9. korpusa do maja
1945.
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tistem terenu!

Matiia: Poročila niso dala nič novega. Še vse drži kot smo govorili.

Res je, da do nedavna vsi iz Prim. le dobro! Primož: bega 
plave -  ni, in ne bo! Tako stališče mora roditi belo in plavo gardo! 
Zato se aktiv tudi ni znašel -  V tem velika krivda Obkoma! -

Trst, vojska -  dezertacija -
ni pravilnega odnosa do teh ljudi na terenu! -  n.pr. 

toliko ljudi z legitim okr. odborov na terenu. Naše part. org. na 
terenu ne jemljejo mobilizacijo resno. Z druge strani -  slabo polit, 
delo v vojski!

Napačno pa je Tomaževo mišljenje, da se bo dalo večino 
mobilizirati iz teh ljudi, ki imajo propustnice odborov. Je še za 
mobilizirati, a ni osnovno terenski aktivisti!

Prihod angl. -  lahko skretanje -  Zato skrajni čas, da se izvrši 
reorganizacija na terenu!

Čim večja pomoč part. življenju!
Predvsem čim večkrat klicati part. sekretarje in jim dati kolekt. 
pomoč!

Tomo:
Hvaljenje! Članek Primoža v Lj. Pravici27 -  brez Obkoma in že 

po kritiki Obkoma, da poročila preoptimistična. Jaz 
sem proti članku takoj protestiral!

Dezerterji -  jaz bil proti ostrim meram proti dezert., ker 
poznam težave. Prim, ki izšli iz 20 letnega fašist, 
terorja! Premalo vzgoje v edinicah in nepravilen 
postopek.

Vilfan: je slabo razmerje komandnega kadra do Primorcev 

Tomaž: ni tako grozno, toda klasično za Prim! dezert. po hajkah! 

Mišljenje italj partizanov, da Trst bo italij! -

27 Verjetno je mišljen intervju z dr. Alešem Beblerjem: Nezlomljiva volja Pri
morcev, Ljudska pravica, št. 8, 4. junij 1944, str. 1.
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Peter: Referati pokazali, da ocene in mere CK pravilne.
PK in Obkom -  lokalna ozkogrudnost! in iz te izhaja kup 
drugih napak

bega -  sredina -  vse to kaže.

Če bi upoštevali vse kar o tem drugod -  bi moralo biti drugače -

Pogoj za popravo: odločna borba proti lokalni ozkogrudnosti!

Tipično: volitve za Jugoslavijo -  a zopet ni prav, da ne za svob. 
združeno Slovenijo v dem fed. Jug.!

Utrujenost -  govorite preveč, je že res pojav, a mi se moramo proti 
temu boriti. Utrujenost ni objektivni faktor in ga ne smemo kot 
takega upoštevati!

Klasično vezanje oport. s sektaštvom. Obkom ni imel prave linije
- najprej oport. umik (volilni rezultati ! kažejo) takrat ko je bil 
najprimernejši čas za izvajanje volitev.
a sektaštvo: referat sekret. Obk. in v zapisnik dal -  škandal! 
govorit o nob kot etapi soc. revol. = pljuvati na vse naše postopke 
in uspehe.
provokacija v Jugoslov in v odnosu do SZ!
Zopet izraz ozkogrudnosti in neproučevanje mednar. problemov, 
in to omogočalo sredini daje začela svojo politiko. Ako ne 
izpremenimo in odločno na jasno -  nevarnost!
Obk se ni posluževal pomoči CK
na OK konferencah ne pretresajo okrožnice CK ampak sklepe 
Obk. konference -  lastna primorska linija.

Sredina: podcenjevanje! Tam nevarnejše, ker je lahko za vso 
Slovenijo nevarno!
Gnezdo ljublj. sredine se razbilo a prim. sredina ima dober del, ki 
nacionalno ni kompromitiran. Oni sposobni sestaviti gibanje, ki 
bo seglo iz Primorske v Slovenijo!

Podcenjevanje v samem pojavu in organiz vpliva. Sredina še 
nikdar ni imela organizacij. Vpliva. (Ima OF in bega) a ima 
latenten vpliv, ki ga lahko mahoma uveljavi.
S sredino se napačno postopalo: treba jim je bilo ponuditi
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sodelovanje in na tem tolči!

N.pr. mesto Vilfana poslati na pogajanja Žigo!
S sredino se treba ravno sedaj po sporazumu in Šubaš 
deklaracijo28 na čisto.
Tomaž točno: mi Prim. ne obvladamo, ker postojank ne 
obvladamo! Osnovna naloga na Prim. iti v centre!!

Čim smo mi ob prihodu angl. čet sposobni takoj postaviti svojo 
oblast, čeprav šibko iz ilegale silno važno -  dober del kadra v 
centre!

Duhovščina:
najprej mišljenje, da se duh. na Prim. ne bo pojavilo to kar 
drugod, a sedaj zopet
Ni bilo podrobnega pritegovanja duhov, a po drugi strani se bojite 
tolči proti tisti duhovščini, ki je proti nam. To je treba ozko vezati! 
Širina in tolčenje.

Nadškof Margotti: prav, da ste oprezni, a vi ste premalo izkoristili. 
Je veliko duhovnikov, ki bi šli z nami v partiz, a se boji suspenzije. 
Od Marg.: naj da izjavo, da ne bo nihče suspenzije! Izkoristiti!!

Sožitje z okupatorjem izrazit rezultat našega nezadostnega dela. 
Prim se tako borili proti okupatorju, da sedaj naseda nemški 
demagogiji = posledica našega nezadostnega dela. Ni pravilno 
če ocenjamo to (Krištof: posledica fašist, razvaline), ampak naša 
napaka
Treba bolj jasno izkoristiti tradicijo 20 letnega boja.

Sodelov. z Italijani: druga skrajnost: sklepi razgovorov: o 
priključitvi se bo sklepalo po dokončni osvoboditvi! to se pravi 
pristati na plebiscit, ki je lahko čisto angl. -  italj -  imperial, 
karakterja. Narod se v borbi odloča!
A vi se CK določila: podpirati demokratizacijo italj. -  list komaj 
sedaj. Razr. zavest tržaškega prola se ni dvignila, a to osnovno.
1. borba proti slehernemu šovinizmu
2. tem bolj utrjevati prolet. vpliv v tem gibanju. Treba prolet. v 
Trstu posvetit največjo pažnjo! (proti imperial, angl ali italj!)
Danes bolj važno kot kdaj koli prej: z večjo silo poglabljati

28 Dr. Ivan Šubašič. Glej dok. št. 17, op. 2 in deklaracijo jugoslovanske kra
ljeve vlade v Londonu v Slovenskem poročevalcu, leto V, št. 24, 31. avgust 1944.
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demokratizacijo italj. nar. osvob. gibanje (da ga ne bo mogla italj. 
buržuazija speljati!)

Vilfan: ni mi jasno: odločanje po končani borbi?

Peter: gre za pogodbo s CLN29, kjer govore, da se bo pripadanje
odločilo po dokončni osvoboditvi -
treba: na osnovi samoodločbe, ki je v borbi!
Lahko da bo situacija zahtevala plebiscit, a danes samoodločba!
V Jug.: samoodločba, vključno pravice do odcepitve v borbi: ne 
odcepitev, ampak dem. fed. Jugosl.

Italijani še ne gledajo iz stališča progresa!

Vilfan: Mi nimamo kadra za mesta, imamo kmečke kadre!
Peter: Žiga -  Trst! Ima ljublj. izkušnje.
Vilfan, Tomo: nismo vedeli.

Tomo: V Trstu nismo uspeli ustvariti enotne borbe slov. in italj 
prola v borbi proti fašizmu!

Peter: Na Prim: napaka v glavnem se pečali s problemi 
osvobojenega ozemlja! Treba gledati s problema celote!

Vilf.: Dejansko začelo v Trstu življenje januarja!
Tomo: ni res, so bili že prej a res nismo razumeli važnosti!

Peter: Če bi mi italj prolet. spravili vsaj tako daleč kot milanski. 
Ne skladam se s podcenjevanjem italj. revol. sposobnosti ki iz 
Tomaževih izjav!

Vilf.: ali problem: da se naj izjavijo za Titovo30 Jugoslavijo?

Peter ne borba proti okupatorju, utrjevati31 DE. in takoj bo jasna 
prolet. zavest!

29 Gre za razgovore o sodelovanju med OF in Odborom narodne osvoboditve 
severne Italije (CLN Al) 8. in 9. junija 1944, kjer naj bi sklenili dogovor o sode
lovanju, vendar zaradi zapletov, ki jih je povzročilo nasprotovanje Odbora na
rodne osvoboditve Julijske krajine (CLNG) predlaganega dogovora niso sklenili. 
Več glej Nevenka Troha, Politika slovensko-italijanskega bratstva (dalje Troha, 
Politika), Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana 1998, str. 26-38.
30 Josip Broz - Tito.
31 Sledi nerazumljiva prečrtana črka oz. beseda.
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Dati dejansko32 trž. prolu vodilno mesto v osvob. gibanju, 
ne pa malomešč.!
Naše neleninistično postavljanje nacion. vpraš.

Internac. obveznosti treba jasno ločiti od naših obveznosti do 
demokr. zavezn. Lahko, da bomo v Trstu po fait accompli33 

napram inter. zavezn.

Če daje trž. prol. ton -  je možnost poglabljati demokratizacijo.
Italj. še ne gledajo s stališča progresa.

Luka: Če imamo prol. potem bo ta v odločilnem momentu sam 
vedel kam mora iti!

Janez: V zvezi z ? dela v Trstu je treba prekiniti s stalnimi 
pogajanji z Italijani ampak gledati, da se vse povede v borbo. 
Danes vse v zvezi z aktivizacijo, konkretno! To je že danes mogoče! 
Na ta način bomo pomagali čistiti šovin. in oport. elemente v italij. 
Partiji. Ta pogajanja so glavna ovira, forsirajo oportunisti pri nas 
in pri njih. Treba iti v neposredno delo pa bo hitro jasno!
Peter in to je kljub temu, daje jasna linija CK!

Janez treba pri utrjevanju razredn. pozicij paziti da ne v 
sektaštvo.

Peter: visoka meddržavna diplomacija mesto masovne borbe za 
konkretno aktivizacijo

Janez: in tako postaja Trst baza za oportunizem!

Tomo: O Trstu ni bilo še doslej jasno

Luka, Peter: ni res, mi že 3 leta poudarjamo Trst

Tomo: Mi ? Trsta pravilno postavili (aktivizacija prola in 
samoodločba) a nismo izvajali

Peter: Vi niste nič naredili da boste popularizirali NOB v Trstu 
(brošura o NOB, o volitvah!)
če bi trž. prol. videl demokracijo (zakaj se Korošci v plebiscitu

32 Sledi prečrtana beseda “italj”.
33 Francosko: postaviti koga pred izvršeno dejstvo.
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odločali za demokrac v Avstriji!)

Tomo: pri nas se sprejme, kar n.pr. Primož reče -  brez pridržka! 
Treba je svobodo debate in konec suženjstva v partiji)

Luka: Ni res! Vil.!

Vilfan Suženjstvo ne, a nekaj na tem je. N.pr. Trst (Joža in Primož 
vršila pogajanja34 in jaz šele danes prav razumem! »po končni
o s v o b o d it v i ! «

Peter CK ni nikoli govoril, da bomo po končani borbi odločali o 
pripadnosti -  mi se ne vežemo. Morda plebiscit, a odvisno pod 
kakšno kuratelo!

Vilfan: dejstvo, da ne pustijo debato!

Peter: Vi ste v vpraš. Trsta nelenin. postavljali in je bilo res 
treba, da bi se doprineslo k lenin.
pojmovanju nacion. vprašanja! Če boš to kadrom dal, se 
bodo znašli. Če daš samo recept za konkretno situacijo se 
bo to mehanično postavljalo. A Stalin35: linija 
demokrat, progresa.36

Matiia: Pripombe Tom. in Vilf. kažejo da si sam Obk v ? Trsta ni 
na jasnem čeprav mi že V  /2 leta postavljamo! Treba 
videti v koliko vam bila ta linija jasna!

Peter: Naši kadri se ? Trsta boje jasno postaviti!
Odnosi v Obk dejansko niso bili v redu! Tu samo: vi 
dopustili nastanek 2  grupic (ljublj. in primorske) in glede 

Vilfana. Vilf. se pustil gnjaviti v vprašanjih, kjer se ni strinjal.
N.pr.: Srebrnič, predsednik!; Žiga na pogajanja; Vilf. gospod mesto 
polit, vpraš. Vilf. delal napake a če CK dal zaupanje -  potem mora 
imeti sproščenost, da stvari rešuje! Vilf. napaka pa, da zapadel v 
zagrenjenost in nisi svojega postavljal! Ni bilo prav, da si molčal.

34 Mišljenje dogovor aprila 1944 o sodelovanju med obema partijama, ki sta 
ga podpisala Lidija Šentjurc in dr. Aleš Bebler. Glej Dogovor o sodelovanju med 
Komunistično partijo Italije in Komunistično partijo Slovenijo, sklenjen na raz
govorih delegatov Centralnega komiteja KP Italije in Centralnega komiteja KP 
Slovenije v dneh od 2. do 4. aprila na slovenskem osvobojenem ozemlju v ARS, 
sign.: AS 1491, Oblastni komite KPS za Slovensko primorje, a.š. 11387, šk. 6 in 
Deželak, Organizacijsko vprašanje, str. 355 ter Troha, Politika, str. 27.
35 Josip Visarionovič Džugašvili - Stalin.
36 Sledita prečrtani besedi “Oboje nasedanje”.
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To ni komunistično!

Tomo: Pri nas ni frakcionaštvo! V času ko Žiga pri nas ni resnica, 
da bi mi imeli slab odnos do Vilfana! To bilo prej! Odnos do Vilf. 
bilo ves čas mnogo boljše kot do mene!

{ Srebrnič: Vilf. postavil, da se odpusti!
Drži pa, da se Vilf ni dalo na mesto kamor bi spadal, a ne 
odkar Žiga! in odkar mi! Bilo pa je pozimi!

Luka ne gre za Žigo, gre za sistem!

Vilf: do mene je bilo nezaupanje! in kot dokaze navedel stvari,
ki jih Peter omenil!
N.pr. pogajanje s sredinci, ki hoteli govoriti z menoj!
najprej pooblaščen Matevž37, potem
Žiga. Je res, da seje razmerje izboljšalo a je bilo
nezaupanje!

Janez: Ni bilo tesnega dela v Obkomu! n.pr. volitve. Stvar, ki 
sprejeta kot direktiva, 
slaba!

Matija: povej točno Tomo! kje ni bilo svobode govora v part.!

Tomo: Luka ima danes drug odnos do mene kot prej in Peter 
tudi!
Hlapčevstvo v Part. je pri nas! Puščamo mnogo stvari, ki 
so napačne!

Peter: V Part. ni suženjstvo in če se pojavi n. pr. Vilfan CK 
sam ventilira! In če ti to v naši Part. postavljaš je to 
neodgovorno obrekovanje partije.

Kar se tiče Luke in mene -  ni več časa kot preje, a na sejah imaš 
priliko.
Kar se tiče odnosov na Prim. -  vaša krivda, da niste na CK 
postavili na pravilen konstruktiven način! S stališča ali je stvar za 
Part koristno ali škodljivo a ne po osebni nezadovoljnosti!
Ni vprašanje tovarištva ampak zaposlenosti.

Tomo: nisem nikjer postavil, a tu sem.

37 Anton Velušček - Matevž.
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Matija: bil sem mnenja, da se tiče Prim. a ti prenesel na CK

Tomaž: Tomovo stališče ni samo napačno ampak je nevarnost za 
Primorsko. To je vprašanje discipline. N. pr. ? volitev, 
aprovizacija, mobilizacija = cel kup nediscipline!
Partija naredila razvoj -  Tomo v zaporu38 -  sedaj večja 
»vojaška« disciplina.

Peter: zopet dokaz dvojnosti: boj proti hlapčevstvu v KP in
postopek proti Vilf, kar je pa39 uvajanje hlapčevstva 
Odnos do ljudi uravnavati po part. pripadnosti ne po 
trenutnem položaju.
Hiba -  osnovna -  da danes premalo slovanstva!

janez: Mobilizacija: napačno bi bilo misliti, da je«terenska vojska« 
naj večja rezerva. A treba pa očistiti teren teh »zabušantov«, 
ker dokler so ti doma, ne bodo mogli izvesti tako kot je 
treba!
Čimprej reorganizacija na40 Primorskem! in tesni stiki s 
sekretarji, s tem bo odpravljen prakticizem na Prim! in 
se bodo lažje vrgli na polit, vodstvo svojih okrožij!
Še treba govoriti teoretično o vprašanju etap (Vlado!) in 
treba razčistiti!

Vida: Razkroj -  ne popuščanje ampak privajanje na NOB oz. k
Nemcem.

Peter: Karakterističen odnos naših part. organiz. do ? Tito - 
Šubašič, dokler še mi nismo.
Tam, kjer le skrb utrjevanje naših stvari41, naše organiz 
trdne to ni bil problem. Tam kjer Part. izvajala kolebljivo 
politiko -  tam tudi v masah kolebanje, ni bilo prave 
zavesti kaj hočemo.

Sredine v OF kot take biti ne more. OF je gibanje, kjer tega 
ne more biti ker pod part. to ni možno. Kjer to je ni bilo 
naše delo pravilno. Čim to = regres v našem gibanju, ker 
OF nazaj na koalicijo!

38 Tomo Brejc je bil od novembra 1942 do februarja 1944 zaprt y Italiji.
39 Sledi prečrtana beseda “dajanje”.
40 Sledi prečrtana beseda »Italiji«.
41 Sledi prečrtana beseda “mi”.
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Na Prim. se pojavilo razhajanje linije v KP, OF in IX. 
korpusom. Vsi krivi! S strani KP ni bilo zadostne brige za 
mobil, ki osrednji problem -  če KP pusti »terence« je jasno, 
da se mobil ne bo izvedla. -
Točno: nemogoče je mobiliz. izvesti, če terena ne bomo 
očistili »terenske vojske« ker je to nemoralno.

Ni res, daje na Prim. mobil, izvedena!
Ravno na ? mobilizacije se tolče sredino ali si za Jug. ali 
nisi -  to je osrednje vpraš -  NOV! To v tekmovanju in 
povsod. To je člen v verigi!

Janez: Vpraš. mobil, se postavlja, a se ne izvaja!

Peter: zato postavljamo kampanjo! ? Vilf.: to da CK ventiliral 
tvoje vprašanje -  ne v drugo skrajnost. To je pravilen 
odnos do kadra! Pazi, da se sedaj kaj drugega ne pojavi!

Vilf: bom se skušal popraviti, a bodo težave; imam občutek, da
bom polomil! Bom pazil na vse.

Peter: V Part ne veljajo pretekle zasluge niti pretekle napake !

Janez: Mislim, daje napačno na podlagi današnje ocene smatrati, 
daje bilo prej veliko slabše.
Tudi danes situacija še zelo dobra (volitve), a obenem se 
treba zavedati, da predstavlja Prim. veliko nevarnost, če 
bomo popuščali v drobnjakarstvu (aprovizacija -  nagnjenje 
k temu da se ne vidi sodelovanja z okup. v takih ?

Peter: pozor! Dejansko na Prim. dosegli uspehe. Nevarnosti, ki
se skrivajo, ne pomeni, da so bili uspehi napačno 
prikazovani. Bega v Ljublj pokr. ni nastopila vsled napak 
OF ampak po razredni42 logiki.

Trditev: Objektivna situacija je slabša od »poročil« skriva v
sebi nevarnost. Le subjekt, lahko slaba danes, objektivno 
vedno danes dobro. »Objektivnost« skriva velik 
oportunizem! 
v sebi!

Janez: Kar Primož pisal v LP je objektivno in če danes trdimo, da

42 Sledi prečrtana nečitljiva beseda.
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je slabše -  se pravi že v naprej se ograditi za svoje bodoče 
napake. Danes nam pomaga, če mi danes postavljamo 
krasne napore ki jih je Prim. dala in to pomaga 
mobilizirati!

Peter: Ljubljančani videli izbruh subjek. napak in je Primož
podlegel, daje vse narobe prej bilo!

Vi nasedate oportun, zagibom v masah in se jezite nad 
nepravilnim poročanjem v listih!
Če smo doživeli neuspeh je treba povedati tudi masam, ni 
pa dvojnosti eno pred masami drugo v part: ni dvojnosti!

Eno je polet mas
drugo je ne videti tega in vseh možnosti.

Če govorimo o uspehih: kaj so mase storile; če trdimo, da 
to ni objektivno je oportunizem in skrivanje možnosti. 
Pomanjkanje subjekt, faktorja!
S tem v zvezi: mnenje da ni mogoče izvesti volitev, (češ da 
objektivne prilike niso take)

Matija: Tomo postavlja tako osebno in zagrizeno kot že dolgo 
nisem videl. Morda vzrok zapor -  odrezanost!
Da so objekt, pogoji dobri je jasno res pa je, da v naših 
forumih ni dobro in daje tam treba objektivno postavljati! 
Ni sproščenosti v Tebi in v Obkom

Vilf: razmere že boljše in mi Joža pomagala.

Tomo: res sem morda nepravilno iznesel a ne bom šel s temi 
občutki na Primorsko!

Peter: ti gledaš stvari iz osebnostnega stališča in to moraš
odpraviti! ki te zavaja v nergaštvo in preprečuje part. 
pogled.
Mi ti moramo pomagati odpraviti odrezanost od Part. a ti 
tvojo osebno gledanje!

Luka: Seja:
Nadaljevanje (brez Brejca, s Pepco43)

43 Pepca Kardelj.
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13.7.

Gorenjska 

Bogdan poroča:
Šibek part. kader. Danes 1300 članov, povezanih v celice na 
terenu (brez vojske)
Povezanost med Obkom in OK dosežena in je part. vsa povezana.

V partiji je še zelo malo delavstva!
Na Jesenicah partija ne igra tiste vloge kot potrebno: razočaranje 
nad nekaterimi »partijci«, vpliv soc. dem. Partija tudi ni storila 
vsega.

Vključevanje žena v KP nezadostno. Enako še pomanjkljivosti pri 
mladini!

Odnos ljudi do partije -  ozko -  dolgo vse delo le po partijski 
organizaciji. Nepravilen odnos KP in OF (ta dvojnost tudi v 
organizacijskem pogledu OK in OO, po sestavu zelo različni, 
vezani po člani.
To se boljša, posebno letos ob pripravi poleta.

Doslej vsi aktivisti člani KP. A to ni tako sektaško, ker se44 ljudje 
še v svojem krogu uveljavljajo kot Ks itd.!

Polet -  organiz prodira povsod.

Najslabše litijsko okrožje (sedaj Štaj.) in zagrizeno v Dolomitih! 
Tudi naš kader v Dolomitih ne odgovarja in izgledajo kot skrivači! 
Brodar45 itd. imajo še precej vpliva med temi kmeti.

Iz Kranja, Bleda, Jesenic z vezo na Celovec in Dunaj se čuti

44 Sledi prečrtana beseda “ti”.
45 Ivan Brodar, veleposestnik iz Hrastja pri Kranju. Leta 1942 je začel organi
zirati belo gardo na Gorenjskem in se zavzemati za njeno sodelovanje z nemškim 
okupatorjem. Več glej Ivan Jan, Kokrški odred. Narodnoosvobodilni boj pod Ka
ravankami I, Ljubljana 1980, str. 350 in sl. in Ivan Križnar, Kranjsko okrožje v 
NOB 1941-1945 (dalje Križnar, Kranjsko okrožje), Območno združenje borcev in 
udeležencev NOB; Tržič: Območni odbor ZB NOV, Kranj 2007, str. 412.
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vplivanje. Verjetno vpliv Nacion. komiteta (Petek,46 Tišler47) 
popolne sredinske tendence.
Za temi se skriva gotovo mednarodna reakcija (pogajanja s 
Kidom!)

Vrivanje gestapa (VDV, kurirji, organizirane dezertacije

Nem. dezerterji se veliko vračajo in med njimi mnogo gestapa. 
Naši v njih videli dobre borce in jih držali na terenu. Mi: vsi v 
brigade.

Voiska:
XXXI div. Mi posvečali premalo pažnje. Premalo naše pomoči. 
Partija v XXXI div. trdna, dali smo še kadra.
Zadnji mesec -  kampanja za vojsko -  za pripravo akcij!
V odredu ni vse v redu! Partija slaba. Nem. dezerterji in jugoslov. 
vojaki!

Mobilizacija -  popustili, posebno: stališče da se ne da če ni 
vojske. Res se skrivajo doma kot omenil Tomaž, a jih ni 2000 in 
tudi nimajo propustnic. Zato sedaj izdali še nalog, da se da nove 
propustnice in vse drugo v vojsko.

Škodljivi pojavi: da se dvignejo glasovi in peticije pri premeščanju 
posameznikov v vojsko ali drugam.

Obveščevalna. Zelo slabo, ker ob razpustu VOSa niso pravilno 
zagrabili. Predolg premor.
Tudi preveč papirnatega občevanja. 48

Avtoriteta Obkoma padla, a seje položaj izboljšal.
Luka: Krivi Lenart,49 Jaka, 50 Hafner. 51

46 Dr. Fran Petek (1885-1965), voditelj koroških Slovencev. Leta 1941 je bil 
pregnan v Št. Vid na Glini. Od tam se je leta 1942 preko Matije Verdnika - To
maža povezal z OF, maja 1945 je bil izvoljen za predsednika Narodnoosvobodil
nega odbora za Koroško.
47 Joško Tischler (1902-1979). Ker je bil predsednik Slovenske prosvetne zve
ze (od 1936), so ga nacisti spomladi 1939 premestili v Bregenz. Po koncu vojne 
je bil tri mesece član začasne koroške deželne vlade.
48 Sledi za 10 vrstic praznega prostora.
49 Jože Sluga - Lenart,
so Jaka Štucin - Cvetko.
5i Vinko Hafner (1920), član Pokrajinskega komiteja KPS za Gorenjsko in 
Koroško od novembra 1942 do marca 1943, koje bil imenovan za sekretarja po
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Peter: niso hodili na teren
a v kolikor so, so se med seboj kritizirali 
kriv tudi Matija52 

največ kriv Lenart.

Vse nem dezerterje v brigade, nič na teren in kurirji!

Peter: avtoriteta Obkoma je še problem! Je že stara napaka.
1. Treba nujno še več hoditi na teren!
2. » dvigniti avtoriteto tudi OKajem, ki bodo 

monolitni in sami nastopali proti nergaštvu.
3. Člani Obk naj pišejo in se podpisujejo!

Za krepitev part.org.:
v centr. kurz čim več Gorenjcev, 
pažnja pokrajinskemu kurzu 
stalno delo ideol. na celicah

Linija OF in KP 
pravilna
uspelo doseči širino in polet in zdravo je tudi, da žele OF 
aktivisti v KP, a paziti na zagibe. Včasih je tu malo 
posiljevanja (Bore!53), prezgodaj!

Luka: mislim, daje dejstvo, da žele v KP nepravilen odnos KP do
aktiva.

Peter: V glavnem zdravo!
Širina le z borbo proti provokaciji
DE s stališča mobilizacije in ustavitve obratov, postaviti 
akcijsko.

proti vsem tendencam, ki jemljejo prolu vodilno vlogo!, 
da ie treba še čakati! Ta tendenca nam lahko premakne

verjeništva Pokrajinskega komiteja SKOJ za Gorenjsko in Koroško. Marca 1944 
je odšel na Centralni komite KP Slovenije, kjer je bil v agitpropu Centralnega 
komiteja KP Slovenije in na partijskem tečaju, od avgusta 1944 do oktobra 1944 
je opravljal funkcijo sekretarja agitprop komisije pri Oblastnem komiteju KPS 
za Štajersko, kjer je urejal Novi čas, nato je bil sekretar političnega oddelka 15. 
divizije ter v.d. političnega komisarja oziroma politični komisar 18. divizije od 
oktobra 1944 do maja 1945.
52 Maks Krmelj - Matija.
53 Mavricij Bore - Šimen (1910-1956), član Pokrajinskega odbora OF za Go
renjsko in Delavske enotnosti (od maja 1944).
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soc. osnove!

Mobil, kampanja predvsem na prolet, kar je važno tudi za 
našo vojsko, da dobi še več prola!
Mobilizacija za nič! Lahko bi več: Vzroki: 

skrivanje naših aktivistov 
mobil, izvesti kampanijsko.

Matiia: Avtoriteta Obkoma: že na Kočevskem posvetovanju54 slabi 
odnosi. Glavna krivca Hafner in Jaka. Treba jim to povedati in 
objasniti!

Morajo po okrožjih. Če OK proti Obk so s tem tudi proti 
CK

Partija med delavstvom treba analizirati in vse ukrepe za 
izboljšati!
Že prej bilo na Gor. slabo, po 1941 pobiti, ostalo šibko, 
partizani v doline niso prodrli.
Mi moramo rešiti, sicer bo nevarnost!

Peter: na Prim iz objektivnih razlogov (ni delavcev!) 
na Gor. iz subjektivnih razlogov

l  še okr. 1 0 0 0 0  delavcev

Matiia: Ako izvzamemo soc dem nergače, je masa dobra.

Pet.: Treba dati v vojsko oz. jih razkrinkavati na njihovem odnosu 
do vojske!

Matija: Škandal Jesenice in Trbovlje
a sedaj najvažnejši moment, glavni moment in opozoriti 
vse na to orientirati na del. centre! rezultati bodo takoj 
vidni.

Luka55

Janez: osnovno za to povsod: teoretični soc. dem!
Važno, da imamo odbor DE in tudi Glavni odbor!

Luka: je odpor proti Svetku56

54 Mišljen je zbor odposlancev slovenskega naroda, ki je bil v Kočevju od. 1. 
do 3. oktobra 1943.
55 Beseda »Luka« je prečrtana.
56 France Svetek.
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Janez: ne, ker stari kom. v bistvu soc. dem.

Danes imamo z akcijo -  z mobilizacijo možnost rušiti soc. 
dem. v masah.

Krepiti ODE in kampanijsko tolči proti sektaštvu, ki ga 
kažejo tudi v svojem odnosu do soc. dem in K.s.
Tuje treba tudi dvigati avtoriteto Obk.

Mobilizacija in akcija -  Obk pa mora to kampanjsko!
Teren sistematično čistiti od ilegalcev -  »skrivačev« -

8 6  od 101 deleg. = delavci, torej so! Toda so izolirani od 
prola. Niso kot predstavniki prola ampak ločeni od njega

Luka: Jeseničani niso nikdar priznavali avtoritete.
Važno -  teoretični članek 
Izvajati mobil!
Svetek -
(Tam bili: Petejan,57 Korun58 itd. -  a Svetek ne)

Peter: Članki, ki naj se centralno napišejo in pošljejo na Gor,
Štaj., Ljubljano.

danes je KP vodilna in je prolet. vodilna sila zato o tem v LP

Matiia: Strah za likvidacije na Gor.:
VDV ne sme sama vršiti in to je prav
Obveščevalna je bila organizirana samo po hribih, ne pa v 
dolini, po centrih -  obvešč. je tam, kjer so partizani!

Ob reorganizaciji se bo to ostro postavljalo.

Na Gorenj povsod izpostave (Pokrajin, okrožne, celo 
okrajne). Ne vem kako Jelovčan59 napačno razumel. Za

57 Jože Petejan (1883-1960), sindikalni delavec in politik. V letih 1927-1929 
je bil kot član Socialistične stranke Jugoslavije poslanec v Narodni skupščini 
Kraljevine SHS. Med drugo svetovno vojno je sodeloval z OF.
58 Dr. Milan Korun (1886-1962), pravnik in politik. V letih 1924-1926 je bil 
predsednik pokrajinskega odbora Socialistične stranke Jugoslavije za Slovenijo, 
leta 1928 je opustil delo v stranki. Po uvedbi diktature seje približal bivši Naro
dno radikalni stranki.
59 Stane Kersnik - Stane Jelovčan (1914-1997), načelnik Pokrajinske komisije 
VOS za Gorenjsko od junija 1943, načelnik izpostave odseka za notranje zade
ve za Gorenjsko od aprila do junija 1944, nato pomočnik šefa odseka OZNE za
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Gor. ili bilo določeno izpostavi.

Dezerterji niso slab element, večina dobri.
mi: v VDV nobenega -  vse v vojsko! a to ni bilo izvedeno!
in je treba popraviti.

OK dajejo direktive VDV toda to ni prav. Konference 
morajo zaščititi sicer pa ne!

Tomaž: 1.) Na Gor. še nevarnost gestapa! XXXI div največ gest, v 
XXX ki ni dobra najmanj!
V akciji na progi Jesenice -  Ljublj več primerov streljanja 
funkcionarjev! Načrt izdan! V vojski in v obvešč, ter v 
intend. -  gest.
Izdana konferenca! -  1 Gestapovec -  18 mesecev partizan!

Posledica tudi pretirano sodelovanje z Gestapom na Gor., 
kar je imelo za posledico slabo budnost. -  vrinili so se!
1 0 0  gestapovcev zopet končali kurz in so namenjeni k nam

2. Oportunizem. Gorenjska ima svoj način dela: 
zabitništvo! in vsi smatrajo to za pravilno! Klasična oblika 
oportunizma.
Skrivanje po bunkerjih, izogibanje Švabom! Nikjer ni 
nikogar kadar je treba -  naša vojska je tudi ne najde. Stari 
kadri vsi na to navajeni

3. V part. org. zelo velika familijarnost! neupoštevanje 
direktiv. Na Gor. sploh forumi nimajo avtoritete!

V vojski mi udarili inje sedaj druga skrajnost (preuradni 
odnosi!)

4. Bogdan ni omenil: delen razmah bega na Gorenjskem! 
Med kulaškim elementom se pojavlja odpor -  ljudje begajo 
v postojanke pred nami!

So jasno: vsi uspehi!
V IX. korp. vse zastavili za mobilizacijo! in sedaj akcija 
vsega korpusa.

oblast 9. korpusa do osvoboditve.
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Bogdan: Joža in Primož: dokler ni okrožne izpostave naj okrožni 
sekr pomagajo. -

Gestapo: posebno v kurir, vezah! Imeli cenzuro nad pošto!

Konferenco izdal osebni spremljevalec Matije!

Zabitništvo ni bilo mogoče pobijati dokler ni bilo 
organizacije

Kulaški kraji sploh slabo razpoloženi za mobiliz, Domobr. 
sedaj postavljajo postojanke.

Janez: Nujno: povsod kjer se začne mobilizacija bega

Sklepi: članki DE
mobilizacija 
Relejne stanice

Koroška (Ahac) 60

Na zap. OF omejena na par zvez 1 aktivista -  vsa org: 3, ki 
pošiljali hrano!

Na vzh, posebno v Mežici težko: iz Štaj. vrivanje gestapa. > 
Sektaštvo in oportunizem!
Tendenca organiz. in polit, zoževanja OF tudi na Velikovško 
okrožje!

Povsod sektaštvo: na Koroškem pojav apatičnih množic, na drugi 
strani pa voditelji.
Naši niso teh množic vključevali v OF 

Sekt. odnos do avstr, komunistov.
V delu naše part.: tudi razrahljanost! OK so bili le po imenu.
? sprejemanja v partijo!
Naslanjali smo se na legalne domačine, konspir. slaba! > provala. 

Na vzhodu še sektaštvo vojske (vera, do prebivalstva).

Povezali sedaj, a se ta nova vodstva sedaj preveč oddvajajo.

60 Dušan Pirjevec - Ahac.
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»Solčavska republika«61 -  vsi pobegnili v Solčavo ob hajki!
Mesta so avstrijska.
Spočetka težave, ker par mesecev jaz sam.
Istočasno: ker začutili, da pod OF zajema tudi množice, ki 
niso stale pod vplivom bivših narodn. voditeljev.

Mi stopili v kontakt z njimi! Eden obljubil, so imperialisti 
(meje pri Innsbrucku, Leobnu), a 1 aretiran, provale 
prekinile zveze.

Avstrija -  okt. (?) dobili zvezo.
KPA se pritožuje, da nismo pomagali -  toda smo kolikor 
mogli
Če bi bilo mogoče dati več pomoči -  dobro! Že nekaj 
znakov, da se boljša!

DE V mestih delamo mnogo za organiz DE.
Masovne org. (AFŽ) začele v zadnjem času
Skoj -  avantgardizem! se niso hoteli ozirati na naše
direktive

Vojska: mobilizacija: Hitler62 pobral skoro vse, sedaj dezertacije in 
nekaj starih skrivačev.

Težave in nezdrave stvari v odredu: neaktivnost in slab 
odnos! Celo v ljudstvu nezaupanje.

KP v vojski zelo nekonkretno! Novi grupni štab —> poboljšanje -

Problemi:
a) organizacija: nekateri: nima smisla postavljati OK OOF pred TO 
in OO pred OKO -  le zaupniki -  z Lidijo:63 treba biti elastičen.

b) zveze s starimi: šele kadar se izjavijo za -

Splošen položaj:
zajemamo do Zilj doline vse in prve organiz. okoli Celovca 
in Beljaka.

61 V dneh od 30. junija do 2. avgusta 1944 je bilo na Štajerskem prvo osvobo
jeno ozemlje. Več glej Mikuž, Pregled NOB, knj. IV, str. 609.
62 Adolf Hitler.
63 Lidija Šentjurc.
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Sovražno delo: se zelo poživilo! Poleg OF in proti se skušajo 
uveljaviti kot nova skupina.

Delo avstr, reakcije posebno Hitlerj. rezerve (majer Kajbitsch64 

»koroški obrambni boj« -

Antikom, propagan: se vrivajo (bivši mežiški sekretar! ) 65 Nekatere 
naše aktiviste proglašajo (Žavcer! ) 66 za belogardiste. Mi ostro 
reagirali.

V vojski še nismo zasledili vrivanja a morajo biti v zvezah!

Iste tendence v VOSu -  »partizanska elita« -  z VDV boljše.

Na Kor. sedaj ustvarjeni vsi temelji za OF. Potrebujemo kadre, 
posebno za delo med avstrijci.

Človek, ki zna nemško!
in človeka za dvig kadrov -  ideološki; za organizacijo kurzov 

Matiia : OK : 4

Tomaž: Iz IX. korp. poslali mnogo kadrov in dobrih 
2 0  minercev
1 bat. Prešernove brigade ( 120 ljudi)
63 najboljših

a vse to prišlo in vi pošiljali pisma, da vse to zanič!

64 Alois Maier Kaibitsch, vodja urada pooblaščenca državnega komisarja za 
utrditev nemštva na Gorenjskem s sedežem na Bledu od septembra 1941 do 
konca vojne.
65 Jože Gutovnik, sekretar mežiškega okrožja od novembra 1943 do februarja 
1944, nato pa je postal sodelavec Gestapa. Več glej Deželak, Organizacijsko 
vprašanje, str. 305-306.
66 Ing. Pavle Žaucer.

člani po 4; vseh Velik 20
Rožna dol. 20 
Mežica 15-18 legalnih 

part. ni!
raj kom še ni povsod:
v Mežici 3 
Veliko v 3 
Rožna dol. 1
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Vodstvo na Kor. vse pokvari!
Premestitev iz lažjega na težji teren vedno težko, a vi ne 
videli in niste dobro delali s to vojsko!

Dejansko so to kadri, ki jim je treba dati vojsko, treba 
mobilizirati!

Napačen odnos do zaveznikov!! Vsa naša mreža -  njihova! 

Peter: se strinjam s Tom.

Luka: Tom. nima v vsem prav. Koroška -  Ni ljudi in Ahac sam!

Peter: Ne delate dovolj politično med to vojsko!

Janez: Napačen pogled na vojsko, ki jo dobite! Vojska, ki pride, 
mora dobiti od vas vso pomoč pri premagovanju težav! 
Nima smisla neprestano smatrati, daje soseden Obkom 
ali štab vedno podvalil.
Povsod: napenjanje vseh sil za delo na vseh sektorjih!

Peter: Naši partijci na Kor. premalo aktivni! Delo zaostaja za
možnostmi! Mi bi lahko več imeli na Kor. kot je!

Sklep: Treba dati nižje kadre iz Gorenjske (15).

Precej hohštapliranja vseh z Ahacom vred -  v odnosu do 
vojske, odnos do angl. Kjusakom67, kaže! V odnosu do 
KPA -  ni zadostne dejanske pomoči, vse bolj na vrhu! 
Pomoč predvsem v konspiraciji. Provala, ki sedaj začela v 
KPA in kije tako škodljiva, je predvsem vaša krivda!

Če ni slov. -  organizirajte avstrij; če ne morete OF -  ÖFF - 
Ne izpolnjujete vestno direktive (drobno petlanje z vodilnimi 

politiki mesto da jih pošljete sem!)

Širine ne fundirate pravilno teoretično. Slov. kmetje in del.
-  oddvojeni in sedaj skušate spojiti!

67 Hasqit Prichard - Alfgard Cahusak, major, je pri štabu 4. operativne cone 
predstavljal britansko skupino za infiltracijo agentov v Avstrijo. Več glej Dornik, 
Oddelek za zaščito, str. 110-112.
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OF ni samo zveza del in kmetov; vi se omejujete samo na 
tiste, ki so nac. zavedni, mesto, da dvignete v antifaš boj 
tudi druge
(sektaštvo in nacional šovinizem).

Matija: so forumi -  partorg pa ni!
vodi se visoka politika, dela med masami pa ni!

S partizani je treba na terenu delati in postavljati 
organizacijo.
Glavna napaka, iskanje ljudi za forume in nerazumevanje 
za teren.

Pepca: zanemarjanje žen

Matija: vodi partiz -  morajo imeti polit, zvezo na terenu! posebno 
preko Drave!
Preko Drave ni nič, in tudi v Ziljski nič!
Male četice, ki bi vršile polit, delo!
Mobilizacija: ne velja, da ni ljudi!
so še tovarne, kjer so slov. delavci in ženske. In če ne Slov
-  avstrij!

Odnosi z Avstr. -  sami pregovori a niste pritisnili za v 
borbo!
V obmejnih krajih mi dolžni dajati največjo pomoč!

Luka: Prav je postavljati odbore od spodaj in od zgoraj! Vsebina
dela napačna za te odbore.

Peter: Gre za sistem, se izrodilo v odborovščino. Če ni nič: 3
ljudje zaupništvo in ko postavijo organiz: dvigniti v odbor!

Luka: Med ženskami. Premalo bazirali na legalnost!
Dobra četa se lahko drži, čeprav Kor. teren težji!
Vi niste našli vseh možnosti!
Korošci druge mentalitete, treba drug način!
Mi res premalo kadrov -  a vzrok optimistična poročila! 
Niste bili pred dogodki, za!

Bogdan: Mi imeli stik s starimi Korošci preko zaupnika
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Petkovega.68 Zahtevali rešitev cele Koroške! in plava garda 
vpliva!

Peter: Pozor pred plavo gardo! ki bo vplivala na te Korošce 
posebno iz našega šovinizma!

Matija: v OK dali člane ki niso dorasli! Če bi bili le aktivisti bi jim
vi več pomagali in za nje lažje.
Samo forumi ne morejo predstavljati part. organizacijo! 
Tudi ni bilo treba Obkom -  ampak boljše poverjeništvo!

Koliko novih članov?

Ahac: sedaj se to postavilo. Okrog 60 -  (a to došli)!

ŠT. 20

ZAPISNIK SEJE CENTRALNEGA KOMITEJA 
KOMUNISTIČNE PARTIJE SLOVENIJE 

DNE 13. JULIJA 19441

13. 7. [1944] Seja. Luka [Franc Leskošek], Peter [Boris Kidrič], 
Matija [Ivan Maček], Janez [Boris Kraigher], Pepca [Kardelj], Vida 
[Tomšič], Tomaž [Dušan Kveder].

1. Politični pregled
2. Vojska

1. Politični pregled 
Peter: Sporazum2

pismo v Ljubljano, da takoj stopijo v stik z vsemi!

68 Verjetno Matija Verdnik - Tomaž. Glej op. 46.

1 Izvirnik, napisan s svinčnikom v zvezek, je v ARS, sign.: AS 1487, CK KPS, 
a. e. 13, šk. 1. Zapisnik je pisala Vida Tomšič.
2 Mišljenje sporazum Tito -  Šubašič. Več glej dok. št. 17, op. 2.
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Splošni članki, ki izhajajo iz sporazuma

: Sporazum sad modre Titove3 politike 
uspeh NOB
mi že 3 leta po tej liniji!

Matija:
Izjava IO s pozivom- po Titovi deklaraciji4

Peter: gremo v širino aj.
brez koncesij! širimo le OF

Tomaž: konkretna navodila part. org.?

Janez: 1. sredina (Trst) bo morda poskušala nastopati in
zahtevati aranžma: ne: le v OF vse!
OF ni ena od skupin -  a treba posebej opozoriti; 
brez sektaštva 

2. Primorska 
Koroška: važno, ni nič rečeno, a velik interes
poskusi nepriznavanja priključenja Prim in 
Koroške

Peter: Trst -  Frfolja5, Črmelj6
Ljubljana -  ali z nami NOV ali -  (Gosar,7 Šolar8) ne 
pustiti, da formirajo sredino

Janez: ne dopuščamo diskusije o kralju -  na formulaciji
sporazuma

Peter: zmeda, bodo hoteli na terenu: češ, daje bila prej napaka

3 Josip Broz - Tito.
4 Verjetno je mišljena okrožnica Izvršnega odbora OF dne 30. julija 1944 
okrajnim in krajevnim odborom OF za kampanjo o sporazumu Tito -  Šubašič 
(ARS, sign.: AS 1502, Izvršni odbor, šk. 1). Deklaracija predsednika NKOJ Jo
sipa Broza Tita je bila objavljena v Slovenskem poročevalcu 31. avgusta 1944, 
leto V, št. 24.
5 Dr. Josip Ferfolja (1880-1958), odvetnik v Trstu, politik. Bil predsednik 
Okrožnega odbora OF Trst.
6 Dr. Lavo Čermelj.
7 Dr. Andrej Gosar.
8 Dr. Jakob Šolar (1896-1968), duhovnik, jezikoslovec, literarni zgodovinar in 
prevajalec. Med drugo svetovno vojno je bil eden glavnih pripadnikov t.i. katoli
škega sredinskega kroga.
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linija OF!

Luka: hitro delati
Važna obveščevalna, 
okrožni aktivi 
duhovn. konference 
izjave

9 Vojska
Luka: ni sistem, dela, vojvodstvo,

Janez: čuvanje oficirske časti -

Peter: popušča se v GŠ pri napakah!
zabrisavanje napak,
dvigati avtoriteto oficirjev ob istočasnem udarjanju po 
vseh napakah!

Pepca: razmere v štabih -  vojvodstvo!
part. življenje!

Janez: Kadrovska vprašanja
Glede štaba naj se Tom. razgovori!

(predlog: načelnik Novljan) 9

9 Lado Ambrožič - Novljan (1908-2004), komandant 9. korpusa NOV in PO 
Slovenije od 22. novembra 1943 do 30. avgusta 1944, nato načelnik štaba Glav
nega štaba NOV in PO Slovenije do 7. novembra 1944, koje bil pri preizkušanju 
orožja ranjen in je bil poslan v bolnišnico.
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ŠT. 21

ZAPISNIK SEJE CENTRALNEGA KOMITEJA
KOMUNISTIČNE PARTIJE SLOVENIJE

DNE 25. JULIJA 1S>44*

Seja 25.7.1944

Luka [Franc Leskošek], Peter [Boris Kidrič], Janez [Boris Kraig
her], (Matija) [Ivan Maček], Rudi [Viktor Avbelj], Vida [Tomšič]

Kamnik - 100 skrivačev (v tovarni)
OK: le pomoč vojski (denar, material, poročila) 
a ne akcijska mobilizacija.
Ne pritegovati v teren, polit, organizacijo skrivačev!
Mnogo praznovanja ! Razmetavanje.

Savinjski - mislinjski 
OK slab, paničen

Litijski OK: bolj zdrav kot kamniški 
mobilizirali boljše, odlično sodelujejo pri mobilizaciji.

Vače dali paket poštarju, kije nesel na žandarmerijo, 4 +, 6  zbežal 
(minerei! ) . 2

Maribor: tehnika, sektaško postavljali.

Prolet. Šoštanj - Velenje precej oportunistično razpoložen!
Partija ni popularna na Štaj.! Ne znajo popularizirati!
Poverjeništva ne!

Kamnik spec. opozorilo Obkomu!

Lj. pravica: kje so vse naši skrivači na terenu (obveščev., terenci).

1 Izvirnik, napisan s svinčnikom na dveh listih iz bloka, je v ARS, sign.: AS 
1487, CK KPS, a. e. 14, šk. 1. Zapisnik je pisala Vida Tomšič.
2 Kamniško-zasavski odred je po pošti poslal v žandarmerijsko postojanko 
tempirano bombo, kije ob eksploziji razrušila stavbo in povzročila žrtve. Več glej 
Zbornik, knj. VI/14, dok. št. 124, str. 691 in dok. št. 150, str. 763.
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AF2.

pismo Gorenj. Obkomu o Kamn. OK - mobiliz. IV. Zono! 
Lackov bataljon na Štaj.

Peter:
Kamnik:
1. Taktična zaostalost, odnos do OF kot 42. Rudi

mesto mobilizacije: OF glavna ne mobil.!! (Kamnik!)
mobiliz. najprej in preko mobil, postaviti terensko organiz.

2. Napake osvobojenega ozemlja.
(kot 1942, a važno, da sedaj, ko bo ostalo ne!)

Organizacija poverjeništev: ne 
Škodljivo za part.
Likvidirati poverj.; veliki OK.
ObK se naj drži skupaj in potuje sem in tja!
Mobilizacija še ne velja!

Kolebanje, ni jasno, daje treba vse mobilizirati enako!

Gorenjska - Kamnik XXXI. div. narobe!
Telegram VŠ: delavci ven, fabrike rušiti,
Terčak3 za PO, ugleden učitelj Štaj. (poslan v Prekm. za zvezo)

IV.Z: akcije, ki pospešujejo mobilizacijo.
Šibka part.: diviz. 150 

XI. br. 42 - 
Šlandr. 38 (1200 mož)

Sprejem v partijo širše!
Sestav diviz. part, komiteta 
vsi sekret, brigad 
+ polkom divizije

Sprejemanje v KP - okrožnica.4

3 Stane Terčak (1905-1976), obveščevalni oficir Glavnega štaba NOV in PO 
Slovenije.
4 Glej okrožnico Centralnega komiteja KP Slovenije z dne 20. julija 1944 o 
sprejemanju, kaznovanju in izključevanju članstva v ARS, sign.: AS 1487, CK 
KPS, a.e. 232, šk. 8.
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Delo komunistov v vojski (Janezov članek) 5 

Mobilizacija za ljudi ni še osrednja naloga!
Trbovlje - kadri - ženske: Ocepek6

Pepca7

Inf, prop.:
pismo vsem časopisom, pisati o tem navodilo: vsem časopisom! 
Stalni podatki
politično izkoriščali vse mobil, dogodke.

Mobilizacija in kampanja
Neposredna kontrola nad organizacijami:
Birokracija: meja okajev pri mobilizaciji 
polit, organiz. ščiti.

ŠT. 22

ZAPISNIK SEJE CENTRALNEGA KOMITEJA 
KOMUNISTIČNE PARTIJE SLOVENIJE 

DNE 9. AVGUSTA 19441

[Seja] 9. 8 . [44] :

Luka [Franc Leskošek], Peter [Boris Kidrič], Miha [Marinko],
Janez [Boris Kraigher], Matija [Ivan Maček], Pepca [Kardelj], Vida 
[Tomšič]

Miha:
Poročila iz Primorske: 
vojaško!
Jesenice -  neuspela mobil. ! 2

s Uredništvu ni uspelo najti članka Borisa Kraigherja s tem naslovom oziroma 
to tematiko.
6 Angelca Ocepek.
7 Pepca Kardelj.

1 Izvirnik, napisan s svinčnikom v zvezek, je v ARS, sign.: AS 1487, CK KPS, 
a. e. 13, šk. 1. Zapisnik je pisala Vida Tomšič.
2 Več glej Ivan Križnar, Jeseniško okrožje med nacistično okupacijo in naro
dnoosvobodilnim bojem (dalje Križnar, Jeseniško okrožje), Okrožni odbor akti
vistov OF Jesenice in Društvo piscev zgodovine NOB Slovenije, Ljubljana 2000,
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Janez: Paritetni štab med IX. K in brig. Triestino se ukine, brigada 
na teritorij VII. K -  kjer se formira!!

Miha: It. se ne izjavijo jasno: a za celo Prim. smatrajo, daje 
njihovo »severovzhodna Italija« -  gre samo za mešana mesta!

Pet.: Pariteta je možna samo med slov. in italj glav. štabom, ne pa 
z brigado!
Teritorij IX. K. je po vojaških vidikih -  sežemo dokler moremo!

Pet.:Novlj3 pogodbe koliko jih smejo imeti itd -  šovinistično!
Treba jačati prol. element! Če naša voj. polit, pravilna -  
italj. prolet. pravilno Trstu

Mih Vittorio4 se sklicuje na Tita5 in Krištofa6 in na pismo, ki ga 
Joža7 prinesla -  Hoče italj. partijo v Trstu! !!
Angl.
ranjenci
Polit.: part. konferenca 120 partijcev -  2 dni8 

(nesreča s Srebrničem) 9

za prim. razmere konf. dobra, ni bilo diskusije težjih 
problemov -
reorganizacija okrožij izvedena po konferenci -

imenovanje po geograf.

Kadri -  težko, manjka!

str. 287-288.
3 Lado Ambrožič - Novljan.
4 Vincenzo Bianco - Vittorio je bil član Centralnega komiteja Komunistične 
partije Italije od leta 1921. Pred drugo svetovno vojno odšel v Sovjetsko zvezo. 
Konec aprila 1944 se je vrnil iz Moskve v Italijo preko Vrhovnega štaba NOV 
in PO Jugoslavije v Drvarju. Opravljal je vodilne vojaške in politične funkcije. 
Imenovan je bil za delegata KP Italije za Julijsko krajino in Trst pri Centralnem 
komiteju KP Slovenije.
5 Josip Broz - Tito.
6 Edvard Kardelj - Krištof.
7 Lidija Šentjurc - Joža.
8 Mišljena je tretja pokrajinska konferenca KPS za Primorsko, k ije  bila 15. in
16. julija 1944 na Lazah nad Čepovanom.
9 Jože Srebrnič. Na poti na tretjo pokrajinsko konferenco KPS za Primorsko je
11. julija 1944 utonil v Soči pri Plavah.

Beg iz bele garde k plavi!
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Polit, razpoloženje se je močno ojačilo -  
Zavest se je mnogo dvignila.

Trst resolucija »P.N.O.S.-a«

Čermelj10 -  
Tončič11 Trst 
Kukanja12 -  
Slavek14 Trst 
Bergant15

}
}

}
}

plava dokazani stiki z Mihajl. 13

Jan. Finančne zadeve naj se urejajo direktno 
Pokraj, odboru.

Miha: ? kako nadaljevati posojilno kampanjo -

Luka: Treba osnovati podružnico Denarnega Zavoda -

Miha: kadrovski problemi!

Matiia: Utrjevanje ni samo -  utrjevanje umika ampak spričo 
približevanja fronte hočejo 9 korp. razhajkati ! 
Korpus mora zelo paziti!
Prav je napraviti vojsko bolj gibčno! A ne tako, da se 
neborce vse pošlje sem ni treba da so povsod, ne 
skoncentrirani !
Na Gorenjskem 2 odreda -  dobro!!

Glede Italj.: zelo neumno Novlj. postavljanje številke

Paritetnega štaba ne more biti!!
It. brigado na teritorij 7. korp: ne zato ker je italj. ampak 
ker ni aktivna!! Prav je da gredo fašisti in karabin, v Ital. 
a tržaški prolet. boljše da ostane tu!

10 Dr. Lavo Čermelj.
11 Franjo Tončič.
12 Angelo Kukanja.
13 Dragoljub Mihailovič - Draža.
14 Slavoj Slavik (1896-1945), pravnik, politični delavec, delal v krogu tržaških 
liberalcev. Na drugem tržaškem procesu je bil obsojen na petnajst let ječe. Po 
kapitulaciji Italije se je vrnil domov, kjer so ga Nemci aretirali. Umrl je v Ma
uthausnu marca 1945.
15 Uredništvu ni uspelo identificirati osebe.

brigad!
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Gl. štab mora direktno stopiti v stik z Italj.!
Mobilizacija v Trstu ni bila pravilno postavljena. Tudi naša 
Part. mora mobilizirati Italj!!

Smatram, daje bilo popolnoma nepotrebno ustavljati 
posojilno kampanjo. Čim več ljudi vezanih za nas -  tem 
boljše!!

Pet: Strinjam se z Matijo. Naši v voj. zopet prišli v šovinizem! 
Pogodbe z It. koliko smejo imeti in koliko ne, je popolnoma 
neprincipijelno in napačno.
Čim več ital. prola k nam -  tem boljše!
Fronta se bliža, Partizanstvo ne bo več veliko, tam se drugače 
postavlja! Zato na teritorij 7. korp. da se jo utrdi voj, in polit.! 
ne iz šovinizma.

Sklep: Nujno, da nekdo od našega G.Š. direktno z italj. štabom! 
Skrajni čas, da se hitro uredi!
Trst -  z italj brigadami če so v redu!

Part. org. pa ni šovin. ampak po liniji popuščanja italj! 
imper. težnjam. Zlasti se izraža v tem, da niso storili dovol za 
trž prol. (Infiltracija it. part, fronte z našimi kadri)
Le ena štev. lista! ! 16

Kjer Italj. ne organizirajo morajo naši!!
Ne čakati, da oni! Ne pa zmrdavanje, da Ital. nič ne store!

Sklep: depeše na CK KPJ!
obenem vprašati, če lahko javljamo direktn

Sredina: tu oport. -  in sekt. lomili. Naši samo pridobivali, niso se 
pa po sredini kot taki borili.

Ne moremo aretirati! dokler ni dokazov. Njihovi predlogi -  
preračunani na naš razkroj.
Treba se tolči proti njim iz stališča potrebe borbe in discipline
-  IO odgovori!!
Le eden naj govori z njim ne vsi!!

16 Mišljena je 1. številka Bratstva-Fratellanza, glasila Delavskega bratstva v 
osvobodilnem boju, k ije izšla v Trstu 21. junija 1944, 2. številka je imela že novi 
naslov, in sicer Delavska enotnost.
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Sklep Obenem s pozivom -  jih razkrinkovati kot nedisci 
plinirane !!
Treba izčistiti 
hiteti

Denar:
neverjetno, da so to postavljali! Primorski separatizem! V 
vsem! Finance treba urejati tu -  iz stališča Jugoslavije!!

drobnjakarstvo !
Bon v Furlanijo -  dobro za nas!!

Trst - trž. velekapital, luka, ladje -  anglofilski hoče 
svobodno luko 

Srednja burž. trž. italj. -  ni nenaklonjena Jugoslaviji 
(ekonomska smrt . če Trst vezan na Ital.) 
naše malomešč. -  bodo šli slov. pot, če ne razvijemo 
gibanje prola in tolčemo

sredino: bodo šli za svobodno luko! 
tržaški prolet.: edini!

ker nam pripada iz razrednih progresivnih
stališč
nacion. ne!

Brecelj17: napaka v presoji! Polit, vprašanje! Ni bilo ne hujše 
ne boljše kot drugi -  na terenu, ki simp. z bega, a ne 
izredne mere!
Treba paziti na korpus!

Janez: Nemci delali sedanjo ofenzivo s starimi silami.
A v sev. Italiji je sedaj 25 divizij , pred 14 dnevi -  4 div. Na 
fronti 8 - 1 0  divizij!

Skoncentrirali sev. od Pada več sil. Zelo utrjujejo -  Genova
-  Marseille
Skoncentr. sev. od Drave na Kor. 2 div. in 1 v dolini Zile in 
proti Lübecku.
Isti načini za napad na Korpus kot tu. Gre jim za 
paralizacijo vpliva naše vojske in jo razbijati.
Treba edinice usposobiti da so pokretne, ne pa balasta 
sem!
Zaledne inštitucije treba okrepiti in urediti!! Ukrepi s

17 Dr. Bogdan Brecelj.
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komando mesta za Trst itd. se mi ne zde posebno važno!

Pet.: mislim, daje potrebna komanda mesta v T.
Jan.: Naj vrše edinice OZNe!

Pet.: možna situacija, ko treba zavzeti obl. od znotraj. Radoš18 -  
Jan.: Radoš star partizan, a ne za ileg. delo!

Brigada v Brdih.: le v kolikor za mobilizacijo!
Vran19

Sklep zvezni oficir -  major
Pripraviti sestanek z italj. (Bojan) 20

Luka: kolikor je italj. vojske: mora biti tu pod našo komando
treba vse javljati CK KPJ -  in razgovarjati direktno 
s CK KPJ. 
mi izdajati itali list!

Matija: Stik z Ercolijem21.

2. Taktika VII. K.
Matiia: Smatram, da ni potrebno, da se to dogaja, kar se dnevno 

dogaja!
mnenje, da dobra vojska se širi!!
Kaznovanje odgovornih! Voj. in part.
Hitre mere!
Konspiracija /!!

Pepca: Korpus ni vedel izhoda!
Luka: oslabili smo kadre. Treba je dati kadre in pomoči!!
Peter: Strinjam se:

spremeniti taktiko, ne defenziva 
ukiniti proslave! 

a kader je dober!
niso dovolj gibčni, da bi spremenili taktiko hitro

is Šumrada Vinko - Radoš (1916-1990), od januarja do 15. avgusta 1944 šef 
odseka za kadre pri 9. korpusu, nato do januarja 1945 politkomisar Komande 
mesta Trst in od 6. januarja do 3. maja 1945 pooblaščenec OZNE za Trst, od 3. 
maja do 12. junija 1945 pomočnik šefa splošnega odseka komande mesta Trst.
19 Dr. Anton Vratuša - Vran.
20 Bojan Štih (1923-1986), od maja 1944 vodja odseka za obveščevalno službo 
v inozemstvu pri obveščevalnem oddelku Glavnega štaba NOV in PO Slovenije.
21 Paimiro Togliatti - Ercoli.
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konferenca komandantov! 
pomoč G. štaba takoj!!
kampanja proti mnenju, daje bega vojska dobro 
izvežbana! (To ni nič posebnega)

Janez: Zadnji izpadi v VII. res velike izgube!
Vzroki :

1. operac. načrt G.Š. in VII. -  smo se lovili! (Žumberk, 
napad na Kočevje! z angl. aviacijo!!

Angl. nam morajo javiti vsaj 1 teden naprej!
Sicer smo ovirani v vsem!
Operac. načrt !

22Matija: Da C.K. izda okrožnico o kompetencah okrožnih organov 
OZNA23

izključiti vsako izjemo, ki omogoča likvidacije brez sodišč. 
(Izjema velja v ileg. predelih)
Predlaga formiranje brig. V.D.V. na Štajerskem.
Štajerski problem:

ŠT. 23

ZAPISNIK SEJE CENTRALNEGA KOMITEJA 
KOMUNISTIČNE PARTIJE SLOVENIJE 

DNE 14. AVGUSTA 19441

Seja. poned. 14.8.(1944]
Prisotni: Luka [Franc Leskošek], Miha [Marinko], Matija [Ivan 
Maček], Janez [Boris Kraigher], Pepca [Kardelj], Vida [Tomšič].

Odlok predsedstva2 načelen:

22 Od tu pa do konca je pisano s svinčnikom.
23 Uredništvu ni uspelo najti omenjene okrožnice.

1 Izvirnik, napisan s svinčnikom v zvezek, je v ARS, sign.: AS 1487, CK KPS, 
a. e. 13, šk. 1. Zapisnik je pisal Franc Leskošek - Luka.
2 Predsedstvo SNOS je 20. avgusta 1944 izdalo Odlok o izrednih merah proti 
pomagačem okupatorja, švabobrancev in drugih veleizdajnikov. V njem je dolo
čilo tudi kazni. Glej Makso Šnuderl, Dokumenti o razvoju ljudske oblasti v Slo
veniji (dalje Šnuderl, Dokumenti), Ljubljana 1949, dok. št. 151, str. 203-204.
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j 1. Izgon -  zaplemba vsega premoženja.
2 . povratniki se najstrožje kaznujejo s prisilnim delom 
v težjih slučajih s smrtjo.
To izvaja OZNA. -  Povratnike izroče sodišču 

Duhovnike » »
Zaplemba OZNA. -

II. Vojski okrožnica -  v nujnih slučajih štab odredi, je takoj dolžan 
dati podatke
Glavnemu štabu in Ozni. Javiti IO in CK. -

HI. Partici vsi na pomoč in javljati.

Organi Ozne niso nikomur odgovorni. A dolžni so imeti stalen 
kontakt s teren, organizacijami.

OZNa izdaja komunikeje, o ukrepih, ki se razširijo

Part. org: umik ilegalcev iz terena! v odrede. Legalne zveze. 
Odredi morajo vršiti svoje naloge. Preveč so postali brigade. 
Odredom vrniti odredno obeležje! Kadrovski odsek.

ŠT. 24

ZAPISNIK SEJE CENTRALNEGA KOMITEJA 
KOMUNISTIČNE PARTIJE SLOVENIJE 

DNE 21. AVGUSTA 19441

[Seja] 21.8. [19]44 
Luka [Franc Leskošek], Matija [Ivan Maček], Peter [Boris Kidrič], 
Miha [Marinko], Janez [Boris Kraigher], Pepca [Kardelj], Vida 
[Tomšič], Šorovič [Danilo] 2 -

1. Primorska
2. OZNA
1. Poročilo tov. Šoroviča iz Primorske:
1 Izvirnik, napisan s svinčnikom v zvezek, je v ARS, sign.: AS 1487, CK KPS, 
a. e. 13, šk. 1. Zapisnik je verjetno pisala Vida Tomšič.
2 Danilo Šorovič. Novembra 1942 je bil po sklepu Centralnega komiteja KP 
Jugoslavije poslan v Slovenijo, kjer je bil namestnik komandanta Gubčeve bri
gade, načelnik štaba Dolomitskega odreda, komandant Gradnikove brigade, 
operativni oficir 3. (alpske) operativne cone in 9. korpusa ter komandant podofi
cirske šole Glavnega štaba Slovenije.
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a) ofenziva 1 mesec
19. julij -  13. avgusta

Peter: 1.) ocena nepravilna: ni bila polit, ofenziva, ampak 
priprava na desant!
2.) res Švabi iščejo zveze z Nemci -  toda ne precenjuj!

Ne nasedati nobenim provokacijam! a biti buden!

Na Prim. predvsem udariti po švabobrancih in
po poskusih iti v ilegalo (tudi vojaško!)

Janez: se strinjam! IX. K. in Obkom -  zapadli v paniko!
A. provokacija! pozor!

treba se zavedati provok. in tendenc reakcije.
Naše stališče: budnost na zavezniški liniji!

IX. K. Novlj3 -  šovin. strah -

1 od štaba -  urediti vojaško (Rudi) 4 

pismo Lidiji5
likvidacija švabobr. postojank od zadaj 
balast! (7. korp.!) nepravilen odnos
zaledna vojska -  veliko skrivaštva ! (najmanj 2.500 v edinice)

Matiia: 1. ne si zakrivati, da eksistirajo zveze Neme (ofic) -  Angl. - 
a to ne izpreminja naš odnos do zaveznikov

2. belogard. postojanke Dolomiti! -  treba udariti, a 
poiskati naj slabše točke in udariti!

Miha: tržaška inteligenca! ima stike z A, a če naš pravilen odnos! - 
se vidi, da v redu!

Trst -  Žiga6 > organizacijsko vprašanje!

Luka: Kampanja proti šovinizmu! vojska in part. 
uničiti bega postojanke! 
dogovoriti se točno z italj. partijo

3 Lado Ambrožič - Novljan.
4 Viktor Avbelj - Rudi.
5 Lidija Šentjurc - Joža.
6 Franc Kimovec - Žiga.
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pregledati polit, kader
Trst -  Markovo7 pismo -  šovinizem! treba pobijati!

Pet.: pravilna ocena -  o situaciji
defašizacija Italije!
slovenski »internacionalisti« v Trstu -  
»Trst -  Tržačanom« -  naši sprejemajo!!

Sklepi: 1. Rudi -  na Prim.
2. pismo Joži 
3 -4  ljudi v OK Trst!

2. OZNA -  okrožnica v redu (Gl. štaba o OZNi) 8

Sklepi o pošti:
Šterk9 -  kazni -

Stai -  Bor preiskati — 10

druge po dogovoru z Borštnarjem11 drugam!

Prim. Čehe potegnite!
zadeva Brecelj12 : Medved13 -  dober,

jurist naj pride takoj sem!

7 Uredništvu ni uspelo ugotoviti, za čigavo pismo gre.
8 Glej okrožnico Glavnega štaba NOV in PO Slovenije o odnosu štabov do 
ustanov Oddelka za zaščito naroda dne 20. avgust 1944 v ARS, sign.: AS 1487 
CK KPS, a.e. 3500, šk. 31.
9 Verjetno Šterk Karl - Ciril, pomočnik pooblaščenca za okrožno pooblaščen- 
stvo OZNA za Belo krajino. Več glej Dornik, Oddelek za zaščito, str. 132.
10 Boris Čižmek - Bor. Oblastni komite KPS za Štajersko v dopisu Centralne
mu komiteju KP Slovenije avgusta 1944 poroča, daje Bor (Boris Čižmek), ko je 
zopet prišel na Štajersko, ustrelil neko aktivistko in sicer na denunciacijo ne
kega soseda -  brez dokazov. Želijo, da ga pošljejo drugam. (ARS, sign.: AS 1487 
CK KPS, a.e. 2151, šk. 21).
11 Jože Borštnar (1915-1992), komisar in nato komandant 4. (štajerske) ope
rativne cone od februarja oz. avgusta 1944 do srede decembra 1944, nato ko
mandant 9. korpusa od januarja do 8. maja 1945.
12 Dr. Marijan Brecelj - Miha B.
13 Dr. Jože Bitežnik - Medved (1891-1960), pravnik, politik. B ilje sodelavec 
Engelberta Besednjaka v vodstvu krščanskosocialnega gibanja na Primorskem 
in tajnik društva Edinost v  Gorici. V letih 1941 -  1945 je bil v Beogradu. Več 
glej Marko Tavčar, Egon Pelikan, Nevenka Troha, Korespondenca Virgila Ščeka 
1918-1947, VIRI 11, Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana 1997, (pismo Engel
berta Besednjaka Virgilu Ščeku 31. decembra 1944), str. 88-98.
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ŠT. 25

ZAPISNIK SEJE CENTRALNEGA KOMITEJA
KOMUNISTIČNE PARTIJE SLOVENIJE

DNE 28. AVGUSTA 10441

[Seja] 28. 8 . [19] 44 
Krištof [Edvard Kardelj], Luka [Franc Leskošek], Peter [Boris 
Kidrič], Miha [Marinko], Janez [Boris Kraigher], Pepca [Kardelj], 
Krsto Pop.[ivoda], Stane [Franc Rozman], Matija [Ivan Maček],
Vida [Tomšič]

1. Zunanja pol. v ospredju.
Poskusi oslabiti vpliv SZ in

osvobodilnih gibanj.

Imperializem tudi v času te vojne šel svojo normalno pot 
naprej: koncentracija (v rokah Amerike in Anglije)

Francija nič !
V odnosu do SZ vse storili za to, da bi zadržali kapitulacijo 
malih držav (Finska, Romu, Bolg.H. Velik del amer. 
časopisja še vodi kampanjo v korist Finski! 2

Notranji razvoj zlasti v Amer, tendence k fašizmu.
Volitve: ali odprta pot v fašizem (republ) 

ali še demokr. oblika 
Tudi amer. kompart. precej nasedla.
Am. tendenca: z oslabitvijo Evrope krepko vzeti vse v svoje 
roke, nadomestiti Anglijo

Browder3 (kompart. ) revidira M-L:

kompart Amer. se razpustila, ker bila nepovezana z
1 Izvirnik, napisan s črnilom v blok, je v ARS, sign.: AS 1487, CK KPS, a. e. 
15, šk. 1. Zapisnik je pisala Vida Tomšič.
2 Zavezniška vojska je 25. avgusta 1944 začela ofenzivo na t.i. gotski črti v Ita
liji. Isti dan je skupaj s francosko vojsko in partizani osvobodila Pariz. Romun
ska vladaje napovedala vojno Nemčiji, finska vladaje zaprosila Sovjetsko zvezo 
za premirje, bolgarska vlada pa razglasila nevtralnost Bolgarije in 1. septembra 
1944 prosila zahodne sile za premirje.
3 Earl Russell Browder (1891-1973), ameriški komunist in generalni sekretar 
Komunistične partije ZDA od 1934 do 1945. Leta 1946 je bil izključen iz partije.
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masami, to bi lahko bilo dobro, a vidi se po Browderju, da 
ne!

imperializem mora svoje forme razviti do kraja (prirodna 
forma trust -  kartel, ki 

(Hilferding5 jih je treba izkoristiti.
Kautsky6
Bernstein!)7 (= neorevizionizem!)

Amerika se oblikuje v reakcionarno velesilo!

Imp. reakcija hoče dogodke v svetu vzeti krepko v svoje roke in 
izvojevati svoje gospodstvo.

Francoze ne spuščajo v Tihi ocean!

Am. delajo na tem, da bi Francozom pobrali vso Indokino - 
iz Afrike jih nihče ne bo spravil.

V Franc.: nastaja sovraštvo (de Gaulle)8, ki ga goje -  star 
patriotizem -  za patriotizem in skušajo dobiti masovno. 
Makiji9 v ogromni večini pod kom. part.

Gibanje odpora -  desni -  edini dobivajo od Angl. orožje! Proti 
partizanom vse vrste provokacije (razorožujejo).

Vpliv KP v Franciji zelo močan

AA se povsod mešajo v notranje zadeve - Grčija (prete z 
razorožitvijo).
Albanija (poskušali)

4 Od besede »Browder« tri vrste višje je potegnjena puščica na besedo »impe
rializem« .
5 Rudolf Hilferding (1877-1941), v Avstriji rojen marksistični ekonomist, vo
dilni teoretik socializma, politik in ideološki vodja Socialdemokratske stranke 
Nemčije.
6 Karl Kautsky (1854-1938), nemški socialni demokrat, pomemben teoretik 
II. internacionale. Po smrti Friedericha Engelsa je postal eden glavnih zagovor
nikov marksizma, po letu 1917 pa je postal izraziti revizionist.
7 Eduard Bernstein (1850-1932), nemški socialdemokrat, ideolog revizioniz
ma.
8 Charles de Gaulle (1890-1970), predsednik Francije od avgusta 1944 do 
januarja 1946.
9 Makija, odporniško gibanje v Franciji med nemško okupacijo.
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Italija -

AA skušajo čimbolj razbiti industrijo -  spraviti jo na položaj 
agrarne!

V Italiji vse tovarne uničujejo, tudi za fronto, ustavljajo 
obrate !

Hočejo čimbolj navezati na svojo ind!
Bojijo se brezposelnosti.

Povsod se trudijo udušiti osvobodilno gibanje!
(obsodba partizana v Rimu!)

»Govorice« o točkah premirja v Italiji :
It. Nem. in hiti. vazal. -  okupirane:
Italija 7 let }
vse luke 99 let } okupirane Amer

Hočejo »trajno premirje« (Church10.)
v katerem bi lahko udušili vse odpore malih narodov itd

Eno sredstvo Unrra11 -  
vse bo šlo preko nje -  in lahko Amer ustavi komur koli!

II.
1. Toda oni danes morajo računati s SZ! ki pošilja svoje ljudi 
v vse organizacije in ščiti!

2. Politična slabost AA. Oni danes koncentrirajo 
gospodarstvo a polit, imajo težak položaj. Mase so šle v borbo 
za demokrat, pravice!

Ni dvoma, da bo vloga tega faktorja postala v bodoče še 
odločilnejša.

Politika SZ do Vatikana. Ercoli12 skoro v za SZ: pripravljenost 
sodelovanja!

10 Winston Churchill.
n  Unrra, United Nations Relief and Rehabilitation Administration (uprava 
Združenih narodov za pomoč in obnovo).
12 Paimiro Togliatti - Ercoli.
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Ne glede na to treba računati na vse nevarnosti!
Ne na levo. Treba manevrirati:

poglabljati odnose z Anglijo, ki ne sme ničesar 
najti, da bi mogla nastopiti proti nam!

se povezovati z Ameriko 
v vsej kampanji: vsi zavezniki 
a treba je mase pripraviti!
močnejše kot doslej je treba naglašati bratstvo s SZ!

V pisani prop -  kot sedaj, a več SZ!
V masah diskusija! (Trst!)

Jugosl. ima od vseh držav najboljši položaj! Ima takšen 
moralni kapital, da že igra vlogo velike države!
Če bomo uspeli hitro likvidirati -  uvesti red in mir pod našim 
vodstvom -  bomo lahko vse dosegli!

Društvo prijateljev »Nove Jugoslavije« 14 po vsemu svetu - 
London, Alžir, Meksika, Italija.

(Sforza15 -  največji sovraž. dal iniciativo !

Zlasti Jugoslavijo skuša izkoriščati reakcija, da bi z 
legitimacijo -  udušili osvobod pokrete drugod! (velik del 
reakcija za nas).
Churchill na sestanek s Titom16

Vatikan poslal nuncija NKO Poljske!13

13 Dne 21. julija 1944 je Ljudska skupščina ustanovila Poljski komite naro
dne osvoboditve, ki naj bi upravljal deželo. Ta komite seje 31. decembra 1944 
razglasil za začasno vlado, ki jo je Moskva kmalu priznala.
14 V Trstu je vodstvo slovenskega osvobodilnega gibanja od septembra 1944 
dalje skušalo po vzoru predvojnega Društva prijateljev Sovjetske zveze organi
zirati Društvo prijateljev nove Jugoslavije. Z njim so poskušali pridobiti pod
poro med raznimi italijanskimi sloji v Trstu. V začetku je imelo društvo nekaj 
uspehov, ko pa so ga hoteli spremeniti v Gibanje pristašev nove Jugoslavije, ki 
naj bi imelo bolj obvezujoč program, pa dejansko ni nikoli zaživelo. Glej: Troha, 
Politika, Ljubljana 1998, str. 32.
15 Carlo Sforza (1872-1952), italijanski državnik, politik, potomec stare ple
miške družine. Kot zunanji minister Italije je 12. novembra 1920 podpisal ra
palsko pogodbo, po kateri je velik del Slovenije pripadel Italiji. Po prihodu Mus
solinija na oblast je zapustil Italijo, po padcu fašizma pa se je vrnil v Italijo 
in bil zunanji minister v vladi Pietra Badoglia. Leta 1945 je postal predsednik 
konzultativne skupščine, 1947-1951 bil zunanji minister.
16 Josip Broz - Tito. Več glej, Tito -  Churchill: strogo tajno, uredil dr. Dušan
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Tito dobil meč iz Meksike.
Tako društvo se ustvarja tudi v Ameriki

Ugled -  vsled katerega ne bi mogli podvzeti ničesar javno 
proti nam!
Mi lahko danes marsikaj postavimo kar prej ne.

A nismo se mogli izogniti, da se ne bi Anglija vtikala v naše 
stvari!

Naši dobri odnosi z Anglijo bodo preprečili

Iz vsega se vidi, da so prišli do prepričanja, da bomo zmagali, 
a hočejo vriniti kralja 
z zafrkavanjem skušajo čim bolj oslabiti!

Sin Setona Watsona17 (novinar) -
govoril: da bo AA zadušila v Grčiji vse kar ne bi bilo
anglofilsko

Boi e se zvez z Bolgarijo 
» » Grčijo

da ne bi postali središče Balkana -  antiimperial, 
steber tu

Poleg monarhije neprestano postavljajo vprašanje Srbije! 
(sodelovanje med Ang. in Nem.

(tu) 
proti nam

S Srbijo skušali prisiliti na kapitulacijo pred Dražo18 itd in še 
skušajo doseči strnitev obeh vlad!

tako do pogajanj Šubašič19 -  Tito -
Churchill sporočil Titu in uredil pogajanja.

Biber, Globus, Zagreb 1981 (dalje Tito -  Churchill), str. 274-283.
17 Robert William Seton -  Watson (1879-1951), britanski politični aktivist 
in zgodovinar, k ije  igral aktivno vlogo pri razpadu Avstro Ogrske monarhije in 
nastanku Čehoslovaške in Jugoslavije med in po 1. svetovni vojni. Sin George 
Hugh Nicholas Seton -  Watson (1916-1984), zgodovinar, specializiran za rusko 
zgodovino in sin Christopher, specialist za Italijo v devetnajstem stoletju.
18 Dragoljub Mihailovič - Draža.
19 Dr. Ivan Šubašič. Glej op. 16 zgoraj.
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Odbiti ni bilo mogoče:
1 . ne dezavuirati Church.
2 . dokazati, da mi za sodelovanje z vsemi, ki hočejo borbo 
proti okup.

Church. s Šubašičem hotel poslati kralja na Vis!

Prvi predlog Šubašičev: kralj vrh. kom. (dobil v angl. min.) 
sploh nismo diskutirali!

Obveljal naš!

Sporazum v našo notr. polit, ne vnaša bistvenih stvari 
ima pa posebno rezultate med četniki (v Srbiji)

A: dvigniti avtoriteto Šubaš vlade in s to vlado slabiti nas. 
Oslabiti naše samostojne pozicije v inozemstvu

Šubašič hotel iti v SZ in skleniti sporazum kot z Benešem!20 

SZ odklonila obisk: še ni izpolnjen sporazum
Šub vlada nima zaupanja v narodu

posledica:
povabilo Titu na razgovor s Church.

AA nezadovoljni s sporazumom.
Govorili, da postala lond. vlada ekspozitura NKOJa -

Prei: Tito in Šubašič naj bi prišla na razgovor z gener. Wilsonom. 21

Kampanja v Londonu -
dasi dogovor, da do objave ne bo nobene kampanje! 
dvigali Šubašiča in 
zreducirati Tita

mi odgovorili: tekst v RSJ dasi bilo dogovorjeno, da ne prej - 
Šubašič protest -  mi objasnili -  narod proti sporaz.

Sestanek v Caserti z Wilsonom!22 A generali + Šubašič

20 Edvard Beneš (1884-1948), češki politik, od leta 1918 do 1935 češkoslova
ški zunanji minister, od leta 1935 predsednik. Leta 1938 seje po Münchenskem 
sporazumu med Italijo, Nemčijo, Francijo in Anglijo umaknil v Anglijo, kjer je 
junija 1940 postal predsednik češke vlade v izgnanstvu. Leta 1945 se je vrnil 
na Češkoslovaško.
21 Sir Henry Maitland Wilson (1881-1964), britanski general, je bil do decem
bra 1944 glavni zavezniški komandant za Sredozemlje.
22 Vrhovni komandant NOV in PO Jugoslavije maršal Josip Broz - Tito se je 6. 
avgusta 1944 v Caserti pri Neaplju sestal z zavezniškim komandantom za Sre
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+ Tito!
a mi 24 ur prej odpovedali! 

zafrkavali! a
prišla pozivnica na sestanek s Church23 in Wilson, 

nas obvestili 14 dni prej 
a Šubaš. ministre par ur prej!

Sporazum iz zunanje političnih razlogov -  
brez odmeva doma!

Dosegli -  kar hoteli: vlada odvisna od nas

Vse odrede v Prim. likvidirati -  redna vojska -

Osnovno: 1. utrditi NOO in povezati mase z njimi 
to je plebiscit
in če bo kakorkoli druga oblast =
= novo zasužnjenje Primorske

2. Vojaška vlada : 
disciplinirani do nje v notranji administraciji -  
a stalne manifestacije za Jugoslavijo! 
le nekaj časa izjemna uprava!

3. Opozoriti za slučaj razorožitve -  nikomur se dati 
razorožiti!

Odredi -  vključiti v regul. edinice 
Vztrajati na komandah mest.
Edinice ne prezgodaj umikati!
Skušati uveljaviti se v akcijah proti Nemcem! 
Zasedati prvi
imeti pripravljen ves aparat!

4. Slov in jugosl. zastave čimveč povsod.

dozemlje Henryjem Wilsonom, naslednji danje Tito obiskal še zavezniško fronto 
v srednji Italiji in se pri Lago Bolsena sestal z vrhovnim poveljnikom zavezniške 
vojske v Italiji, feldmaršalom Haroldom Alexandrom. Z generalom Wilsonom se 
je ponovno sestal 10. avgusta 1944. Glej opombo 16 zgoraj.
23 Dne 12. avgusta 1944 se je začel dvodnevni sestanek med Titom ter pred
sednikom britanske vlade Winstonom Churchillom. Obravnavala sta vojaška in 
politična vprašanja.
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Razen v Trstu in 24

nikjer pustiti italj. manifestacij!
Samo kjer nekaj predstavljajo kot antifašistična 
skupina -  a gledati, da nikakor ne pride do 
incidentov med nami in Ital.

V Italiji bo osvob. gibanje uničeno!

Opozoriti ljudi, kako naj se drže v slučaju okupacije! 
Amerik, dajo malo hrane uradno, a črna borza vse! 
Razmetavajo denar! Demoralizacija! Ženske!
Borba proti črni borzi v naših rokah!

Ojačiti milico -  takoj ! vsak NOO mora imeti zaščito! 
Znaki!

Ojačiti OZNO! Močno formacijo! Iz regularne enote 
v OZNO -  ki tudi lahko kot policija!

Osigurati, da takoj prevzamemo oblast, hitro vzpostaviti 
red, likvidirati bega takoj!

Predvideti že sedaj vse za mesta! Ljubljana!
Gorica.

Poloviti bega! Trst. Celovec -  tam nemška reakcija! 

Statut za Trst!
Vojaški načrt!

Odnos do A: sodelovati
vzpostaviti voj. sodelovanje 
a ohraniti samostojnost! 
minerske akcije! -

Mobilizirati vse -
pustiti samo kar najnujnejše na terenu!

Administrativna mešana komisija -  predlagati!

NOO takoj delo -  aprovizacija 
obnova

24 Sledi prečrtana beseda “kjer”.
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Pokraj odbor ojačati, vse komisije!
odseke (proglasiti jih kot samostojne odseke 

pokraj, uprave -  kakšnega Italijana v Pokr. o.
Javljati vse na VŠ -
Sodišča ustvariti takoj, ugledna -
Angl. voj. sodišča! -  a civilna ojačiti!

ostanejo naj korpusna sodišča 
in divizijska

takoj likvidirati odredna sodišča

Na terit. b. Jugosl ne demoralizacija!

Koroška. Prekmurje (Madžarska!)
poslati ljudi v Prekmurje! 

ojačati odrede -  V Avstriji -  iti čim dalj v Avstrijo!

V Španiji -  začenja partiz. gibanje 
Franco25 v angl. rokah

Partija v juž. It. ima ugled a 
Angl. ne dajo nič!

Etbin Kristan26 v Ameriki -  odbor za nas IO pozdrav!

Topalovič27 v Srbijo

25 Francisco Franco (1892-1975), španski general in državnik, začel špansko 
državljansko vojno v španskem delu Maroka in leta 1939 zmagal s pomočjo 
Nemčije in Italije ter vzpostavil avtoritaren klerofašistični režim.
26 Etbin Kristan (1867-1953), slovenski politik in pisatelj. Do leta 1914 je bil 
voditelj Jugoslovanske socialdemokratske stranke. Med prvo svetovno vojno in 
v letih 1921-1951 je Kristan bival v ZDA, kjer je ustanovil ter tudi vodil Sloven
sko republikansko združenje, ter se preživljal kot novinar in urednik. Malo pred 
smrtjo se je vrnil v domovino.
27 Živko Topalovič (1886-1972), pravnik in srbski politik. V času okupacije je 
živel v Beogradu do leta 1943. Na poziv Draže Mihailoviča naj se priključi njego
vemu gibanju, je aprila 1944 odšel na Ravno Goro, kjer je dobil visok politični 
položaj v četniškem gibanju. Maja 1944 ga je  Mihailovič poslal v diplomatsko 
misijo v Italijo. Neposredno pred formiranjem začasne vlade Demokratične fe
derativne Jugoslavije po sporazumu Tito -  Šubašič, se je Šubašič z njim sestal v 
Bariju in predlagal, da gre v novo formirano vlado. Topalovič je ponudbo zavrnil, 
pa tudi člani NKOJ-a niso želeli, da bi bil on član vlade, češ da je kompromi
tirana osebnost. Živko Topalovič je imel nalogo, da zaveznikom predstavi cilje 
četniškega gibanja ter da bi dosegel, da bi četniške enote prišle pod zavezniško 
komando. V svojem memorandumu zavezniškim vladam v začetku avgusta 
1944 je opozarjal, da v državljanski vojni v Jugoslaviji sodeluje okrog 300.000 
ljudi. Po zlomu četniškega gibanja je bil ujet v Italiji ter izgnan v Francijo, od
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Španci -  osvobojeni iz Španije v Alžir -

D o g o v o r :  Poljaki ne na Prim.!
Franc » » . »
Italj » » »

Komisija: materijal državni komisiji! -  
važno za inozemstvo!

Luka: 1.) Pripraviti vojsko
2.) KP ilegai.?

Krištof: KP naj ne nastopa kot v Italiji -  ne poleg drugih 
organizacij. V glavnem OF
KP bolj v ozadju! (V sporazumu z angl. svoje kanclije).

Če bodo A hoteli priznati stranke - 
ilegalizirati -  ne rabimo strank 

vse je v OF

Paziti! Partija mora biti nosilec enotnosti!

Luka: 3.) Pokr. odbor OF? NOO kam vezana

Krištof: Kadar pripojitev ne moreš osigurati -  
ubiješ -  preuranjen sklep OF -

Hitro postaviti pokrajinski NOO!28 

takoj oddeliti OF -
SNOP za Slovensko Primorje -  

ne skupaj s Hrvati, ker s tem bi priznali nekaj posebnega

Bevk29 nazaj -  organizirati odseke

koder je odšel v Švico. Na sodnem procesu proti Draži Mihailoviču je bil v odso
tnosti obsojen na 20 let zapora.
28 Na Veliki Lažni pri Čepovanu je bil 15. septembra 1944 zbor odposlancev, 
ki so zastopali krajevne narodnoosvobodilne in okrajne narodnoosvobodilne 
skupščine iz vse Primorske. Izvolili so Pokrajinski narodnoosvobodilni odbor za 
Slovensko Primorje.
29 France Bevk (1890-1970), član Izvršnega odbora OF in SNOS, od septem
bra 1943 podpredsednik Narodnoosvobodilnega sveta za Primorsko oziroma od 
januarja 1944 predsednik Pokrajinskega odbora OF za Primorsko, od septem
bra 1944 predsednik Pokrajinskega narodnoosvobodilnega odbora za Slovensko 
Primorje.
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morajo biti Primorci!

Luka 4.) Promet: ali naprej hitro 
ali oviramo!

Miha: Na Prim. izvoljeni odbori slabi!
Krištof: Čim hitreje gredo Angl. -  naprej, toliko boljše za nas!

Angl. tolčejo vse pred seboj z artel.

Odvisno od naše vojske, če bomo Nemce hitro pognali, bo 
dobro!

Luka: Italj. partizani-
Brigade tu!
Tu teritorij IX. K, kjer ne moremo trpeti nobene druge 
formacije!

Koliko bomo tu lahko od naše strani dajali hrano tja, 
promet! pomoč tja ali sem!

(to se bo rešilo!)

Napravili smo napako, da smo premalo dvigali kader iz 
Primorske

Janez: Čermelj!30 dobro! 
nazaj -

Peter: ne -  tu ! a s pompom! za Primorsko!

Stane: ali bodo hoteli svojo vojsko

Krištof: Ch. pristal da Primorci lahko se izjavijo za NOV - 
v glavnem že31 akceptirali, a še poskušajo -  
Če pa bodo čutili našo moč!

Smodlaka— -  odkrito postavil Trst (Nova Jugoslav)

Peter: 1.) NOO na Prim -
treba jih aktivizirati na osnovi pripadnosti Jugoslaviji! 

so slabi

30 Dr. Lavo Čermelj.
31 Sledi prečrtana beseda »lahko«, nad njo je zapisana besedica »že«.
32 Dr. Josip Smodlaka (1869-1956), pravnik, politik. V kraljevini Jugoslaviji 
je bil senator, po napadu na Jugoslavijo leta 1941 seje priključil NOB, bil član 
AVNOJa ter po vojni član vlade Demokratične federativne Jugoslavije.
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a na osnovi istih nac. čustev, s katerimi so volitve potekale 
bo možno izvesti njihovo aktivizacijo !
Čim več konferenc z NOO

2.) Tržaška sredina za nas najbolj pereča -  ker ni nac. omadežev. 
ni homogena -  konglomerat
a) Črmelj itd. -  zares zaskrbljeni

- » - za usodo prim
tu izkoristiti

b) Tončič33 i dr - odkriti zveze z Miha!
Krištof: (V Trstu Jevdjedič34)

prota Vojinovič35 v Trstu predstavnik Miha (ve ogromno, 
vsi bili v Rimu!)

3.) Nar. zaščita -
ima dobro okostje povsod! 
a treba izpopolnit!

nujno poslati človeka kot spec za NZ!

Važne konference z duhovniki!

Pokrajinski OOF -  obstojal tudi kot organ oblasti, treba 
poleg SNOP za Prim.

? ali ne dobro če povežemo z rastjo od spodaj -  (volitve!) 
odseke kot tu

Poslati vse Primorce

V vsej propagandi
jasneje stališče kar se Primorske in Trsta tiče!

Miha: V glavnem že linija, a treba okrepiti in poglobiti!
Funkcionarji OF naj bi imeli kake administrativne 
funkcije, ker niso izvoljeni!

33 Frane Tončič,
34 Vojvoda Dobroslav Jevdjevič, vodja obveščevalne službe Draže Mihailoviča 
v Italiji. Več glej Dornik, Oddelek za zaščito, str. 24-25.
35 Prota Petar Vojnovič, pravoslavni duhovnik v Trstu od leta 1932. Več glej 
Dornik, Oddelek za zaščito, str. 24 in 155.
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Krištof: posledica naših napak:
»spontana demokracija!« 

zelo nevarno!!

Luka: drugod pa stiskali demokracijo!

Miha: mnogo pritožb proti volitvam -  bi se dalo ponovno voliti!
V okrajnih skupščinah bi se dalo dobre izvršne odb. 
sestaviti in v okrožnih

Vprašanje koga iz Trsta bi lahko vključili -  ker je treba 
zelo paziti

Krist: V Trstu se ne moremo opreti ne na slov ne na italj
inteligenco 
na prolet in

na buržuaziio. ki je zainteresirana ekonomsko 

Miha: Ozna!!

Krist: Aparat mora biti sposoben biti samostojen
a mi bomo delali na čim večjo povezavo z nami!

Miha: primorski vojaki partizani -  da jih vsaj deloma pošljemo tja?

Krist: ne bi bilo dobro! Ne dajati edinicam preveč lokalnega
značaja ker potem čimveč vzroka za razoroževanje!
A kader za civilno oblast da!

Miha: odnos do italj. brigad točno!
Kr. -  nima smisla mnogo filozofirati 

Angl. jih bodo razorožili! 
v italj brigadah -  oficirji!
ustaviti sprejemanje v našo vojsko Italijanov!

nai gredo v delovni bataljon! Čim manj! 
nimamo interesa da It. oborožujemo. 
ne odpirati bežanje iz Trsta -

Miha: drže sklepi glede tega, da treba tolči vse kar se še drži 
okupatorja!!
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Krist: Trst -  takoi vojaško oblast 
avtonomija Trsta.
NOO takoj v katerem tudi Italijani! 
v NOO delavci ne iz KP

pošteni trgovci itd. -

Matija: treba doseči, da se bo narod držal Jugoslavije 
to bo lahko razen v Trstu in Gorici!

Trst važen!
povedati kaj delajo v Ital 

Kriš predvsem kaj je to okupirana 
kaj svobodna 

in kakšna vloga prola!

Matija: a) ne vemo točno kakšni so NOO in kako bi se obnesli 
dobra kontrola NOO nujna!

b ) jasna linija do Italj, ki čakajo Angleže

V Gorico in Trst grupe.
? nemške reakcije!

divizijo Osoppo nazaj! Nujno, ker sicer, ko bodo Angl - 
razračunavanj e !

Krišt aktivizirati vse naše masovne organizacije za vse to!

a) takoj org NZ -
čeprav malo!

b) Takoj Primorce tja -  nižji kadri

Trst o tem pisati o borbi
govoriti
a ne preveč zaostrevati v polemiki 
principialno

a važno, da o Primorju tako da bodo mase takoj in povsod 
manifestirale za nujnost priključitve Primorja in Trsta 
Jugoslaviji!
Nihče ne more nove Jug. prisiliti, da »mednarodni« luki 
Trstu da prost prehod takoj sklicati delegate in takoj
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izglasovati! SNOO

Treba razčistiti problem volitev NOO -  paziti kaj se je 
skrilo v njih!
Čim je prišel v NOO na valu oportunizma, lahko postanejo 
javni nosilci oportunizma!

Peter novi NOO -  so ljudje, s katerimi se da delati!
Krišt: Videti od odbora do odbora

Jan.: še vedno: osnovno dvig žrtvovanja!
ne preveč razpuščati NOO 
treba utrjevati borbeno razpoloženje -  
Osnovno: utrjevati te odbore -

kampanji za žrtvovanje 
za borbo 

dobro: brezpogojno čiščenje!

Peter: pri masah kljub predanosti -  oportunizem v masah -
(povsod kjer je gibanje na majhni višini!)

važno sredstvo zbori volivcev -  preko njega pometati slabe 
odbornike ki je osnovno gibalo korektur!

poleg tega, da masi povedati -  gre za to ali v Jug ali ne -  
tudi v zvezi s tem požrtvoval

Krišt: Grupe Ozne v Trstu, Gorici -
čim močnejše
čiščenje v omejenem obsegu
da ne izpade kot medsebojno klanje -
treba ravno na teh sektorjih -
treba po liniji zakonitosti a zlasti importirane
prononsirane voditelje (Novak,36 Jevdjedič)

za nas ugodno, da zbeže 
točen pregled tega, kar je v Trstu

kar Mussol.37 priselil pregnati -

36 Karel Novak, generalštabni major jugoslovanske kraljeve vojske, organiza
tor četništva v Sloveniji in poveljnik t.i. Komande za Slovenijo. Po kapitulaciji 
Italije je bil Mihailovičev delegat v Italiji.
37 Benito Mussolini (1883-1945), vodja italijanske fašistične stranke (PNF),
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Nerodno bi bilo po osvoboditvi prirejati v Trstu velike 
procese proti Italj.

to brez diskusije že prve dni!

A paziti glede razorožitve Italjanov ki so v partizanov: 
treba iti po liniji čiščenja it. vrst 
pri tem se lahko velik del razoroži 

divizijo Osoppo v Ital!

Vse edinice na terit. IX. k. pod komando IX k., vse ki nočejo 
razorožiti

Nima smisla zveznih oficirjev -  Italij naj se obrnejo na 
Vrhovni Štab!

Luka Vrana38 v Prekmurje!

Peter: v Trstu naš list v italijanščini brez diskusije z Italij! politični 
list

DE org in vezati na OOOF v Trstu!

Kr. paziti da ne pride do razkola znotraj prola!! 
list o naši borbi v italijanščini
-  hitro! sedaj

DE ne takoj povezovati z OF - 
Kr tu najpravilnejše, da na našem teritoriju nimamo nobenih voj 
edinic

Veliko polit, akcije na terenu!
» potrpežljivosti!

Pet. naše stališče do Trsta -
nam bo olajšalo izkoriščavanje za bitje sredine 

Kr: { informativen bilten OF Slovenije za italj. antifašiste —> 
Bolletino39

predsednik italijanske vlade in vrhovni poveljnik oboroženih sil Italije.
38 Dr. Anton Vratuša - Vran.
39 Bolletino. Alla cura del Comitato di Trieste dell'Associozione degli amici del
la Nuove Jugoslavia, Trst 1944, 1945. Prva številka je izšla 30. septembra 1944. 
Od št. 4 dalje Bolletino Alla cura del Comitato di Trieste del Movimento degli
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{ ne v notranje probleme Italije se vmešavati 
{ a v probleme Trsta pa in Tržišča40

Vran v Prekmurje! takoj sem

Krišt. pismo Vittoriu41

Vojaško
Kr. (perspektive) 342

1.) hiter zlom Nemčije (še predno Ang. sem 
možno: Romun.

prodor gotske 
izkrcavanje v Istro -

ali pri Gradežu ko v Pad. nižini!

2  grupe vojske 
Lazar43 IX. K
Novljan44 načelnik Gl. Štaba sem!

aderenti alla Nuova Jugoslavia (ARS, sign.: AS 1887, Zbirka NOB tiska, šk. 33)
40 Verjetno je mišljen Tržič (Monfalcone).
41 Vodji KP Italije za severno Italijo Vincenzu Biancu - Vittoriu je 9. septembra 
1944 Edvard Kardelj - Krištof poslal pismo o odnosih med partijama ter vpraša
njih Julijske krajine in Trsta. (ARS, sign.: AS 1487, CK KPS, a.e. 630, šk. 12).
42 Številka »3« je v okvirčku.
43 Stane Potočar - Lazar (1919-1997) je bil leta 1942 komandant 3. bataljo
na Gubčeve brigade, februarja 1943 postane namestnik komandanta, julija pa 
komandant Gubčeve brigade. Januarja 1944 je bil imenovan za poveljnika 31. 
divizije, septembra istega leta pa za poveljnika 9. korpusa. Narodni heroj.
44 Lado Ambrožič - Novljan.
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ŠT. 26

[Seja] 1. sept. 1944.

Krištof [Edvard Kardelj], Luka [Franc Leskošek], Peter [Boris 
Kidrič], Janez [Boris Kraigher], Matija [Ivan Maček], Pepca 
[Kardelj], Vida [Tomšič] -

1. Prevzem  ob lasti
2 . agitacija in propaganda
3. odnos do zavezn ikov
4. gospodarska  po litik a

Krištof:
glavni udarec -  ob času propadanja nem. vojske -

» » » italj. pravilno, da smo
čistili periferijo! Sedaj drug 
položaj: postojanke na periferiji bodo same 
odgnile -  če bomo zavzeli centre! Glavne 
komunikacije in centre -  tja vreči tudi 
glavne kadre

OZNA mora pripraviti vse za obvladanje 
centrov
povsod nov aparat!
Milico takoj ustanoviti -  mnogo bo 
kriminala (črna borza, falzifik. itd!)
? ljublj. policije 
? gibanja prebivalstva:
(stanovanjska kontrola

policijska ura 
propustnice, -

gospodarstvo (uradniki, penz., brezposelni
-  cene, aprovozacija, banke? 
točno kaj bomo s posameznimi bankami!

ZAPISNIK SEJE CENTRALNEGA KOMITEJA
KOMUNISTIČNE PARTIJE SLOVENIJE

DNE 1. SEPTEMBRA 19441

i Izvirnik, napisan z nalivnim peresom v zvezek, je v ARS, sign.: AS 1487, CK 
KPS, a. e. 13, šk. 1. Zapisnik je pisala Vida Tomšič.

1)

2)
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Ne z merami, ki bodo plašile buržuazijo 
(slov. banke naj funkcion -  a sovražne - 
odkrito okupatorske, italj, nem
- konfiscirati
prikrite okup. banke -  morda forma 
sekvestra
Enako z industrijo.

Za banke: 8  dnevni praznik! ko se izvrši 
kontrola, popis, nato se odpre -  
kar sklenjeno

Trgovina: 2 sistema:
1 sektor: da se svobodno razvija 
po svobod cenah pod kontrolo!

2  sektor morda gospodarske komisije, 
ki odvzemajo določeni del produktov

3. Kulturno -  prosvetna obnova: 
vse za takojšno delo.
Spremembe bi vnesli postopno.

Sistem agitpr: predvideti!
? izgradnje 
obnove
pobijanje malodušja (kriza, 

brezposelnost

V ekonom krizi -  čim bolj ojačiti drž. 
kontrolo
Osnovna polit, linija za postopek do vseh 
grup
Predvideti vse kadre!
Obnova prometa -  cesto, železnice -

avtobusi, kamioni!

Pošta, telefon, telegraf - 
event. državne znamke ali druge

Čiščenje aparata.



Vprašanje prehrane uradnikov
brezposelnih -

Komisija za načrt pri Predsedstvu SNOS - 
v roku

Gl. Št: načrt za organizacijo zalednih 
oblasti -
Prve odloke bo izdala vojaška oblast -  
tudi mesta morajo biti par dni pod vojaško 
oblastjo

Proglasiti generalno mobilizacijo -  javno in
s spiski -

vse pod vojaško oblast -  vsi delajo kot 
vojaki!
da se ne smejo upirati; znak!
Za ženske določen rok -  delovna obveza

Matija - Sami moramo predvideti strukturo Ozne 
za mesta.

Luka ■ Naj se da v nalogo odsekom!
Študijski komisiji2 treba postaviti rok!
V 1 tednu3 morajo odseki napraviti načrte!

Z gospod komis, možnost za razvoj drž. 
kapitaliz. in lahko rušimo dosedanje!

V kolikor je črna borza predvsem tudi 
politična organiza.

Janez: Pri načrtih odsekov -  treba predvidevati, 
da bo vojska imela promet! 
služi vojski

Tel, telef.! edino vojska ga 
lahko postavi 

Načrt ie eden in odseki ne smejo vleči vsak 
sebi.

2 Študijsko komisijo je ustanovilo Predsedstvo SNOS 19. avgusta 1944.
3 Spodaj je prečrtano besedilo “14 dneh”.
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2. Agitprop.:
Krišt. -  Kvantitativni uspeh znaten a

kvalitetno zelo slaba

Ne daje ljudem perspektive, jih ne dviga, ne uči jih
marx -  len. misliti -
preliterarna, beletristična, opisovalna!

Je prav da posveča veliko pažnjo notranjim 
problemom 
prav -_a premalo 
Napihovanje! Pretiravanje -
Premalo analize, perspektive, premalo povezano s 
svetom in Jugoslavijo -  
Ni analize zunanje polit, dogodkov! - 
O SZ prenehalo govoriti!
V masah se razvijajo iluzije v zap. zaveznike! 
Anglofilski pečat!
Padla je na ozko nacionalističen okvir!
Ne razvija iz nacion. -  občečloveške perspektive! 
Preveč ozkega samoslovenstva!

Jugoslavija -  se ni popravilo -
je več člankov iz Jugoslavije, o bratstvu!

toda to ni! Treba pisati o jugoslovanskih problemih!
-  Ni kvalitativnega gledanja na Jugoslavijo

Ne gre več za politično linijo ampak, da ljudem 
privzgojiš jugoslov. gledanje 
Slov. nimajo smisla za ves svet!

Skromnosti več! Zlasti LP 
mednarodni pregledi!
Analize!

Gospodarstvo!

Preveč podržavljen tisk!

Tanjug mora biti neodvisna! Država lahko sodeluje 
a ni državna!
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Voina propaganda -  
najslabša!

Krali -  možno -  da referendum končno! 
ustmeno
O sporazumu malo -  o deklaracijah4 

o zaveznikih -  uradna linija
a sicer povedati kot je

-  nevmešavanje -  za narode, ki so se borili (SZ!
in pri tem se vidi AA)

Peter: o rgan izac ijsk o :
a) več vzgoje in analize
b) analiza novih momentov
c) strah (polit.

ravnotežje!) 
č) več opozoril!

Matija: premalo govorili na sejah!

Sklep: Vida. Mencei5,V Apih6,V Bratko7V -  8 agitprop CK

Part šola (Bratko -  vzgoja, teoret, Gerbec9. Francka. 10 

Narodno prosv. aktivnost masovna prop.
Prosveta -  umetniki 
Redakcija

4 Sporazum glej dok. št. 17, op. 2, deklaraciji glej dok. št. 19, op. 28 in dok. 
št. 20, op. 4.
5 Martin Mencej (1904-1992), vodja oddelka za prosveto pri Predsedstvu 
SNOS in leta 1944 urednik Prosvete.
6 Milan Apih.
7 Ivan Bratko (1914-2001) je bil leta 1944 vodja Partijske šole pri Centralnem 
komiteju KP Slovenije, od septembra 1944 član komisije za agitacijo in propa
gando pri Centralnem komiteju KPS, od januarja 1945 pa predavatelj na Partij
ski šoli pri Centralnem komiteju KP Jugoslavije v Beogradu.
8 Ob priimkih "Mencej, Apih, Bratko" so narejen kljukice.
9 Lojze Grbec (Vojislav Bregar), kurzist v Partijski šoli pri CK KPS od marca do 
maja 1944, nato v administraciji Glavnega štaba NOV in PO Slovenije do junija 
1944 ter inštruktor v Partijski šoli pri Centralnem komiteju KPS do septembra 
1944, ko je poslan v šifrerski oddelek pri Vrhovnem štabu NOV in PO Jugosla
vije v Beograd.
10 Francka Dolenc. Junija 1944 se je udeležila inštruktorskega tečaja in nato 
je v Semiču organizirala okrajne upravno-politične tečaje. Od septembra 1944 
do marca 1945 je delala v kadrovski komisiji pri Centarlnem komiteju KP Slove
nija, nato je bila evakuirana v Dalmacijo.
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Gerbec, Francka v part. šolo za krožke

3. Odnos do zaveznikov.

4. Gospodarska politika:
preveč iz rok v usta
hrv. gosp. polit, napačna -  v času vojne treba več pod 
kontrolo kot sicer!
Vendar paziti, da najdemo pravo, srednjo pot, ki nam bo 
omogočila hitro obnovo in gospodarsko jačanje.
Pozor pred specialisti!

Gospod, politiko -  linijo mora držati v rokah partija! 
Izbegavati: preveliko svobodo in 

» okorelost -

Bodoča bitka -  na gospod, področju 
Osnovna pot: državni kapitalizem!

1. Narodna banka -
2. Sodelovanje države v industriji, poljedelstvu, rudnikih 
itd.!
3. Zadruge -  ljudske, demokratične kmečke

nabavljalne 
organizirane pod enotnim vodstvom - 
pravni način za vključenje imovine starih zadrug

4. Paziti na politiko cen!

Pri komun, paziti, da ne bodo šli prehitro, se zaletavali! 

Ukiniti posojilo v Markah
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ŠT. 27

ZAPISNIK SEJE CENTRALNEGA KOMITEJA
KOMUNISTIČNE PARTIJE SLOVENIJE

DNE IS. SEPTEMBRA19441

Luka [Franc Leskošek], Krištof [Edvard Kardelj], Peter [Boris 
Kidrič], Matija [Ivan Maček], Janez [Boris Kraigher], Pepca 
[Kardelj], Džuro [Stane Kavčič], Vida [Tomšič].

[Seja] 15. 9. [1944]

1. Štajerska
2 . org. vpraš.
3. mladina
4. OZNA -  partija.

1. Štajerska
Krištof: 1.) Dati poletu na Štaj. organiz. formo in učvrstiti na 

terenu / KP, NOO, TO OF,
Hitro -  shod -  miting -  izvoliti! a paziti da dobri elementi! 
Predvsem kmečki, del. elem in delovna intelig. 
Gospodarski aparat! Iz Štaj. bo treba izvažati!
Produkcijo čuvati -  Napraviti red! Obvarovati industrijo! 
Avtoriteta oblasti mora biti na višini -  Sodišča! A ne se 
prehitevati v ljudeh! Solidna sodišča!
Kurzi, šole za kadre in za vse potrebe 
Polit, delo v vojski.
Je mnogo prola -  treba ga razporediti povsod po vseh 
brigadah -  navezati na tradicije Šlandrove, Zidanškove, 
XIV diviz.

2. KP -  iz rudarjev, tekstilcev itd se bodo hitro razvili 
dobri kadri za KP. A ni se treba zaletavati! Paziti na kadre! 
Ogromna večina NOO bo brez partijcev. Treba najti 
kakšne sekret, skoj!, kijih kot uradnike namestimo v 
odboru!

Tu tudi še ni v vsaki vasi KP! Tu prepočasi dvigajo

1 Izvirnik, napisan s črnilom v zvezek, je v ARS, sign.: AS 1487, CK KPS, a. e.
13, šk. 1. Zapisnik je pisala Vida Tomšič.
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partijce.
Na Štaj. Primoževa2 tendenca nevarna -  preširoko vse! 
Vera itd -
Paziti, da ne bodo stalne reorganizacije! Velika okrožja! 
Okraje ne premajhne!
N.pr. 1 stari jug. okraj = dva naša ali tri. Glej po 
ekonomskem centru ne po karti!
60 -  1 0 0  vasi v 1 okraju -

Part, agitprop -  vzgoja v duhu mar. -  len. Soliden 
svobodni teritorij!! V polit, pogledu važen položaj!

Luka: Kadrom, ki gredo -  delo:
Darko:3 oblast,
Kovač:4 instruktor IO, organiz. OF 
Viktor: 5 sprejet v KP, v OK Ribič6

Viktor
Špiro7

Gašperšič8

Osvald:9 agitprop 
Angela: 10 instruktor CK 
Zima: 11 SPŽZ 
Levstik: 12 gospodarstvo

2 Dr. Aleš Bebler - Primož.
3 Dr. Darko Černej (1906-1990), odvetnik v Ljubljani, politično pripadal sa
mostojni demokratski stranki. Bil je njen predstavnik v Vrhovnem plenumu OF. 
Od leta 1943 je bil na osvobojenem ozemlju, član SNOS in Izvršnega odbora OF, 
nekaj časa načelnik Odseka za izgradnjo ljudske oblasti pri Predsedstvu SNOS.
4 Stane Kovač (1917-1996), sindikalni delavec in politik. Od avgusta 1942 
delal kot član poverjeništva Izvršnega odbora OF v Ljubljani. V imenu krščan- 
skosocialistične skupine seje 7. novembra 1942 udeležil ustanovnega sestanka 
Delavske enotnosti in postal član Glavnega odbora. Marca 1943 bil aretiran, 
pred italijanskim vojnim sodiščem je bil obsojen na dosmrtno ječo. Po prihodu 
iz zapora marca 1944 odšel v partizane, bil je načelnik Odseka za izgradnjo 
ljudske oblasti pri Predsedstvu SNOS (do 1947). Septembra 1944 so ga izvolili 
v Izvršni odbor OF.
s Viktor Stopar.
6 Lojze Ribič.
7 Dušan Špindler - Špiro.
8 Maks Gašparič.
9 Ing. Stane Oswald.
10 Angela Ocepek.
11 Zima Vrščaj Holy.
12 Jože Levstik (1908-1987), načelnik odseka za gospodarstvo, kasneje Odse
ka za kmetijstvo pri Predsedstvu SNOS do 1945.
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Primož instr CK
Grad14 Tehnika 
Elko: 15 denarni zavodi 
Oblast
Vojsko polit, utrditi.
Preprečiti porošitev (trgovine), industrije, rudniki!
Trgovino organizirati svobodno! ljudje morajo čutiti našo 
oblast!

Peter: 1. Primož ima napačen način pri postavljanju OF -  Pošiljati 
ljudi okrog!

Krištof Voliti -  a na zboru OF aktivistov!
to je način aktivizacije in dviga novih aktivistov.
V Beli kraj. se že kažejo posledice premale16 demokracije v 
OF! (Ne posebne 
Propagandiste -

Peter: Kratki kurzi treba jih veliko organizirati!
najosnovnejšo vzgojo! (Marko! ) 17

DE treba jo izgrajevati, da se ne pojavijo napačne 
tendence (KS!) Kovač!!
DE za utrditev vodeče vloge KP

Ne Štaj pokraj. NOO -  samo PO OF -  nevarnost štaj 
lokalpatriotizma! lahko pozneje podpora štaj kulakov!
Naj bo direktno povezano na Predsedstvu
Volitve v okr. skupščine -  delegate volijo krajevne edinice

Člani SNOS iz Štaj. pripraviti!

Glede terit. paziti, da tako da bomo lahko manjše okraje

13 Jože Jurančič, vodja Odseka za obnovo pri Predsedstvu SNOS, nato odseka 
za socialno skrbstvo do septembra 1944 ter sekretar Oblastnega komiteja KPS 
za Štajersko od septembra 1944 do 15. februarja 1945.
14 Rudolf Ganziti - Grad, je bil po nalogu Centralnega komiteja KPS junija
1941 zadolžen za tehniko KPS za gradnjo ilegalnih prostorov, za ilegalne tiskar
ne, radio postaje, skladišča ipd. Sprva je bil zadolžen za Ljubljano in okolico, 
kasneje pa za celo Ljubljansko provinco in deloma tudi za Štajersko.
15 Angelo Preatoni - Elko.
16 Sledi prečrtana beseda »akt.«.
17 Zoran Polič - Marko.

Jurančič:13 sekretar Obkom
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združili

Uničiti RM -  manjše vloge izplačati -
RM ohraniti kar najnujnejše
dokler ni bonov dovolj, naj se tiskajo
obveznice v bonskih lirah
čimveč prostovoljnih dajatev! (potrdila v
bonskih lirah)

Matija: Volitve OF -  pozor -  ker n. pr. kulaki v začetku okup. se 
dobro držali -  zato pozor!

Vstop v KP paziti! zelo!

OZNA -  VOSa ni bilo tam nič -  
v nekaterih okrožjih sploh nič ni!

Tu praksa, da dajali najslabše ljudi na obveščevalno -  
paziti!

Nemškutarji in nem. naseljenci! Odnos do njih! Stari 
Nemci; novi nas., Kočevarji,
Besarabci!
Kar v gest. službah vse počistiti -  
Kočevarje }

izseliti -  stari Nemci -
Besarabce}

Krištof: pred sodišče vse zločince (Kočevarje -
tudi organizatorje preselitve Kočevarjev18 postaviti pred 
sodišče!

Premoženje izseljencev -  državno -  NOO - 
upravitelja! okrajnem!

Boljše osebnega sekvestra!
Živina -  okrajnim odborom -  okrajne farme!
Zlatnino v centralno blagajno!

18 Kočevarje (več kot 11000 ljudi) so konec leta 1941 naselili v  krajih v Po
savju in Obsotelju, od koder so pred tem izgnali Slovence. Glej John Tschinkel, 
Zvonovi So umolknili, Ljubljana 2010.
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Na Koroškem -  vse kar je bilo v nem19, aparatu -  izseliti, 
kar sodelovalo pri Dolf20 v raznarodovalnih aparatih 
izgnati -  kar več - 
pred sodišča!

Špijone med Kočevarji, da se vidi!

Peter -  Demokratična zavest osnovnih ljudskih mas -

Pepca -  Ljudje ne poznajo sistema organizacije -  
VOS = komandant terencev!

Peter -  kjer je baza za OF res takoj volitve sicer se lahko izcimi 
državni zaupniški sistem -

Kr. hiteti: sicer se drugi pojavijo!

■ Janez: Pojme »terenci«, »propagandiste«, agitatorje odpraviti -
danes že ovira (to so »uradniki revolucije«!)

Peter: Treba počasi postavljati spiske članov OF.

Ang21. : Polit, organizacije OF sploh na terenu ni -

Kr.: OF, AFŽ, ZSM -  povsod isti človek
izgradnja OF v krizo

IO Premalo demokracije in predolgo na tem, da so isti ljudje 
v OF in NOO.

Birokracija!

Paziti v teh vprašanjih na Štaj. !

Angela: Napake teren, organizacij -  
Odnos vojske do terencev!

Velika okrožja, domačine! 4 okrožja
Velik aparat! Že sedaj je treba spremeniti terit. razdelitev!
-  Povečati okraje -
zmanjšati aparat -  poslati v vojsko!

19 Pod to besedo je prečrtana beseda “gestap”.
20 Verjetno mišljen Anton Dolfmeister, pokrajinski akcijski vodja za preselitve 
na Štajersko.
21 Angela Ocepek.
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Ves kader je postal profesionalen -  ne poznajo problemov 
terena!

Skojevci so člani celic okrožn. odborov -  in tam daje 
poročilo na celici!

2. Organizacija- 22

Janez : Na teren se vnašajo vojaške metode!

Krištof: Viktorja se sprejme v partijo. / Sklep.

Špindler in Gašp. ne na Štaj -  
navezovala svoje stike -  

Janez: Gašperšič23 -  nezdrava ambicija -
Kr.: naj se sklene, da ne gresta, razen v slučaju, da kaj izrednega!

2. Organizacija
Krištof: Pri nas stvar malo zašla -  izgradnja aparata a 

partija se ni jačala 
šla v smeri birokratizma!

Part. življenje treba obnoviti -  
ne pustiti kandidatske celice -  
ne » »okrožnih« celic - 
Nimamo vaških celic -  
Part. organizacijo v vaseh!

Treba prepovedati, da bi sploh sekretarijat lahko kaj 
sklepa -  mora le plenum!

V vojski isto n. pr. sekretar Skoja ni zrastel iz mladine, 
mora biti od spodaj, da ga Skoj priznajo in ne sme biti v 
štabu!!

Cel sistem od vrha! Povsod samo postavljene ljudi! -  Tudi 
pri tajnih volitvah preveč!

Peter: Z volitvami dobili najmanj 2000 novega kadra!

22 Besedilo »2. Organizacija« je prečrtano.
23 Pravilno: Gasparič (Maks).

170



1. OK kvalitativno ojačati 
okrožja razširiti

2 . prečistiti kader -  kar slabo stran,
drugo na teren! kjer ni part. org.

3. Pri CK da se briga za organiz. vprašanja.

Kr.: Temeljito čistko s kampanjo! -  izključiti,

// Celico za celico, okraj za okrajem o vseh partijskih 
vprašanjih

Peter: Kader se ie izčrpal 
vendar ! -

Janez: ločen i sektorji!
Kr.: A n ge lca  naj ostane tu ! Še nekaj starih  partijcev, k i bodo

hodili od ok rožja  do okrožja !

Kadrovska in kontrolna komisija se združita!
Kadrovski odsek:

Pepca, Justin,24 Ada,25 Venigerholc26 (načelnik 
personalnega odseka Gl. štaba), Erno27 

(Ozna part. org)

OZNA, kar je zakonspiriranega naj živi redno part. življ, 
kjer so; kar je aparata je part. navezan tam kjer je!

Matija OZNA nimamo personalnega odd. -  vsak oddelek za sebe 
vodi brigo za kadre!

Kr. Treba je imeti personalni oddelek -  osnovnega kadra! - 
Ima Matija sam!

Matiia: v okrajih imamo pooblaščence, ki vodi celico, ki so vezani 
direktno na okrožja!

pri korpusnih oblasteh pa pod tisti obkom pod katerega 
spada!!

24 Vladimir Krivic - Justin.
25 Ada Krivic Dequal.
26 Milko Goršič - Venigerholc (1911-1985), komisar oficirske šole 1943-1944, 
nato načelnik personalnega oddelka Glavnega štaba NOV in PO Slovenije.
27 Albert Svetina - Erno.
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Kr. OZNA mora imeti kadrovski odsek. -

Matija: oficirji v vojski (OZNA) so v celicah štabnih -  tam kjer 
ostali!
o tistih, ki jih ni mogoče vključiti v nobeno part. org. -  
posebej voditi računa. -

Korpus Narodne Odbrane 
Partorg v Narodni Vojski

V diviziji KNO: ne more biti divizijskega komiteta

Štab Zone -  nam, politkoma! (Hace) 28 /

Kr. : Org.
Bat. komitet (tudi politkom)
Brig. namestn 
Komitet v diviziji!
/ Skojevca ne nastavljati, ampak od spodaj!

Diviz. sekr. Skoja ne -  morajo biti le člani politodela, ki 
delajo v glavnem po Skoj 

/ / liniji, pošiljajo poročila PK, a prestavlja CK,
/ Skoj -  sekretar v brigadi najbolj visi v zraku

/ Eden od bataljonskih sekretarjev najboljši!29 = sekretar 
brigadnega komiteta Skoja.
Sekretar brigadnih prištabnih30 skojevcev odgovoren 
direktno brig. kom. Skoju.

Politodele popraviti -  
Janez: kako formirati politodele

28 Matevž Hace (1910-1979), od julija 1944 do februarja 1945 pomočnik po
litkomisarja 4. operativne cone, nato do aprila 1945 politkomisar 14. divizije in 
nato do konca vojne politkomisar 4. operativne cone.
29 Beseda »najboljši« je napisana nad »bataljonskih«.
30 Sledi prečrtana nečitljiva beseda.
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r
1 . Frfìla:31 

Ančka Hafner 
Mira Bračič34

1. Jovo32 

Maruša33 

Peter35

Lado Jurančič36

Politodel mora preštudirati tisk in prenašati.
Ima nalogo povezati se z masami, 
imeti z njimi razgovore itd.!

Celice zalednih komand morajo delati na terenu.

Razširiti horiconte ljudem, da ne delajo samo po enem 
sektorju.

V vojski OZNA: v brigadah dobri pomočniki komis -  vezani na CK!

a redne sestanke morajo imeti bataljonski kom in 
sekretarji s terensko organiz.brig. sekretar lahko 
sklepe razveljavi. -

V organiz pogledu Obkom nima nič samo v polit. -  
izgradnja kadrov itd

org. sekretarijat -  vsakodnevno kontrolo na terenu 
Kadrovski odsek evidenca kadrov, kartoteka, šola -  
Kontrolna komisija.

Org.: Vida, Angela, Ada -  Očka37 // v.d. poklicati 
Kadrovski: Pepca. Vilma.38

31 Ignac Ferfila, komisar 4. bataljona 9. SNOB od septembra 1943, leta 1944 
je bil komisar 10. SNOB ljubljanske brigade, od novembra 1944 do aprila 1945 
je bil komisar podoficirske šole 7. korpusa.
32 Ivan Galič - Jovo, od januarja do septembra 1944 politkomisar Notranjske
ga odreda, nato sekretar politoddelka 15. divizije, od februarja 1945 pa je bil 
sekretar divizijskega partijskega komiteja 18. divizije.
33 Ljudmila Saje - Maruša, sekretarka političnega oddelka 15. divizije od julija 
1944.
34 Slava Kronegger Bračič - Mira.
35 Lojze Šoštarič - Peter.
36 Vladimir Jurančič (1927), od maja 1944 član političnega oddelka SKOJ v
18. diviziji (do konca vojne).
37 Ivan Novak - Očka.
38 Vilma Pirkovič Bebler.
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Kontrolna: Justin, Kumar Andrei— (poklicati iz Primorske)

AFŽ -  Leskoškova40, Bevkova,41 Jerasova42 -  
Helenca,43 Mira, 44 Angela -

OK združiti
Stiško -  Novomeško: Polde45 sekretar 
Ribnica -  Notranjsko:
Belokranjsko : samo 2 okraja 

Črnomelj sko -  
Metliško -

Gorenjska: 4

Štajerska: Mariborsko
3 Celjsko 

Ptujsko 
Prekmurje

Primorska

kasneje: ljubljansko (do Grosuplja, Vrhn, Domžal,
Dolomiti -  
Škofja Loka, Litija 
Lašče)

formirati okraje, da lahko celega priključimo ljublj.
okrožju.

Sklep / / okrožnica o organiz. ukrepih v partiji na terenu in v 
vojski 46 //

39 Andrej Kumar - Stric Marko (1893-1969), od leta 1942 je delal v tiskarnah
in v Rdečem križu na Primorskem, od oktobra 1944 do konca vojne je bil član
Kontrolne komisije Centralnega komiteja KP Slovenije.
40 Marija Leskošek.
41 Davorina Bevk.
42 Sidonija Jeras.
43 Verjetno Helena Puhar.
44 Verjetno Mira Ružič Kraigher.
45 Polde Maček.
46 Okrožnico Centralnega komiteja KP Slovenije »o skrbi za ureditev in okre
pitev naše vojske« z dne 14. oktobra 1944 glej v ARS, sign.: AS 1487, CK KPS, 
a.e. 235, šk. 8.

2 M lad ina
Džuro: Leon47 in Ivan48 ven iz PK 

Ervin in Iztok50 v PK 
Ivica51 v agitprop 
Meta Sitar v agitprop -

Sekretar Iztok

Premalo pomoči od CK -

Luka: Slabo -  po povratku iz Drvara 
Kdo financira?

Dž.: Mlad. org. vse odrajtuje Partiji in Partija daje mladini -

Matiia: Org. part. v OZNI vezana na krajevno partijo a le vzgojno 
delo!!
Pač pa naj dajejo poročila Obkomov o stvareh! 
in redna poročila sem!

■ Janez: / Part. orgom in odborom OF okrožnico o OZNI kaj je to, 
kakšne so naloge!56 

objasniti odnos do te organizacije!

47 Jože Kladivar - Leon.
48 Ivan Gorjup.
49 Ervin Dolgan, predvojni komunist in član Pokrajinskega komiteja SKOJ za 
Slovenijo. Eden prvih organizatorjev partizanskega boja na Primorskem. Aprila
1942 je bil zajet in obsojen na 30 let zapora. Po pobegu leta 1944 je krajši čas 
deloval v brkinskem okrožju, nato je bil imenovan za sekretarja Oblastnega ko
miteja SKOJ za Primorsko, kar je ostal do konca vojne.
50 Iztok Žagar (1923-2007) od oktobra 1941 do januarja 1944 zaprt, nato 
do marca 1944 sekretar Okrožnega komiteja KPS Kal, od marca do septembra 
1944 član Okrožnega komiteja KPS Kranj, nato do junija 1945 sekretar Pokra
jinskega komiteja SKOJ za Slovenijo.
51 Verjetno Ivica Kogoj Bricelj - Marjanca.
52 Pavle Bojc - Stjenka.
53 Niko Belopavlovič
54 Zora Rupena - Katja (1920-1945), od 1944 je bila članica Pokrajinskega 
komiteja SKOJ, od oktobra 1944 sekretarka Oblastnega komiteja SKOJ za Šta
jersko, članica Glavnega odbora SPŽZ. Padla je 27. februarja 1945 v Mali vasi 
pri Ormožu.
55 Hilda Birkelbach.
56 Verjetno je mišljena okrožnica Centralnega komiteja KPS dne 25. novembra 
1944 okrožnim, divizijskim in oblastnim komitejem: Oddelek za zaščito naroda 
(OZNA) v ARS, sign.: AS 1487, a.e. 246, šk. 8.

Ervin49

Iztok sekretar
Stjenka52

Niko53

Katja54

Iztok
Hilda55
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ne smejo menjati kadra -
Na terenu ne smejo nič menjavati -  ves aparat bo državen 
(Pr. SNOS)
enako KP ne brez CK -

Matija Premalo ljudi.
Farji -  deputacija za Semiškega župnika57 

področ. sodišče izžene 
Hilbert Kamilo -  k Matiji

Agitprop: Bratko58 

Mencej59

(Marija60 -  Član61 p)

Čistka:
/ okrožnica CK62 na vse OK -  takoj pregledati ves kader 

po liniji špekulantstva } vero 
karierizma } 
vse ki slabi kaznovati 

istočasno za sprejem novih članov KP 
Nani63 strogi ukor 
Očka kazen, iz šole,

57 Župnik P. Rajner Erklavec. Glej Letopis Ljubljanske škofije za leto 1944.
58 Ivan Bratko.
59 Martin Mencej.
60 Verjetno Marija Vilfan (1912-1994), k ije bila od maja 1944 glavna urednica 
Slovenskega poročevalca.
61 Beseda “Član” je prečrtana.
62 Verjetno je mišljena okrožnica Centralnega komiteja KPS dne 20. julija 
1944 o sprejemanju, kaznovanju in izključevanju članstva (KP). Glej v ARS, 
sign.: AS 1487, CK KPS, a.e. 201, šk. 8.
63 Lojze Bukovec - Nani, politkomisar Gregorčičeve brigade, je bil kaznovan s 
partijskim ukorom, ker »seje v Zalogu pri Ljubljani predal italijanskim okupa
torjem in ni tega pozneje sam javil, kakor bi bila njegova partijska dolžnost« (AS 
1487, CK KPS, a.e. 5828, šk. 44). Zaprtje bil v Ljubljani od decembra 1942 do 
marca 1943, nato pa je bil interniran v Viscu (Italija) od marca 1943 do septem
bra 1943. Po vrnitvi iz internacije je oktobra 1943 ponovno vstopil v partizane 
(AS 1589, CK ZKS, šk. 3857).
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ŠT. 28

ZAPISNIK SEJE CENTRALNEGA KOMITEJA
KOMUNISTIČNE PARTIJE SLOVENIJE

DNE 20. SEPTEMBRA19441

[Seja] 20. 9. 1944.

Krištof [Edvard Kardelj], Peter [Boris Kidrič], Matija [Ivan Maček], 
janez [Boris Kraigher], Pepca [Kardelj], Angelca [Ocepek], Bžuro 
[Stane Kavčič], Vida [Tomšič] -

1. OF politika z oz. na sedanjo sit.
2. Vojaška vpraš
4. Upravna -
3. Mladina
5. Razno

1. OF 
Krištof:

1. V zvezi z novimi dogodki se bodo reakc. grupacije 
gotovo preorientirale: 
zagarantirati pozicije znotraj OF - 
Tito2 -  15. sept. 3 

govor !4

Treba novo taktiko! Treba zavzeti odločen kurz -  ne več
1 Izvirnik, napisan s črnilom v zvezek, je v ARS, sign.: AS 1487, CK KPS, a. e.
19, šk. 1. Zapisnik je pisala Vida Tomšič.
2 Josip Broz - Tito.
3 Mišljen je poziv predsednika NKOJ in vrhovnega komandanta NOV in PO 
Jugoslavije Josipa Broza - Tita vsem hrvaškim in slovenskim domobrancem, če
tnikom in pripadnikom drugih sovražnikovih oboroženih formacij, naj zapuste 
okupatorja in preidejo na stran NOV Jugoslavije, ki je izšel 30. avgusta 1944. 
V pozivu je bilo določeno, da bodo vsi tisti, ki bodo še po 15. septembru 1944 v 
kvizlinških oboroženih formacijah, postavljeni pred vojno sodišče in kaznovani 
kot narodni izdajalci. Glej letak »Zadnji poziv« dne 30. avgusta 1944 v ARS, 
sign.: AS, 1548 Zbirka letakov, šk. 5. Več glej še v: Boris Mlakar, Slovensko 
domobranstvo 1943-1945 (dalje Mlakar, Slovensko domobranstvo), Slovenska 
matica, Ljubljana 2003, str. 436-437.
4 Verjetno gre za govor Josipa Broza - Tita na proslavi druge obletnice usta
novitve 1. dalmatinske brigade 12. septembra 1944 na otoku Visu, kjer je po
udaril pripravljenost jugoslovanskih narodov podpreti dolgoletni boj za Istro, 
Slovensko primorje in Koroško. Več glej Jospi Broz Tito, Govor na proslavi ob 
drugi obletnici formiranja prve dalmatinske brigade, Josip Broz Tito, Zbrana 
dela, Založba Komunist, knj. 23, Ljubljana 1989, str. 52-55.
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forsirati dostop -  treba je vrata zapreti. V masah še naprej 
skušati razširjati -  gre tu za to, da se ne trudimo 
okrog raznih voditeljev.

2. Odnos do belogar. po 15. Še delati na razkroj toda 
odslej vse -  tudi če se sami predali -  vse pred sodišče -  če 
se predajo šele po borbi -  vse postreliti. Če se sam 
preda -  pred sodišče, kjer se upoštevajo olajševalne 
okolnosti -  a le v redkih slučajih v NOV, sicer pa najmanj
-  odvzem drž. pravic in v delovne čete.
Ne več pridobivati -  ampak s pretnjo! Zaigrali ste vse -  če 
se hočeš rešiti, se predaj!
Vsaj en del aktiv OF naj ne bodo zaposleni v NOO, 
odborom O F veliko pažnjo!
Čim nižje -  vse orientirati na mase!

Matija:
Kako z ljudmi, ki sicer pošteni a po postojankah -  niso 
bega, a cincali!

Krištof: Verman je strahopetec, polit, zaostal, okupator jih je 
izkoriščal -  on ni tak sovražnik kot bega 
Za tiste, ki doma ostali in niso ne tu ne tam -  ne velja, ne 
pred sodišče! Mi proglasili splošno mobil, le na osvoboj . 
teritoriju.

Angela : Kaj če ni odbora OF.

Peter : Je čas, da javno spregovorimo o sredincih, ki so doslej 
ostali (Gosar, 5 Šolar6)!

Krištof: Treba odkrito napasti špekulantske skupine z njihovimi 
šefi

Peter: sodrga, ki špekulirala z ljudsko krvjo! Resno!

2. Ljudje, ki ves čas sicer za nas, a vendar niso prišli ven - 
treba videti!

3. Ko videli, da na zunanji fronti propadli -  
treba v OF razviti masovno budnost!

s Dr. Andrej Gosar.
6 Dr. Jakob Šolar.
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Dvigniti budnost aktiva proti novim in starim 
špekulantom v OF.

4. Vermani diferencirati -

Pepca: Še ostre jš i ku rz p ro ti d ru žinam , k i p om aga jo  bega.

Krištof : Treba izganjati -  ker za mase važno; posebno bogate!

Uradni komunikeji -  za vsak izgon! v časopise!

Ang. Treba da OZNA in OK sodeluje!

Peter: Naše organizacije naj delajo sezname nesigurnih itd.

Pepca: Ne puščati, da stvari zastarajo! Takoj reagirati.

Krištof: Našo popustljivost smatrajo za slabost
Kadar se začuti organizacija, takoj aretirati!
Semiški far:7 čimveč izjav proti njemu -  obsoditi in 
kampanja!

Kr. Z duhovniki malo zavlačevati! Ob poletu -  hitro!

Matija: Za vse duhovnike zbrati informacije

2. Vojska
Kr: Glavni štab

konkretne akcije.

1. Politika kadrov, pohvale, 
veliko menjanje kadrov,

Šmarje -  Daki8

2. Odnos do Ang. in Rusov.

Stari partizani, ženske -  
Stare partizanke k Matiji -

7 Župnik P. Rajner Erklavec.
8 Stane Semič - Daki (1915-1985), od junija 1944 komandant 18. divizije, 
novembra 1944 je bil poslan v Sovjetsko zvezo na vojaško akademijo. Narodni 
heroj.
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Kr : Številka »Dela« 10 posvečena notranji učvrstitvi Partije -  
Kr. Zvezni oficirji naj se ukinejo. Zvezni oficir za vse misije -  

opravlja njihove posle in jim od primera do primera daje 
spremstvo -  stalno menjati!

3. Mladina

Džuro: Ni organiziranega mladinskega dela, vse spontano. Samo 
manifestativno, propagandistično delo. Preveč »skojevska«
-  tudi partijci se ne čutijo v prvi vrsti part. ampak 
skojevci!

Na Prim -  Skoj -  privileg. organizacija, celo identificirajo z 
Gilom! 11

Pri vključenju v komisije itd pa izgubili stik z osnovnimi 
mladinskimi masami.

PK ušle stvari iz rok,
niso poslovali kot vodstvo, tudi če so videli niso reagirali!
zaletavanje iz skrajnosti v skrajnost
Radi kritike od zgoraj in iz terena, malodušje -

Krištof : V zvezi z napori prodreti v nižje organizacije -
Skoj mora masam pomagati razumeti delo NOO, čimbolj 
Skojevce zaposliti v poslu
NOO, tako da bo mladinski posel ne profesionalen!

Vprašanje partijskega vodstva -

Dž.: Partkom. smatrajo mlad. organiz. na delo Skoja -  tudi
vzgoja skojevcev delo Skoja.

Part. pridejo na mlad. sest. kot: gost ali jim bere levite -  ni

9 Petar Popivoda - Pero.
10 Verjetno gre za list Delo, št. 4, julij 1942, v katerem članki obravnavajo 
naloge partije (Delo, glasilo Centralnega komiteja komunistične partije Slovenije 
1941-1942, ponatis ilegalnih izdaj, Ljubljana 1947).
11 GIL, Gioventù Italiana del Littorio -  Italijanska liktorska mladina, fašistična 
mladinska organizacija.

180



pomoči od partije.
Zlasti Obl. kom. Skoja -  v nasprotju s Part.
Skojevci v celicah okrog Okrož. oz. Oblastnih komitetov.

Angelca: Kako je s skojevci, ki na vasi postali partijci -
lahko na oba sestanka, a mora vršiti tudi skoj delo, če je 
kot partijec tam.

Matija: Bil je pojav, da Skoj postane sporedna partija. Na Skoj se 
premalo gleda od CK in od OK.

V Skoju je zelo veliko partijcev in so malo nezadovoljni, 
ker OK ne gledajo na njih kot člane Partije.

Smatram, da ovira Skoj delo, ker so vsi funkcionarji Skoja 
partijci!

Vodijo svojo politiko!
Organizacijsko ne gre! Samo tisti član komiteta, ki skoj. 
sekr. oz. dela po Skoju -  sam dela -  Skoj gre svojo pot!

V CK treba si vzeti čas za PK Skoj a!
Na Prim: posebne volitve v ZSM 
Sestanke s PK Skojem -  po sejah - 
Rekrutiranje partijcev iz Skoja in

AFŽ.
Okrožni komitet Skoja izvolijo skojevci -  na okrožni 
skojevski konferenci -
Veliko pomoč Žagarju12 (Skoju!). Vilma13 ostane v PK.
Vida odgovorna za delo Skoja v CK

Peter Izredno važno, da se partorg začne pečati z vsem part. 
delom na terenu.
Mlada pest I4naj izhaja od časa do časa - 
a več marx -  len, resnejše čtivo!

A FŽ
Angelca: Reorganizacija nepravilna -  so jo likvidirali.

Na Prim organizirale nazaj: okrajne odbore -  in iz njih 
tajništvo

12 Iztok Žagar.
13 Vilma Pirkovič Bebler.
14 Mada pest, list Pokrajinskega komiteja SKOJ za Slovenijo od novembra
1943 do novembra 1944.
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Članice OK se posebej brigajo za delo med ženami !

Kr. Težišče ni bilo v spodnjih odborih, ampak v odborih! AFŽ 
še ne sme spreminjati v posebno žensko organizacijo. 
Profesionalne žen. aktivistke se morajo likvidirati!
Vršijo naj se sestanki ! Sklicujejo tajništva, ki vrše tekoče 
posle in širše sestanke -
Prava razdelitev dela, da se ne bo povsod govorilo in delalo 
isto!
Part. celica ima vse v rokah! sicer bo vsaka organizacija 
delala svoje!
Sestanki -  same na vasi -  brez aktivistov od zunaj ! 
Tajništvo ne sme biti profesionalno!
Gre za vas, spodaj razvijati! V glavnem mora KP, okrajni 
kom. morajo postati resnični voditelji življenja v vasi.

Peter: Gre za to, daje vsa vas politično zaktivizirana,
če s tega stališča -  se najde način, da se pride do mas!

Kr. : Partijske komisije v OK (3) Ok k (2) -  za delo med ženami

Uprava:
Pet. Materijal v odsekih od vseh strani! Treba krepkejšega 

komunista -

Mat. Ang.: Paziti kdo pride na odseke!
Sklep Personalni odsek nujen! (v okviru Poverjeništva za notranje 
zadeve!)
Sklep Židanais ven iz odsekov na teren ali komando mesta (za 
pisarja ali kak podrejen posel).

Smit k Matiji16

Francka Dolenc k kadrovski komisiji 
Primožu : 17

Sklep Pripojiti jug. del Kor. Štajerski, sicer se 
strinjamo !

Sklep Na 1518 OZNin človek!

15 Ivo Židan, delal v Odseku za obnovo pri Predsedstvu SNOS.
16 Stavek »Šmit k Matiji« je prečrtan.
17 Dr. Aleš Bebler - Primož.
is TV 15, osrednja kurirska postaja v Kočevskem Rogu.

V

s predlogom ne 
Ob Kor.

182



Sklep Telegr. javiti: Alma Karlin19 tu -  ali lahko ven? (vprašali 
NKOJ -  ) če dovoli, bo šla! 

potem Angl.

Sklep Višji part. kurz se izpremeni v srednji kurz, vodi Francka 
Klinčeva V

Kr.: Zdenka20 v kontrolno komisijo! sekretar -  člani Krivic21,
Kumar22 -  V
Sklep

Prop. odsek v vojski -  tudi iz vojske ven!

ŠT. 29

ZAPISNIK SEJE CENTRALNEGA KOMITEJA 
KOMUNISTIČNE PARTIJE SLOVENIJE 

DNE 3. OKTOBRA19441

[Seja] 32. okt. 44

Peter [Boris Kidrič], Matija [Ivan Maček], Janez [Boris Kraigher]
1. Vojska -: a) operacijsko

b) zaledna organizacija
c) kadri

2. Organizacijska vprašanja, Nov. m, Notr, Gor.
3. Odnos do Angl.

19 Alma Vilibalda Maksimiljana Karlin (1889-1950), slovenska popotnica, pe
snica, pisateljica in zbirateljica.
20 Zdenka Kidrič - Marjeta (1909-2008). Članica Komunistične partije Jugo
slavije je bila od leta 1930. V letih 1941-1943, s kratkim presledkom, je vodila 
Centralno komisijo VOS, pozneje je delala v kadrovskem oddelku Centralnega 
komiteja KP Slovenije. Po drugi svetovni vojni je opravljala razne politične funk
cije.
21 Vladimir Krivic.
22 Andrej Kumar - Stric Marko.

1 Izvirnik, napisan s črnilom v zvezek, je v ARS, sign.: AS 1487, CK KPS, a. e. 
19, šk. 1. Zapisnik je pisala Vida Tomšič.
2 Številka »3« je z modrim svinčnikom popravljena v »4«.
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4. Odpoved CLN
5. Razno -  

Voiska
1. Operacijsko 

orožje
na Štaj. kampanja za obleko po terenu! -  Obkom! Javiti 
točno VŠ situacijo in problemein vse potrebe. Politično delo 
v vojski okrepiti! Med novomobiliziranci!

3 Kampanja za obleko: z vsemi sredstvi, po vsem aparatu 
part., OF / RK, tudi politično važno: da se ne pričakuje 
vsega od vojske -
Mobilizacija za vojsko = mobil, vsega!

Mobiliziranci puščajo obleko doma: pretirana propaganda 
OF in part. odborov o angl. pomoči!

b) zaledna org. vojske -

Matija: osnovno se z navodili strinjam -  
a:

prevzemanje voj. tovarn -  naloga KNO 
vsa državna industr in 
industrija, ki dela za vojsko

vsa zavarovanja vseh objektov prevzame KNO (ceste, 
tuneli!)

opozorilo -  stroge kazni za vse nerede!

c) Kadri v vojski:

Jan. Odstavitev Perota4 -  Sklenjena izključitev iz P .5

Dakija6

v.d. komandanta VII.K. -  Kranjc7

3 Pred to in naslednjo vrsto je z modrim svinčnikom narejena navpična črta.
4 Petar Popivoda - Pero. Zaradi neodgovornega obnašanja je bil razrešen kot
komandant 7. korpusa in na predlog Centralnega komiteja KP Slovenije izklju
čen iz Komunistične partije Jugoslavije. Poslan je bil na razpolago Vrhovnemu 
štabu NOV in PO Jugoslavije. Več glej ARS, AS 1487, CK KPS, a.e. 5816, šk. 44. 
s Podčrtano z modrim svinčnikom.
6 Stanko Semič - Daki (1915-1985). B ilje razrešen kot komandant 18. divizi
je in poslan na vojaško akademijo v Sovjetsko zvezo Narodni heroj.
7 Franc Poglajen - Kranjc ((1916-1999), komandant 4. (štajerske) operativne 
cone julija in avgusta 1944 in komandant 7. korpusa od oktobra 1944 do maja
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nam Malnarič8 

komisar Janez Hribar 
nač. št. Sava Konvalinka

pom. Raca Božovič9

XVIII div - Luka Suhadolc10 

nam. Slovan11

komisar Lojze Colarič 
nač št. Sokol12 -

XV div komand Janez Hribar (bivši namestnik) 
komisar -  Janez Vipotnik 
nač. št. -  Peter Vesel 
Namestnikov komandanta div. ni!
Kadra iz voj ske ne -

Petrač13 -  vzel kadre iz tiskarne 
vse nazaj!

Daki v ofic. šolo v SZ -  šolo za vse, ki namenjeni v SZ

Učitelji iz vojske -  treba pregledati in 
vse nazaj v vojsko!

2. Organizacijsko:
Bela krajina: 1. Martin Žugelj -

2. Smit Stanko14 -

1945. Narodni heroj.
8 Jože Malnarič - Križevski (1917-1992), prvi komandant oficirske šole pri 
Glavnem štabu NOV in PO Slovenije ter načelnik štaba 7. korpusa od junija do 
septembra 1944, nato namestnik komandanta 7. korpusa od 3. do 24. oktobra 
1944.
9 Radomir Božovič - Raco (1915-2000), oficir v operativnem oddelku Glavnega 
štaba NOV in PO Slovenije. Narodni heroj.
10 Tone Vidmar - Luka Suhadolc (1917-1999), komandant 18. divizije od ok
tobra 1944 do februarja 1945. Narodni heroj.
11 Jože Logar - Slovan.
12 Ivan Jezeršek - Sokol, načelnik štaba 18. divizije od oktobra do novembra 
1944, nato načelnik štaba 7. korpusa do maja 1945.
13 Milan Škerlavaj - Petrač (1910-1980), vodja Centralne tehnike KP Slovenije.
14 Stanko Šmid, član Okrožnega komiteja KPS Bela Krajina.
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-  (8 ) za Skoi Ferjan: 17 v OK
Mihelič Slavka na Štaj

-  (7) Stanka Bajuk18 -  če!
Mica Šl. na Štaj

Vera15 in Mica Š1.16 -  (Vitkovič Janez)
3. Gušič Ivan
4. Žunič Janez
5. Jančar Mica

# Rupena Mara # 
(Štaj.) -  Mica Šlander 
(Štaj.) -  Mihelič Slavka
6 . Vera -  19

Vito:20 Kaj je s Stanko Bajuk // 21

Ferjan -  naj prihaja na sejo OK, če bo odgovarjal, bo
postal član OK
Vitkovič Janez k Matiji -  na 2422 23 

Sklep OK //

Ok K Metlika: Sašek Slavo
Fir Regina -  šivilja 
Kramarič Jože -  
Urh Ivan
Bohinc Rozika -  Štaj. ! 24 ?
Crnkovič Jože
Jankovič25

Bela kr: Martin delav.
Bajuk Stanka uradn. ne! treba OF

ne -  (Rupena) +
Ivkovič Vida
Gusič Ivan +

15 Herta Haas - Vera Savič (1914-2010), članica KP Jugoslavije je bila od leta 
1936. Med drugo svetovno vojno je najprej delala v Zagrebu, nato pa je bila v 
partizanskih enotah v Sloveniji.
16 Mica Šlander.
17 Rudi Ferjan, član Okrožnega komiteja KPS Bela krajina.
18 Stanka Bajuk - Peterin.
19 Številke od »1« do »5« so obkrožene z modrim svinčnikom. Ob njih je nav
pično narejena črta z modrim svinčnikom, besedi »Štaj.« sta podčrtani z modrim
svinčnikom, besedi »Šlander« in »Slavka« pa sta odkljukani z rdečim svinčnikom.
20 Verjetno Vito Kraigher. Ime je podčrtano z modrim svinčnikom.
21 Tu je narejena kljuka z rdečim svinčnikom.
22 Baza 24 na Stražnjem vrhu.
23 Besede »Vitkovič Janez« in »na 24« so podčrtane z modrim svinčnikom, na 
koncu pa je narejena še kljuka z rdečim svinčnikom.
24 Tu je narejena kljuka z rdečim svinčnikom.
25 Jože Jankovič, v 2. diviziji VDV od julija 1944 do marca 1945.
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Žunič Janez +
Šmit Stanko del.
Klemen Ks26 štud.

še intel!

princip:V plenum vidnejše ljudi iz okrajnih! (okr. sekr OF) 
forumov, v glavnem socialni sestav: vsi sloji 
v plenum OF ljudi, ki so nam pomagali, stari naši, a ki 
niso profesion!
plenumi niso končno veljavni!

Sklep: 1. predsed in } ne teh funkcij
podpreds. v OF odb.

2. Okrož. plenumi vsebujejo od organov oblasti vidnejše 
polit, predstavnike (brez ozira na funkcije in ne po 
skupinskem kriteriju) -  bo sekr. OK, OkK -

Pritegne se čim več ljudi, ki imajo ugled, so pošteni in se 
jih s tem zaktivizira za OF!
Poživitev in prenovitev

3. V glavnem nasloniti na osnovne ljudske mase, toda vsi 
predstavniki

(kmetje, delavci, 
mladina, obrtniki 
dobre trg, kulake -

// V plenum okrožja -  že dalj časa OF -

Novo mesto: Borut27 

Gregor28 

Marta29 

Skrabar30 

Bajc31

26 Aleksander Javornik - Klemen, član Okrožnega odbora OF za Belo krajino, 
od januarja 1945 član okrožnega odbora OF Novo mesto.
27 Polde Maček - Borut.
28 Jože Ravbar - Gregor.
29 Marta Brilej.
30 Janez Skrabar.
31 Martin Bajc, član Okrožnega komiteja KPS in Okrožnega odbora OF Novo 
mesto od januarja 1944
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Jelka32 

Rešeta33 

Kovačič34 

Zupančič35 

Dunja36 na Štai. 37

Notranj. -  ribniško
ribn Prajer38 -  v vojsko Štab VII. korpusa

Korel39

notr. Pepe40 -  k OZNI k Popitu— VII korpus42

Nace43

Pavla ( Ivanka) 44 -  Štajerska DE

Iva45 v bolnico za polkom. -  XX. brig -  46

Gregor 47 V 
Ljubo48 V 
Fajdiga49 V

32 Jelka Hočevar, sekretarka Okrožnega komiteja SKOJ, kmalu nato je bila 
premeščena na Štajersko.
33 Antonija Rešeta.
34 Slavko Kovačič.
35 Anton Zupančič, od septembra 1943 do oktobra 1944 je bil član Okrožnega 
komiteja KPS Grosuplje, nato do maja 1945 član Okrožnega komiteja KPS Novo 
mesto.
36 Frančiška Aleš - Dunja, članica okrožnega komiteja KPS Novo mesto od 
januarja do oktobra 1944, nato sekreatrka okrožnega odbora AFŽ Maribor.
37 Tu je narejena kljuka z rdečim svinčnikom.
38 Janez Kožar - Prajer.
39 Karel Mikulič - Kori, član Okrožnega komiteja KPS Ribnica.
40 Jože Tekavec - Pepe.
41 Franc Popit - Jokl.
42 Številka »VII« je prečrtana.
43 Beseda »Nace« je prečrtana.
44 Ivanka Pavšič - Pavla.
45 Francka Rakar - Iva.
46 Na koncu zadnjih štirih vrst je narejena kljuka z rdečim svinčnikom. Z 
rdečim svinčnikom je še podčrtana številka »XX«.
47 Jože Kopitar - Gregor.
48 Alojz Mlakar - Ljubo, sekretar Okrožnega komiteja KPS Notranjska od ok
tobra 1943 do oktobra 1944, nato sekretar Okrožnega komiteja KPS ter tajnik 
Okrožnega odbora OF Notranjsko-Ribniškega okrožja.
49 Ivan Fajdiga, od julija do oktobra 1944 član Okrožnega odbora OF Ribnica, 
nato do konca vojne član okrožnega izvršilnega odbora NOO Notranjsko -  Rib
nica, kjer je bil načelnik gospodarskega odseka.
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Feliks50 V 
(Puntar) 51 a/
Drčar52 V 
Tilka53 V 
Silva Kmetova V
Zdenka54 ( Skoj ) -  prihaja na sejo!

P is m o  Gorenjcem: napake
stanje v gor. Obkomu / /

Matijo55 zaslišati in kaznovati
Igor56 ostane v Obkom
Debate na terenu o sposobnosti Obkoma!

Kontrolna komisija
Poldka Kosova57 -  
Tine Železnik58 59 

sekretar Krivic VI.60

3. Odnos do Angl.
prav odnos in paziti -

4. Odpoved CLN dogovora
Mihi61 depešo: 
zakaj je to nerodno 

Peter:62 sporočiti Italj, da niti IO niti GŠ nista dogovor sklenila; mi 
vselej -  borba
sodelovanje je lokalna stvar

5. Razno:

so Feliks Razdrih, član Notranjsko -  Ribniškega okrožja.
51 Jože Molek - Puntar.
52 Nace Voljč - Drčar, član Okrožnega komiteja KPS za Notranjsko, od okto
bra 1944 organizacijski sekretar Notranjsko -  Ribniškega okrožja, od novembra 
1944 do novembra 1945 pa je bil namestnik načelnika okrožne OZNE.
53 Tilka Busar - Maček.
54 Verjetno Francka Rupe Renko - Zdenka
55 Maks Krmelj - Matija.
56 Anton Peternelj - Igor.
57 Leopoldina Kos.
58 Anton Šušteršič - Tine Železnik (1903-1984), od leta 1943 vodja orožarske
delavnice pri Glavnem štabu NOV in PO Slovenije.
59 Na koncu zadnjih dveh vrst je narejena kljuka z rdečim svinčnikom.
60 Vladimir Krivic.
61 Miha Marinko.
62 Beseda »Peter« je odkljukana z rdečim svinčnikom.
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Avstrija (odd., list)
OZNA: za tajne ni problem

za javne: pod okrožno part. organiz.

Pet.: kjer je aparat OZNE tako velik, daje možno partij, delo = 
posebna celica
kjer ne -  spada v part. Organiz

Matiia: pooblaščenci -  legalni -  po okrajih!
Odsek za korpusno oblast -  OZNA po okrajih -  VII, IX. K, 
Koroška, Štaj,
Celica63 na 80 - posebej }

-  80 a “ } direktno CK
Črnomelj -  v terenski organizaciji 

Celica 64 -  (odsek za notranje -  direktno CK)
Žan More -  24 takoj 
Kamilo65__-  24 » 66

Kontrolna komisija naj zasliši Lutra67.
It. part. org -  pod CK KPS 68

63 Pred besedo »Celica« je narejena kljuka z rdečim svinčnikom.
64 Pred besedo »Celica« je narejena kljuka z rdečim svinčnikom, sledi prečrta
na beseda “Narodna Zaščita”.
65 Hilbert Kamilo, organizacijski sekretar Okrožnega komiteja KPS Novo me
sto, od oktobra do decembral944 je bil na partijskem tečaju pri Centralnem 
komiteju KPS, nato je bil premeščen k OZNi in poslan na šolanje v Moskvo.
66 Tu je narejena kljuka z rdečim svinčnikom.
67 Drago Luter - Bratec, Vlado, Bek, Steklov, je postal član Komunistične 
partije Jugoslavije leta 1932. Pred vojno je dalj časa delal v Parizu (skupaj z Lo
vrom Kuharjem in Josipom Brozom Titom). Leta 1940 gaje Centralni komite KP 
Slovenije oz. Edvard Kardelj izključil iz aktivnega dela za leto dni zaradi frakcio- 
naštva v Parizu. Konec leta 1944 so sprožili preiskavo o tem. Vladimir Krivic ga 
je zaslišal 14. oktobra 1944. Luter je napisal obsežno izjavo o svojem delovanju. 
Preiskava je bila končana marca 1945 z ugotovitvijo, da je bila izključitev pra
vilna. Po vojni je bil Drago Luter v Gorici urednik Primorskega dnevnika. Junija 
leta 1948 je prišel na dopust k družini v Ljubljano. Med povratkom v Gorico 28. 
junija 1948 je v nepojasnjenih okoliščinah izginil. Več glej ARS, AS 1589, CK 
ZKS, članski dokumenti Draga Lutra, šk. 4463.
68 Na koncu je narejena kljuka z rdečim svinčnikom.
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ŠT. 30

ZAPISNIK SEJE CENTRALNEGA KOMITEJA
KOMUNISTIČNE PARTIJE SLOVENIJE

DNE 10. OKTOBER19441

[Seja] 10. 10. [19]44.

Peter [Boris Kidrič], Janez [Boris Kraigher], Matija [Ivan Maček], 
Angela [Ocepek], Pepca [Kardelj], Primož [Aleš Bebler], Vida 
[Tomšič]

1. Vojaška
2 . Štajerska
3. Izkušnje zadnjih konf.
4. Agitprop
5. Sprememba v GŠ -

1. Vojaška situacija:

Janez: a) Splošna vojna sit in oper. št.
Italj edinice 

z Angleži

ad a) načrt operacij -  točna kontrola!
b) 2 garib. brig. iz div. Osopo k nam -  vključiti v naše div.2

c) Luki3 telegram -  nič dogovorov! ostro! 4

2 . Štajerska
Primož: splošen polet -  kamor sežemo vse za nas.

a ogromni predeli kamor naš glas ni segel.
So še veliki predsodki proti nam -  ostanki prejšnjih! 
»Partizani« -  banditi -  četniki

1 Izvirnik, napisan s črnilom v zvezek, je v ARS, sign.: AS 1487, CK KPS, a. e. 
19, šk. 1. Zapisnik je pisala Vida Tomšič.
2 Verjetno je mišljena italijanska divizija Garibaldi Natisone, ki je novembra 
1944 postala del NOVJ. Več glej Narodnoosvobodilna vojna na Slovenskem (da
lje NOV 1941-1945), Vojaški zgodovinski inštitut Jugoslovanske ljudske arma
de in Inštitut za zgodovino delavskega gibanja, Ljubljana 1978, str. 789-790, 
938-939.
3 Franc Leskošek - Luka.
4 Za besedo »ostro!« je narejena kljuka z rdečim svinčnikom.
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-  bolj pošteni!
Melohar5 na Drav. polju (Zlatoliče) širi »Kri in zemlja« 6 - 
plavogardist!
Po drav. polju širi to od človeka do človeka, drugod s 
pomočjo Gestapa. Na drav. polju ima vpliv, a drugod -  kjer 
jasna nem. pomoč -  ne!

V Prlekiji zelo važno, da mi pred Meloharj. propagando.
Na Štaj. ni več tistih soc. slojev, ki bi lahko bili nosilci -  le 
nekaj tipov (celjski advok. Ogrizek)7.
Na Madž. slabše, ker tam ni bilo takega izseljevanja kot na 
Štaj.! Tam bi bila možna večja osnova za bega!

Na osvob. ozemlju vse za OF. Dobili v odbore celo take 
z rdečo karto (Reichs deutsche), župani itd. (Ljubno, 
Rečica!) -  Dobri delegati v okrajne!

Kulaštvo na osvob. ozemlju -  imajo večinoma gosp. kom. v 
rokah.

Mobilizacija:
ovira: oportunizem voj. kom

objektivno pomanjkanje orožja!
Možnosti ogromne! Samo treba spraviti v red.

Razkroj med vermani zelo daleč -  (imeli po žepih naš 
material, imeli svojo organizacijo!)

Lahko bi še ogromno postojank likvidirali, če bi IV. Z. več 
delala! V postojankah vlada panika!

Razmere v štabu IV. Zone!

Obkom: karakteristika: razdor v Obkomu -  za Vojka8 in

5 Melaher Jože - Zmagoslav, vodja štajerskih četnikov. Več glej: Mlakar, 
Slovensko domobranstvo, str. 28, 463, 475, 476, 479, 482, 485, 489, 508 in 
Ostrovška, Kljub vsemu, knj. 2, str. 76, 159, 160, 167, 170 in knj. 3, str. 159 
in 160.
6 Kri in zemlja. Glasilo slovenskih četnikov. Informativni list Jugoslovanske 
vojske v domovini. Slovenske trupe -  Severna Slovenija (ciklostil, občasno). Le
tnik I—III [1943-1945] v ARS, sign.: AS 1902, Domobranski in četniški tisk, šk. 
20.
7 Anton Ogrizek, advokat in mestni podnačelnik v Celju.
8 Ivan Nemec - Vojko.

proti Vojku.

Vojko kljub vsemu -  žilav, priden, pošten, iskren, -  a 
zagrenjen in zato nekoliko neprijeten. Ni zgrajen, ni 
marksist -  kmečki puntar!
A bilje dober!

Z ostalimi težko!
Dušan Bole neiniciativen!
Strgar9 -  popularen, a komaj nivo okrajnega funkcion. 
Dvojmoč10 -  škodljiv za ugled Obkoma, ne more delati! 

v vojsko!!

PO: Kocbek, 11 Lampret12 dobra!
KP

Štefka13 se bo še razvila, dobra, sposobna!
Bogomolov14 ima pritožbe proti Borštnarju! 15

OZNA dobro, a malo koristi -  Ciril16 ne daje poročil!
VDV po čistki zelo oslabljena!

Partija: OK dobri, a navzdol organiz ni šla -
o okr kom. ni govora!
Široko odprta vrata v P. !
Cela part. org. oportunizem!

Matiia: voj. sit. se strinjam s Prim17., vendar štab boljši kot Prim.

o Obkomu -  Primož bi moral več pomagati, tudi indiv.

9 Albin Vipotnik - Strgar.
10 Tone Dvojmoč.
11 Jože Kocbek.
12 Jože Lampret (1903-1969), slovenski duhovnik. Leta 1939 je bil iz Štajer
ske prestavljen na Hrvaško, v senjsko -  modruško škofijo. Že leta 1941 seje tam 
pridružil narodnoosvobodilnemu gibanju in leta 1943 prišel v Slovenijo. Postal 
je verski referent v kulturniški skupini 14. divizije NOV in PO Slovenije. Več glej 
Ljuba Dornik Šubelj, Osebni fond Jožeta Lampreta (1903-1969), Arhivi, letnik 
26, št. 1, Ljubljana 2003, str. 153-160.
13 Cvetka Praprotnik - Štefka.
14 Podpolkovnik Boris Nikolajevič Bogomolov, od marca 1944 član sovjetske 
vojaške misije pri Glavnem štabu Slovenije (del sovjetske vojne misije v  Jugosla
viji), od decembra 1944 do konca vojne vodja te misije.
15 Jože Borštnar.
16 Matija Maležič - Ciril.
17 Dr. Aleš Bebler - Prim[ož].
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-  bolj pošteni!
Melohar5 na Drav. polju (Zlatoliče) širi »Kri in zemlja« 6 - 
plavogardist!
Po drav. polju širi to od človeka do človeka, drugod s 
pomočjo Gestapa. Na drav. polju ima vpliv, a drugod -  kjer 
jasna nem. pomoč -  ne!

V Prlekiji zelo važno, da mi pred Meloharj. propagando.
Na Štaj. ni več tistih soc. slojev, ki bi lahko bili nosilci -  le 
nekaj tipov (celjski advok. Ogrizek)7.
Na Madž. slabše, ker tam ni bilo takega izseljevanja kot na 
Štaj.! Tam bi bila možna večja osnova za bega!

Na osvob. ozemlju vse za OF. Dobili v odbore celo take 
z rdečo karto (Reichs deutsche), župani itd. (Ljubno, 
Rečica!) -  Dobri delegati v okrajne!

Kulaštvo na osvob. ozemlju -  imajo večinoma gosp. kom. v 
rokah.

Mobilizacija:
ovira: oportunizem voj. kom

objektivno pomanjkanje orožja!
Možnosti ogromne! Samo treba spraviti v red.

Razkroj med vermani zelo daleč -  (imeli po žepih naš 
material, imeli svojo organizacijo!)

Lahko bi še ogromno postojank likvidirali, če bi IV. Z. več 
delala! V postojankah vlada panika!

Razmere v štabu IV. Zone!

Obkom: karakteristika: razdor v Obkomu -  za Vojka8 in

5 Melaher Jože - Zmagoslav, vodja štajerskih četnikov. Več glej: Mlakar, 
Slovensko domobranstvo, str. 28, 463, 475, 476, 479, 482, 485, 489, 508 in 
Ostrovška, Kljub vsemu, knj. 2, str. 76, 159, 160, 167, 170 in knj. 3, str. 159 
in 160.
6 Kri in zemlja. Glasilo slovenskih četnikov. Informativni list Jugoslovanske 
vojske v domovini. Slovenske trupe -  Severna Slovenija (ciklostil, občasno). Le
tnik I—III [1943-1945] v ARS, sign.: AS 1902, Domobranski in četniški tisk, šk. 
20.
7 Anton Ogrizek, advokat in mestni podnačelnik v Celju.
8 Ivan Nemec - Vojko.

proti Vojku.

Vojko kljub vsemu -  žilav, priden, pošten, iskren, -  a 
zagrenjen in zato nekoliko neprijeten. Ni zgrajen, ni 
marksist -  kmečki puntar!
A bilje dober!

Z ostalimi težko!
Dušan Bole neiniciativen!
Strgar9 -  popularen, a komaj nivo okrajnega funkcion. 
Dvojmoč10 -  škodljiv za ugled Obkoma, ne more delati! 

v vojsko!!

PO: Kocbek, 11 Lampret12 dobra!
KP

Štefka13 se bo še razvila, dobra, sposobna!
Bogomolov14 ima pritožbe proti Borštnarju! 15

OZNA dobro, a malo koristi -  Ciril16 ne daje poročil!
VDV po čistki zelo oslabljena!

Partija: OK dobri, a navzdol organiz ni šla -
o okr kom. ni govora!
Široko odprta vrata v P. !
Cela part. org. oportunizem!

Matiia: voj. sit. se strinjam s Prim17., vendar štab boljši kot Prim.

o Obkomu -  Primož bi moral več pomagati, tudi indiv.

9 Albin Vipotnik - Strgar.
10 Tone Dvojmoč.
11 Jože Kocbek.
12 Jože Lampret (1903-1969), slovenski duhovnik. Leta 1939 je bil iz Štajer
ske prestavljen na Hrvaško, v senjsko -  modruško škofijo. Že leta 1941 seje tam 
pridružil narodnoosvobodilnemu gibanju in leta 1943 prišel v Slovenijo. Postal 
je verski referent v kulturniški skupini 14. divizije NOV in PO Slovenije. Več glej 
Ljuba Dornik Šubelj, Osebni fond Jožeta Lampreta (1903-1969), Arhivi, letnik 
26, št. 1, Ljubljana 2003, str. 153-160.
13 Cvetka Praprotnik - Štefka.
14 Podpolkovnik Boris Nikolajevič Bogomolov, od marca 1944 član sovjetske 
vojaške misije pri Glavnem štabu Slovenije (del sovjetske vojne misije v  Jugosla
viji), od decembra 1944 do konca vojne vodja te misije.
15 Jože Borštnar.
16 Matija Maležič - Ciril.
17 Dr. Aleš Bebler - Prim[ož].
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Vida: Mica Šl. 18 v Obkom
Janez: Nimamo ljudi za poživitev štaba!

Ev. : Džidži19 komisar -  (a preteklost)
Kostjakovski20 -  (za zaledno!)

Pepca: pozor pri sprejemanju v P., ni 41 leta, večja budnost; 
posamezniki morajo odgovarjati za21 nove člane!
Mica v Obkom!

Matija: Se strinjam Mica v Obkom
Sprejem v P -  se strinjam, da treba budnosti! Vendar 
je trenutno važno, da pripraviš ljudi, da sploh začno 
sprejemati v P! Vrata se odprejo vsem poštenim 
elementom.
Tudi pri nas: da morajo toliko in toliko ljudi garantirati 
za vsakega člana! -  nekaj sličnega! Treba najti način!: 
osebna odg. sekretarja okrkom itd!

Peter: Štaj tipičen primer, kjer je treba paziti -
formalen lov za masovnim uspehom doslej in bojazen še 
za naprej !!

N. pr. volitve -  danes na Štaj ni tako nujno hiteti z 
volitvami, kakor je bilo sedaj na Prim.
V odbore se nam bodo vrinili razni ljudje
Ko volitve razpisali -  predvsem mednar. efekt (tajnost itd)

danes to odpade, a poveča se notranji pomen! Ne pomeni, 
da kulake odbijamo vendar paziti, da ne more nič škoditi! 
Da seje ta element vrinil -  dokaz gosp. komis = odpor, 
notri kulaški el. To je že signal, daje treba paziti -  
Brezpogojno v vojsko!

Mobilizacija -  paziti, da špek. element ne ostane na 
terenu. Mobil, je osnovno sredstvo za čistko!

Partija: 1. Sedaj bodo rinili v P. špekulanti; politični, skušali se 
bodo zasidrati v P.

18 Mica Šlander.
19 Alojz Žokalj - Džidži, Gigi (1918-2003), politični komisar 14. divizije od av
gusta 1944 do februarja 1945, nato odšel v vojaško šolo v ZSSR.
20 Georgij Kostjukovski, starešina v celici tečaja za izgradnjo vojne oblasti v 
oficirski šoli Glavnega štaba NOV in PO Slovenije.
21 Sledi prečrtana črka “P”.
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2. V aparat se je P preselila -  zato mi moramo P. 
omasoviti. Je treba odpreti vrata. A pri tem paziti -  
Kontrola -  sprejemanja ne otežkočati, -  a 1 garant! 
a velika evidenca nad novosprejetimi in kadr. ods. 
(kaznovati garante, če sprejeli napačno!)

Obkom: še ni nevarnost da OK prerastejo -

Sklep: Mico kooptirati v Obkom.
Premajhna budnost proti bega!
22Bega ni in to manjša budnost. Treba je vnaprej 
razkrinkovati bega. Premalo se to dela, premalo 
razkrinkuje staro Jugoslavijo!
Mi ne bomo pospeševali diferenciacijo sami!

Sklep: Kulaki -  goskom
pismo Vojska 
Luki! Sprejem v P 

Volitve

Politično razlikovanje špekulanta in osnovnega kadra iz 
mase!

Po poti aktivizacije OF!

forsiranje P. -  ne smemo P. preveč forsirati. Mi smo na 
vseobči širini OF! Masa ti partije ne razume, pri večini pa 
še ni nova Jug.
Masovno delo: Nova Jug, vojska, Tito,23 itd. -

Ne na sektaški način P. popularizirati.
1942 mi močno popul. P. takrat prav -  v borbi proti kršč. 
soc. a danes bi to bilo napačno!

Prim. Na shodih govorili Vojko -  nova Jug
Lampr -  OF 
Prim -  P.

Pet.24 boljše da OF govori o partiji in proti gonji proti P (Lampret!)

22 Tu je napisana in prečrtana beseda “Toda”.
23 Josip Broz - Tito.
24 Peter - Boris Kidrič.
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Ang. Napačno je sprejemanje v P. mimo OF odborov

Pet. n. pr. Stari partijci -  ki se niso mogli vživeti v masovne 
organiz!

Kogar smo dobili preko masovnega gibanja -  se je vživel, 
kogar sprejeli poedino -  se ne vživi v masovne org.

Pri vzgoji P. -  interne okrožnice!
kolikor manjka literature, interne študijske krožke,
pojasnjevanje vloge P!

Ang. Mora biti preverjen v delu!

3. Poročilo konferenc!
Peter: masovno organ od spodaj -  dobro!!
Matija: Mi vse to na sejah naprej ugotovili!

4. Agitprop:

Primož: več odsekov -  uredništva
tisk (neperiodična) 

vojska 
part propag. 
umetnost 
šolstvo

Tisk: napake: a) LP ni odpravil lokalnega obeležja 
b) premalo popul. uspehe vojske

Uredniki: Prim -  Gor }
Štaj -  Kor } 

vojaški urednik (dopisi iz vojske)
Tunek25

Matiia: Časopisje res ni tako kot bi moralo biti. -
Vendar dvomim, da bi uredništva v pokrajinah dala 
rezultate.
Tunek dober za voj. uredn. GŠ.

25 Tone Žnidarič - Tunek.
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S k le p : Modic26 -  redaktor »Naše vojske« 27 -  CK
Hafner28 v Lj. Pravico29 -  CK
Tunek -  (Janez) -
Uredniki -  posameznih listov, ne agitprop.
Za umetnike -  Klopčič30

5 . Sprememba v GŠ -
Primož za enkrat pri IOOF 
Peter v soboto v GŠ -

Razno
Učiteljska strokovna zveza -  se naj formira!31

društvo, ki se bo tudi s pedagoškimi problemi 
Kontrolirati: učitelji vsi mobilizirati

Primož -  Joža32 spraševala o izklj.! -  opozori Jožo

Matija: Okrajni odb. Trebnje (Vrbinc!33 ni dober

26 Lev Modic (1913-1989), od septembra 1943 je bil najprej pomočnik, nato 
pa načelnik obveščevalnega centra 18. divizije, leta 1944 je bil na obveščeval
nem tečaju pri Glavnem štabu NOV in PO Slovenije, nato je vodil obveščevalni 
tečaj oficirske šole 9. korpusa, od avgusta do oktobra 1944 je bil glavni urednik 
Partizanskega dnevnika, nato urednik Naše vojske do aprila 1945, koje bil pre
meščen k političnemu oddelku generalštaba Jugoslovanske ljudske armade. Na 
tej funkciji je do junija 1945 opravljal repatriacijo Slovencev.
27 List Naša vojska, naslednik Slovenskega partizana, glasila Glavnega štaba 
NOV in PO Slovenije, izhajal od 12. oktobra 1944. Beseda »Naša vojska« je od
kljukana z rdečim svinčnikom.
28 Vinko Hafner. Glej dopis Centralnega komiteja KPS Oblastnemu komiteju 
KPS za Štajersko oktobra 1944, s katerim imenujejo Vinka Hafnerja za uredni
ka Ljudske pravice za Štajersko in Koroško v ARS, sign.: AS 1487, CK KPS, a.e. 
2366, šk. 23.
29 Beseda »Pravico« je odkljukana z rdečim svinčnikom.
30 Mile Klopčič (1905-1984), oktobra in novembra 1943 je bil propagandist v 
Cankarjevi brigadi, nato do januarja 1944 vodja propagandnega odseka v 12. 
brigadi, do julija 1944 član propagandnega oddelka Glavnega štaba NOV in PO 
Slovenije, nato najprej v.d., potem pa načelnik Odseka za prosveto pri Predsed
stvu SNOS in vodja oddelka za umetnost pri tem odseku. Beseda »Klopčič« je 
odkljukana z rdečim svinčnikom.
31 Ustanovna skupščina strokovne zveze učiteljev in profesorjev iz vseh slo
venskih pokrajin je bila 13. novembra 1944 v Črnomlju. Predsednik je postal 
Matko Ljubič, podpredsednik pa dr. Jože Bevk.
32 Lidija Šentjurc - Joža.
33 Vekoslav Perpar - Vrbinc, od julija 1942 aktivist v podokrožju Trebnje, od 
januarja 1943 sekretar podokrožnega odbora OF Trebnje, od marca do novem
bra 1944 sekretar rajonskega komiteja KPS Mirna, nato prosvetni referent v 
okrožju Novo mesto.
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Saje34 -  brat Sajetov!35 

hrano za vojsko morale dajati naše družine! ima zveze z 
brati -  ki pri Črtomiru36 oz. Mihajlovičevc37 

Pevc Franc, bivši dezerter iz Cank. brig.
Odbor je izdal propustnico za 2 skrivača, da se jih ne sme 
mobilizirati!

Janez: Društvo prijateljev nove Jug ustanovljeno v Trstu38

Sklep Mihi39 depešo:40 odpoved pogodbe zadržati41 

z Vranom42 pogovoriti se glede Štaj

Mihi: Vitoriju43 sporočiti, da imamo tu avijonsko zvezo z Ital.44

Sklep: Cundra45 pred sodišče -  (Predsedstvo)

Palček:46 slab element
iz vojske je zbežal! -

v ok O Mirna peč ni nič delal, prodajal les 
Italijanom -  pozneje poslan v tehn. 
bil izključen -  se v tem času navezal na Jožeta 

Rusa! -  šel v tehniko

34 Uredništvu ni uspelo identificirati osebe.
35 Verjetno je mišljen Jože Saje, k ije  bil pri domobrancih.
36 Janez Marn.
37 Draža Mihailovič - Draža.
38 Glej dok. št. 25, op. 14.
39 Miha Marinko.
40 Beseda »depešo« je odkljukana z rdečim svinčnikom.
41 Centralni komite KP Slovenije je 11. oktobra 1944 poslal depešo Mihi Ma
rinku z naslednjo vsebino: »Mihi 11.10.44. Po Vranovem pripovedovanju je od
poved dogovora s CLN še v Milanu pri Partiji. Lahko potegnete nazaj. Sporoči 
Vittoriu da imamo direktno avionsko zvezo z Barijem. CK«. Depešo glej v ARS. 
sign.: AS 1487, a.e. 91/ 108-C, šk. 6. Vodstvo KP Slovenije je večkrat poskušalo 
doseči dogovor o sodelovanju s KP Italije, zlasti glede tržaškega vprašanja. Tako 
je vodstvo slovenske partije na Primorskem imelo razgovore z delegatom vodstva 
KP Italije Vincenzom Biancom - Vittorijem jeseni 1944. Več glej Troha, Politika, 
Ljubljana 1998, str. 26-38.
42 Dr. Anton Vratuša - Vran.
43 Vincenzo Bianco - Vittorio.
44 Glej op. št. 41 zgoraj. Beseda »Ital.« je odkljukana z rdečim svinčnikom.
45 Stane Cunder. Junija 1944 je bil kot član Odseka za trgovino pri Predsed
stvu SNOS zadolžen, da v Italiji nabavi razni material za vojsko. Pri tem naj bi 
naredil več nepravilnosti, poleg tega pa naj bi se predstavljal na Primorskem za 
člana SNOS, zato je bila proti njemu uvedena preiskava. Iz KP je bil izključen 
marca 1945, ponovno sprejet pa je bil aprila 1945.
46 Živojin Prosenc - Palček.

198



še naj pokaže če je vreden!
{ izključitev bila utemeljena, naj še počaka!

Belokranj. sodišče -  Francozi -  dezerterji! 
morajo postopati

Delo med ženami
47 kongres SPŽZ

Mici Lesk:48 v delavnico -  polit, delo! 
glavni odbor SPŽZ

Roza Maček -  ?

Iva49 na Štajersko! ne v bolnico!!
Rdeči križ poslovanje -  Črnomelj!!

Za del, enotnost Brejca50 poklicati nazaj!!

članki:
Delo:

Celota nalog pred nami PeterV51

Delo komun, v vojski JanezV52

Napake po terenu: birokrat. VidaV53

karierizem 
lik partijca -  

Delavski razred Peter54

Sovj. Zveza (ob 7. nov.) Primož55 -  Trst, 56

Primož 57

Narodna oblast Peter

—> (Vitkovič58 se cerkveno oženil!)

47 Tuje prečrtana beseda “posvetov”.
48 Marija Leskošek.
49 Francka Rakar - Iva.
50 Tomo Brejc. Beseda »Brejca« je odkljukana z rdečim svinčnikom.
51 Ime »Peter« je napisno s svinčnikom.
52 Ime »Janez« je napisno s svinčnikom.
53 Ime »Vida« je napisno s svinčnikom.
54 Ime »Peter« je napisno s svinčnikom.
55 Ime »Primož« je napisno s svinčnikom.
56 Sledi prečrtana beseda “Unrra”.
57 Besede »Narodna oblast, Peter, Primož« so napisane s svinčnikom.
58 Janez Vitkovič, član Okrožnega komiteja KPS Bela krajina do oktobra 1944.
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Vprašanje naših meia Primož

(Partija in Skoj) 59

ŠT. 31 

ZAPISNIK SEJE CENTRALNEGA KOMITEJA 
KOMUNISTIČNE PARTIJE SLOVENIJE 

DNE 13. OKTOBRA19441

13. 10. [44],
Peter [Boris Kidrič], Janez [Boris Kraigher], Matija [Ivan Maček], 
Pepca [Kardelj], Angela [Ocepek], Primož [Aleš Bebler], Vida 
[Tomšič]

1 . Polit, situacija -
Pet.: Krišt.2 pisma -  razlika: a) zasedba Prim -  It. -  skupno z It. 
v vstaji

b) zasedba mest -  rušitev aparata -
Analiza -
Razvoj OF kot enotne -  danes zaključen -  se bo ožila toda OF 
kompaktna trdna množična3 vseh mas -
Ne pomeni, da ne bo odpadanja tudi v vrhovih, ne pomeni, da se 
ne bodo pojavili poskusi frake, tvorb.
Povsod doma in posvetu -  pregrupacija reakcije !
Skušajo dobiti pozicije v naših institucijah in v raznih 
organizacijah -
Del duhovščine -  v R Križ -  , ki povsod postal torišče za reakcion. 
sredinske elemente! Brez naše budnosti -  RK za nje tudi mednar. 
organizacija preko katere lahko dobe zvezo!!

V zvezi s pregrupacijo bodo razna neizčiščena vprašanja pri njih
-  DE itd. -

nato je bil pri OZNI.
59 Besedilo od »Vprašanje« do »Skoj« je napisano s svinčnikom.

1 Izvirnik, napisan s črnilom v zvezek, je v ARS, sign.: AS 1487, CK KPS, a. e. 
19, šk. 1. Zapisnik je pisala Vida Tomšič.
2 Edvard Kardelj - Krištof.
3 Sledi prečrtana, nečitljiva beseda.
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(Fajf.4 projekt za soc. skrbstvo -  DE kot predstavništvo del. 
razreda pomeni spustiti v vodstvo del. razreda še koga drugega 
razen P.

Agitprop -  o teh vprašanjih !
Mnogo diskutirati -  a vsa vprašanja postaviti ostro -  brez 
osebnega zaletavanja!

2 . se v naših org. pojavlja poleg oportunizma neverjetno 
sektaštvo!

Ne proti kulakom kot kulakom ampak proti saboterjem, 
sebičnežem itd -  in s tem bo istočasno udarec po kulakih!

Metlika -  posledico svojega slabega dela -  proglašajo za 
dviganje reakcije itd!
Reakcija dejansko nastopa a ne se frontalno proti njim. 
Mnogi smatrajo, daje policijsko delo tam kjer je še 
politično!

Na terenu razjasniti zakaj gre -  ne samo drobne recepte! -

Matiia: Se v glavnem strinjam a:
Pri RK smo mi v prvi vrsti krivi -  na sejah mi postavljali: 
vse pritegniti -  in to je potem šlo brez kontrole! 
sektaštvo: mi pobijali, a v časopisju se ni udarjalo 
sistematično in nazorno -
Še samemu funkcion. kadru v vojski in na terenu ni 
jasno -  smatrajo »na koncu bomo šli še naprej«

Je nevarnost, da se pojavljajo v vrhovih elementi, ki hočejo 
stran. Važno je, da delamo z njimi. Stalni razgovori -

Vprašanje razbijanja starega aparata ! treba jasno postaviti!

Pepca: Paziti na odseke !

Peter: Bratko5 -  na odseke; za part. organizacijo, da bo delal z

4 Tone Fajfar. Več glej Tone Fajfar, Odločitev, Spomini in partizanski dnevnik 
(dalje Fajfar, Odločitev), Ljubljana 1981, str. 512. Glej še članek Tone Fajfar: 
Smernice socialne politike v bodoči Sloveniji, (1944) v ARS, sign.: AS 1487, CK 
KPS, a.e. 338, šk. 9.
5 Ivan Bratko.

201



njimi!

Angela: RK: »nepolitična« -  za pomoč Nemcem!
duhovnik mora biti predsednik! 
duhovniki imajo zvezo s šk. tudi že danes -

Primož: Agitprop: kje se bodo vgnezdili sovražniki v gospodarskih 
pozicijah

Peter: Pustili so pri RK, da so prišli v vodstvo!
spekulanti naj pomagajo, a ne na vodilne pozicije!!

Napad ne frontalen n.pr. Mihin članek v Partiz. 
dnevniku! 6

Ločitev cerkve od države! Pisati o tem, da za nas ni 
nevarna bega duhovšč, ki šla proti nam. A tista 
sredinska, ki ni takrat, ko so se stvari ustvarjale 
niso pomagali:
Tolči na tem na čemer so se diskreditirali: 
bega z okup.
sredn -  niso nič pomagali, danes bi pa radi imeli funkcije. 
Na Prim. paziti in ne zoževati bazo z duhovščino.

Opozoriti tudi na hrv. napake TAH, verski pouk! RSJ ne 
vse prevzeti -  ker imajo drugi direktne zveze!

Pet.: DE -  ne bo šlo, da bi del. E. bila pop. identična s strok,
organizacijami!

1. Enotnost del. razreda je pri nas vzpostavljena -  danes 
ne rabimo več za org. mas. del. en. ks in sd. Kjer jih pa 
puščamo na teren -  mi DE razbijamo. DE pod P

2. Gl. odbor DE -  le manifestacija, ki ne sme dobiti 
organizacijskih oblik

3. Odbori DE bodo izhodišče za organiziranje sindikatov 
na terenu. N.

6 Verjetno je mišljen članek Miha Marinka: Zmota sebičnežev, Partizanski 
dnevnik, leto II, štev. 264, 4. oktober 1944, str. 1.
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4. Nima smisla, da postavljamo raj. odb. DE

5. Ni še čas za dokončno rešitev ? sindikatov. A ne puščati 
na teren! Treba je pri del. razr. jasno povedati, daje P 
avantgarda del. razreda!

Kriterij spom. znakov:7

1. člani starega IO od 1941 1.
2. “ -  “ politbiro P. od 19411.
3. OF delavci -  pionirji -

Sklep: Jeras8 član P.

OZNA
Matija: Vsemu kadru sem točno razložil kaj je OZNA in v kakšnih 
odnosih mora biti do P.
Vran9 -  k Matiji. -

Peter: 1. Treba gledati s stališča celote, ne drobnjakarstvo -
ampak

Iz OK in OKK kadre za OZNO -  org. in kadr. odsek! 
intel. in delavce -  razgledane!

2. V kurzih treba jim pokazati družbene procese, 
zgodovino OF!
dokumentna tehnika -  Vid10 k OZNI 
Sedaj v It. čas izkoristi!

Sklep: Relejne stanice pod KNO / / Org sektor z Matijo!

7 Predsednik NKOJ maršal Josip Broz - Tito je 14. septembra 1944 izdal od
redbo o »Spomenici 1941« za borce in vojaške ter politične funkcionarje, ki so 
vstopili v partizanske enote ali delali v civilnih organih narodnoosvobodilnega 
gibanja nepretrgoma od leta 1941 dalje.
8 Josip Jeras.
9 Dr. Anton Vratuša - Vran. Do sredine decembra 1944 sta v delokrog prvega 
odseka OZNA za Slovenijo sodili inozemstvo in okupirano ozemlje Slovenije. 
Posebno linijo za Italijo je vodil najprej dr. Anton Vratuša. Na pot je krenil 30. 
oktobra 1944, njegova naloga pa je bila, da obnovi stare zveze nekdanjega Od
delka za inozemstvo pri Odseku za notranje zadeve. Poročila, ki jih je pošiljal, so 
se nanašala na italijansko narodnoosvobodilno gibanje, Komunistično partijo 
Italije in Komite narodne osvoboditve za severno Italijo. Več glej Dornik, Oddelek 
za zaščito, str. 21, 71, 76 in 77.
10 Ignac Gregorač - Vid, namestnik vodje grafičnega oddelka Centralne tehni
ke KPS od julija 1944, nato vodja centralnega kolportažnega oddelka. Oktobra
1944 je odšel v oddelek za zaščito naroda v Beograd.
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S strnitvijo odseka za izgradnjo oblasti
in odseka za notranje zadeve -  še počakati -  

vprašati NKOJ -  kako bo to organizirano
(Zečevičeva direktiva: 11 skupaj 
(Krištof ločeno ! )

Sklep več projektov za grb Miha B! 12

Fin, polit: mi doslej na deflacijskem stališču - 
ni bona
treba iti postopoma v inflacijsko politiko -  
dvigati maksimirane cene!

pohiteti z boni
dvigati maksimirane cene!

Primož: Članek o Koroški -  v Delu -  o Koroški in 
(Krištof ) Celovcu

OZNA -  KNO -  vsi naši fantje! Vse straže po konsp. 
punktih!

Spominski znak:

Pepca tisti, ki so bili najbolj odgovorni polit, funkc. 
Miha B do okr. odbora -

in vsi, ki imeli z vojaškimi posli opravka.

Odlikovanja !
Janez sestavi prvi predlog!

11 Pri OZNi se na zahtevo poverjenika za notranje zadeve pri predsedstvu 
NKOJ Vladimirja Zečeviča, oktobra 1944 ustanovi upravni oddelek. Več glej 
Dornik, Oddelek za zaščito, str. 60.
12 Dr. Marijan Brecelj - Miha B.
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ŠT. 32

ZAPISNIK SEJE CENTRALNEGA KOMITEJA
KOMUNISTIČNE PARTIJE SLOVENIJE

DNE 24. OKTOBRA19441

24.X. 1944

Janez [Boris Kraigher], Peter [Boris Kidrič], Matija [Ivan Maček], 
Primož [Aleš Bebler], Angelca [Ocepek], Vida [Tomšič]

Ahac [Dušan Pirjevec], Tomo Br. [ejc]

1. DE
2. Volitve O F
3. Vojska
4. Gorenjska
5. Ahac V
6 . Agitprop
7. Odlikovanja
8 . Razno -

1. Ahac
Peter Avstr. bat. v NOV2 predvsem polit, pomen -  izhodišče 

našega dela -  ne nastopamo kot okupatorji!
Ustvarjati part. edinice v Avstr -  potrebno3 -  vendar malo 
verjeten uspeh
Zbiranje pri nas in skupno poslati tja!
Ahac: referent GŠ za delo med Avstrijci v NOV

1 Izvirnik, napisan s črnilom v zvezek, je v ARS, sign.: AS 1487, CK KPS, a. 
e. 19, šk. 1. Zapisnik je pisala Vida Tomšič. Obstoji še tipkan zapisnik, ki je 
verjetno nastal na podlagi gornjih »zabeležk«. K tipkanemu izvodu je priložen 
dokument (v nemščini) Gedächtnisprotokoll über die Beschluesse zu einigen 
österreichischen Fragen, 16. oktober 1944. Podpisan je: Andrej. Priloga ni ome
njena v zapisniku. Glej ARS, sign.: AS 1487, CK KPS, a.e. 17, šk. 1.
2 Avstrijski partizanski bataljon je bil ustanovljen na podlagi odredbe Glav
nega štaba NOV in PO Slovenije dne 24. novembra 1944. Po ukazu štaba 7. 
korpusa so 12. januarja 1945 bataljon dodelili 15. diviziji in dne 13. januarja
1945 vključili v Cankarjevo brigado, nato pa 13. aprila 1945 v Gubčevo brigado. 
Komandant bataljona je bil Max Baier, politični komisar pa Roman Füchsel. 
Glej Odredbo Glavnega štaba NOV in PO Slovenije z dne 24. novembra 1944 
za ustanovitev 1. avstrijskega bataljona v sestavi NOVJ v Zborniku, VI. del, knj. 
17, dok. št. 75, str. 504-505 in v ARS, sign.: AS 1581 Glavni štab NOV in PO 
Slovenije, šk. 5.
3 Sledi prečrtana nečitljiva beseda.
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Seia z Avs.: Peter prevzame skupno -  GŠ: Avstr. -
2. DE. prisoten Tomo Brejc4

Janez: DE ne sme postati5 posrednik med KP in sindikati.
DE: iniciativni organi za ustvarjanje sindikatov 
Vse druge institucije: ustanove oblasti 

oz. sindikatov
Peter: Stremeti: 1. enotni sindikati v Jugoslaviji -  nemogoča je 

federativnost sindikatov
2 . sindik. morajo utelešati dejansko enotnost del. razreda 
pod vodstvom KP -  x6

sindikati bodo imeli nove naloge v graditvi7, čeprav še v 
kapit: mezdni boj itd sindikat lahko v celoti stopi v OF in 
ni potrebno, da imamo razen sindikatov še kake druge 
organizacije; strok. org. predstavljajo OF na obratu

V OF bomo imeli še vedno v organizaciji: 
sistem zaposlitve 
sistem kvartne, ulične 

Odbori DE za nas izhodišče za organizacijo sindikatov. 
Priprava:

Tomo v Gl. O.
Gl. O. se ne izpremeni v pripravljalni organ, ampak ostane 
manifestativni organ DE; list naj naglaša vodilno vlogo KP 
v delavskem razredu.
Ne prevelike pažnje polagati obratom, kjer danes nimamo 
večine delavstva in tudi ne najboljšega. Treba čimveč 
tiska o tem, brošure itd. v vojsko.
Pripraviti sindikate predvsem tako da se pripravi ves 
materijal, kje tovarne itd

Napačno sedaj ustvarjati raj. odbore DE in jih podrejati 
Jan: Nekje so raj. odbori DE že ustanovljeni (Gorenjska,

Štajerska!)

Pet.: Gledati s stališča: ali nam odbori DE koristijo ali ne.
Kjer ni treba, kjer delavstvo že v OF tam posebni ODE 
razbijajo enotnost !

DE na Štaj samo na fabrikah, raj. in okrožnih odborov ne! 
Ahac : ODE na Štaj začeli “mezdno gibanje«

4 Besedilo »prisoten Tomo Brejc« je napisano s svinčnikom.
5 Sledi prečrtana beseda »vmesn«.
6 »x« je napisan s svinčnikom.
7 Sledi prečrtana beseda »posebna«.
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Matija: Napaka nas vseh, da nismo na seji rešili!
ODE v Črnomlju, na Štaj -  se že vidi, da napačno

DE: naloga: iniciativa za ustvarjanje sindikatov

Po tovarnah, kjer je treba 
Zbrati material

Del. ustanove, ki ustanovljene za delavstvo morajo
spadati direktno pod sindikat
to edino možna rešitev -  ni pravilno pod odseke!

Začasno upravo treba, da prevzamejo komisarji -

Res: v tisku reševati ta vprašanja in v NOO!
Pet: in prevajati v italj -  važno za trž. prolet. -

Vse ljudi (Svet8. Fajfar9) zaposliti maksimalno na druge 
sektorje
List DE naj ne izhaja prepogosto. Njihovi članki v smislu 
utrjevanja DE, vloge P.
Uporabiti jih za zbiranje konkretnega materiala -  
Mater, o ustanovah, ki jih je treba principielno razbiti !

Pomoč Tomotu (Luka10, Tine Železnik11 -)

Ne organiz DE; ODE po fabrikah, v jugoslov. merilu, 
danes pripravljalno delo

na Štaj pisati naj ne ponavljajo ustanav ODE (Kovač12); 
Luka proti!

Vpraš DE organizacijsko = skretanje; ker je rešeno z 
vodečo vlogo P

z mobilizacijo
z ODE na tovarnah = OF v tov . 

danes DE -  manifestacijsko! 
sicer bo razbijanje del. razreda!

8 France Svetek.
9 Tone Fajfar.
10 Franc Leskošek - Luka.
11 Anton Šušteršič - Tine Železnik.
12 Stane Kovač.
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Čvrsto linijo enotnosti pod vodstvom KP in nič popuščati!

Pet.: Ustanove razbiti
sindikati bodo prevzeli 
rešeno bo v jugoslov. merilu
trenutno prevzame Predsedstvo (postavi komisarje)

Material, ki se zbira - v vpogled vsem!
Razbijati teorijo za prevzemanje institucij -

Gl. ODE: Luka. Svetek, Fajfar, Angelca, Kovač, Toman13, 
Štefan Pavšič -

List DE -  del. enotnost je ustvarjena! (po potrebi) 
vedno: ali koristi ali ne -  ali izgubljamo vodilno vlogo -  
jedro je v vojski, ne v obratih.

3. Volitve OF
Vida: Volitve v Beli kraj! -

Matiia: Zakaj še ni potrjen OK Bela krajina?
Stanka Bajuk čl. OK - udariti po govoricah! 
takoj okrajne komitete na novo!

Peter: Volitve je treba izvajati v zvezi in s pospešeno politično 
aktivizacijo v krajih. Treba sklicevati sestanke OF, 
obdelati in nato izvesti volitve. Treba postaviti na podlago 
polit, aktivizacije vasi -  
okrajne enako! Ko že razgibano!
Okrožnico o tem14

Dopisi terenskih organizacij OF o volitvah.

ZSM in SPŽZ -  na isti način, a počasnejše!

Gre za poživitev, demokratizacijo15 pritegnitev novih. 
Matija: Vsi naši aktivisti nagnjeni k sektaštvu, odbijajo nove, ki 

niso bili prej! Pri vseh tendenca odbijanja novih!

13 Tone Toman.
14 Okrožnico Izvršnega odbora OF dne 1. novembra 1944 Vsem pokrajinskim 
in okrožnim odborom OF o pripravah na volitve v tajništva in plenume OF, glej 
v ARS, sign.: AS 1502, Izvršni odbor OF, šk. 1
15 Sledita prečrtani besedi »starih odb.«.
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Pet.: Proces možno in pa: da oni iz 1941 odpadajo, prihajajo
novi!

4. Vojska
Peter: Poročilo o operacijah -

Nem. ofenziva propadla v glavnem radi splošne nem. 
oslabelosti in naše moči -  a sicer nekaj stvari, ki jih 
moramo popraviti -

Štabi so se razbijali 
zveze med edinicami popokale - 
partiz način! umikanje borbam, precej ranjenih, 

mnogo pogrešanih, dezertacij ni bilo 
utrjenost! prehitro!

Organizacija div. brig štabov prepuščena GŠ!

Štab div.: 50 ljudi a dejansko 400 ljudi ! }  vse
brigada 100 ljudi } 4.000!

Zato predlog: razlikujemo formacije, ki imajo poleg operac, 
še terit. organiz. nalogo GŠ. korpus a div. in brig. samo 
operacijske naloge!

Vse odseke in oddelke mesto da bi pomagali organizirati 
navzdol, večajo in povzročajo nov aparat na terenu; treba 
izpremeniti!

Neoboroženih še precej, tudi v formacijah, desetinah - 
nekatere brig. boljše: pri komorah! Odločili: neoborož. pri 
komorah!
Desetina v edinicah ni desetina! Uvesti stalnost desetine, 
dvigati desetarje,

Nizek nivo nižjega komandnega kadra, a so tudi 
neupoštevani od višjih 
Nivo v podof. šoli previsok!
Treba dvigniti nižji komandni kader: 14 dnevni praktični 
kurz! V Beli kraj; na kurz 300 -  400 ljudi - 
Komandant in komisar:?
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Dore16 ? Ferfila17 (doslej sekretar politodela)

Težko s politdelegati, nizek nivo!
komisarski kader ni slab -  a dati jim pomoč. 

Poleg podof. šole še kratek kurz za politdelegate! da bodo 
sploh znali časopise citati!

Saniteta: malo prostora za ranjence -
še : konspirativne bolnice 
boln. v zaledju 
vprašati Bari

Finance: GŠ izdatki 6  milj 
ima 1

odlikovanja -  komisarji korpusov, divizij -  osebno 
odgovorni, da predlagajo!>
nam. kom. korpusa: Nedeljko18 mesto Križevskega. 19

Silas20 poneveril 35.000 lir
demoraliziran -  proces !

streljati

Polit, stanje v vojski :

nizka iniciativa, čim nižje tem manj; nihče je ne budi, zamenjujejo 
vpraš. iniciative z disciplino! Osnovni vzrok: nedelavnost part. 
organizacij :
IX. brig 158 čl part., part. ne seže nižje od bat. funkcionarjev!
Part. v vrhovih! in nesposobna razviti kar bi morala v vojski 
razviti: iniciativnost!

v masi se začelo precejšnje nezadovoljstvo političnega značaja: 
"zamenjali so se ljudje, stvar je ostala«; —>■ novomobiliziranci a 
med njimi ni partorg. Ves naš tisk namenjen samo terenu, ne

16 Edo Mihevc - Dore (1911-1985), komandant podoficirske šole ter načelnik 
inženirskega oddelka Glavnega štaba NOV in PO Slovenije.
17 Ignac Ferfila, komisar podoficirske šole 7. korpusa.
18 Dušan Majcen - Nedeljko, namestnik komandanta 7. korpusa od 24. okto
bra 1944 do 15. maja 1945.
19 Jože Malnarič - Križevski.
20 Rudi Knez - Silas. Višje sodišče pri Glavnem štabu NOV in PO Slovenije 
ga je 26. oktobra 1944 obsodilo na smrt zaradi kriminalnih dejanj (poneverbe 
denarja).
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v o js k i !

V vojski ni toliko karierizma, kot po raznih oddelkih! Pač pa 
skušajo ofic. često z zunanjimi sredstvi vzdrževati disciplino -  se 
ne pokaže kot oficir! Velika odtujenost komandnega kadra od 
vojske!

Polit, funkcionarji na splošno slabši kot vojaški, a dober kader, 
boljši kot povprečni kader na terenu. Nimajo pravega načina dela.

Part. sekret, so povezani s štabi in popuščajo, so sokrivi napak !

Politodel Ferfila sekr; neokreten!
Hafner Ančka -  dobra razmeroma 
Jurančič21 17 let! 

dobri, a ni organ CK, ki bi bil sposoben pomagati organizaciji;
1. Part. org. poživiti, CK mora tu delati več 

člani CK s politodeli!

2. Tisk za vojsko -  ne samo iz današnjega stališča ampak iz 
stališča bodočnosti -  ker je v vojski danes vse! Ves tisk 
danes je terenski!
»Naša vojska« 2 x tedensko! minimum vsaj

1 X redno

3. Agitprop CK o vseh vprašanjih naših pridobitev vrsto 
popularnih brošur za v vojsko!
Gojiti partizanski odnos do orožja! a ohranjajo odklonilni 
odnos do tehničnega napredka!

4. Nove kadre za politodele -

Matija: Za te napake že dolgo vemo, a doslej sklepali, a nismo 
izvršili
Treba realno skleniti in narediti!

Dokler bil Rudi22 za part.org. dobro !
Danes pa ni človeka, ki bi o teh stvareh stalno vodil 
računa!
A sedaj v naših brigadah nov element, ki je sicer predan, a 
neizgrajeni.

21 Vladimir Jurančič.
22 Viktor Avbelj - Rudi.

211



V vojski še mnogo starih partizanov, ki spadajo v vojsko, a 
še niso sprejeti v Partijo!
Celo nam. četnih politkom. nepartijci !
Od CK ne dovolj kontrole in tudi ne pomoči!
V CK odgovoren za part. org. v vojski!

Komandantski in komisarski kader res najboljši, a ni bilo 
dovolj kontrole, kaj delajo.
Vse polit, delo se prenaša na politodelegate in tiste, ki 
dobro čitajo -  N.pr. v garnizonu ni polit, dela! 
Administrativno delo, a ni polit, dela! Pažnjo garnizonu! 
Organizacija divizij in brigad! treba zmanjšati!

Neoborožene ne vse v komoro! Če je desetina prenatrpana 
z neoboroženci je treba zmanjšati, a sicer pa ne vse v 
komoro! Komora sama ne sme biti brez orožja! In ne 
prevelike komore!

Tudi iz moralnega stališča za neoborož. slabo v komorah! 
Iz vzgojnega stališča ni dobro ločiti preveč neob. in oborož.

Podofic. kurz res doslej ni dal, kar bi moral -  preveč 
teorije. Bilo premalo kontrole! tudi nad dvigom gojencev. A 
nisem za to, da vse v Belo kraj.! Hrana !

Ne strinjam se z Doretom kot komandantom šole! treba 
partizana! Komisar bi bil Ferfila, če je nadomestilo!

Operacije -  Peter točno! Kazni za napake.

Vida: Osnovno -  politodeli in
pomoč!

Janez: Vpraš. balasta se v vojski že ves čas postavlja -  tu ne gre 
za prevelik aparat, ampak za zaposlitev in rast aparata!

N.pr. obveščevalne edinice, bi morale biti kot vojaške 
formacije, a jo štejejo v komoro; enako minerske edinice! 
Gre za to, da dejansko vojaško organiziramo!

Pokretne bolnice pri divizijah -  lahko počasi odpraviti pri 
VII K.
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Pri odredih imajo ogromno odsekov = kopija drugih voj. 
edinie (div, brigad)!

Važen je kurz za politdelegate! Paziti: srednji part. kurz, 
da ohrani svojo višino!

Finance -  IO,
posojilna kampanja krepko, za lire!

Part. org. v vojski osrednje vprašanje CK. Smatram, 
daje bilo principielno napačno, daje bil Rudi izven CK 
odgovoren za partorg. v vojsko!

Poleg tega, da gre CK v vojsko; tudi oblastni in OK 
morajo voditi brigo za to!

Pisma Luki23 in Mihi24, da neposredno o teh vprašanjih 
kontrolirata delo. Eden od nas v IV. Zono!

div. kom enako kot OK in še več -  politodelom kot kontrol 
in inštrukt organu CK -  možnost da gre na OK.

Politodeli -  najboljši, ki bili možni!

Komisar podof. šoli : stari -  
Dore nastavnik šole.

Slabo: da so part. sekr. namestniki politkoma -  biti voj. 
funkcionar, a ne v štabu!! -

a to jugoslov25

V principu in praktično pravilno, da niso neoboroženi 
v edinicah. A oborožitev n.pr. neoborož. pomočnik 
mitraljezca ostane!! Ne balast, a vendar zaposleni.

Desetina stalna formacija, ki jo je treba izpopolnjevati !

23 Franc Leskošek - Luka. Glej pismo Centralnega komiteja KP Slovenije 
Francu Leskošku dne 28. oktobra 1944 v ARS, sign.: AS 1487, CK KPS, a.e. 
2363, šk. 23.
24 Glej pismo Centralnega komiteja KP Slovenije Mihi Marinku dne 28. okto
bra 1944 v ARS, sign.: AS 1487, CK KPS, a.e. 1900, šk. 19.
25 Besedilo »a to jugoslov« je napisano s svinčnikom.
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Peter: 15.div. 18.div.
Hafner V .26 Vasja27

Maruša28 Hafner29

Peter30 Jovo31

Na Prim: Mira32 sekr; Sarli33 član politodela
Jurančič v PK Skoja
Tone Dvojmoč na Štaj. sekr politodel
Vida v CK odg za part.org. v vojski
Primož načrt brošur za vojsko

1 tiskarna za vojsko -
Mara Rupena za delo v vojski -
Nedeljko namestnik komandanta VII. K
(Lah34 operac. odsek)

Matija se ne strinja s tako zamenjavo 
in če Malnarič ne more ostati: drugega

5. Gorenjska
Vida: Stanje na Gor. iz pisem in poročil35

Janez: pismo Mihi36 o vseh napakah na Gorenj in naj on
napravi red.

Zahtevati od Obkoma pregled 
Rešeno precej, če Matija37 sem; 
počistiti in vse v vojsko

26 Vinko Hafner.
27 Vasja Kogej (1924-2006), vojaški obveščevalec Glavnega štaba NOV in PO 
Slovenije.
28 Ljudmila Saje - Maruša.
29 Ančka Hafner.
30 Lojze Šoštarič - Peter.
31 Ivan Galič - Jovo.
32 Verjetno Slava Kronegger Bračič - Mira.
33 Verjetno mišljen Šarli - Karel Taufer, član politoddelka 15. divizije od julija 
1944.
34 Borivoj Lah - Boris, načelnik štaba 1. slovenske artilerijske brigade od ju 
nija 1944 do marca 1945, nato komandant 1. slovenske artilerijske brigade do 
13. maja 1945.
35 Glej poročila, dopise in zapisnike sej Oblastnega komiteja KPS za Gorenj
sko v ARS, sign.: AS 1487, CK KPS, šk. 20.
36 Glej pismi Centralnega komiteja KP Slovenije dne 21. oktobra 1944 in 28. 
oktobra 1944 Mihi Marinku v ARS, sign.: AS 1487, CK KPS, a.e. 1899 in a.e. 
1900, šk. 19. Miha Marinko se je  14. novembra 1944 v Bohinju udeležil zbora 
aktivistov OF jeseniškega okrožja.
37 Maks Krmelj - Matija.
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Peter: Mihi še vse tisto v pismo kar smo mi sklepali,
ko bil tu Bogdan38, da bo imel pregled.

Matija: Bogdan ne odgovarja popolnoma, 
treba pisati Mihi in Obkomu.39

Pri mobilizaciji paziti, da se da tudi dobre partijce, 
ne samo slabše!

-  da se vidi, da to ni kazenska stvar, ampak 
potreba vojske -  

Janez: Čistka: vse v vojsko, kar ni na terenu nujno potrebno -

6 . Agitprop:
Primož: a) Oktob. rev:

Proglas40

Okrožnica za proslave -  praznik SZ41

z nar. osv. stališča 
teze za govore 

Stalin:42 Okt. rev. in dva članka pozneje
Mednar. pomen43

Stalin: Domovinska vojska se izda!44

Depeše Obkomom45 

Dnevno povelje vojske46

38 Bogdan Osolnik. Osolnik je bil na seji Centralnega komiteja KP Slovenije 
10. julija 1944. Glej dok. št. 18.
39 Glej pismo Centralnega komiteja KP Slovenije dne 28. oktobra 1944 Mihi 
Marinku in dopis dne 9. novembra 1944 Oblastnemu komiteju KPS za Gorenj
sko v ARS, sign.: AS 1487, CK KPS a.e. 1900 in a.e. 2008, šk. 20.
40 Glej Proglas Centralnega komiteja KP Jugoslavije za 7. november 1944 v 
ARS, sign.: AS 1487, CK KPS, a.e. 241, šk. 8.
41 Glej okrožnico Izvršnega odbora OF dne 29. oktobra 1944 Vsem pokra
jinskim in okrožnim odborom OF o proslavitvi 7. novembra -  27-letnice Velike 
oktobrske revolucije v ARS, sign.: AS 1670, Izvršni odbor OF, šk. 1 (432).
42 Stalin Josip Visarionovič Džugašvili.
43 Stalin je napisal več brošur o oktobrski revoluciji, med drugimi tudi Okto
brska revolucija ter Mednarodni značaj oktobrske revolucije. Glej v ARS, sign.: 
AS 1547, Zbirka revij, šk. 56.
44 Brošuro Stalin: O veliki domovinski vojni SZ je izdala Propagandna komisi
ja Izvršnega odbora OF (1944). Glej v AS 1547, Zbirka revij, šk. 62.
45 Glej depešo Centralnega komiteja KPS 26. oktobra 1944 Mihi Marinku in 
Francu Leskošku, s katero sporoča, daje Izvršni odbor OF postavil 7. november 
kot praznik zavezniške države, zato je potrebno pripraviti razstave, v ARS, sign.: 
AS 1487, CK KPS, a.e. 91/126-C, šk. 6.
46 Glej Dnevno povelje Glavnega štaba NOV in PO Slovenije dne 7. novembra
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Peter: Proslave po okrožjih s kult. programom
Ton vsega ne sektaški -  v smislu proslave drž. praznika 
zavezn. države !

b) Brošure: Višinski: država novega tipa47

Ustave z vsemi dodatki48 

o kulturi
c) propagandisti -  pri OK, eden ali več -

ne članov agitpropov; ki bi vodili ideološko vzgojo part. 
kadrov v celicah. Absolventi šole pri CK

Matiia: danes bi bilo napačno imeti posebne propagandiste, ker se 
mora ves OK zanimati za part. vzgojo.
In ni takih ljudi, ki bi jih lahko porabili za to !

Peter: pri nas bi se to danes izrodilo - 
novi profesionalci

49 možno, da v okviru agitpropa 1, ki posebej propagandist, a 
za njegovo delo odgovarja OK

Propagandist kot član OK 
agitpropov ni

Zaostritev odnosa do umetnikov od strani Apiha:50 Mile51 

članek
na sestanku -  član Partije

Peter Partija je danes faktor, ki povsod ogromno pomeni -

7. Kadrovska komisija
in personalni oddelek Preds. SNOS.

Mira Tomšičeva načelnik odseka
in član kadr. komisije!

1944 o praznovanju 27. obletnice oktobrske revolucije v ARS, sign.: AS 1481, 
Glavni štab NOV in PO S, šk. 5.
47 Vyšinskij, Andrej Januarevič: Sovjetska država -  država novega tipa: (refe
rat prečitan na seji Akademije znanosti ZSSR 20. novembra 1942), Agit. prop. 
komisija pri CK KPS, 1945. Glej ARS, sign.: AS 1547, Zbirka revij, šk. 65.
48 Ustava (Temeljni zakon) Zveze Sovjetskih Socialističnih republik, Izdala 
Agit-prop komisija pri PK KPS za Primorsko Slovenijo, 1944. Glej ARS, sign.: AS 
1547, Zbirka revij, šk. 65.
49 Pred tem stavkom je napisana beseda »Sklep«, a je prečrtana.
50 Milan Apih.
51 Mile Klopčič.
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g. Odlikovanja:
Janez: predlog
Peter: GŠ ne more odlikovati člane IO, CK itd

ŠT. 33

ZAPISNIK SEJE CENTRALNEGA KOMITEJA 
KOMUNISTIČNE PARTIJE SLOVENIJE 

DNE 30. OKTOBRA19441

30.10. [1944]
Janez [Boris Kraigher], Peter [Boris Kidrič], Matija [Ivan Maček], 
Primož [Aleš Bebler], Vida [Tomšič]

1. Krištofovo2 pismo
2. Mlad. kongres
3. Razno
I.
1. Komisija3

Peter: stvari prišle v zaključno fazo -  zato mater, ki ga Drž. kom.
zbira važno, da enakopravna -  torej le tuie zločince! 
Domače -  doma reševati.
Materijal -  OZNI predati

in propagandistično porabiti 
So tudi domačini, ki so vojni zločinci

Objava ne sme biti proglasitev za vojne zloč. 
in tudi ne uradna objava komisije

Pregledati spisek juristov za komisijo -  tu4

1 Izvirnik, napisan s črnilom v zvezek, je v ARS, sign.: AS 1487, CK KPS, a. e. 
19, šk. 1. Zapisnik je pisala Vida Tomšič.
2 Edvard Kardelj - Krištof.
3 Mišljena je Državna komisija za ugotovitev zločinov okupatorjev in njihovih 
pomagačev.
4 Seznam ni priložen.
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Vito5 sem in pred CK odgovoren za pripravo materijala o 
odlokih -
Šnuderl6 in Vivoda7 k Drž. Komisiji
Prijave iz terena: v kolikor o domačih komisija OZNI

Sistem naj ne ostane -  samo okup. zločin komisija 
bega zločin -  OZNA - 

Okupatorjev zločin osrednja skrb, ne raziskavanje 
belogardistov.

Če priznamo bega za vojne zloč: pomeni vtikanje 
inozemstva -

2. Linija ločitev cerkve od države:
Pet.: načelno ni pri nas napak

praktično pa so! (Mencej8 Ziherl9 -  
ne z odlokom, ampak, kjer je praktično urediti. 
Duhovnikom nikakih plač, le podpore!
Enako v vojski: vse na izrazito privatno bazo!
Jasen sklep IO in Predsedstva in tudi na odsekih!

3. Odlok o sodiščih: 10

Pet.: ni zavestno, iz malomarnosti! Trenutno se ne da popravit. 
Kasneje korekturo ali tolmačenje.

Vito sem -

4. DE, sindikati -
vodstvo naše. Partijska sind, komisija - 

Tomo11 odgovoren: Luka12 

Tine13 

Angelca14

se morajo pobrigati, da ustvarijo sindikate -

5 Dr. Vito Kraigher.
6 Dr. Makso Šnuderl.
7 Marjan Vivoda.
8 Martin Mencej.
9 Boris Ziherl.
10 Odlok Predsedstva SNOS dne 3. septembra 1944 o začasni ureditvi naro
dnih sodišč in o narodnih sodnikih je objavil Uradni list SNOS 1944, 1/4, str. 
1-4 (ARS, sign.: AS 1547, Zbirka revij, šk. 74).
n  Tomo Brejc.
12 Franc Leskošek - Luka.
13 Anton Šušteršič - Tine Železnik.
14 Angelca Ocepek.
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Fajf. 15 -  čim bolj zaposliti po drugih linijah!

5. Špionaža -  vse kadre OZNI
kartoteka vodilnih kadrov -  
Mira16 -
paziti na karieriste tudi iz stališča vrivanja sovražnikov

6 . Obveščanje CK KPJ -
važna centralizacija preko Partije -  
tu vpraš. Šubaš. 17 vlade!

vsi komunisti v odsekih -  naša frakcija, ki dela pod 
vodstvom CK: sestanki komunistov, ki delajo po gotovi 
stroki -  s članom CK

7. Ljudi za poverjeništva:
sestavite predloge! Černej18 } Bari

Šnuderl - Vivoda

/ Krištofu depešo o Černeju19

II. Kongres mladine in žena20

Proglas IO in okrožnica21 -  
v Lj. pravici članki o tem

III. Predloge za izključitve -  ne na seje, razen večjih part. 
funkcionarjev, rešijo člani CK, ki so na sedežu,
PK Skoja: ne more izključiti prej iz Skoja, treba najprej iz 
Partije, če so partijci -  lahko izključen iz P. a ne iz Skoja -  
za uvedbo partij, članarine prekmalu -

is Tone Fajfar.
16 Mira Tomšič Svetina - Vlasta.
17 Dr. Ivan Šubašič. Glej dok. št. 17, op. 2.
18 Dr. Darko Černej.
19 Depeša Centralnega komiteja KP Slovenije Edvardu Kardelju verjetno ni 
ohranjena, ohranjena pa je depeša Edvarda Kardelja Predsedstvu SNOS z dne
8. novembra 1944: »Najhitnije nam šaljite ili preko Barija ili direktno dr. Darka 
Černeja« v ARS, sign.: AS 1487, CK KPS, a.e. 73/299-A, šk. 5.
20 Kongresa sta bila šele po osvoboditvi in sicer 2. kongres SPŽZ 9. in 10. 
junija 1945 v Ljubljani ter 2. kongres Zveze slovenske mladine od 25. do 27. 
junija 1945 v Ljubljani.
21 Glej okrožnici Izvršnega odbora OF dne 27. oktobra 1944 o pripravah na 
kongres protifašistične ženske zveze ter o kongresni kampanji za 2. kongres 
Zveze slovenske mladine dne 22. decembra 1944 Vsem pokrajinskim in okro
žnim odborom OF v ARS, sign.: AS 1502, Izvršni odbor OF, šk. 1.
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brisanje kazni: lahko prosi za brisanje, a v kadr. 
polo treba navesti -

MK Črnomelj -  se formira - 
Marija Jordan v Belokranj. OK 
Matija22 -  referent za zadružništvo IO

IV. Agitprop:
dopisništvo iz voiske / dopisi naj prihajajo na liste brez 
zadržka Prop. odd.
Začasno poročila o vojski Gombač23 v GŠ z Antejevo24

pomočjo25

/ Ivo Višnjevec -  šef podružnice Tanjug za Štaj. 
Cene Logar -  26 } 27Apiha28 ostane29

Vera Hreščak -  namestnik}

Vera Hr. sem, k gledališču v Črn.

22 Maks Krmelj - Matija.
23 Milan Gombač, od septembra do oktobra 1944 član agitpropa pri Notranj
skem okrožju, nato vojni dopisnik Ljudske pravice pri Glavnem štabu NOV in
PO Slovenije do januarja 1945, od januarja do maja 1945 član redakcije TA
NJUGA za Slovenijo.
24 Ante Novak (1911-1991), načelnik propagandnega oddelka Glavnega štaba 
NOV in PO Slovenije.
25 Sledi ena vrsta prečrtanega besedila »Bregar [dr. France Škerl] v Znanstveni 
inštitut.
26 Sledi prečrtana beseda »načelnik«.
27 Beseda »mesto« je prečrtana.
28 Milan Apih.
29 Sledita besedi »Apih, Matija«, ki sta prečrtani.
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ŠT. 34

ZAPISNIK SEJE CENTRALNEGA KOMITEJA
KOMUNISTIČNE PARTIJE SLOVENIJE

DNE 20. NOVEMBRA19441

20. XI. [19]44.

Janez [Boris Kraigher], Peter [Boris Kidrič], Matija [Ivan Maček], 
Angela [Ocepek], Primož [Aleš Bebler], Vida [Tomšič]

1. Polit, situacija
2. Organizac. vprašanja
3. Avstrijci
4. Predsedstvo -
5. Razno

1. Polit, situacija:

Peter: Krišt.2 telegram o vladi -  predlog za 2 (Bevk,3 Polič4); 
osnova sklepi Avnoja drže.
Šubaš5. vlade še ni, NKOJ bo s tem odpadel; kdo bo vlado 
imenoval še ni jasno:

Glavno: sprejmemo na znanje,
si ne obetamo nobenih notranjih potreb in pridobitev, 
iz zunanje polit, potreb Jug. in vsega bloka.

Napačno bi bilo to izkoriščati na star način; treba 
je izkor. za večji razpad bega, a ne odpirati vrata 
špekulantom!

Ne dajati kakršnega koli pomena Šubašiču in drugim.

1 Izvirnik, napisan s črnilom v zvezek, je v ARS, sign.: AS 1487, CK KPS, a. e. 
17, šk. 1. Zapisnik je pisala Vida Tomšič.
2 Edvard Kardelj - Krištof. Kardelj je poslal depešo iz Vrhovnega štaba NOV in 
PO Jugoslavije Borisu Kidriču 12. novembra 1944, v kateri pravi, da »bodo Kr
žišnika vrnili, Sernec pride v poštev pri drugih kombinacijah, je potrebno, da za 
vsak slučaj pošljejo predlog za dva Slovenca za člana skupne vlade, naj ne od
stopa od odlokov v Jajcu«. Glej v ARS, sign.: AS 1487, CK KPS, a.e. 73/311-D, 
šk. 5.
3 France Bevk.
4 Zoran Polič.
5 Dr. Ivan Šubašič.
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Pri OF poglabljati sodelovanje tudi v vrhovih.

Celota Jugosl. s tem bolj poudarjena!

Sicer naša linija neizpremenjena -  kot ko bil Krištof tu!
So nove stvari, ki to linijo še ostrijo; -
Belgija, Francija -  dogodki: članek : udariti po domačih
reakc. silah v Belg. in Franc. -

in skozi to vlogo zap. zaveznikov

Linijsko se ni spremenilo, a skozi te dogodke dajati linijo!

Članek -  okrožnica, kako naj temeljito preštudirajo -  
Prej reakc. sodelov. z okupat. -  danes ne more, a pod 
drugimi oblikami iztrgati ljudstvo. Nasprotja se izbila 
na dan.
Vse pojave je treba povezati mednarodno; splošno analizo!
V Franc, borba med silami, ki hočejo obnoviti Fr. kot 
ljudsko silo in silami, ki hočejo obnoviti Fr. kot imperial, 
silo.
V vseh mednar. pojavih z vidika splošne zakonitosti borbe 
med silami.

2. Organizacijska vprašanja:

Janez: Okrožnice kot sistem part. dela! Kratke! :

a) Okrožne in okrajne celice. Zmeda na terenu glede 
odpravljanja teh celic -
1. NOO = ustanova -  celica čl. P. v tej ustanovi
2. aparat pri Okrožnih in Okrajnih komitetih - celice -  
a v njih ne člani OK in OkK!, ki
-  v kolikor niso v aparatih -  izpadejo iz celic 
Take celice -  stremeti, da bodo podrejene prvemu 
nadrejenemu komitetu, n.pr. mestnemu -  organizacijsko; 
poleg tega še CK oz OK posebnega inštruktorja -

Peter: a) nima smisla prisiljevati, kjer ne gre -  n.pr. čl. OK, kijih 
ni mogoče dati nikamor naj ostane izven.

b) celice drž. ustanov bodo organizacijsko vezane na MK, in 
jim obenem pomagati s posebno instrukažo itd. Zaenkrat
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pa to tu še ne (v Črnomlju) -  naj se v praksi pokaže !

Matija: Se popolnoma strinjam s Petrom
Treba napraviti biro odsekov, ki direktno na CK in ki skrbi 
za zvezo z MK.

Celica v okrožnih ustanovah -  Mestnemu komitetu.
Samo izjemno čl OK niso člani celic!
Član komiteta ne more biti član celice aparata tega 
komiteta.
Ločiti partijsko življenje in od kod dobivajo direktive. -

Za področja -  slično kot z Belokranjskim.

Bolnice:
Janez: pod OK
Peter: zakonspirirane bolnice ne pod OK -  to prehodna doba -  a

zaenkrat treba -  
Matija: Ne strinjam se z Jan -  to prehodna stvar ni za ta čas -  

biro za bolnice VII korpusa6 , a politodel ne bo mogel 
dajati pomoč!

Shema:

v postojanki: celica, sekretar, ni pomočnik polkoma, lahko 
je polkom sam;
za blok: poseben sekretar = pomočnik politkoma bloka; ni 
eden izmed sekretarjev 
postojank -
partbiro za bolnice pod glavno upravo: 
sekretar = pomočnik politkoma gl. uprave 
politkom. glavne uprave
član, ki je posebej odgovoren za kulturno prosvetno delo v 
bolnicah.

partbiro odgovarja CKju preko komisarja korpusa in kom. GS. 
Janez: Garnizon in ofic. šole vezani na CK -

Peter: Garnizon na okrožje - 
Ofic. šola na CK

Janez: Okrožnice o DE -  da CK!

6 Sledi prečrtano besedilo:«in politodel za vse bolnice«
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OZNI7 -  da -
o II. kong ZSM da kongresi ne bi

kongr SPŽZ 8 še okrepili separat.
tendenc ZSM in SPŽZ

Pet.: DE ne sme principielno izdajati organiz. okrožnic!

Jan : Konkretna vprašanja o odsekih! Okrožnice komitetom!

3. Avstrijci:
Janez: Avstr. CK tu se oddvojil od svojih na Štaj, ki se začel 

samostojno postavljati -
Komitet za Koroško in Štajersko, kjer Honner9 (Ded10, 
predlog).
List organ komiteta, — vi. štev. o formiranju komiteta, o 
formiranju avstr, bataljona, 11 prisega -

Pet.: ne prestaviti sedež na Štaj!
Treba tu in tam komite!

Sklepi: Luka12 takoj sem in naj pripelje vse Avstr, s seboj 
S F13, in H. 14 razgovor! Peter o bataljonu -  jutri -  

Kopi. 15 naj takoj zahtevajo sem!

7 Centralni komite KP Slovenije je izdal 25. novembra 1944 okrožnico okro
žnim, divizijskim in oblastnim komitejem: Oddelek za zaščito naroda (OZNA). 
Glej ARS, sign.: AS 1487, CK KPS, a.e. 246, šk. 8.
8 O pripravah na mladinski in ženski kongres glej okrožnico Centralnega ko
miteja KP Slovenije dne 27. novembra 1944 v ARS, sign.: AS 1487, CK KPS, a.e. 
248, šk. 8. Kongresa sta bila šele po osvoboditvi in sicer 2. kongres SPŽZ 9. in 
10. junija 1945 v Ljubljani ter 2. kongres Zveze slovenske mladine od 25. do 27. 
junija 1945 v Ljubljani.
9 Franz Honner, sodeloval je pri ustanovitvi Avstrijskega bataljona. Z njim se 
je Edvard Kardelj sestal v Kočevskem Rogu dne 5. septembra 1944. Dejal je, 
da bi se morala Koroška pripojiti k Jugoslaviji ter predlagal, da NOVJ sprejme 
avstrijske delavce, ki beže pred prisilno nemško mobilizacijo na jugoslovansko 
ozemlje. Vrhovni štab NOV in PO Jugoslavije je dejal, da bi bilo možno, da se 
v Avstriji ustanovijo partizanski odredi, orožje pa bi jim dala NOV Jugoslavije.
10 Šifra za Kominterno.
n Depešo o takojšnjem organiziranju avstrijskega bataljona je Vrhovni štab 
NOV in POJ poslal 10. novembra 1944. Glej v ARS, sign.: AS 1487, CK KPS, a.e. 
73/307-D, šk. 5. Glej še dok. št. 32, op. 2.
12 Franc Leskošek - Luka.
13 Friedl Fürenberg, generalni sekretar Komunistične partije Avstrije.
14 Verjetno Franz Honner.
is Verjetno Johann Koplenig, predsednik Komunistične partije Avstrije.
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A Predsedstvo:
Janez: Bratko15 gre

delo komisij: drobnjakarstvo in »načrtovanje«
{partijsko na Levstika, 17 -  ki tudi v študijsko komisijo -  
{za upravne in pravniške stvari: Vito18 v študijsko komisijo

odgovorna da dajeta probleme CK!

človek v odsek za notranje zadeve (event. Kobé) 19 

Slavkov namestnik20 -  
Zloč. kom. - 21

v.d. preds. Zupan22 -

Pet. Važno: pretresati na kakšen novi način se bo skušal 
vgnezditi sovražnik -  (CK in na odseke)

osnove: kako bo konkretno izgledala uprava se lahko 
pretresa v celoti!
Serijo člankov v LP o vseh teh stvareh!
Primož tudi v študijsko komisijo!
Pri vsakem OK vsaj par ljudem pažnjo ravno o teh 
vprašanjih!
Na part. kurzu več govoriti konkretno o teh problemih ! 

Matija: Treba zbrati materijal o problemih in o njih diskutirati -  

Prosvetni -  Milena Mohorič

5. Razno: .

Matija: 1. Dal diviziji VDV, da ukinejo vse časopise, razen
stenčasov da organizirajo dopisništvo v centralne liste -  
postavili odgovornega za dopisništvo v VDV
2. Štab VDV brigade na Štaj, slab, treba zamenjati -  pom. 
polkom I. brig gre za pom pk v III. B

16 Ivan Bratko.
17 Jože Levstik.
18 Dr. Vito Kraigher.
19 Božo Kobe.
20 Alojz Vrhovec - Slavko je bil od avgusta 1944 načelnik Odseka za notranje 
zadeve pri Predsedstvu SNOS. Njegov namestnik je bil Ivan Ferlež.
21 Sledi prečrtano besedilo: »preds. Štor, Zupan -  tajnik
22 Anton Zupan - Nino.
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pom pk III. brig pride sem, da vidimo kaj je z njim

Primož: Lj. P. v krizi -
Bojan Štih v Lj P.

Pet. Za LP važno angažirati vse vodilne komuniste - 
Redakcija: Potrč23

Štih
Boža24 dopisništvo

Braškar25 -  pomaga Gombaču26 tu 
Primož poišče človeka za Pr.

Sklep: Zima27 v redakcijo L.P.
Mara28

Od strani CK se piše pokrajinskim funkcionarjem 
(Vilfanu, 29 Jurančiču30) da naj pišejo!

Janez: 2 pismi Vilfanu (Vrčon31 in iz Bednarikovega32 kroga)
Pet.: Javen odgovor iz naše strani-

Vrčon sodeloval z okupatorjem!
Kdor nima grehov nad seboj -  naj kot dober državljan dela 
pod vodstvom naših oblasti
-  špekulacij nič!
Miha B33 naj odgovori -  zelo ostro!

Janez: Angelca34 za 14 dni v OK Bela krajina, da bi jim pomagala

23 Ivan Potrč (1913-1993), pripovednik, dramatik.
24 Uredništvu ni uspelo ugotoviti za katero osebo gre.
25 Stane Skrabar - Braškar (1910-1992), bil vodja propagande v štabu 4. ope
rativne cone in urednik Ljudske pravice.
26 Milan Gombač.
27 Zima Vrščaj Holy.
28 Mara Rupena (1918-2003), članica uredništva Slovenskega poročevalca od 
konca decembra 1944 do februarja 1945. Bila je članica SNOO in delegatka za 
AVNOJ.
29 Dr. Joža Vilfan.
30 Jože Jurančič.
31 Dr. Branko Vrčon (1907-1990), pravnik in novinar. B ilje  zunanjepolitični 
urednik Jutra, soustanovitelj in podpredsednik Omladine JNS, kasneje Nove 
Jugoslavije. Leta 1943 je bil udeleženec neuspelih pogajanj med OF in OJNS, 
leta 1944 je deloval med t.i. sredino na Primorskem. Maja 1945 je bil na Božič
nem procesu obsojen na smrt, marca 1946 pomiloščen na 20 let ječe.
32 Rado Bednarik (1902-1975), profesor zgodovine in zemljepisa, publicist, 
predsednik krščanskosocialne Dijaške zveze, sodelavec Engelberta Besednjaka.
33 Dr. Marijan Brecelj - Miha B.
34 Angela Ocepek.

226



Sklep: Miha naj pride za kratek čas sem -  Avbelj35 tudi!36 

Rok37 načelnik štaba VDV divizije - 
Quinto38 -  z avijonom!

ŠT. 35

ZAPISNIK SEJE CENTRALNEGA KOMITEJA 
KOMUNISTIČNE PARTIJE SLOVENIJE 

KONEC NOVEMBRA ALI ZAČETEK DECEMBRA 19441

Seja: Janez [Boris Kraigher], Peter [Boris Kidrič], Primož [Aleš 
Bebler], Miha [Marinko], Angela [Ocepek], Matija [Ivan Maček], 
Vida [Tomšič]

I. Štaj; mobil.; II. Prim. in Gorenjska. III. partorg v vojski

I
Peter:

1. Mob. na Štaj samo tam kjer svobodno
2 . še v vzhodnih -  osnovni vir za sedanjo mob.
3. » » » še v centrih

Kozjak -  še precej za mobiliz.
Težave z mob. tam, kjer je osnovni vir za mobilizacijo (Drava!) 
Razpoloženje na vzhod, delu precej močno.
Dezerterji iz nem. vojske se skrivajo in nas čakajo. Na Štaj še do 
15.000 za mobil.

35 Viktor Avbelj - Rudi.
36 Glej depešo Centralnega komiteja KP Slovenije dne 21. novembra 1944 
Mihi Marinku v ARS, sign.: AS 1487, CK KPS, a.e. 91/ 142-C, šk. 6.
37 Franc Tavčar - Rok.
38 Umberto Massola - Quinto. Boris Kidrič je Vrhovnemu štabu NOV in PO 
Jugoslavije dne 7. novembra 1944 poslal depešo, daje Quinto, ki potuje k Erco- 
liju (Paimiro Togliatti), prispel. Toda težko bi ga poslali z angleškim letalom, ker 
Angleži v Bariju kontrolirajo ali imajo potniki veljavne jugoslovanske izkaznice. 
Predlaga, da bi potoval s sovjetskim letalom in prosi, naj posredujejo pri sovjet
ski misiji. Glej v ARS, sign.: AS 1487, CK KPS, a.e. 74/287-B, šk. 5.

i Izvirnik, napisan s svinčnikom v zvezek, je v ARS, sign.: AS 1487, CK KPS, 
a. e. 16, šk. 1. Zapisnik je pisala Vida Tomšič.
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Delo na Štaj izključno usmerjeno na graditev oblasti na 
osvobojenem ozemlju -  oprto na netočna Vojkova poročila.2 

Na terit. VII. Korp. ni računati na večje sile!

Vojaške mere
Težišče dela prenesti na mobilizacijo. Prenesti aktiviste v mob. 
centre, jih vojaško osigurati! Mob. življenjskega pomena! Vojska 
oslabela. Grozi voj. -  politična kriza, če ne bomo več mobilizirali. 
Graditev oblasti -  je še važna. Ne padati v drugo skrajnost! 
(Pozor »Politika«3).
Aktivizirati AFŽ - da ženske prevzamejo na terenu! Konference, 
organizacijo teh konferenc prevzame OF in P. V vseh naših 
listih posvetiti veliko pažnjo ženskam! »Naša žena« 4 

predvsem posvečen težavam organizacijskim in problemom, ki 
so v zvezi z aktivizacijo žena.

Matiia: Partorg in Obkom na Štaj ni vzel mobil, kot najvažnejše. 
Vse okrog oblasti!

To je prvič lažje, drugič pa nimajo pregleda, ne vidijo problema 
vojske! S prodorom RA važno, da ustvarimo vsaj nekaj baze!
Večje sile (nov pohod divizije) ne bi uspele -  
Treba -  kot Peter -  patrole s polit, delavci.

AFŽ- dobro, treba takoj postaviti pred okr. komit. -  Boljše 
članki kakor rubrike ženske !

Po vsebini in udeležbi žena časopisi o tem!

VDV vojsko bomo potegnili skupaj

Primož
Absoluten princip, da večji pohod ne bi uspel -  se ne da postaviti. 
Aprila n.pr. bi to bilo zelo uspešno!

2 Ivan Nemec - Vojko. Glej poročila Ivana Nemca dne 30. januarja 1944 Po
krajinskemu komiteju KPS za Gorenjsko in 3. februarja 1945 Centralnemu ko
miteju KP Slovenije v ARS, sign.: AS 1487, CK KPS, a.e. 2109 in 2111, šk. 21.
3 List Politika, dnevnik, ki je začel izhajati v Beogradu januarja 1904 s pre
sledki med prvo in drugo svetovno vojno. Ustanovitelj, lastnik in urednik je bil 
Vladislav Ribnikar. V lasti družine je časopis ostal do leta 1955. Kot neodvisen 
list seje razlikoval od takratnih strankarskih glasil, imel pa je pomembno vlogo 
pri nastajanju novih socialističnih razmerij in krepitvi bratstva in enotnosti.
4 List Naša žena, glasilo Slovenske protifašistične ženske zveze. Od št. 1-7 
izhajal pod naslovom Našim ženam. Prva številka je izšla 10. decembra 1942 
(ARS, sign.: AS 1887, Zbirka NOB tiska, šk. 53).

228



Janez:
X IV  naj se približa, čez Dravo res nima pomena!
Polit, delavci s patrolami: to bo organizacijsko zelo težko izvedljivo, 
če bi polit, delavce pobirali iz terena.
Treba polit, delavce od tu -  mobilizirati in v sestavu vojske 
formirati vojaške skupine, ki bodo hodile z vojsko za politično 
delo.
Po Krišt.: vsaka brigada na Štaj politodel, ki ima posebno nalogo 
dela na terenu.

Primož: za vzh. Štaj pride v poštev le trden kader s partizansko 
prakso.

Janez: Nujno hitro poslati ta kader
AFŽ se strinjam -  a ne prepustiti glavnemu odboru -  treba P. 
Odseki pri Predsedstvu tudi povzročali zmedo na terenu - 
Zaposlujejo ogromno kadra -  treba omejiti, (n.pr. komisija za 
ugotavlj. zločinov, obnova, soc. skrbstvo - vsi hočejo maso 
statističnega materiala) Treba dati navodilo pokraj, odboru od IO 
nalogo!
Povsod kopirajo Belo kraj. -  in tako je osvob. ozemlje na Štaj 
postala dejanska ovira za razvoj na Štaj .

Peter:
1. Mobilizacija najvažnejša sedaj. Po Dvojmočevem5 poročilu je 
popolnoma nemogoče na star kontinuiran način organiziranja. 
Treba na partizanski način. Našlo se bo še kadra na Štaj. samem. 
Sem tudi za to, da iz teh mobilizirancev pošljemo na Štaj, a to bo 
kasno.
Treba takoj pred Obkom postaviti nalogo.

2. Naši odseki zamenjujejo 2 stvari:
a) pozabljajo, daje danes težišče graditve drugje kot pred 

meseci. Pred meseci: to agitacija. A danes vse to v Beogradu, mi 
to premalo izkoriščamo. Zato pa danes pri nas cela vrsta stvari 
odpade, birokratizacija itd.

b) zamenjujejo načrt za prevzem oblasti, načelno, teoretično, 
politično pripravo in predvidevanje linije in kadra, a ne 
zamenjavati in že danes izvajati. Danes ni politično težišče na 
gradnji, čeprav ne prenehati.

5 Tone Dvojmoč.
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AFŽ: P. a zaposliti maksimalno gl. odbor. A dati temu kampanijski 
karakter, vežemo jo z mobilizacijo.

Janez:
a) kadri iz Štaj takoi z edinicami na teren in tam ostanejo
b) politodeli od tu k brigadam -

Miha: Treba večja kontrola nad odseki

Peter: Obkomom od CK dati striktne direktive za mobilizacijo. 
Obkomi se morajo navaditi da urejajo! Od strani IO okvirna 
direktiva!

Janez: Treba odseke urediti, tako da bo vse poslovanje šlo skozi 
center -  neke vrste neoficielnega sekretarja n.pr. Levstika6.
Peter: da: Pooblaščenec Preds. za koordinacijo dela odsekov 
(Levstik) vsaka direktiva, vse mora skozi njegove roke. To 
potrebno čisto v organizacijskem pogledu.

Depeše Obkomom od CK in Predsedstva -  Pokraj, odborom.
Luko7 takoj pozvati, potem na Štaj od CK na Obkom in v vojsko!

Matiia: lahko poedine člane Obkomov, ki jih pošlje CK s 
posebnimi navodili v vojsko.

Odgovarja za P. politkom korpusa -

Janez : 2 CK na Štaj, eden za vojsko takoj -

Sklep: Janez gre za 6  tednov na Štaj!
Dvojmoč -  sekretar politodela -  z njim.

II.

Miha: V celoti seje situacija na Prim. konsolidirala, čeprav so 
pojavi sredin, poskusov.
Konsolidacija na osnovi volitev.
Rezerve do Angl. so močno porasle. V tej zvezi -  pojav 
sredine, duhovščine.

6 Ing. Jože Levstik.
7 Kot pomoč osvobodilnemu gibanju na Štajerskem je Centralni komite KP 
Slovenije poslal tja Franca Leskoška, ki seje oktobra in novembra 1944 zadrže
val v Zgornji Savinjski dolini. Več glej Vida Deželak, Organizacijsko vprašanje, 
str. 272-274.
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fanatična privrženost Jugoslaviji, čeprav ima bolj 
nacionalno obeležje. Ne odraža se v toliki meri kot tu 
plebejski, globoko ljudski značaj.

Pomanjkanje povezave vrhov in osnove 
Vnašanje v naše vrste paralelo s fašist, organizacijo. P. 
na Prim. ni bila pravilno popularizirana. Prej preveč o P., 
pozneje le OF, sedaj ob volitvah se pozablja i P. i OF.
Zadnji čas močno nerazumevanje vloge OF tudi pri 
Obkomu. Najprej: vse vodil Obkom, po Bevkovem8 

in Stanov9, prihodu -  vse OF PO.

Sredina: Mi opozorili ob tem pojavu, daje treba paziti, da se ne 
dela enako z vso duhovščino.

Duhovniki imajo pri Margottiju10 redne konference, tudi Taras11, 
a ne vemo nič kaj se tam vrši. So izbrani duhovniki, ne vsi, 
posebno ne tisti duhov, ki polit, nič ne pomenijo.
Delo: sredinsko, snaprovsko12, imajo molitve, pritegnili mladino 
Direktiva: vsi duhovniki morajo zapustiti polit, funkcije -  člani 
NOO itd.
Mnogo živeža iz naših ozemelj v mesta! Duhovn. v odborih dajali 
propustnice. Oportun, element glavna baza, na katero računa 
sredina. Gre za obnavljanje kler. stranke, demokratično 
prepleskane, na zapad orientirane.

Na Krasu je polit, delo močno otežkočeno zaradi gostih postojank.
V Vipavski dolini se vrinil v NOO mnogo ne dobrega, mlačnega, 
proti nam nastrojenega.
Vendar ko pride vojska izredno dobro sprejeta. Kalsko -  Kanalski 
okr. -  sekr. P. OK kom -  Snapra. Slaba P. !
V sev. okrožju sicer dobro, v južnem: Brkini kljub trpljenju od 
okupatorja (kot tudi drugod) je razpoloženje odlično. Kjer je bil 
teror manjši -  bolj mlačno! V Istri velika navdušenost -  volitve 
vršene v sredi postojank, kot tudi v neposredni bližini Gorice! 
Zapadno okrožje -  zelo pestro -  Rezija zelo trdna, 5/6 vasi volilo, 
mobilizirali tudi! Mobilizacija v vzh. Benečiji ne gre -  zelo zaostal 
narod, ne gredo, če jih krepko ne primeš. Nimajo še tiste nac.

8 France Bevk.
9 Janez Stanovnik.
10 Carlo Margotti (1891-1951). Od leta 1934 je bil nadškof v Gorici. Kot nad
škof je izvajal raznarodovalne protislovenske zakone.
11 Edvard Ferjančič.
12 SNAPRA -  Slovenska narodna antipartijska reformna akcija v OF.
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zavesti -  hočejo biti ob meji, da bodo tihotapili! Smatrajo se 
gospodarsko popolnoma odvisni od Furlanije. Relativno še precej 
mobiliziranega -
Skupno z It. mi ostro postavili vprašanje nujne mobilizacije ne 
glede na to, kam se hoče poedinec vključiti -  v slov. ali italj. 
edinico.

V vzh. Benečiji part. edinice vaških starcev! Kadra malo 
domačega. Prvi razgibani aktivisti OF in P. : bili fašisti. Očitek 
naših CLN češ da se opira na stare fašiste
oni odgovarjali: slov. tudi -  čeprav pri nas malo omiljen ta pojav.

V Brdih krepko naše, Polit, zavest večja. Posebno težko zapadna 
Benečija. Mi z italj. brigado: direktive CK niso enake Vitt. pismu. 13 

Mi postavili: če že nočete pri nas -  pojdite preko Tagliamenta. 
Glavno: koliko bo uspelo doseči, da bodo italj edinice imele 
politiko do terena, ki je v skladu z našimi.
It. se ne morejo vživeti v vlogo premaganega naroda. To velja v 
glavnem za srednji kader, ki je močno nacionalno nastrojen. Z 
nižjim lažje.

Part, org. Na Prim. dosežen velik napredek z izvršenimi volitvami. 
Če bi imeli več kadra, bi se lahko ogromno napravilo, teren je 
odličen. Težave z graditvijo kadra. -  Odnosi med goskomi itd. Part. 
kadri najnižji so se dvignili. Če bi imeli v OK dobre sekretarje, bi 
bil še kdo drugi primeren, toda sedai so OK enaki OkKjem. Edino 
Živa F. 14 in K. 15

Vsi, z Žigo16 vred -  drobnjakarji. Žiga = sekretar obkoma, ne zna 
zaposliti. Vilfan 17 -  redakcija »Partiz. dnevnika« 18 , drobnjakar ni, 
a ni še tak da bi imel dovolj pregleda. Predvsem je »terenec« -  Cel 
Obkom = terenski!

13 Vincenzo Bianco - Vittorio. Verjetno je mišljeno njegovo pismo Edvardu 
Kardelju dne 15. septembra 1944 o sodelovanju (AS 1487, CK KPS, a.e. 776, šk. 
13) ali pa pismo Lidiji Šentjurc dne 11. oktobra 1944 o sodelovanju s komitejem 
treh Benečij (ARS, sign.: AS 1487, a.e. 781, šk. 13).
14 Živa Forznarič, članica Okrožnega komiteja KPS za Srednjo Primorsko.
15 Živa Kraigher - Ksenija, članica Okrožnega komiteja KPS za Severno Pri
morsko.
16 Franc Kimovec - Žiga.
17 Dr. Joža Vilfan.
18 Triglavska divizija je 26. novembra 1943 začela izdajati Partizanski dnev
nik, k ije 15. februarja 1944 postal glasilo 9. Korpusa NOV in POJ in od 1. junija
1944 glasilo OF za Primorsko in Gorenjsko. Po osvoboditvi so ga preimenovali v 
Primorski dnevnik in izhaja še danes v Trstu.
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Naloge pred obkom: mobilizacija -  konkretno!

Mob. ovirana od postojank; a mobilizacijske možnosti še velike 
(Sežana okr. 1100 še za mob.) A na dobrovoljski način težko!

V zaledni vojski postavili in ugotovili, da se da mob. preko 1000 
ljudi!
Mnogo sposobnih v zal. vojski, Nar. zaščiti.
V osvobojenih ozemljih je mob. izvedena popolnoma.

% ženskega polit, aktiva mnogo večji kot kjerkoli drugod! Nad 80 
% aktiva žensk posebno v sev. in srednjem okrožju.
Na part. konf. za vso Primorsko19 točna slika!
Skoj ni zdrav. Obkom Skoja! Spodaj v redu, a pri vrhu ne!
Obkomu se vrtelo v glavi -  , niso pomagali. (Damjan20 in Fanika21

-  treba oba odstraniti -
Trst -  provala omejena na vrh.22 Lahko bi se hitro popravilo: s 
hitrim reagiranjem na zunanje dogodke, z navezanjem še večjih 
stikov. A Branko23 - skuša hitro "flikati« OK, ne briga se za 
zunanje učinke. Javlja, daje preveč literature!
Ves Trst popisan z našimi parolami! Politično velik vpliv, 
organizacijsko ne! -
Odnos do Italj! »Federal« 24 posrednik za vnašanje naših direktiv v 
mase.
It. aktiv dober (osnovni), možno dvigniti. Vojaška organizacija v 
Trstu se začela. Vlado zelo dobro dela.
Prisotnost Bian25. v Trstu slaba!
Major Kozulič26 -  Bari
Tržaška sredina politično likvidirana. Nimajo nobenega vpliva.
Nekateri prišli pošteno-
Goreniska

19 Partijsko posvetovanje KPS za Slovensko primorje je bilo od 20. do 22. no
vembra 1944 na Utrah pri Dolenji Trebuši.
20 Lado Pohar - Damjan (1920 - 2011), urednik primorske izdaje Mladine in 
nato Partizanskega dnevnika.
21 Fanika Marušič, članica Oblastnega komiteja SKOJ za Primorsko.
22 Verjetno je mišljena izdaja spremljevalke Vincenza Bianca - Vittoria, Mau- 
riuccie Laurenti. Več glej Vida Deželak, Organizacijsko vprašanje, str. 401 ter 
razna poročila in dopise v ARS, sign.: AS 1487, CK KPS, šk. 13.
23 Branko Babič - Vlado.
24 Uredništvu ni uspelo ugotoviti za katero osebo oziroma organizacijo gre.
25 Vincenzo Bianco - Vittorio.
26 Karlo Kozulič, šef odseka za promet NOVJ v Italiji. Več glej Edvin Pervanje, 
Jože A. Hočevar, Četrta prekomorska brigada in zavezniška pomoč NOV in POJ, 
Knjižnica NOV in POS 25/LII, Ljubljana 1969, str. 49, 272.
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Zapažanja CK o Gor. točna, razen tega, da ni bilo trenj med 
člani Obkoma. Na zboru aktivistov27 -  Bohinj -  neznatno število 
žen, večina krepki fantje, sposobni za vojsko.
Čim se ostrejše postavi vprašanje mobilizacije: skrivaštvo - 
po raznih »nujnih« opravkih -  zabitništvo. Skrajni grobi 
oportunizem! Center oportunizma Jesenice! Ogromen aparat!

Zbor aktivistov škofjeloškega okrožja28 -  gestapovec Primož29 v 
Medvodah sprejel vse v P. , pri njem se našla uniforma gestapa. 
Evstahij30 sprejel Primoža v P.
Mreže gestapa.
OZNA na Gorenjskem -  ima slab kader!
Perovšek31 bil v Kranju, Tržiču -  enako mnogo vojnih obveznikov 
na konferenci in to delavcev iz Kranja in Tržiča.32 

Miha ostro postavil vpraš. mobiliz. pred Obkom. Na vsak OK 
maksimum 3 zdrave, za vojsko sposobne, za Škofjeloško okrožje 
30.
Gestapo v Kokrškem odredu.
Stegnar33 -  instruktor Obkoma sedaj!
Četniki na Rašici -  Stegnar član Obkoma Gor.34

Peter:
Vprašanje sredine na Prim: polit, linija bila pravilna proti. A 
ena slabost, ki je naša splošna: vse premalo objasnjujemo 
s splošnim ideološkim in analitičnim razjasnjevanjem 
razkrinkujemo, in v ljudskih masah očrtati vlogo duhovščine.
Ne s starimi atributi nove pojave, ampak da analiziramo te nove 
procese. Zaenkrat to vpraš. dobro rešeno.

Italijani:

27 Zbor gorenjskih aktivistov je bil 14. novembra 1944 v hotelu »Zlatorog« v 
Bohinju.
28 Zbor aktivistov škoijeloškega okrožja je bil 24. novembra 1944 v Cerknem.
29 Jože Hribar. Več glej Ivan Križnar, Škofjeloško okrožje v narodnoosvobodil
nem boju 1941-1945 (dalje Križnar, Škofjeloško okrožje), Območno združenje 
borcev in udeležencev NOB Škofja Loka, Škofja Loka 2003, str. 244.
30 Franc Kalan - Vašič, Evstahij.
31 France Perovšek - Lado Krčan (1922-2011), kulturno-prosvetni referent 
Gradnikove brigade, od novembra 1944 inštruktor Centralnega komiteja KP 
Slovenije na Gorenjskem ter član Oblastnega komiteja KPS in Oblastnega odbo
ra OF za Gorenjsko, od januarja 1945 je bil sekretar Južno primorskega okrožja.
32 Zbor aktivistov kranjskega okrožja je bil 19. novembra 1944 v Putrhofu pri 
Tržiču.
33 Andrej Stegnar - Silvo.
34 Stavek »Stegnar član Obkoma Gor.« je napisan z drugo pisavo.
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treba izpremeniti odnos do mob. Tržačanov. Treba jih 
mobilizirati v NOVJ.

Orožje je.
Sklep: Manjka vojska. Direktivo IX. K. za mobilizacijo Italijanov iz 

Trsta v NOVJ!
Enako v Benečiji! Na osnovi razpoloženja Trsta za nas ! 
Samo Lidija35 na Prim. s tem, daje nekaj časa v T. in 
nekaj časa zunaj.
Spričo razvoja -  možen desant A. treba opozoriti Lid. da 
ostane vse v veljavi kar bilo takrat sklenjeno.
Pisati L i d i j i .36

Gorenjska: mobilizirati vse aktiviste. Pustiti od mobil, 
samo tiste, ki delajo z mesti, da potegnejo ven.
Obkom ne daje garancije, da bo to izvedel.

Sklep: Očka37 na Gor. kot instruktor CK s posebno nalogo, da 
izvrši mobilizacijo.

Matija: Skupen Obkom za Prim. in Gor. -  

Jan.: Za Prim. ne -  tudi za Gor. ne.

Janez: Osnovni problemi zaradi katerih šel Miha na Prim. -
v glavnem rešeni, zato dovolj Lid, s tem da se predvsem 
briga za Trst.
Miha mora ostati tu in prevzeti posel v IO.

Sklep: Stegnar član Obkom Gor.
Pismo Obkomu Gor

Lidiji } Miha

» Kopitar38 v Štaj. Obkom. —

III.

35 Lidija Šentjurc.
36 Glej pismo Centralnega komiteja Komunistične partije Slovenije Lidiji Šen
tjurc dne 6. decembra 1944 v ARS, sign.: AS 1487, CK KPS, a.e. 1901, šk. 19.
37 Ivan Novak - Očka je odšel na Gorenjsko konec decembra 1944. Glej še 
Križnar, Jeseniško okrožje, str. 376, 377.
38 Jože Kopitar - Gregor.
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Vida: Poročilo o delu v vojski —

Peter: V artilerijo in IV. brig. nato v XV. div.
Član PK Skoja v vojsko!39

Razno:

Primož : tiskarne : problem papirja
ljudi

Sklep: zmanjšati naklade in časopise!
V LP. in SP. -  članki o mladini, ženah.

Apih12: OZNI

Cene Logar: vodi agitprop IOOF 
Jurančič41 ostane član politodela in postane 

član PK Skoja

Poki42 gre za komisarja VDV na Štaj .
Komisar divizije, ko gre v brigade tudi po part. liniji!

Anjo43 naj pride sem.

39 Sledi več kot pol prazne strani.
40 Milan Apih - Jure.
41 Vladimir Jurančič.
42 Franc Pokovec - Poki, od jeseni 1944 do konca vojne komisar 3. brigade 
VDV na Štajerskem.
43 Ciril Lukman - Anjo, od decembra 1943 do marca 1945 pokrajinski tehnik 
za Primorsko.
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ŠT. 36

ZAPISNIK SEJE CENTRALNEGA KOMITEJA
KOMUNISTIČNE PARTIJE SLOVENIJE

DNE 5. DECEMBRA19441

5. XII. [19]44. (pri Matiji [Ivan Maček]) 2

1.) Propaganda
2.) Aparat -  pol. -  okrožje
3.) OZNA 
4-)
5.) Kočevje

1.) Agitprop.: razpustiti
propagandisti. -  povezani do vrha! ? 
individualni študij 
študij. Krožki
akterske grupe: predavatelji ! 
pažnja izdelavi tem! 
list : »propagandist«

a) teme Sovj. Zveze: ustroj -  z ideol. strani tudi o ekonomiki
b) Sovj. zun. politika:
c) Slovanstvo: Sovj. zveza in slov. narodi!
d) Rdeča Armada
e) Znanost, umetnost, kultura v Sovj. Zvezi !
f) Kmečko vprašanje: v Sovj. zvezi!

kolhoz -  če ne govorimo sektašimo.
(rudarji !)

g) Zunanja politika Nove Jugoslavije!
Propagandist: Teško

aktivi s propagandisti! 
v vojski v politoddele ! -  propagandiste!
Okrožnice o važnosti raznih člankov4

1 Izvirnik, napisan s črnilom na manjši list, k ije prepognjen (da so 4 strani), je 
v ARS, sign.: AS 1487, CK KPS, a. e. 18, šk. 1. Zapisnik je pisal Boris Kraigher.
2 Desno na robu sledi prečrtano besedilo: »31 er. Stane ? CK«
3 Drago Luter. Glej dok. št. 29, op. 67.
4 Glej okrožnico Izvršnega odbora OF dne 31. decembra 1944 Vsem pokrajin
skim in okrožnim odborom OF o predavateljskih skupinah po okrožjih, ki bodo 
na podlagi člankov centralnih listov in publikacij z ljudmi obravnavale najbolj

(Luter) 3

Razno:
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teme: nac. vprašanje pri nas
v Sovj. zvezi 

država -  vzgaja državljane!
Za vzgojo državljanov:

dopisniške mreže:
Nadzorna komisija:

odpreti ventil -  objavljati politično!
Zbor volivcev ! -  kritike, dopisi!

Točke : Smole5

2 .)
Novo mesto -  Bela krajina

združitev -  Ada!6 

delo partijca in foruma v organih oblasti -  način dela
komandiranje

v šoli ! 
članki!
Marjeta7 ! v kadr. komisijo!

3.) Vojska: Avstrijci !
4.) OZNa:

Štajerska : 70 ljudi -  100 
VII. -  30
IX. 170 ?
Gorenjski kader menjati!

Načelniki -  seje Obkomov!
vsebina dela!

Part. org v OZNi!
Izpopolnjevanje kadra -  vzporedno z rastjo orge

Vran!8

Maks9 -  v Obkom!
Ciril10

Jan11, Križevski, 12

pomembna vprašanja borbe v ARS, sign.: AS 1502, Izvršni odbor OF, šk. 1.
5 Jože Smole.
6 Ada Dequal Krivic.
7 Zdenka Kidrič.
8 Dr. Anton Vratuša - Vran.
9 Miro Perc - Maks.
10 Matija Maležič - Ciril.
n Verjetno piše »Jan« [Ivan Lokovšek]. Ime je pripisano s svinčnikom, kakor 
tudi ostala imena, ki sledijo in so težko čitljiva.
12 Verjetno piše »Križevski« [Jože Malnarič].
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Daki,13 Lazar14 
(Krt)15 Čort16 
Matevž17 (Metod Kušič)18

ŠT. 37

ZAPISNIK SEJE CENTRALNEGA KOMITEJA 
KOMUNISTIČNE PARTIJE SLOVENIJE 

DNE 8. DECEMBRA1944

8. XII. [ 1944]1 Seja:

Poročilo Luke:2
Kamniško okrožje v Štaj. obkom3

13 Verjetno piše »Daki« [Stane Semič].
14 Verjetno piše »Lazar« [Stane Potočar].
15 Nečitljivo ime.
16 Verjetno piše »Čort« [Franc Pirkovič].
17 Uredništvu ni uspelo ugotoviti pravega imena.
18 Uredništvu ni uspelo ugotoviti pravega imena

1 Zapisnik, ohranjen samo kot beležka Borisa Kraigherja, je napisan s svinč
nikom v blok in je  v ARS, sign.: AS 1487, CK KPS, a. e. 18, šk. 1.
2 Franc Leskošek - Luka.
3 V začetku leta 1945 je Predsedstvo SNOS kamniško okrožje, ki je bilo do 
takrat podrejeno gorenjskim pokrajinskim forumom, vključilo v štajerske po
krajinske forume.
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ŠT. 38

ZAPISNIK SEJE CENTRALNEGA KOMITEJA
KOMUNISTIČNE PARTIJE SLOVENIJE

DNE 1. FEBRUARJA 19451

Seja 1. 2. [1945]
Peter [Boris Kidrič], Matija [Ivan Maček], Lidija [Šentjurc], Primož 
[Aleš Bebler].

Italijani.
Trst.
Primorska.

Polit, linija do Italijanov s poudarkom skupne borbe ne 
pripadnosti mešanih krajev k Jugoslaviji.
Popularizacija Nove Jugosl. čim globlje v Italijo, razlaga in 
populariz. ljudske demokracije, Tita,2 forumov N.F. NOVJ itd. - 
a tudi populariz. uspehov in borbe resničnih italij. antifašistov 
okrog KP Italije. Zaostritev borbe proti italijanskim imperialistom, 
ostankom fašizma in slovenskim šovinistom, Ned.3 in Mihajl.4 
Večja populariz. NOVJ kot vojske osvobodil, vsega življa na 
Primorskem -  slov. in italij.
Dvig polit, autoritete in populariz. IX. korpusa -  Korpus izdaja 
letake in pozive, sprejema deputacije Italij. organiz.
Komanda mesta v T. dobi poseben značaj -  treba jo zelo
popularizirati
Njene glavne naloge:
1. Predstavlja korpus in pomaga dvigniti polit, vpliv v T.
2. Odreja in vodi mobiliz. v T.
3. Daje pobudo in organizira masovni odpor proti faš. terorju
4. Organizira manjše akcije.
Komanda mesta v T. svojo vojsko, ki torej vojska NOVJ v moči 1

1 Izvirnik, napisan s črnilom v zvezek, je v ARS, sign.: AS 1487, CK KPS, a. e.
19, šk. 1. Zapisnik je pisala Lidija Šentjurc. Na vrhu lista je napisano: »Sklepi 
nekaterih sej, za katere ni sejnih zapisnikov!«. Mišljene so seje od 1. februarja 
do 29. marca 1945 (dok. od št. 38 do št. 45). Ohranjeni sta le beležki dveh sej,
in sicer z dne 14. februar in 7. marec 1944 (a.e. 20, šk. 1).
2 Josip Broz - Tito.
3 Milan Nedič (1878-1946), srbski poklicni častnik, general, komandant divi
zije in armade, načelnik generalštaba jugoslovanske vojske, minister vojske in 
mornarice, od 29. avgusta 1941 predsednik kvizlinške srbske vlade.
4 Dragoljub Mihailovič - Draža.
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brigade -  2000 mož Ohraniti mora voj. karakter -  
Še v naprej organiz. težišče na masovnih organizacijah.

Del. enotnost -  osnovno jedro -
Italij. mas. org. ohranijo samostojni nac. karakter -  stremljenje 
k skupnemu vodstvu. Čim več skupnih konferenc slov. in italij. 
masovnih organizacij v raznih kombinacijah 
Formiranje skupnih akcijskih odborov.
Organiziranje skupnega plenuma DE, OF, CLN in slov. in it. 
masovnih organizacij na bazi skupne antif. borbe. Izvoli se skupni
IO za T. Sklicatelji OF, DE in če se le da CLN -  skliče se skupni 
pokrajinski sestanek vseh masovnih italij. organizacij iz vseh 
mešanih krajev, ki določi predstavništvo pri POOF, ki pa še niso 
člani POOF. 5

V PNOO kooptirati 2 člana, ki že izvoljena v principu na konfer.
Na Prim. nujna reorganiz. Obkoma.
Integracija italij. edinic ne sme imeti značaj, da gre nam za 
povečanje vojske -  kraje edinic -  utrditev polit, in vojaška -

ŠT. 39 

ZAPISNIK SEJE CENTRALNEGA KOMITEJA 
KOMUNISTIČNE PARTIJE SLOVENIJE 

DNE 14. FEBRUARJA 19451

Sei a C K 14. 2. [19)45.

Luka [Franc Leskošek], Peter [Boris Kidrič], Janez [Boris 
Kraigher], Matija [Ivan Maček], Primož [Aleš Bebler], Lidija 
[Šentjurc], Hribar [Janez] -

s O sodelovanju KP Slovenije in KP Italije ter italijanskim Odborom narodne 
osvoboditve in OF glej Troha, Politika, str. 22-38 ter Godeša, Naš odnos, str. 
171-180. Glej še ARS, sign.: AS 1487, CK KPS, šk. 12 in 13. O delovanju od
borov Delavske enotnosti več glej v Bojan Godeša, Odbori Delavske enotnosti v 
Trstu, Annales 1993, št. 3, str. 167-176.

1 Izvirnik, napisan s črnilom v zvezek, je v ARS, sign.: AS 1487, CK KPS, a. e. 
19, šk. 1. Zapisnik je pisala Lidija Šentjurc. Ohranjena je tudi beležka seje (a.e. 
20), ki jo je pisala Lidija Šentjurc in na podlagi nje še enkrat zapisala v zvezek. 
Glej dok. št. 38, op. 1. Datum seje je v zvezku popravljen, in sicer je čez številko
2 napisana številka 3 (marec), toda v beležki je datum jasno napisan 14.2.45.
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1. Pot v IV. armijo -  naloge tam
2. Primorska
3. Seja IO
4. Razdelitev dela v CK -

ad. 1. Primož postaviti strat. problem Slovenije kot celote -  
politično objasniti, zainteresirati štab za polit, probleme -  postaviti 
tako, kot da ne vedo ničesar -
Pot preko Barija -  sproti javljati z radiodepešami na CK -  Primož

ad 2. Ne moremo nastopati kot državna oblast na Prim. kot 
slovenska in jugoslov. narodna oblast -
Ozna organ centra, zato ime ne na Primorskem -  zakonspirirati v 
druge organizacije in organe -
Izpopolniti in zgraditi civilno upravo a ne v birokracijo -  uporabiti 
kadre za polit, delo med masami -
ne pasti na regionalizem Primorske, a tudi ne z vrha iz Beograda 
urejati vpraš. Primorske -
S partijske strani čim večja centralizacija, formalno, javno pa ne 
Tržaška autonomija v okviru Jugosl. za pridobivanje Italij.
2 centra na Primorskem - 
1. za Trst, 2. za Primorsko
Spremenjena situacija v zvezi z Italijani -  mi v defenzivi -  
ocena gibanja v Italiji drugačna -  bodo eksponenti Angležev -

4 .2 CK -  kadri -
Ugotovitev, da Vlasta3 cand. CK, a ni v zapisniku -  sprejeta že na 
eni prejšnjih sej.
Ugotovitev, da Tomaž4 ni cand. CK -  izključen v zvezi s pošto iz 
Beograda itd.
Peter smatra za svojo partijsko dolžnost da ugotovi, da Tomaž 
sedaj v Slov. dobro delal -  se iznebil zaletavosti, ima dober odnos 
do podrejenih -
Po daljši diskusiji, v kateri sodelovali vsi -  ugotovitev, da se ves 
CK strinja s Petrovo oceno, sklep, da to oceno damo Tomažu, če 
odpoklican, da omogočimo razvoj -
1. Sigurno, da Tomaž najsposobnejši od vseh živečih kadrov

2 Točka »4« je pomota. Morala bi biti »3« (v beležki je »3«),
3 Mira Tomšič Svetina - Vlasta.
4 Dušan Kveder - Tomaž. Pozimi 1944-1945 je bil izključen iz Centralnega 
komiteja KP Slovenije kot kandidat, in sicer na zahtevo iz Beograda. Razlog ni 
povsem znan. Več glej Deželak, Osrednje vodstvo, Prispevki za novejšo zgodovi
no, 1993, št. 1-2, str. 93-94.
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2. Tomaž svojstveno življenje -  napihnjenost, zato mu omogočiti 
uveljaviti svoje sposobnosti, hkrati pa ga opozarjati -  

Ocena: najsposobnejši vojaški kader,
Kader gojil in dvigal, Tomaževo delo kot v.d. komand, uspešno.

Depeša CK KPJ glede Matije. 5

Matija ugotavlja, da si z namestnikom ne more pomagati -  
Peter: Ugotavlja, da Bolko6 zli duh -  intrigira -  Bolko gre v 
Beograd -  spremno pismo CK

Sklep: Maks7 namestnik, Svetina8 eden pomočnikov 
Nujno, da se začne Matija baviti s problemi notranje uprave -  

Janez :
Delitev dela:
potrebna z neko določeno perspektivo -  
Diskusija o organizaciji v VKP(b)

Sekretarijat 
Polit biro 
Org biro
Komisija kontrole 
Oddelek kadrov -  načelnik 
Kadrovski sekretar Partije 
Polit.sekr.
org. orgsek član Politbiroja
kadrov.
agitprop
gospod.
vojaški.
Politbiro -  linijski 
sekretar -  org biroja 
Komisija kontrole v izvajanju linije -  
Pri nas to danes nemogoče -  
v perspektivi -  

Janez konkretni predlog!
Lidija: organizacija in utrjevanje Partije

5 Centralni komite KP Jugoslavije je 7. marca 1945 poslal Centralnemu komi
teju KP Slovenije depešo, v kateri pravi, da se Ivan Maček preveč ukvarja samo 
z OZNO in premalo dela v centralnem komiteju ter da bi moral več iniciative 
prepustiti svojemu namestniku. Glej dopis Centralnega komiteja KP Jugoslavije 
dne 7. marca 1945 Centralnemu komiteju KP Slovenije v Dokumenti CO KPJ, 
knjiga 23, dok. 9, str. 26, Beograd 1996.
6 Dr. Jože Brilej - Bolko.
7 Miro Perc - Maks.
8 Albert Svetina - Erno.
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kontrola komis, 
kadrovska » 
masovne org. ženske 

mladina
agitprop -

Peter -  odseki -  IO
Luka -  gospod, svet in sindikati -
Peter: nujno organiz. sektor povezati z Ozno, notranje stvari (ne 
pa sodne) -  nujno v eni roki -  

Matija mora začeti baviti s tem 
Lidija le začasno, dokler Matija ne preda poslov - 
Luka -  preds. gospod, sveta 

preds. Sindikatov 
Združljivo, da predsednik sindik. šef gospod, sektorja 

Sindikati -  pripravlj. odbor -  
Preds. Luka 

podpreds. Perko9 

tajnik Kopitar10

noben nekomunist ne more imeti izredno manifestativne ali 
organizacijske funkcije

Katoličanom v OF vidne funkcije -  odločno pa proti temu, da v 
del. pokretu vidne funkcije - 
Peter: upravno polit. -  IO 

vpraš. komisarja -  predlog spremembe na CK KPJ -  
Rudi11 komisar, Brkin12 IX. korpus, Gigi13 baza.

9 Vencelj Perko.
10 Jože Kopitar.
11 Viktor Avbelj - Rudi.
12 Dragomir Benčič - Brkin (1911-1967), politični komisar 4. operativne cone 
(avgust 1944 do konca marca 1945), nato politični komisar 9. korpusa (do 15. 
maja 1945). Narodni heroj.
13 Alojz Žokalj - Gigi, Džidži (1918-2003), politični komisar 12. (Štajerske) 
brigade, nato od avgusta 1944 do februarja 1945, ko je odšel na šolanje v Sov
jetsko zvezo.
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ŠT. 40

Seia: februar [19145. Peter [Boris Kidrič], Matija [Ivan Maček], 
Primož [Aleš Bebler], Lidija [Šentjurc], Vida [Tomšič]
1. Odseki

Poročilo poda tov. Vid. -
Ugotovi se, daje part. org. sicer precej napredovala, vendar še 
precejšnje napake
V kadrovskih vpraš. nepravilnosti, neizvedba sklepov - 
Židan,2 iz odsekov 
Turk3 iz odsekov
Dokončno rešenje vpraš. Barijevcev 
Vrhunc,4 Lukan5 itd.
Part. org. mora predvsem ideološko poglabljati strok. delo.
Okrepi se koordinac. pisarna - 
Vid6 razreši poslov sekretarja Biroja
Marko7 kot član KP dolžan delati več na odsekih -  odgovarja pred 
Predsedstvom -
Klicati Vida in tudi Marka na seje CK
sekretar Biroja Ozvald8

Zamenjajo se nekateri sekretarji celic.
Möderndorfer9 zamenja kot sekretar -  
Nujno urediti vprašanje komande baze 80 -
Problem KS -  Miha B . 10 naj ima sestanek z njimi -  jasno postaviti
-  skušati odtrgati Tomana11 -
Potrebna reorganizacija Notranjega in Prosvetnega odseka -

ZAPISNIK SEJE CENTRALNEGA KOMITEJA
KOMUNISTIČNE PARTIJE SLOVENIJE

FEBRUARJA 19451

1 Izvirnik, napisan z s črnilom v blok, je v ARS, sign.: AS 1487, CK KPS, a. e.
19, šk. 1. Zapisnik je pisala Lidija Šentjurc. Glej dok. št. 38, op. 1.
2 Ivo Židan, delal v Odseku za obnovo pri Predsedstvu SNOS.
3 Vid Turk, delal v Odseku za prosveto pri Predsedstvu SNOS.
4 Marko Vrhunec.
5 Dr. Mitja Lukan.
6 Jože Levstik.
7 Zoran Polič.
8 Ing. Stane Oswald.
9 Vinko Möderndorfer (1894-1958), učitelj in narodopisec. Sodeloval v naro
dnoosvobodilnem boju.
10 Dr. Marijan Brecelj - Miha B.
11 Tone Toman.
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ŠT. 41

Seia. februar [19]45.

Peter [Boris Kidrič], Matija [Ivan Maček], Primož [Aleš Bebler], 
Lidija [Šentjurc], Tomaž [Dušan Kveder]

1. Štajerska -
Odpoklic Zone - pot direktna ali preko Gorenjske -  
Štab grupe odredov -  predlog naj da štab zone -  
Odpoklicati: Vlasto, 2 Jurančiča,3 Mica Šlander, Mica Draksler4, 
Vipotnik5, Vojko, 6 Lampret,7 Andrine Levstik, Meta Košir8, ves 
strokovni kader in vse fizično manj odporne ljudi.

Novi Obkom:
Značaj V. D.
Sekretar: Sergej Kraigher v.d.
člani: Bole,9 Praprotnikova, 10 Katja, 11 Ciril, 12 Gasparič. 13

Novi POOF: 
sekr. Sergej -  v. d.

Bole
Praprotnikova
Kocbek14

ZAPISNIK. SEJE CENTRALNEGA KOMITEJA
KOMUNISTIČNE PARTIJE SLOVENIJE

FEBRUARJA 19451

1 Izvirnik, napisan s črnilom v zvezek, je v ARS, sign.: AS 1487, CK KPS, a. e.
19, šk. 1. Zapisnik je pisala Lidija Šentjurc. Glej dok. št. 38, op. 1.
2 Mira Tomšič Svetina - Vlasta, inštruktorica Centralnega komiteja KP Slo
venije.
3 Jože Jurančič.
4 Marija Draksler (1903-1973), članica Glavnega odbora SPŽZ.
5 Albin Vipotnik.
6 Ivan Nemec - Vojko.
7 Jože Lampret, duhovnik.
8 Fanika Košir - Meta.
9 Dušan Bole.
10 Cvetka Praprotnik.
11 Zora Rupena - Katja.
12 Matija Maležič - Ciril.
13 Maks Gašparič.
14 Jože Kocbek, član Pokrajinskega odbora OF za Štajersko.
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Šmon15

Nujna čim tesnejša povezava z grupo odredov -  
Linija dela:

mobilizacija 
agit, in propaganda

krepitev in utrjevanje partijske in OF. organiz. 
masovna obveščevalna 
ohraniti ves tehnični aparat -

Zveze.
Posle z Avstrijci preda Vlasta Sergeju16.

ŠT. 42

ZAPISNIK SEJE CENTRALNEGA KOMITEJA 
KOMUNISTIČNE PARTIJE SLOVENIJE

2. MARCA 19451

Seja: 2. marc [19]45.

Peter [Boris Kidrič], Matija [Ivan Maček], Janez [Boris Kraigher], 
Primož [Aleš Bebler], Lidija [Šentjurc].

1. Štajerska -  Janezovo poročilo -  sklepi prejšnje seje se ne 
izpremenijo v ničemer.
2. Ljubljana
3. Zveze

V Ljubljano nujno poslati človeka, da ugotovi obseg provale. Po 
podatkih ljudi, ki prišli ven, izgleda, da Ivova2 naslednica vse 
izdala. 3

15 Morda partizanski duhovnik Franc Šmon.
16 Sergej Kraigher.

1 Izvirnik, napisan s črnilom v zvezek, je v ARS, sign.: AS 1487, CK KPS, a. e. 
19, šk. 1. Zapisnik je pisala Lidija Šentjurc. Glej dok. št. 38, op. 1.
2 Vladimir Svetina - Ivo (1908-1988), organizator VOS v Ljubljani, od decem
bra 1944 sekretar celice KPS na sedežu OZNE v Beli krajini.
3 Leopoldina Mekina - Polonca, Mimi, Bogo, Trdina, Nežka, Mlakar, Naglič II, 
Roman, Marija. Vdor v ljubljansko organizacijo OF se je  zgodil januarja 1945.
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3. Janez predlaga reorganizacijo zvez -  podreditev vojski -  po 
diskusiji sklep -  ostane pri starem -
Spreminjanje linij v sporazumu z CK in Obkomom, oz. upoštevati 
voj. situacijo -

ŠT. 43

ZAPISNIK SEJE CENTRALNEGA KOMITEJA 
KOMUNISTIČNE PARTIJE SLOVENIJE

7. MARCA 19451

Seja. 7. 3. [1945]

Luka [Franc Leskošek], Janez [Boris Kraigher], Peter [Boris 
Kidrič], Matija [Ivan Maček], Primož [Aleš Bebler], Lidija [Šentjurc].

1. Vpraš. prehoda XIV. Divizije
2. Lukovo poročilo.

Ad 1. nujno preko Gorenjske -  ugotovi se preslaba konspiracija -  v 
zvezi s premikom Zone govorili že preje vsi -

Poročilo Luke:
Angleži se bodo izkrcali, postavili voj. oblast, naša bo civilna in 
policija -

Vdoru so sledile aretacije okoli 300 pripadnikov osvobodilnega gibanja. Med šte
vilnimi drugimi aktivisti je bila aretirana tudi Leopoldina Mekina, k ije nasledila 
sekretarja Okrožnega komiteja KPS za Ljubljano, Vladimirja Svetina, po njego
vem odhodu iz Ljubljane konec decembra 1944. Dolgo je veljala za izdajalko, ker 
je podpisana na zapisniku o zaslišanju. Toda zapisnik je v resnici združeni ela
borat vseh dotedanjih zaslišanj aretiranih aktivistov OF. Zapisnik zaslišanja in 
ostalo gradivo glej v ARS, AS 1513, Zbirka gradiva o komunistični dejavnosti iz 
okupatorskih policijskih, sodnih in vojaških organov 1941-1945, šk. 4. Glej še 
v spominskih prispevkih Ne smem pozabiti, Borec 1985, št. 12 in Borec 1987, 
št. 5-6-7, v Lojz Tršan, Razbitje OF in partije v Ljubljani, VIRI, št. 10, Ljubljana 
1996, Arhivsko društvo Slovenije, v Vera Hutar, Žrtvovana, Novo mesto 1998 ter 
v  Dornik, Oddelek za zaščito, str. 82-95.

i Izvirnik, napisan s svinčnikom v zvezek, je v ARS, sign.: AS 1487, CK KPS, 
a. e. 19, šk. 1. Zapisnik je pisala Lidija Šentjurc. Poleg zapisnika, napisanega v 
zvezku, je ohranjena še beležka seje, ki jo je pisala Lidija Šentjurc s svinčnikom 
na listke (a.e. 20, šk. 1). Glej dok. št. 38, op. 1.
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Vida2 ostane na Prim. Tja naj gre tudi Janez in vsi Primorci -
V Trstu organiz. vstajo znotraj 
Okrepiti zveze z Italijani
Pripraviti za Trst strok, osebje -  policijo
V 24 urah nujno postaviti ves aparat -  pobrati vse reakcion. in jih 
prepeljati sem, tu soditi -  tam ne streljati.3
Za Trst autonomijo v okviru Jugosl.
Začeti propag.
O Koroški se ne govori -  celo za Avstrijo dogovorjena zasedba po 
Angležih -  mi zasedemo čim več.
V T. ustvariti red, postaviti v pogon vse obrate -  v oblastveni odbor 
v T. samo komuniste od Italij.
močno polic, oblast -
Taktika do bega -  ne maščevalno klanje -  zapreti, pred sodišče -
V Srbiji se precej popravlja -  sabotaže mihajlovičevcev4 -  Zbiranje 
raznih strančic -
Zemljoradniki bodo verjetno dovoljeni
V Črni gori situacija čista -  sovrž. počiščeni.
Na Hrv. težave -  separatistične tendence 
Partija dobro zagrabila -
V Slov. -  zagrabiti na široko -
V Srbiji in Hrv. vlada že sedaj -
Slovenci zadnji -  pripraviti kadre za Predsedstvo in vlado -  
Mi naj kličemo Kocbeka5, Fajfarja6, Svetka7, Rusa8 nazaj -  
Predsedstvo -  Kocbek podpredsednik 

Vida tajnik 
v vlado Peter + Luka in Matija 
Peter predsednik 
Matija notranje
Gospodarski svet -  predsednik Luka -
Naši resori morajo biti: industrija, prosveta, pravosodje, po
možnosti kmetijstvo.
Slov. ministri: Kržišnik9 dobro dela

2 Vida Tomšič.
3 Več glej Troha, Politika, str. 39.
4 Dragoljub Mihailovič - Draža.
5 Edvard Kocbek.
6 Tone Fajfar.
7 Franc Svetek.
8 Josip Rus (1893-1985), predsednik OF od ustanovitve aprila 1941 do janu
arja 1943, ko postane podpredsednik Izvršnega odbora OF. Novembra 1943 je 
bil izvoljen za podpredsednika Avnoja ter člana zakonodajne komisije Avnoja.
9 Dr. Anton Kržišnik.
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Marušič10 celo slabši od Šubašiča11 -
Vprašanje, kdo slov. federalni minister -  Marko12 -  Miha B -  13 

Treba organizirati sodišča nacionalne časti -  
Načelno rečeno, da bomo mi obveščeni o vsem, da ne bodo Angl. 
preje vedeli kot mi -
Definitivno postavitev Tomaža14 in Mileta15 odklonili -
Novljan16 ostane tam -
Vpraš. pomoči v hrani rešeno -
možno, a vpraš. transporta -  potreben
tam naš predstavnik -  Povh17 v Beograd.

Z Avstrijci nobenega vpraš. meja -  
Šifra z NKOJem nujno v naših rokah - 
SZ ne bo direktno pošiljala nam -  preko V.Š.
Pridejo sovjetski inštruktorji v vojsko.
GŠS lahko sam daje čine do vključno podporučnika -
V Srbiji: še hegemonistične tendence.
V perspektivi slovenska armija - 
Klasična literatura marx.-lenin. bo prišla -
Tiskanje slovenskih knjig v Beogr. urejeno -  Tiskajo Tita18 

Glede RSJ vprašamo Deda19 -
Sindik. konfer. manifestativna -  organizirajo precej -
V Beogr.
27. letnica RA -  ogromne proslave -  150.000 ljudi -  
Sicer normalno življenje -
Gospod, obnova, železnice, promet, industrija se obnavlja, težave
-  mobilizacija še ni izvršena 
beograjske banke obratujejo -
V Maked. slaba partija.

Vsa vojska, ki tu podrejena partijsko CK KPS.
Poskusi obnavljanja strank -  borba proti temu na bazi, na terenu, 
ostanejo le vodstva, na bazi enotna OF -

10 Dr. Drago Marušič,
n Dr. Ivan Šubašič.
12 Zoran Polič - Marko.
13 Dr. Marijan Brecelj - Miha B.
14 Dušan Kveder - Tomaž.
15 Mile Kilibarda, načelnik štaba Glavnega štaba NOV in PO Slovenije od no
vembra 1944 do 15. maja 1945.
16 Lado Ambrožič - Novljan.
17 Dušan Povh, delal v Centralni tehniki KP Slovenije.
18 Josip Broz - Tito.
19 Šifra za Kominterno.
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Oblastveno še niso stranke priznane -  tolerirajo
Italijanska vojska sem -
Trst zasesti z jugoslov. vojsko, ne garib.20

Nujno sodelov. CK z armijo v vpraš. operacij. -  Hribar21 v IV.
armijo, Primož od CK.
Primorska: Janez 

Vida 
Primož 
Tomo22 

Bevk23 

Vito24

Izgradnja oblasti, pripravljati mase na prihod Angležev -  ljudstvo 
samozavestno -  možato

ŠT. 44

ZAPISNIK SEJE CENTRALNEGA KOMITEJA 
KOMUNISTIČNE PARTIJE SLOVENIJE 

DNE 13. MARCA 19451

Seja: 13. 3. [1945]

Luka [Franc Leskošek], Peter [Boris Kidrič], Janez [Boris 
Kraigher], Lidija [Šentjurc]

1. Organizacija dela na Primorskem
2. Benečija, Furlanija-

Obkom -  edino načelje nujno, da čvrsto v eni roki - en forum - 
tudi v vojski močnejše delo -  Janez pooblastilo, da posreduje -  
usmerja z ozirom na celotne naloge operacije. 2

20 O sodelovanju italijanskih enot v zaključnih operacijah ob osvoboditvi Trsta 
in Gorice so potekali razgovori od 5. do 8. marca 1945 v štabu 9. korpusa. Več 
glej Troha, Politika, str. 40.
21 Janez Hribar (1918-1978), komandant 18. divizije od februarja do 15. maja 
1945.
22 Tomo Brejc.
23 France Bevk.
24 Vito Kraigher.

1 Izvirnik, napisan s črnilom v zvezek, je v ARS, sign.: AS 1487, CK KPS, a. e. 
19, šk. 1. Zapisnik je pisala Lidija Šentjurc. Glej dok. št. 38, op. 1.
2 Več glej Troha, Politika, str. 40.
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Reorganizacija Obkoma:
Sekretar: Janez 
člani: Vlado3 

Vida4 

Tomo5 

Primož6 

Beltram7 

človek iz Ozne8

POOF: Bevk9 preds. -  .
Janez sekretar
Vlado
Janko
Brecelj10

Tomo
Primož, Vida, Jelinčič11 -  Dujc12, Janez, Dougan13, Stanovnik14 

Janez sam spremeni in dopolni

PNOO -  Janez podpredsednik 
Primož tajnik
Kavsa, 15 Jelinčiča klicati iz Barija - 

Vprašanje italij. edinic -  formirati elitno brigado -  ostane na 
Primorskem -  ostalo sem.

V Trstu spremenjen odnos do mobilizacije -  za vstajo znotraj - 
mobilizacijo v jurišno brigado Brkin v vsakem slučaju ostane tam. 
Vprašanje deklet v vojski -  postopno iz vojske -  ne kampanjsko -

3 Branko Babič - Vlado.
4 Vida Tomšič.
5 Tomo Brejc.
6 Dr. Aleš Bebler - Primož.
7 Julij Beltram - Janko.
8 Miro Perc - Maks.
9 France Bevk.
10 Dr. Bogdan Brecelj.
n  Zorko Jelinčič (1990-1965), narodni delavec, organizator organizacije TIGR. 
Leta 1931 je bil pred posebnim sodiščem v Rimu obsojen na 20 let ječe. Po deve
tih letih je bil izpuščen. Po izbruhu druge svetovne vojne je bil poslan v Isernio, 
od koder se je leta 1943 prebil v partizane. Bil je član Pokrajinskega NOO za 
Slovensko primorje in Trst.
12 Albin Dujc - Brkin, inštruktor Oblastnega komiteja KPS za Slovensko pri
morje in član Pokrajinskega odbora OF za Slovensko primorje.
13 Dr. Danilo Dougan (1909-1993), predsednik vojaškega sodišča 9. korpusa.
14 Janez Stanovnik.
15 Franc Kavs (1913-1970), časnikar biltena SNOS, po vojni urednik Primor
skega dnevnika.
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Partijsko šolo okrepiti -  najboljši učenec tukajšnjega kurza -  
ugotoviti na izpitih predvsem za vojaške stvari -

Gorenjski Obkom:
Bogdan16 že odpoklican v agitprop -  nezdrave razmere so še naprej

Igorja17 odpoklicati.
Robnik18 v Obkom.

ŠT. 45

ZAPISNIK SEJE CENTRALNEGA KOMITEJA 
KOMUNISTIČNE PARTIJE SLOVENIJE 

DNE 29. MARCA 19451

Seja 29. III. [19]45.

Peter [Boris Kidrič], Luka [Franc Leskošek], Matija [Ivan Maček], 
Lidija [Šentjurc]

Peter:
Evakuacija 
2  linije -  
ena naša
druga Primož.2 evakuacijska -  likvidatorska -
Peter povsod srečeval zmedo -  ocena, da v Sloveniji težka
situacija -
S Primožem, Petrom, Krištofom3 diskusija, da iz Slovenije 
nepravilna evakuacija -
sklep -  polit, ne evakuira, razen tistih, ki4 zdravstveno morajo -  
polit, delo naprej, sicer lahko nastopijo težke posledice.

16 Bogdan Osolnik.
17 Anton Peternelj - Igor.
18 Anton Hafner - Robnik, sekretar Okrožnega komiteja KPS Kranj.

1 Izvirnik, napisan s črnilom v zvezek, je v ARS, sign.: AS 1487, CK KPS, a. e. 
19, šk. 1. Zapisnik je pisala Lidija Šentjurc.
2 Dr. Aleš Bebler - Primož.
3 Edvard Kardelj - Krištof.
4 Sledi prečrtana beseda »polit«.
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Primož poleg tega brez odobrenja CK -  hodil povsod okrog, 5 

Peter s Titom6 težko stališče, ker vsi prepričani, da neverjetno 
težka situacija -
Tretje, Primož hotel postati minister - 

Matija -  Treba Primoža prijeti -  ni slučajno -  večkrat gre pri njem 
tako daleč, da misli, daje CK -  ni se zanimal za položaj tu, 
n.pr. vprašanje ranjencev -
njegov telegram -  priprava izgube svobod, teritorija -
naše skupno stališče, da ne gremo nikamor, ocena, da ne more
biti spričo situacije na velikih frontah -
Primož ni uredil tega, kar bilo potrebno, povzročil zmedo.
Že, ko depeša za IV. armijo -  bili proti temu, da VII. korpus 
odide, ne verjeli v kake izjemne dogodke -

Sklep: pošlje se depeša Krištofu -
Primoža se prime in skritizira -

Primorska
Linija pravilna -  ne se odrekati pripadnosti Jugosl. -  Ozna - 
pravilno kot Matijin predlog aparat tajen -  okrepiti Ozno s čim 
boljšimi polit, ljudmi - 
civilna
vojna, kjer vzpostavili
Trst v vsakem slučaju zaseden od Angl.
baza za prodiranje -  vprašanje le -  ali Angl. zasedli sami od sebe 
ali od nas odstopljen -  v dogovoru možno že zmeren pristanek.
Naš ugled v inozemstvu velik -
propaganda, da samo ob sebi umevno da Trst naš -  
važno, da na znotraj pripravljeni na borbo -  
Čim edinice Trst zasedle -  slov. vlado v Trst 
Pomembnost Trsta za 7 -  zlasti po Grčiji -
Vpraš. pomembnosti IX. korpusa -  vpraš. regularne armade -  
potrebno preiti na višjo stopnjo -  zlivanje s tehniko nujno -  
Vpraš. notranjega ministrstva -  diskusija - 
Ali načelnik Ozne lahko notranji minister -  v drugih federalnih 
edinicah ne -  možno, da pri nas obratno, toda Tito proti -  
Da Mat. avtoriteto dvigniti v IOju -  polit, ugled 
javno nastop, prevzeti org sek Partije in kot tak vodi Ozno -  
Kasneje izpremeniti -

s Več glej Aleš Bebler, Čez drn in strn. Spomini, Založba Lipa 1981, str. 145- 
147.
6 Josip Broz - Tito.
7 Nečitljiva besedica.
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čim manj članov -  soc. polit, in zdravje združiti 
industr. in rudarstvo »

pri nas uvedli resor promet 
preds. Peter - 
podpreds. Miha8 -  
notr. min. 9 -  Marko10 

pravos. -  Pokorn11 

fin. -  Polič -  Primož 
prosv. Kozak12 

rud.-industr. -  Leskošek 
trg. in oskrba -  Vavpetič13 

soc. pol. -  zdravje -  Ahčin14 

poljed. -  Hribar15 

fed. promet -  Snoj16 

gozdarstvo -  Fajfar17 -  dvigniti v del. masah 
gradnje -  Kambič18

Ni potrebno sklicevanje Snosa -  Peter ostavko kot sekretar 
predsedstva -  mandat za sestavo vlade

Gustinčič19 pri Zadrugah -  demokracija do okrožja na vrhu država

8 Dr. Marijan Brecelj - Miha B.
9 Sledi prečrtano ime “Jurančič” .
10 Zoran Polič - Marko.
11 Dr. Jože Pokorn (1904-1972), član študijske komisije pri Predsedstvu
SNOS, v prvi slovenski vladi po drugi svetovni vojni minister za pravosodje.
12 Dr. Ferdo Kozak (1894-1957), načelnik oddelka za prosveto pri Predsedstvu 
SNOS, nato minister za prosveto v prvi slovenski vladi po drugi svetovni vojni.
13 Dr. Lado Vavpetič (1902-1982), predsednik zakonodajnega odbora pri 
Predsedstvu SNOS, v prvi slovenski vladi po drugi svetovni vojni je bil minister 
za trgovino in preskrbo.
14 Dr. Marjan Ahčin (1903-1988), načelnik sanitetnega oddelka pri Predsed
stvu SNOS, nato minister za narodno zdravje v prvi slovenski vladi po drugi 
svetovni vojni.
is Janez Hribar.
16 Franc Snoj (1902-1962), pred drugo svetovno vojno minister brez listnice 
v vladah Stojadinoviča, Cvetkoviča in Simoviča. Leta 1941 je emigriral v ZDA, 
septembra 1944 pa seje vrnil v Slovenijo na osvobojeno ozemlje. V prvi sloven
ski vladi po drugi svetovni vojni je bil minister za lokalni promet.
17 Tone Fajfar.
18 Dr. Miha Kambič (1888-1981), član Odseka za gradnje pri Predsedstvu 
SNOS, nato minister za gradnje v prvi slovenski vladi po drugi svetovni vojni.
19 Dr. Dragutin Gustinčič (1882-1974). Leta 1920 je bil med ustanovitelji KP 
Jugoslavije v Sloveniji. Od 1940 do 1945 je delal na akademiji znanosti v Mo
skvi. V domovino se je vrnil leta 1945. Kot visoki politični funkcionar je dobil 
mesto dekana in profesorja na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Leta 1948 so ga

Predlog za vlado -



Regent20 v agitprop -
Polit linija CK odobrena -  nobenih bistvenih pripomb, zlasti
pravilno stališče do 21 -  vlade -  ne napihniti Grola22 -
ohraniti OF -  brez strank -  obveljalo bo do Slov. in Črno goro -
Interno začeti poslovati že sedaj -  da kontinuiteta -
gospod, sveta ne bo v feder. edinicah
V centru da -  da vodijo gospod, polit, iz centra -
Furlan23 -  v inozemstvu dobro postavil -  doli uporabljiv kot
diplomat -  opolnomočeni min. a vendar ne more biti -
Furlan šef znanstv. instit. -  pravno teoret. utemeljev.
Narodnoosvob.
Vpraš. inozemske propag. -  Trst kot jugoslov. vpraš. naši pa kot 
slovensko vpraš., zato pri drugih narodih Trst ni približan 
Institut za meje (Zwiter24) tudi propag. inst.
Zwit se bo najbrže obnesel -  material zbirati, tu 
do podrobnosti zbirati in ga pošilj. instit. za meje in ta potem 
Tanjugu -  zbirati material.
Žrtve v boju (talce, požgane vasi) 
volitve
manifestirati, da Primor, že priključila Slov. oz. Jugosl.
Zavezniki (naši slov) slabo držijo -  zato ne razen komunistov -  tja 
(Čermelj25, Tusolin,26 Marovič27 itd.)

zaradi Informbiroja obsodili na zaporno kazen, izključili iz Komunistične partije 
in poslali na Goli otok. Zaprtje bil od leta 1948 do 1951. Po prihodu iz zapora 
so mu vrnili članstvo partije, vendar so ga izključili iz politike.
20 Ivan Regent (1884-1967), vodja slovenskih radijskih oddaj na radiu Mo
skva (1941-1945).
21 Sledi nečitljiva prečrtana beseda.
22 Dr. Milan Grol (1876-1952), srbski publicist, prevajalec, politik, gledališki 
kritik, dolgoletni dramaturg in upravnik Narodnega gledališča v Beogradu; od 
leta 1941 predsednik Demokratske stranke, minister v jugoslovanski begunski 
vladi; od 7. marca 1945 podpredsednik enotne vlade DFJ.
23 Dr. Boris Furlan (1894-1957), pravnik, pisatelj, do leta 1930 odvetnik v 
Trstu nato v  Ljubljani, od leta 1936 do odhoda v ZDA marca 1941 profesor na 
Pravni fakulteti v Ljubljani. V ZDA je deloval v podporo narodnoosvobodilni 
borbi v domovini. V kraljevi Šubašičevi vladi je postal prosvetni minister, po 
vojni dekan Pravne fakultete v Ljubljani. Leta 1947 je bil na t. i. Nagodetovem 
procesu obsojen na smrt, kasneje pomiloščen.
24 Dr. Fran Zwitter (1905-1988), prof. zgodovine, predsednik komisije za mej
na vprašanja pri Izvršnem odboru OF, nato vodja Znanstvenega inštituta pri 
Predsedstvu SNOS. V letih 1945 do 1947 je bil tajnik inštituta za preučevanje 
mednarodnih vprašanj v Beogradu in se je kot strokovnjak za mejna vprašanja 
udeleževal mirovnih konferenc.
25 Dr. Lavo Čermelj.
26 Dr. Rastko Tusulin, odvetnik iz Črnomlja.
27 Dino (Gino) Marovič, ladjar iz Trsta, pomorski strokovnjak. Napisal je ek
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Čermelj za zbiranje tega materiala 
Vpraš. Gust. in Regenta -
oficijalen razgovor z njimi -  poročilo razvoja NOB -
Gustinčič v industriji, diskusija o tem, da bo skušal navezovati
stike in osebno dvigati svoj pogled svojo linijo -  proti oficijelni liniji
možnost, da kot komunist zbirališče nergačev proti partiji -  važno,
da ne bo polit, in strok.
boljše obvladal materijo -

nadaljevanje razširjene seje -  
prisotni še Marjeta28, Vlasta,29 Primož.

1. Petrovo poročilo:
Potrebno, da od časa vsak vodeč funkcionar potrebno priti v 
Bgd. -

V Jugosl. odvija z vso silo revolucija - V Srbiji z Bgd vred -  odprli 
procesi šele sedaj -  je sicer tudi v Srbiji JNOF -  močan masovni 
odpor proti obnavljanju strank 
z desno zemljor. partijo dovolili proces kot HSS 
Grol -  dovoliti časopis njemu in njegovi stranki 

dovoliti 
likvid. Ozno 
izvesti amnestijo
polit, delinkvente pred redna sodišča 

omogočiti malom, svobodni razmah 
Sklicevanje na formalno demokracijo -
osnovno geslo -  vse kar nasprotno temu proglašajo za diktaturo 
(»prosvetljeni absolutizem«)
Vsa reakcija računa, da naša oblast še ni trdna -  govor o 
oboroženi vstaji -  poizkus ni nemogoč -  treba računati na to, da 
nesigurni elementi -
ostanki oborož. tolp, nemški ostanki -  s pomočjo A -  
ostajanje nemških tolp -  baza za gveriljo -  A imperijalizem -  isto 
kot spuščanje na zapadu -  dokazi
Nacion. vprašanje oz. heterogenost -  nevarnost separatizma -  
reakcija to skušala gojiti -  sicer med srbskimi malomešč. plastmi 
tendence hegemon, in tendence pretiranega centralizma 
osnovna nev. separatizem -  najhuje škoduje progresu -

spertizo o pristanišču v Trstu in njegovem gospodarskem pomenu. Glej prakso , ^  
Šnuderl, Dnevnik 1941-1945, 2, V partizanih, Maribor 1994, str. 259 i^25?4. .s f  §
28 Zdenka Kidrič - Marjeta. 1 J u L lZ  >| §
29 Mira Tomšič Svetina - Vlasta. i ;  jj?



V zvezi s tem pričakovati kake bolj centraliz. ukrepe kot bo 
kasneje -  ko bo večja decentraliz.
Težav bo še ogromno, procesi lahko zelo burni - 
vpraš. če bo prišlo do konstituante kot v sporazumu30 -  
proces revol. zahteva zmago
še bolj dosledno gledati procese -  videti, kdaj gre za kolebanje in 
delo za odpravo oz. pritegn, kdaj za odklone, ko gre za spoznavo 
razredne nuje in ukrepov -  Močna in sigurna vojska -  faza 
regularne vojske -  partiz. vojska ne more več opraviti teh nalog
-  potrebno vežbe in šole -  to za nas važno -  perspektiva naprej -  
isto izjavo dal Stalin31 -  potrebno zlitje v tehniko -
V zvezi s potrebo enotne močne vojske in enotnosti Jug. bila nova 
stopnja reorganizacije.
Potreba enotne čvrste ozne -  koncentrirano zaletavanje reakcije 
kaže kako Ozna važna
Še trdnejše zlitje JNOF -  kongres OF Jugoslavije
Enoten odbor enotne OF Jugosl. -  ki v odnosu do CK KPJ enak
kot IOOF do CK KPS -
Odnos do zaveznikov (notranjih) to narekuje in nujnost ustvariti 
enotno gibanje -
Obetajo si mnogo od tega kongresa -  manifest.

Zunanja polit, ista situacija kot že znana -
SZ edini zaščitnik in prijatelj -  treba pa voditi pravilno polit, do
zap. zaveznikov
Izredno močan pritisk na Jugosl. je in še bo -  
Nam to običajno ni dovolj pred očmi -  Angl. izsiljujejo vse in na 
vsem -  zlasti bodo izkorišč. gospod, težave -  unra -  
Stevenson32 vprašal o konc lagerih -
Poizkušali se bodo vmešavati povsod -  trajen proces borbe za 
izvedbo dem. revol. in naprej - 
Pomen gospod, pozicij jasen -
Zadruge. Že tendenca pri naših za lastnimi fabrikami33. Slabitev
drž. sektorja,34 zadruge35

Mi avang. ljudskih mas -  rezult. povsod vidni

30 Mišljen je sporazum, ki sta ga sklenila predsednik NKOJ Josip Broz -  Tito 
in predsednik jugoslovanske begunske vlade Ivan Šubašič 2. novembra 1944 o 
sestavi enotne jugoslovanske vlade in kraljevega namestništva.
31 Josip Visarionovič Džugašvili - Stalin.
32 Ralph Skrine Clarmont Stevenson (1895-1977), britanski ambasador pri 
jugoslovanski kraljevski begunski vladi.
33 Pod to besedo je nečitljiva in prečrtana druga beseda.
34 Sledi prečrtana nečitljiva beseda.
35 Sledita dve nečitljivi besedi.
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pozitivno -  a na drugi strani nemogoče zadovoljiti -  
Ukrepi za to:
uvedba državne fin. valute -  , ki ne bo dokončna

stabilna valuta
progresivno obdavčenje 
agrarna reforma
stabilizacija gosp. za izboljš. ekon. polož. delavca
Valuta ne bo v neosvob. delih Hrv. in Slov. le v osvob.
držati ta bon na isti stopnji kot sedaj, pustiti liro, da propade.
Pri nas možno že izkoristiti vse izkušnje, ki spodaj komplicirani - 
Na drugi strani pa narejen velik korak v procesu konsolidacije - 
oblast se krepi -  pritegnitev med del. razredom v Bgd. se pozicije 
zelo krepe, silen porast simpatij -  vidno zlasti ob manif. 27. marca

Slovenija:
Odobrena politika OF -  ne pusti nobene stranke 
doli sicer desna zemljoradnička in HSS -
Krištof36 mnenja, da v Slov. in Čg. -  možna politika enotne OF - 
odobreno stališče do enotne vlade -  
Glede HSS in ZS -  ni enotne organiz. 
ima svoj list -  tendenca k utrjev. stranke
V Srbiji masa ljudi, ko strankini člani hoteli biti v JNOF, ne 
zemljor. stranki -
Dragoljub Jovanovič37 najbolj negativen element
Skrajen radikalizem -  zagrizeno nasprotje do Partije (ruski Eseri) 38

Desni zemljoradniki zelo infiltrirani z našimi elementi
V Slov. videti vse, kar se pripravlja, politično okrepiti Ozno in 
divizijo KNOJ -  tudi številčno divizijo okrepiti -  Predlog, da 14. 
divizijo39 vključiti v divizijo KNOJ, tudi iz brigad IX. korpusa 
posamezne edinice -
V vojaškem pogledu
edinice ostanejo pri nas do združitve s IV. armijo -  napačno 
evakuacija -  IV. armija strat. cilj Trst
GŠS ostane še operat. komanda, dokler se VII. in IX. korp. ne 
združita -
Polit, pomen GŠS, ki ga ima postopno zmanjševati -  sodelovanje - 
prirejanje

36 Edvard Kardelj - Krištof.
37 Dragoljub Jovanovič (1895-1977), predsednik Narodne kmečke stranke.
38 Politična stranka v Rusiji, ki je nastala leta 1902 iz pripadnikov ruske 
kmečke stranke socialistov, revolucionarjev in razpadla po oktobrski revoluciji.
39 Sledi prečrtana beseda “okrepiti”.
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Naše mnenje, da prva linija Sava osvojeno -
Danes slov. sil za armijo ni -  ob prvi možnosti združen VII in IX.
korpus -  nujno stvarjanje regularnih edinic v sklopu IV. armije -
»Našo vojsko« 40 treba ohraniti kot glasilo za vse vojake, kjer koli
bili -  tudi divizijo KNOJ -
Ob osvoboditvi vzeti v svoje roke vse gospod.
mi se ne oziramo na vsedržavne in feder. kompetence -  tudi
promet -

Slov. vlado treba postaviti takoj, čim to možno -  čim en kos slov.
zemlje osvobojen -  Prekmurje -  potem Trst -
sam akt formiranja vlade -  če ne bo možno zased. SNOSa -  samo
Predsedstvo -
Pri nas 13 resorov
Gospod, svetov v federalnih enotah ne bo -  posebno ministrstvo za 
feder. promet -

Trst -  informacije take: boljše perspektive -  
civ. oblast povsod naša -  41 voj. sicer možno -  
autonomija Trsta propagand, proglasiti čimprej 
notranjo oborož. vstajo v zvezi z IX. korp. in našo oblastjo -  
Avstrija zas. po 3 silah -  na Dunaju sedež 
oborož. sile za vzdrž. reda v Evropi -  
Potrebna naša pomoč

Naši Slov, v Bgd. posebno poglavje -  Vlasta v Bgd.
Po vseh instit odbore OF takoj -  polit, delati -

2. Primoževa pot in direktive, ki prinesel nazaj -
Luka: Primož, brzojavke zelo nejasne -  mesto, da vrnil, šel v Bgd -
tam
Peter: Primoža treba zelo ostro prijeti -  v armiji ni imel pravilne 
linije -  ni šel s stališča ostati v Sloveniji in voditi Slovenijo -  ostati 
tu bilo stališče celega CK in posameznih članov CK -  
Pri Primožu evakuacijska in likvidat. linija 
Primoževo postavlj. tako, da ocenjevali prilike v Sloveniji kot 
izredno težke -
Rezultat te linije, da hoteli evakuirati 200 polit, ljudi - 
Druga napaka, da Primož ni avtokritično videl svoje linije -  in 
prinesel direktive, ki skoro cel CK postavile v napačno luč -

40 Glej dok. št. 30, op. 27.
41 Sledi prečrtana in nečitljiva besedica.



Tretje način Primož, poslovanja -  na lastno pest nihče delal -  
predlog poti celega CKja -  konsultiranje CK KPJ -  
razgovarjal z generali in se udeležil seje CK KPJ42 ne da bi poznal 
mnenje politbiroja -
Primož vzel prelahko -  ni poznal položaja -  postavljal brez 
posvetovanja z drugimi.

Matiia: -  Primož dobil direktive od seje CK -  ki jih ni uredil -  
postavil po svoje -  ti pojavi pri Primožu pogosti -  
Tu postavljenih pet dni za pot -  Primož obveščal -  tega se ni držal

Depeša »pripraviti se na izgubo osvob. terit.« brez utemeljitve -  
Direktive prenesel napačno -

Primož.
Petrova teza preostra in slabo podprta, vzeta preveč 
formalistično -
Bistvo: kaj osnovne direktive -  Trst -  obramba osvob. ter.
VII. korpus potreben dopune 
artilerija -
naloga doseči pomoč IV. armije -  ustvaritev kanala za dopuno

ŠT. 46

ZAPISNIK SEJE CENTRALNEGA KOMITEJA 
KOMUNISTIČNE PARTIJE SLOVENIJE 

DNE 8. APRILA 19451

Seja- 8 . 4. [19]45.

Luka [Franc Leskošek], Peter [Boris Kidrič], Matija [Ivan Maček], 
Lidija [Šentjurc], Tomaž [Dušan Kveder].

42 Dr. Aleš Bebler se je udeležil seje politbiroja Centralnega komiteja KP Ju
goslavije dne 21. marca 1945, na kateri je poročal o situaciji v Sloveniji. Glej 
Dokumenti CO KPJ, knjiga 23, dok. 54, str. 128-131, Beograd 1996.

l Izvirnik, napisan s svinčnikom na dveh listih iz bloka, je v ARS, sign.: AS 
1487, CK KPS, a. e. 19, šk. 1. Zapisnik je pisala Lidija Šentjurc. Poleg zapisnika 
obstaja še tipkan seznam kadra, k ije bil določen na seji za posamezne pokrajine 
in sektorje (a.e. 22).
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1. Kadrovsko vprašanje -
a) okrožni sekretarji
b) kader za Ozno
c) kader iz vojske za upravo
d) Štajerska
e) Komande mest

Štajerska:
Sergej2, Gašparič, 3 Lenka,4 Rakarjeva, 5 Maks,6 Špindler7 -  Čiček8, 
Tončka9

Predlog: J. Špindler Maribor OK MK Marib.
Î Sergej OK Celje -  

Gašparič10 MK Celje

Sklep: Sergej: OK Maribor
-  Gašparič: MK Maribor 

Špindler: OK Celje 
Lenka11: MK Celje.

Koroška: Žavcer12 -  Kosta13 Ozna
MK Celovec -  Ahac14 

MK Beljak -  Johan15 

Preds. NOO Prašnik16

2 Sergej Kraigher.
3 Maks Gašparič.
4 Milica Gabrovec - Lenka, organizacijska sekretarka Okrožnega komiteja KPS 
Celje.
5 Francka Rakar - Iva.
6 Maks Jakopič, sekretar okrajnega komiteja KPS Trbovlje.
7 Dušan Špindler - Špiro.
8 Martin Kos - Čiček.
9 Tončka Majcen.
10 Sledi prečrtano ime “Lenka”.
11 Nad imenom “Lenka” je napisano in prečrtano ime “Maks”.
12 Pavle Žaucer.
13 Stane Bizjak - Kosta Dobravc (1913-1992), član Oblastnega komiteja KPS 
za Koroško od decembra 1943, od julijal944 tudi načelnik okrožne izpostave 
Odseka za notranje zadeve pri Predsedstvu SNOS za Koroško, od marca 1945 
je bil pomočnik tretjega odseka OZNA (imel nalogo kontraobveščevalne zaščite 
oboroženih sil narodnoosvobodilne vojske). Decembra 1944 je postal sekretar 
Okrožnega komiteja KPS Celovec.
14 Dušan Pirjevec - Ahac.
is Ivan Bertoncelj - Johan (1908-1965), član Oblastnega komiteja KPS Pokra
jinskega odbora OF za Slovensko Koroško.
16 Karel Prusnik (1910-1980), sekretar Pokrajinskega odbora OF za Sloven-
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J.jubliana: OK Polde Maček 
Maks17 

mesto: Joža18

Nnvo mesto: OK -  Ljubo19 -

Ozna20: -  Maribor -  21Ciril22 

Celje -
Ljubljana -  Rudi (Avbelj) 23 

Celovec -  Kostja -  Majhen24 

Beljak -
Trst -  25Vlado Babič 
Gorica -  Zlatner26 

Komande mest:
Trst -  Vodopivec27 -  Greif28.
Ljubljana -  Vrhove Slavko29 

Celje -  I 30Pavšič31 

Maribor -  f Kramar 32

Celovec -  Primožič33 Ozna:

sko Koroško.
17 Vladimir Kadunc - Maks, do oktobra 1944 delal pri OZNi v  kontraobveše- 
čvalni službi za delo na osvobojenem ozemlju, nato je bil poslan v Moskvo. Od 
maja 1945 je bil pri OZNi za Ljubljana-mesto.
18 Lidija Šentjurc - Joža.
19 Alojz Mlakar - Ljubo.
20 Pod besedo “Ozna” je prečrtana beseda “OKaji”.
21 Pred imenom “Ciril” je prečrtano ime “Majhen”.
22 Matija Maležič - Ciril.
23 Viktor Avbelj - Rudi.
24 Vlado Majhen - Rafael, novembra 1944 bil sekretar okrožja Maribor, nato 
je bil premeščen k OZNI za Štajersko, decembra je odšel na Dolenjsko (delal pri 
OZNI) do maja 1945, ko seje vrnil v Maribor.
25 Pred imenom “Vlado” je prečrtano ime “Zlatnar”.
26 Mirko Zlatnar - Pepe, Miklavž.
27 Vladimir Vodopivec - Vito (1898-1995), pesnik in častnik, Maistrov borec, 
od marca do 24. aprila 1945 načelnik štaba baze Glavnega štaba Slovenije v 
Dalmaciji, maja 1945 komandant mesta Trst s činom polkovnika.
28 Martin Greif (1918-1975), marca 1944 je postal komandant mesta Trst (do 
maja 1945).
29 Alojz Vrhovec - Slavko.
30 V tiskanem seznamu ni narejenih puščic.
31 Štefan Pavšič, član operativnega oddelka Glavnega štaba NOV in PO Slove
nije, aprila 1944 je odšel na Štajersko in postal komandant mesta Maribor. Pred 
imenom “Pavšič” je prečrtano ime “Avšič”.
32 Verjetno Jože Kramar - Juš, k ije  delal leta 1944 v Prekmurju.
33 Ludvik Primožič - Milan, član okrajnega komiteja KPS Beljak je aprila 1945 
padel.
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Področje: Primorska -  Dule37

Štajerska -  38Jelačin39 

Kranjska -  Jerin40 

Koroško -  Ante41

Kader iz vojske: 
a) za Ozno : Bor

Ivanov
Otavnik Leon 
Drenik Ferdo 
Pišler42 

Olga43

Hafner Ančka 
Stepišnik 44 

oficir cenzure v belokranjskem v. podr. 
doma iz Straže

Černe Stane -  telegrafist 
Marko Zornada45 -  
Skuporec Gorazd

Gorica -  Lepin34

34 Jože Lepin - Ris (1922-1979), komandant 14. divizije od oktobra 1944.
35 Verjetno Boris Čižmek - Bor.
36 Ludvik Mlinarič - Ivanov, komandant 4. bataljona 11. brigade Miloša Zi
danška, od septembra 1944 oficir OZNe Zidanškove brigade.
37 Verjetno je mišljen Dušan Švara - Dule (1918-2005), od marca do 9. maja 
1945 komandant štaba baze Glavnega štaba Slovenije v Dalmaciji.
38 Pred imenom “Jelačin” je prečrtano ime “Hvalič”.
39 Morda Stanislav Jelačin, od oktobra 1943 načelnik oficirske šole Glavnega 
štaba NOV in PO Slovenije, nato pomočnik načelnika zaledja Jugoslovanske 
armade.
40 Morda Ivan Jakič - Jerin.
41 Ante Novak.
42 Uredništvu ni uspelo ugotoviti pravega imena.
43 Andreana Družina - Olga, pomočnica vodje obveščevalnega centra 7. kor
pusa do aprila 1944, nato delala pri OZNi za Slovenijo.
44 Verjetno Vladimir Stepišnik, ki je od avgusta 1944 do maja 1945 delal v 
obveščevalnem centru na Pohorju.
45 Albert Zornada - Marko Vašan, delal na Štajerskem, decembra 1944 odšel 
na delo v Centralno tehniko KP Slovenije, nato januarja 1945 v nabavni odde
lek Centralnega komiteja KPS na Primorsko, konec marca 1945 je bil dodeljen 
OZNi.

Bor35

Ivanov36
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Zveze -  Doberlet Milenko upr
ing. Cerkvenik Gregor46 »

Duhovnik Ivan47

uprava
elektro

papir
fino mehaniki -  Petkovšek48 

propaganda -  Adamič Bojan49

uprava

Kozina Marjan 
Lužnik Stane -  Ozna 
50Seražinsl -  uprava

ekonomski -  Kokošina Jože -  agronom 
Magišta52 -  tekst, tehnik 
Jere Lojze -  tekst. Tehnik 

veterina Lah53

Rutar54

Križnič55

Marenče56

Per57

46 Nad njim sta napisani in prečrtani imeni “Kračun Valentin” in “Kraševec”. 
Gregor Cerkvenik je delal v partizanskih radiodelavnicah.
47 Nad njim je napisano in prečrtano ime “Kukovec Alfonz”.
48 Rudi Petkovšek, vodja finomehanične partizanske radiodelavnice od aprila 
1944 do maja 1945.
49 Nad njim je napisano in prečrtano ime “Golob Majla”.
so Pred imenom je nečitljiva besedica.
51 Miro Seražin, šifrer v brigadi Simona Gregorčiča do decembra 1944, šifrer 
v Ljubljanski brigadi do februarja 1945, nato šifrer v obveščevalnem centru Do
berdob do maja 1945, koje odšel v 2. divizijo KNOJ.
52 Jože Magišta, intendant v inženirsko tehničnem bataljonu 15. divizije, fe
bruarja 1945 je bil poslan v podoficirski intendantski kurz in nato v oficirski 
intendantski kurz v Metliko, kjer je ostal do 27. aprila 1945, ko je odpotoval v 
Ljubljano.
53 Dušan Lah, od decembra 1944 referent veterine štaba 4. operativne cone. 
Padel je 18. marca 1945 na Resevni na Kozjanskem, ko je reševal ranjeno par
tizanko. Več glej Dr. Milan Dolenc, Veterinarska služba v NOB na Slovenskem 
(dalje Dolenc, Veterinarska), Knjižnica NOV in POS, knj. 43, Ljubljana 1975, 
str. 341.
54 Verjetno dr. France Rutar (1905-2004), veterinarski referent pri komandi 
Novo mesto, od marca 1945 pomočnik šefa 1. oddelka bolnišnice 7. korpusa.
55 Dr. Edvard Križnič, dr. veterine, od oktobra 1944 šef veterinarskega odseka 
komande vojne oblasti 9. korpusa in od 28. oktobra 1944 šef veterinarskega 
odseka pri pokrajinskem odboru za Slovensko primorje. Aprila 1945 je bil vete
rinarski referent komande gorenjskega vojnega področja, od 8. maja 1945 pa ve
terinarski referent komande mesta Trst. Več glej Dolenc, Veterinarska, str. 340.
56 Verjetno Stanko Marenče. V »seznamu kadrov v oddelkih Glavnega štaba 
NOV in PO Slovenije, kijih  bodo pritegnili na delo« (AS 1487, CK KPS, a.e. 6583, 
šk. 48) je predlagan za ekonomski in veterinarski oddelek.
57 Verjetno Janez Per, veterinarski referent štaba Kočevskega odreda in 10. 
brigade. Več glej Dolenc, Veterinarska, str. 361.
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Pavšič Marjan58 

železnica ing. Kremžar59

ZAPISNIK SEJE CENTRALNEGA KOMITEJA 
KOMUNISTIČNE PARTIJE SLOVENIJE 

DNE 14. APRILA 19451

ŠT. 47

Seja: 14. IV. [19]45.

Luka [Franc Leskošek], Peter [Boris Kidrič], Matija [Ivan Maček], 
Lidija [Šentjurc], Tomaž [Dušan Kveder].

1. Poročilo o potovanju v IV. armijo.

Tomaž:
Osnovna naloga v Istro -  Primorje -  Trst.
Poročilo o perspektivi kretanja - 
Situacija pri nas.
Diskusija o akciji oz. vdoru Nemcev v Rog2 -
V. prekomorska na poti -  izpopolnitev divizije3 -
diskusija o tem, da v Črnomlju ljudje, ki za operativno vojsko
sposobni, a4 brez dela okrog postopajo. Treba reducirati oddelke

58 Dr. Marijan Pavšič (1909-1971), od decembra 1944 šef 1. oddelka veteri
narske bolnišnice 7. korpusa. Vodil tudi veterinarske tečaje. Več glej Dolenc, 
Veterinarska, str. 343.
59 Verjetno ing. Ludvik Kremžar, referent za zveze pri Glavnem štabu NOV in 
PO Slovenije, nato pomočnik načelnika za industrijo pri Komandi mesta Trst.

1 Izvirnik, pisan s črnilom v zvezek, je v ARS, sign.: AS 1487, CK KPS, a. e. 19, 
šk. 1. Zapisnik je pisala Lidija Šentjurc.
2 Sedmega aprila 1945 so trije nemški SS-policijski polki skupaj z štirimi 
domobranskimi udarnimi bataljoni in polkom vlasovcev začeli ofenzivo proti 
enotam 7. korpusa. Boji za Suho krajino in Kočevski Rog so trajali mesec dni.
3 Peta prekomorska brigada je prekoračila Kolpo v Vinici in stopila na slo
venska tla 17. aprila 1945. Štab 7. korpusa jo je 20. aprila razformiral in borce 
dodelil 15. in 18. diviziji NOV in PO Slovenije.
4 Sledi prečrtano besedilo “a se ne briga”.
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GŠS -  ofic. šole, odrede.
Podoficirska šola mora ostati 
Radiotelegrafski kurz -

Peter -
1. Naloga Trst -
Polit, priprava zelo dobra.
Štab armije zelo resen - komandant resen človek -  veseli pomoči 
CK -  želijo pomoči -
2. Položaj gledali v Sloveniji težje kot je -  osnovni vzrok Primožev 
nastop5 -
3. Armija odvisna precej od Angl. -  kamioni, benzin -  
Precejšnja brzina armije dosežena -
zato možno, da sabotaža 
v hrani odvisni od pomoči -
Nujna priprava zalog hrane -  tudi iz civilnih skladišč 
Svoboden teritorij zadržati do prihoda -  
vsa naša pomoč za približ. T. -  akcije na Novo mesto bi 
predstavljala izgubo sil -
Naše vojaško delo tu -  zadržali za korpus, kar nujno rabiš, vse 
drugo čim bolj reducirati.
Oficirsko šolo likvidirati -  šolanje oficirjev v sporazumu s IV. 
armijo -
zaledno vojsko, kar se da odstraniti in v vojsko -
Popuna za 1 divizijo, ker sicer bi bile obe divizije partizanske
18. perspektiva popune z Arnavti6 -
Predlog popune s prekomorsko, ki na bazi v Bariju. -
Dovoljenje od VŠ -

Matija: Štab armade slabo pozna razvoj v Slov., potrebno, da 
informiramo o vsem -
Potrebno, da usmerjamo politično že v naprej polit, 
forume na to, da potrebno prehranjevati -  dolžnost part. 
komit. delati v tem smislu -
Vprašanje poprave mostov - predvsem tudi na Brodu - 
Poprava cest
Važno biti7 v vsakem pogledu širok -  
Zahtevo na A glede hrane -

5 Dr. Aleš Bebler - Primož. Več glej dok. 45, op. 39.
6 Turško: Albanci (s Kosova).
7 Sledi prečrtano besedilo “v tem pogledu”.
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Luka: Pri komitetih evidenca o hrani na terenu -  
Potrebno konkretne sklepe, za polit, pomoč - 
Ceste
kurirje -  vodnike (ni potrebno)
po okrajih konference, kaj še za dokončno osvoboditev -  
Popularizirali, ko pridejo, stopiti v stik -  pojasnjevati položaj
-  vedno s terena pri njih v pomoč - 
človek, ki pri njih od CK, informirati o vsem -

Konkretna situacija -
Potrebno jih pregnati z Roga -  važno koncentrirati naše sile 
in tolči eno kolono in potem druge - 
Nujno stik z armijo, da vidimo razvoj 

Popularizirati IV. armado 
Drapšina8 

napisi 
v časopisih
Konference ne -  v naprej -  istočasno s prihodom armije -

Vprašanje izčiščenja zaledne vojske -
1. kar nepotrebno v vojsko

2 . kasarniranje
3. ofic. šolo likvidirati 

Diskusija.
Važna preorientacija in reorganizacija GŠS

1. Delitev komand mest od pokretne pozadine -  delavski bat. 
zaposleni

2. Dol. odred vključiti ob prihodu
3. BO -«- vključiti ob prihodu
4. Ofic. šola naj ostanejo vsi kurzi

ostanejo: artilerija 
inženjerci 
pešadija

5. Bataljon ofic. šole -  ostane -
6 . Intendantski aparat nujen -

Sklepi:

1. Delitev komande mest od pokretne pozadine -

8 Petar Drapšin (1914-1945), komandant 8. korpusa NOVJ v Dalmaciji od ok
tobra 1944, nato 4. armade Jugoslovanske armade. Vodilje operacije za osvo
boditev Dalmacije, Hercegovine, Like, Istre, Slovenskega primorja in Slovenije. 
Narodni heroj.

268



2. Prečistiti in vključiti vojsko, ki postopa v delo -  
Koga k štabu armije?

Rudija9 takoj klicati.

Sklepi -
1 . Vojaški ukrepi
2. Populariz. IV. armije
3. Voj. pozicije drži,
4. Zaledna delitev operativnega in upravnega zaledja
5 . Šole ostanejo
6 . Rudi stalno predstavnik pri IV. Armiji
7. Rezerve hrane -  mobilizacija vsega pri A in pri naših odborih
8 . Na Primorskem nujno vzeti vojsko iz divizij IX. K. za KNOJ - 
prav tako kadri za OZNO

Janezu10 vprašanje, katera divizija boljša za KNOJ -  potrebno že 
danes začeti pripravo -  

čiščenje kadra.

ŠT. 48

ZAPISNIK SEJE CENTRALNEGA KOMITEJA 
KOMUNISTIČNE PARTIJE SLOVENIJE 

DNE 19. APRILA 1945'

Seja 19. IV. [19]45

Luka [Franc Leskošek], Peter [Boris Kidrič], Matija [Ivan Maček], 
Lidija [Šentjurc]

1. Agitprop.
2. Baza ROF -
3. Štajerci

9 Viktor Avbelj - Rudi.
10 Boris Kraigher - Janez.

i Izvirnik, pisan s črnilom v zvezek, je v ARS, sign.: AS 1487, CK KPS, a. e. 19, 
šk. 1. Zapisnik je pisala Lidija Šentjurc.



ŠT. 49

ZAPISNIK SEJE CENTRALNEGA KOMITEJA
KOMUNISTIČNE PARTIJE SLOVENIJE

DNE 23. APRILA 19451

Seja CK 23. aprila 1945.

Prisotni: Luka [Franc Leskošek], Peter [Boris Kidrič], Rudi [Viktor 
Avbelj], Tomaž [Dušan Kveder], Primož [Aleš Bebler].

Poroča Rudi:
Poročila iz Trsta niso popolnoma zanesljiva. Po odhodu 
Lidije2 so manjkale točne direktive. Naši, vključno Vladota3 

in Beltrama4 se nagibajo k precenjevanju CLN. Novi »federal« 
za Udine Franko5 je vprašanje mobilizacije in čistoče njihove 
partije dobro postavil. Pozval v partizane vso goriško 
partorganizacijo, s tem oportuniste razkrinkal in izključil. Zato 
je naš Obkom odstopil od načrta likvidacije partorganizacije 
v Gorici. Zdaj delajo obe partorg. skupaj. Za Trst sta Vlado 
in Beltram postavljala potrebo skupne OF ni popuščanja 
Italijanom. Janez6 pošilja pismo o Trstu. Na podlagi nastopa 
Zujeviča7 Janez postavil ostreje vprašanje pripadnosti Trsta 
in Gorice Jugosl. Postavil vprašanje enotne partorganiz.
-  KPS. Vittoria8 so Tržačani spregledali, izgubil je zaupanje. 
Vidijo, daje sejal razdor. Baje je tudi skril 3 milijone lir. 
Zaupanje v nas narastlo. Obkom pripravlja plenum NOO. 
Potreben tudi zaradi demoralizacije, kije sledila ofenzivi. Celo 
severni OK se zamajal, govori o moči reakcije in naši slabosti 
itd.

1 Izvirnik, napisan s svinčnikom na treh listih iz bloka, je v ARS, sign.: AS
1487, CK KPS, a. e. 21, šk. 1. Zapisnik je pisal dr. Aleš Bebler.
2 Lidija Šentjurc.
3 Branko Babič - Vlado.
4 Julij Beltram - Janko.
s Uredništvu ni uspelo ugotoviti pravega imena.
6 Boris Kraigher - Janez.
7 Sreten Žujović - Crni (1899-1976). Verjetno je mišljen govor na izrednem
zasedanju ASNOS-a 9. aprila 1945, kjer je dejal, da so tudi Italijani, ki žive v 
Istri in Slovenskem Primorju, za priključitev k Italiji. S tem naj bi bilo vprašanje 
priključitve Trsta rešeno. Več glej Dokumenti CO KPJ, knj. 23, dok. 101, str. 
293-294, Beograd 1996.
8 Vincenzo Bianco - Vittorio.
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Po plenumu seja POOF.9 Na plenum so vabljeni Italijani kot 
gostje. Glede kooptacije. Italijana ki sta bila predvidena, 
nihče ne pozna. Rektorja10 Vlado ni poslal ven. Vlado se 
ne oglaša, ne poroča. Ne priporočam ga za OZNO, kamor ga 
nameravate dati. Dober nov kader za Trstje Blažon11, kije bil 
z Miho M . 12 v zaporu. Proletarec -  elektromehanik, Tržačan. 
Pride v poštev za kooptacijo. Mislili smo na Vannija13,
Sassa14, Adriana15. Nato brata Andreja Lime16 -  Ettore17, 
zdaj komandant brigade. Je pa sodeloval v borbah proti 
partizanom v Bosni. V pripravljalnem odboru so: Marina, 18 

Mario Blažon, Bruno -  bivši sekretar federacije Udine, 19 

Benvenuto,20 član Obkoma Skoj. Največ mislimo na Vannija.
Je najbolj popularen. Navezali bi ga. Dobro razume.
Poleg njega Blažon in rektor.

Peter: klicati Vannija k nam. Je na Kočevskem.

Razgovor o »diviziji« Natisone, ki šteje 400 mož.

Tomaž: priključiti jo brigadi Fontanot.

Rudi: omenjeni pripravljalni odbor pripravlja italj. pokrajinsko
konferenco, kjer bi se volilo predstavništvo in pa 
delegacija v POOF.
V Trstu so bile 3 partkonference.
Vprašanje sekretarja PNOO; ker ne pride Primož, predlaga

9 Pokrajinsko posvetovanje OF za Slovensko Primorje o nalogah in delu je 
bilo od 27. do 28. aprila 1945. Glej še dok. št. 139.
10 Uredništvu ni uspelo ugotoviti pravega imena.
11 Mario Blažon - Bruno, pomočnik političnega komisarja 20. tržaške brigade.
12 Miha Marinko.
13 Giovanni Padoan - Vanni, politični komisar brigade Garibaldi -  Natisone. 
Več glej Troha, Politika, str. 40.
14 Mario Fantini - Sasso, komandant brigade Garibaldi -  Natisone. Več glej 
Troha, Politika, str. 40.
15 Verjetno Giorgio Jaksetich, major, od leta 1943 zvezni oficir garibaldinskih 
brigad pri Glavnem štabu NOV in PO Slovenije.
16 Mario Lizzerò - Lima, komisar skupine divizij Garibaldi Friuli. Glej Troha, 
Politika, str. 40 in Rodolfo Ursini-Uršič, Attraverso Trieste, Un rivoluzionario 
pacifista in una città di frontiera, Rim 1996.
17 Gino Lizzerò - Etore, poveljnik 157. brigade Guido Picelli.
18 Marija Bernetič - Marina, po odhodu Vincenza Bianca začasni predstavnik 
vodstva KP Italije. Glej Troha, Politika, str. 42.
19 Verjetno Bruno Borghese, član KP Italije.
20 Uredništvu ni uspelo ugotoviti pravega imena.
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Janez: Beltrama ali Breclja Bogdana.
Zlatnar21 imenovan za šefa odseka milice. Nismo razumeli, 
kaj je točno ta funkcija (odtod)

Peter: zmešnjava. Načelnika imenuje PNOO.

Rudi: Glede OZNE bi Lenart22 ne odgovarjal. Boljše Zlatnar.

Peter: Zaradi nove situacije smo vprašali Beograd. Moje osebno 
mnenje, da Janez postavlja preostro. Ni treba še zaostriti 
v samem Trstu. Jug. vojska -  osvoboditeljica. Za to 
vojsko ali proti. V samem Trstu nejavno priključitev in 
priznanja kot manjšina. Prav tako prezgodaj postavljati 
enotno partijo kot KPS. De facto vse postav, pod vodstvo 
Obkoma KPS. Zaostriti v Trstu boj proti »demokratom« -  
CLN -  v Trstu, ki dejansko delajo odločno proti nam. 
Predstavniki It. v naših forumih pa si morajo biti na 
jasnem.
Proglas (njihov) naj govori o manjšini, nič o Angležih.
V Gorici poenotiti partorganizacijo 
Brezpogojno dobiti rektorja.
Marovič23 naj da čimveč izjav, brošuro; uporabiti za kak
mesten odbor v Trstu
Na Primorsko takoj ekipa agitacijska.

Luka Primož, Mikuž24, Furlan,25 Klemen, 26 Regent,27 Trobiš,28 

Nuškin,29 Mara,30 kvartirmajster Košak.31

21 Mirko Zlatnar.
22 Jože Sluga - Lenart.
23 Dino Marovič.
24 Dr. Metod Mikuž (1909-1982), od januarja 1943 do konca vojne verski re
ferent Glavnega štaba NOV in PO Slovenije. B ilje član član Plenuma OF (SNOO) 
oz. SNOSa od oktobra 1943 in od novembra 1943 član AVNOJa.
25 Dr. Boris Furlan.
26 Uredništvu ni uspelo ugotoviti pravega imena.
27 Ivan Regent.
28 Štefan Trobiš.
29 Dr. France Škerl - Nuškin (1909-1985), zgodovinar, krščanski socialist. 
Leta 1941 je bil aktivist OF v Ljubljani, nato je odšel v Dolomitski odred. Od 
začetka leta 1943 je bil član Pokrajinskega odbora OF za Primorsko, od junija
1943 pri Izvršnem odboru OF urednik Slovenskega poročevalca in od jeseni
1944 član Znanstvenega inštituta pri Predsedstvu SNOS.
30 Mihaela Dermastia - Mara (1912-1984), načelnica ekonomskega oddelka 
Glavnega Štaba Slovenije.
31 Milan Košak, gospodarski upravnik Izvršnega odbora OF na Bazi 20-22, ki 
je oskrbovala vse odseke in ustanove ter aktiviste OF z materialnimi sredstvi.
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Luka: Velika manifestacija, nato OF

Peter: Temeljito politično delo. Postavljati organizacijo. Oblast
šele ko zato direktiva. OK Južna Prim. naj pride čez 
fronto. Obkom ostane, kjer je.
ROF na kamion.

Razgovor o Antetu Novaku. Sklep odložen.

Peter: Snabdevanje 7. korpusa: treba porabiti, zato kamijone.
Armija ne bo pomagala.
Angleži se bunijo, češ da imamo teritorialno zvezo.

Razgovor o hrani od Unrre. Gre za transport. Od Unrre se ne 
jemlje za vojsko. SNOS-ovi kamioni. Ali naj vozijo za GŠ in korpus 
ali ne.
Razgovor o obrambi Vinice. IV. korpus ni blokiral Karlovca.

Sklep: Pavliču32 telegram, naj dobi še 15 kamionov, od tega se 
potrebno število odstopi štabu.
Rudi takoj v štab armije kot delegat CK. Ostane dokler bo 
potrebno.

Zapisnik pisal Primož

Peter: Furlana še ne. Odhod takoj.

32 Dr. Stane Pavlič.
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ŠT. 50

ZAPISNIK SEJE CENTRALNEGA KOMITEJA 
KOMUNISTIČNE PARTIJE SLOVENIJE 

KONEC APRILA 19451

272. drži proslava -

Joža [Lidija Šentjurc], Miha [Marinko], Matija [Ivan Maček].

Štajerska:
Bogdan3

Soglasen sklep-

1 Izvirnik, pisan s črnilom v zvezek, je v ARS, sign.: AS 1487, CK KPS, a. e.
19, šk. 1. Zapisnik je pisala Lidija Šentjurc.
2 Ni jasno ali je to datum zapisnika ali pa je mišljena proslava za 27. april,
obletnice ustanovitve Osvobodilne fronte.
3 Bogdan Osolnik.
4 Besedilo je napisano s svinčnikom.
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f  ^y^cLAyJ . 
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■?
•veAnJjiv̂

■<̂ 
A/VA-

>-̂ yß̂ '

iWwtst&V ! '^AJ>

ÌV vw h  j o j  lu vyv • ^  ^ i^ ^ h A ^ K A  1/Ua . / ^ W i rèt,
,~V*v k/ T\\MM o\AaaJi i. U IL L U o  IV'Lö ,i£i'ji^^-0 . «ÆL̂  ' V y ’i  

\ fìL >̂o ^UAJo^v^v, ôLa, .
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Št. 1 Prva stran zapisnika seje Centralnega komiteja KPS dne 28. 
avgusta 1944 (dok. št. 28; ARS, AS 1487, CK KPS, a.e. 12, šk. 1)
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Št. 2 Baza 20 v Kočevskem Rogu, kjer je bil sedež Centralnega 
komiteja KPS in Izvršnega odbora OF od maja 1943 (ARS, AS 1549, 
Zbirka fotografij, XVII/82)

Št. 3 Pepca Kardelj, Edvard Kardelj in Boris Kidrič (člani CK KPS) 
na Bazi 20 v Kočevskem Rogu (ARS, AS 1549, Zbirka fotografij, 
XVII/8 8 )
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II.

ZAPISNIKI SEJ POKRAJINSKEGA KOMITEJA 
ZVEZE KOMUNISTIČNE MLADINE JUGOSLAVIJE 

(SKOJ) ZA SLOVENIJO
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ZVEZA KOMUNISTIČNE MLADINE JUGOSLAVIJE -  
POKRAJINSKI KOMITE SKOJ ZA SLOVENIJO 

1919-1948

Zveza komunistične mladine Jugoslavije oziroma SKOJ je bila usta
novljena oktobra 1919 v Zagrebu. Izvoljen je bil osrednji odbor, 
kmalu nato pa so nastali tudi pokrajinski komiteji SKOJ v Beogra
du, Sarajevu in tudi v Ljubljani. SKOJ je imel svoj program in statut 
ter je izdajal svoj časopis. Prek delegatov je imel zvezo s Socialistično 
delavsko stranko Jugoslavije (komunistov) oziroma Komunistično 
partijo Jugoslavije, v Sloveniji s KP Slovenije. Leta 1941 seje SKOJ 
skupaj s KPS vključil v oborožen upor proti okupatorju.

PK SKOJ za Slovenijo je imel na območju celotne Slovenije, vključno 
s Primorsko in Koroško, v času narodnoosvobodilne borbe organi
zirano svojo organizacijsko mrežo, in sicer na terenu pokrajinska 
poverjeništva oziroma od leta 1944 dalje oblastne komiteje SKOJ (za 
Primorsko, Koroško, Gorenjsko, Štajersko), okrožne in rajonske ozi
roma od leta 1944 okrajne komiteje SKOJ ter v vojski biroje SKOJ 
v vseh enotah narodnoosvobodilne vojske, v zalednih vojaških obla
steh in ustanovah. PK SKOJ za Slovenijo je organizacijsko povezoval 
vse organizacije SKOJ na terenu in v vojski, usmerjal njihovo delo, 
skrbel za kadre in njihovo vzgojo, predvsem s posvetovanji, kon
ferencami in tečaji, vodil in usmerjal je tudi delo Zveze slovenske 
mladine itd.

Od septembra 1943 je imel PK SKOJ za Slovenijo svoj sedež, svo
jo administracijo in svojo Agit-prop komisijo (do takrat skupaj 
s CK KPS). Agit-prop komisije so delovale tudi v vseh nižjih or
ganizacijah SKOJ. Pomembna naloga teh komisij je bilo izda
janje propagandnega tiska, zlasti časopisov, letakov in brošur.

Pokrajinsko vodstvo SKOJ za Slovenijo s sekretarjem Viktorjem Sto
parjem, kije bilo imenovano leta 1939, tik pred začetkom vojne, je 
ostalo še po okupaciji Slovenije aprila 1941. Viktor Stoparje ostal 
sekretar do januarja 1943, večina ostalih članov pa je bila v letih 
1941-1942 poslanih na druge zadolžitve, ali so padli ali pa so bili 
aretirani in zaprti.
Januarja 1943 je Centralni komite KP Slovenije imenoval novi Po
krajinski komite SKOJ za Slovenijo. Sekretarje postal Stane Kavčič, 
člana sta bila Vilma Bebler in Mitja Vošnjak. Julija 1943. leta je 
bil pokrajinski komite razširjen na 9 članov: sekretar Stane Kavčič,
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člani pa Mitja Vošnjak, Vilma Bebler -  od maja do oktobra 1943 
tudi sekretarka Pokrajinskega komiteja SKOJ za Slovenijo, Niko 
Belopavlovič, Pavle Bojc, Ivan Gorjup, Jože Tejkal, Darko Marušič 
in Jože Kladivar.

Ko sta konec leta 1943 padla Darko Marušič in Jože Tejkal, 1 sta 
postala člana Olga Červan in Mirko Gorše - Iztok.
Od decembra 1943 do sredine maja 1944 je bil sekretar Mitja Vo
šnjak. V PK SKOJ za Slovenijo so bili leta 1944 kooptirani še Ervin 
Dolgan, Zora Rupena, Hilda Birkelbach in Iztok Žagar, ki je bil od 
oktobra 1944 do junija 1945 tudi sekretar Pokrajinskega komiteja 
SKOJ za Slovenijo.2

Konec leta 1944 je bilo v Sloveniji približno 8.000 skojevcev. Okto
bra 1948 je bil na četrtem kongresu SKOJ sprejet sklep petega kon
gresa KPJ o združitvi SKOJ in Ljudske mladine Jugoslavije v eno or
ganizacijo - Ljudsko mladino Jugoslavije. Združitev je bila izvedena 
na skupnem kongresu SKOJ in LMJ od 15. do 19. decembra 1948.

Arhiv Pokrajinskega komiteja SKOJ-a je pomanjkljivo ohranjen. 
Novembra leta 1944 ob sovražnem vdoru v Belo krajino je v Semi
ču skojevski arhiv padel v roke belogardistom.3 Po izjavi nekdanje 
raziskovalke Alenke Nedog, sodelavke Inštituta za zgodovino delav
skega gibanja, so ostanek gradiva Pokrajinskega komiteja SKOJ in 
Glavnega odbora Zveze slovenske mladine (ZSM) po osvoboditvi leta 
1945 iz Bele krajine pripeljali v Ljubljano v stavbo trgovca Adamiča 
na Trubarjevi ulici, kjer so ga uporabljali in deloma tudi odnašali 
razni avtorji zgodovine SKOJ. Leta 1950 je, ko je odšla v Zgodovin
ski arhiv Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije, gradivo 
vzela s seboj. V letih 1960 in 1966 je to gradivo prevzel nekdanji 
Arhiv Inštituta za zgodovino delavskega gibanja (danes Arhiv Repu
blike Slovenije).

Ni znano, ali so na Pokrajinskem komiteju SKOJ redno beležili se
stanke in pisali zapisnike. Uredništvo je našlo samo dva.

1 Jože Tejkal, sekretar Poverjeništva Pokrajinskega komiteja SKOJ za Primor
sko, je padel 21. decembra 1943.
2 Vilma Bebler Pirkovič, Politično delovanje SKOJ in Zveze slovenske mladi
ne v letih 1943-1945 v Sloveniji. SKOJ 1919-1945 (Prispevki k posameznim 
obdobjem), Komunist, Ljubljana 1980, str. 233-236 (dalje Bebler-Pirkovič, Po
litično delovanje).
3 Glej Dopis Centralnega komiteja KPS dne 30. 11. 1944. v ARS, sign.: AS 
1487, a. e. 5853, šk. 44.

279



ŠT. 51

ZAPISNIK SEJE POKRAJINSKEGA KOMITEJA SKOJ
ZA SLOVENIJO S ČLANI CENTRALNEGA KOMITEJA SKOJ

DNE 21. FEBRUARJA 19441

Seja s CK SKOJa2. 21. II. 44

Vojska 
Zbor SNOS3 

Agit -  prop 
Kadri 
Kongres4 

Delo PK-ia5

1. Naša vodstva - niso dorasla. Na jugu sektaštvo. Delo na 
terenu. Šablonsko delo.

Neizgradnja v komun. duhu.

Za izgradnjo -  posvetovanja.

2. Svet popularizirati6 -  z delom v samem narodu. Ljudska 
demokracija -  ljudske množice same vključene v oblast. 
Objašnevalna kampanja, kaj je odredil AVNOJ. Kampanja 
za obdelavo. Treba seje posvetiti prosvetnemu delovanju.

1 Izvirnik, napisan s črnilom na listih iz beležnice, je v ARS, sign.: AS 1733, 
PK SKOJ, šk. 1 /II. Zapisnik je pisal Stane Kavčič.
2 Sestanek je bil neposredno po prvem zasedanju SNOS v Črnomlju, ki so se 
ga udeležili tudi zastopniki AVNOJ in NKOJ. Kdo je zastopal Centralni komite 
SKOJ uredništvu ni uspelo ugotoviti.
3 Misli prvo zasedanje SNOS 19. in 20. februarja 1944 v Črnomlju. Glej dok. 
št. 140.
4 Drugi kongres USAOJ, ki je bil maja 1944 v Drvarju. Priprave na kongres 
so se v Sloveniji pričele že sredi novembra 1943. Glej še okrožnico št. 9, Zveza 
komunistične mladine Jugoslavije Pokrajinski komitet za Slovenijo, 2. januarja
1944 Vsem birojem ZKMJ v NOV in POS in vsem komitetom ZKMJ. Dragi tova
riši! Bliža se naš veliki praznik... ARS, sign.: AS 1733, SKOJ, šk. 2/1 in Vilma 
Bebler-Pirkovič, Politično delovanje SKOJ, str. 222-223.
5 V zapisniku razprave o tej točki ni. Verjetno so obravnavali poročilo Pokra
jinskega komiteja SKOJ dne 8. februarja 1944 Centralnemu komiteju SKOJ 
(ARS, sign.: AS 1733, SKOJ, šk. 2/1).
6 Gej dok. štev. 94.
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Vprašanje volitev prikazati (demokracije, federacije i.t.d. Težiti 
za tem, da bo mladina čim bolj vključena v sestanke -  zveza z 
USAOJem.

3. Naš vaspitni rat7 zelo slab, kar pa je zelo napačno. Posvetiti 
največ pažnje. Treba je organizirati oblastne kurze. Zahtevati 
je treba podatke, o čem se uči. Treba je pošiljati poročila o 
kurzih, konfer.
Šola8: Predavatelji morajo biti pod našo neposredno kontrolo. 
Na kurziste je treba obračati posebno pažnjo. V šoli ne toliko 
šolskega vpraševanja - hrvatsko. Prirejati skojevske kurze 
zaradi izgradnje samih sebe. Na kurzu partijski sestanki. 
Pošiljati CKju karakteristike. Preštudirati program za kurz,- 
Organizirati material za kurze. Takoj napraviti načrt za srednji 
skojevski kurz. Kurz ni naš -  potrebno je kurzu posvetiti več 
pažnje. Praktični del kurza preveč zastarel, neelastičen. Na 
kurzu več praktičnosti ( sestanki, sten - čas i.t.d.). Na koncu 
kurza -  konferenca.
Vsebina kurza: obče polit, stvari: OF, nacion. vprašanje, KP, 
upoznanje osnovnih pojmov o marx.- lenin. (o Partiji, SZ, 
vloga KP i.t.d.) organizacijski (SKOJ, ZSM). Po sestankih 
je treba. Razvijati je treba individualno vzgojo. Boljšim je 
treba več pomagati. Več pažnje kulturno prosv. delu -  kurzi. 
Pionirski kurzi. Glede dopisnikov -  konference -  navezani 
na organizacijo. Pošiljati dopise9 za centralne liste. 2 izvoda več 
za CK SKOJa vsakega lista. Posebni kurirji za CK SKOJa.

4. Formirati oblastne komitete -  razširiti 8 -1 0  članov. Postaviti 
odbore. Zveza z Ljubljano.
Upostaviti redne zveze, dolžja10 pisma.

5. Kongres11 še nadalje popularizirati -  pozdravi AVNOJu - 
NKOJu- SNOSu

7 Pravilno: Vaspitni rad, srbohrvaško: vzgojno delo. Na sestanku so očitno 
govorili v srbohrvaškem jeziku.
8 Več o skojevski šoli glej: Bebler-Pirkovič, Politično delovanje SKOJ, str. 233.
9 Glej Okrožnico Agitprop pri PK SKOJ-a za Slovenijo dne 8. maja 1944 Vsem 
brigadnim mladinskim agitpropom. Naša propagandna služba...v ARS, sign.: 
AS 1733, SKOJ, šk. 2.
10 Daljša.
n Glej op. 4 zgoraj.
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ŠT. 52

Z A P I S N I K 2

Izrednega sestanka PK SKOJ-a za Slovenijo, ki seje vršil dne 18. 
in 19. 10. 1944. s sledečim dnevnim redom:
1. Poročila: a.) Primorska (poročilo tov. Stjenka3)

b.) Gorenjska (poročilo tov. Stjenke in tov. Hilde4)
c.) Štajerska (poročilo tov. Mirkota5)
d.) Koroška (poročilo tov. Mirkota)
e.) Dolenjska (poročilo tov Dolgana6 za Novomeško 

okrožje, poročilo tov. Nika7 za Notranjsko okrožje
in poročilo tov Mirkota za Belokranjsko okrožje)
f) Vojska (poročilo tov. Iztoka8)

2 . a.) 1 0 . višji skojevski kurz
b.) Pregled kadrov

3.) Drugi kongres slovenske protifašistične mladine9.
4.) ZSM, pionirji.
5.) Studiranje okrožnice IOOF »Vse za našo vojsko«10,

Studiranje okrožnice CK KPS » O organizacijskih in 
kadrovskih vprašanjih naše Partije« 11

Pregled pravil Podmladka Rdečega Križa.

1 Izvirnik je v ARS, sign.: AS 1733, PK SKOJ, šk. 2 in sign.: AS 1487, CK 
KPS, a. e. 5402.
2 Zapisnik je Pokrajinski komite SKOJ za Slovenijo 29. oktobra 1944 poslal 
Centralnemu komiteju KPS s prošnjo, da ga pregleda in odpošlje Centralnemu 
komiteju SKOJ.
3 Pavle Bojc.
4 Hilda Birkelbach.
5 Mirko Gorše - Iztok.
6 Ervin Dolgan.
7 Niko Belopavlovič.
8 Iztok Žagar.
9 Drugi kongres Zveze slovenske mladine je bil v Ljubljani od 25. do 27. junija 
1945.
10 Okrožnica Izvršnega odbora OF dne 12. oktobra 1944 pokrajinskim, okro
žnim in okrajnim odborom OF, Glavnima odboroma RKS in SPŽZ o razpisu 
nabiralne akcije Vse za našo vojsko od 20. oktobra do 20. novembra 1944 je v 
ARS, sign.: AS 1502, IOOF, šk. 1.
n  Okrožnica Centralnega komiteja KPS dne 24. oktobra 1944 o organizacij
skih in kadrovskih vprašanjih naše Partije je v ARS, sign.: AS 1487, CK KPS, 
a. e. 238, šk. 8.

ZAPISNIK IZREDNEGA SESTANKA
POKRAJINSKEGA KOMITEJA SKOJ

DNE 18. IN 19. OKTOBRA 19441
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6 .) Agitprop
7.) Ureditev baze
8 .) Razdelitev dela posameznim članom PK SKOJ-a 
Na sestanku so bili navzoči sledeči člani:

tov. Žagar Iztok 
tov. Niko Belopavlovič 
tov. Vilma Bebler 
tov. Hilda Birkelbach 
tov. Ervin Dolgan 
tov. Gorše Mirko 

Poleg zgoraj imenovanih je sestanku prisostvovala tov. Vida 
Tomšičeva, članica CK KPS.
Opravičeno sta izostala od sestanka tov. Pavle Bojc - Stjenka in 
tov. Rupena Zora - Katja.

1. Po pregledu poročil iz vseh pokrajin Slovenije se je ugotovilo
sledeče:
a.) Mladina še ni povsod prekvašena v duhu narodne 

enotnosti in se na Štajerskem še vedno kažejo vplivi 
političnih strank predaprilske Jugoslavije, ki zaviralno 
vplivajo na aktivnost mladine v narodnoosvobodilni borbi.

b.) ZSM prihaja v praktičnem udejstvovanju še vedno 
premalo do izraza. Delo mladine povezane v okviru 
te organizacije je vse preveč usmerjeno v razna 
manifestativna dejanja, premalo pa se mladino zaposli 
pri konkretnih akcijah za pomoč naši vojski, izvedbo 
mobilizacije, za utrditev našega gospodarstva itd. Mladina 
kljub izvedeni reorganizaciji še ni trdno povezana
s terenskimi odbori OF.

c.) Slovenskim gospodarskim in kulturnim središčem se še 
vedno posveča premalo pažnje. V največjih slovenskih 
mestih mladinske organizacije sploh ni, ali pa je zelo 
slaba. Izjemo tvori Trst in deloma Gorica.

d.) Profesionalizem v krajih kjer ni več potreben občutno duši 
iniciativo osnovnih mladinskih množic. Obratno pa se
pa se v naših severnih obmejnih pokrajinah (Koroška, 
Štajerska in Prekmurje) mladina še ni masovno vključila 
v narodno gibanje baš vsled pomanjkanja sposobnega 
profesionalnega kadra.

e.) Povezava med mladino v vojski in mladino na terenu je 
precej rahla.
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f.) Titov12 govor o naših mejah je bil s strani mladine in 
njenih organizacij v nekaterih pokrajinah premalo 
populariziran.
Sklepi:

a.) Da se ustvari dejanska enotnost vse mladine se piše 
tov. Katji in Ob.Komu SKOJ-a na Štajersko naj s 
politično vzgojo in zaposlitvijo mladine v skupnih akcijah 
odstranijo vsako nesoglasje med mladino, ki je prej 
pripadala raznim političnim strankam in katerih vplivi 
se od časa do časa izražajo v aktivnosti te mladine.

b.) Da bo prišla organizacija ZSM v praktičnem 
udejstvovanju do polnejšega izraza se izvedejo volitve, 
ki bodo mladino bolj aktivizirale. Istočasno pa se bo 
izdala okrožnica naslonjena na okrožnico IOOF13 

katera bo mladino konkretno zaposlila v nabiralni akciji 
za NOV. Z aktivizacijo mladine se bo tudi vzpostavila 
trdnejša povezanost s terenskimi odbori OF.

c.) Da se zdramijo iz mrtvila slovenski centri se piše vsem 
Ob.Kom. SKOJ-a naj izdelajo konkretne načrte kako 
bodo v te centre prodrli in vključili mladino v teh centrih 
v naše mladinske organizacije.

d.) Da se odpravi profesionalizem, kjer ni več potreben, 
se reorganizacija SKOJ-a v vojski razširi od brigad 
tudi na odrede in zaledno vojsko (področja, komande 
mest). Istočasno se pošlje vse sposobne in razpoložljive 
mladinske aktiviste na Koroško, Štajersko in v Prekmurje, 
da tam poživijo mladinsko gibanje.

e.) Povezava med mladino vojske in mladino na terenu se 
bo vspostavila s tem, da bodo mladinske organizacije 
na terenu, kjer bo to mogoče prirejale skupno z mladino 
v vojski mitinge, proslave, zborovanja itd., posebno pa 
še s tem, da bo mladina na terenu storila čim več,
da zimska nabiralna akcija za vojsko uspe. V pismih 
Ob.Kom. SKOJ-a in divizijskim politoddelom, se bo dalo v 
tem pogledu konkretnejša navodila.

12 Josip Broz Tito. Govor predsednika NKOJ Josipa Broza Tita glede meja 
v Istri, Slovenskem Primorju in na Koroškem 12. septembra 1944 na Visu ob 
obletnici ustanovitve prve Dalmatinske brigade, glej Slovenski poročevalec, leto 
V, št. 27, 18. september 1944. Objavljenje v Josip Broz Tito, Zbrano delo, knj. 
23, Ljubljana 1989, str. 52-55. Glej še dok. št. 28, op. 4.
13 Gl. op. 10 zgoraj.
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f.) V pokrajinah, kjer Titov govor ni našel polnega odmeva, 
naj se nadaljuje s kampanjo o naših mejah, naj se 
vršijo sestanki, shodi in zborovanja s katerih naj mladina 
pošilja svoje pozdrave maršalu Titu.

2. X. višji skojevski kurz14ni popolnoma zadovoljil svojemu 
namenu, ker so se vsled socialnega sestava kurzistov, 
predvsem pa vsled nebudnosti razrastle grobe napake, 
katerih posledice so kvarne za vse udeležence tečaja.
Dva nepartijska elementa sta potom nekaterih omahljivih 
tovarišev vnesla predaprilski srednješolski duh v celoten 
pouk. Vsled njihovega razbrzdanega in netovariškega 
nastopa, so zgubili voljo do učenja tudi dobri in predani 
tovariši. Rušila sta avtoriteto vodstva šole in celo partijsko 
celico s tem, da se nista pokoravala obči šolski disciplini, 
da si opomine in kritike s strani partijske celice nista vzela 
k srcu, niti spremenila svojega obnašanja in končno s 
tem, da sta z lahkodušnostjo sprejela kazni, ki so jima bile 
upravičeno izrečene. Celica sama ni odločno udarila po takih 
pojavih temveč je bila omahljiva in popustljiva. Sekretar 
celice je o tem izvestil šolsko vodstvo in člana PK SKOJ-a 
šele potem, ko so ga isti že poklicali na razgovor in ga 
vprašali za vzroke slabih rezultatov pri šolskem pouku.
Sklepi: ker se je ugotovilo, da kazen izrečena tistim 
udeležencem tečaja, ki so zakrivili zgoraj omenjene postopke, 
ni rodila zaželjenega uspeha, je PK SKOJ-a predlagal CK 
KPS, da se dva tovariša izključi iz Partije, sekretarju celice 
pa se izreče opomin. Ker pa se je istočasno ugotovilo, daje 
bila kontrola in intervencija s strani PK SKOJ-a 
sprva nezadostna, potem pa prekasna, da bi imela polni efekt, 
se od sedaj naprej s strani PK SKOJ-a uvede neposredna 
kontrola nad vsem dogajanjem v skojevskem tečaju.

Pregled kadra je ugotovil sledeče:
1. PK SKOJ-a vsled stalnih sprememb funkcionarskega kadra 
in vsled slabe administracije nima točnega pregleda nad 
vsem kadrom. Kadrovska politika nižjih skojevskih forumov 
je pomanjkljiva, kontrola nad kadrom pa je zelo površna ter 
ne zadošča organizacijskim potrebam. Forumi nas o nastalih 
izpremembah sploh ne obveščajo, ali pa zelo pomanjkljivo in

14 Pokrajinski komite SKOJ za Slovenijo je na predlog Centralnega komiteja 
KP Slovenije in Centralnega komiteja SKOJ organiziral redno skojevsko šolo -  
imenovano višja skojevska šola. To so bili enomesečni tečaji s podajanjem snovi 
po točno začrtanem programu. Vodja šole je bil Ferdo Godina. Več glej Bebler 
Pirkovič, Politično delovanje, str. 233-236.
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neredno.
2. V SKOJ-u manjka sistematične vzgoje in pravilnega dviga 

kadrov, kakor tudi kontrole nad njihovim delom in razvojem. 
To omogoča razvoj gotovim političnim in moralnim napakam 
(karierizem, pomanjkanje čuta odgovornosti, lažniva poročila, 
sektaštvo in lokalpatriotizem).

3. Z množičnim dotokom mladine v SKOJ je zelo padel nivo 
politične zavesti, kakor tudi splošni nivo ideološke izgradnje 
skojevcev.

4. Pomanjkanje budnosti pri sprejemanju v SKOJ je dovedlo do 
tega, da se v vrstah SKOJ-a nahaja mnogo takih, ki vsled 
svoje politične in moralne preteklosti ne spadajo vanj.

5. Odnos do Partije je često nezdrav. Posebno se to opaža pri 
partijcih, ki so zaposleni na mladinskem delu. Ti partijci se 
najprej čutijo skojevce; do Partije pa čutijo obveznosti samo 
tedaj, če se jim te obveznosti izrecno in posebej poudarijo.

6 . Pri skojevcih na splošno se opaža, da nimajo pravega 
zanimanja za študij, da ne hrepene za znanjem, da jih je 
profesionalizem često odtrgal od konkretnega dogajanja in se 
vsled tega zgubljajo v nekoristnem politikantstvu. Pri 
skojevcih v vojski, posebno pri funkcionarjih pa se opaža,
da jim je karierizem ubil vsako zanimanje in veselje do dela in 
stremljenje po izpopolnitvi lastnega znanja.

Sklepi:
1. Da se prične voditi pravilna kadrovska politika se v 
Oblastnih in Okrožnih Komitetih določi po en tovariš, ki bo 
vodil evidenco o vseh nastalih izpremembah kadra, kakor 
tudi evidenco o razvoju posameznih skojevcev ter bo o tem 
redno obveščal svoj nadrejen forum in PK SKOJ-a.
2. Isti tovariš bo tudi skrbel za sistematično politično vzgojo 
kadrov na ta način, da bo kot instruktor obiskoval okrožne 
oziroma okrajne Komitete ter pri njih po predhodno 
izdelanem načrtu sistematično vršil politično vzgojno delo.
3. S tem, da bodo okrajni forumi to vzgojno politično delo 
prenašali na aktive, se bo ideološki nivo skojevcev dvignil. 
Zaposlitev v konkretnih akcijah in istočasnost političnega in 
praktičnega dela, bo utrdila politično zavest skojevcev.
4. Poostrena kontrola nad kadrom, posebno pa budnost pri 
sprejemanju v SKOJ, bo preprečila, da bi prišli v SKOJ taki, 
ki tega niso vredni. Pregledati se mora preteklost vsakega 
skojevca in če ista ne odgovarja pravemu liku skojevca naj 
se dotičnega brezpogojno izključi. Da pa se prepreči v tem
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pogledu vsako pretiravanje, morajo vse skojevske 
organizacije predloge za izključitev poslati najprej na Ob.Kom. 
in šele ko ti predlog potrdijo lahko dotičnega izključijo iz 
SKOJ-a.
5. Ker je vzrok za pomanjkanje partijnosti med partijci, ki 
delajo samo po mladinski liniji v tem, da niso živeli rednega 
celičnega življenja, se vsi partijci, člani okrajnih ali 
okrožnih komitetov SKOJ-a povežejo v eno izmed celic na 
terenu.
6 . Ker seje ugotovilo, da leži delni vzrok za nezanimanje 
in nesodelovanje na političnih urah v tem, ker se iste
vršijo preveč suhoparno in monotono, se bodo te politične ure 
oziroma študijski sestanki v vojski kot na terenu vršili 
načrtno, pod stalnim nadzorstvom s strani tistega tovariša, 
ki bo kot instruktor in kadrovik obenem odgovoren 
za politično vzgojo skojevcev. Pred vsem pa se bo polagala 
pažnja na mladinski tisk, ki v tem pogledu lahko največ stori. 
Stremelo se bo za tem, da bo tisk vseboval poleg direktivnih 
člankov tudi čim več vzgojnih člankov, ki pa bodo pisani v 
pestri beletristični obliki. Vse tiste pa, ki so še toliko prevzeti 
od karierizma, da bi njihovo delo v SKOJ-u vplivalo kvarno, 
se premesti iz skojevskega dela.

3. II. kongres slovenske protifašistčne mladine15.
Kongres je naslonjen na II. kongres USAOJ-a16, to se pravi, 
daje njegov namen poživiti borbo za širino naše mladinske 
organizacije in istočasno za enotnost vse slovenske mladine 
v okviru narodno osvobodilne borbe. Ta namen stavlja pred 
slovensko mladino izpolnitev sledečih nalog.
a.) Dati vsem organizacijam slovenske mladine isto širino, ki 

bo omogočala vsakemu poštenemu mladincu ali mladinki 
sodelovanje v naši narodno osvobodilni borbi. S tem v 
zvezi je treba napovedati oster boj vsakemu sektaštvu.

b.) Med vso mladino vključeno v narodno osvobodilno 
gibanje, je treba učvrstiti enotnost, mladino pa, kije 
še pod vplivom sovražne propagande, je treba privesti 
na pozicijo narodno osvobodilne borbe in jo združiti z 
mladino, ki v tej borbi že sodeluje. S tem v zvezi je 
treba odstraniti vse kvarne vplive bivših jugoslovanskih 
političnih frakcij, napovedati oster boj lokalpatriotizmu,

15 Glej op. 9 zgoraj. Drugi kongres ZSM je bil večkrat preložen in se je vršil 
šele po osvoboditvi leta 1945.
16 Drugi kongres USAOJ-a je bil 2. -  6. junija 1944 v Drvarju. Udeležilo se ga 
je 96 delegatov iz Slovenije. Glej še dok. št. 14 in 15.
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istočasno pa poostriti budnost, da se ne bi z novo 
prihajajočo mladino vtihotapile v naše gibanje narodu 
sovražne struje.

c.) Izvesti mobilizacijo vse mladine in nuditi vso pomoč naši 
vojski.

d.) Aktivno sodelovati pri graditvi in učvrstitvi slovenske 
narodne oblasti.

e.) Sodelovati v vseh panogah gospodarstva, pri prosvetnem 
delu, obnovi, pri higijeni itd. in s tem krepiti naše zaledje 
ter ustvarjati pogoje za bodoči razvoj teh panog.

f.) Odločno postaviti vprašanje naših meja v smislu zadnjega 
Titovega govora.

Iz teh okvir[n]ih nalog se bodo črpale parole, ki bodo poživile 
in dajale smer predkongresni kampanji, katera se bo izvajala 
v obliki tekmovanja. Pričetek predkongresne kampanje bo 
5 dni po izdani okrožnici17, ki bo dala točna navodila o poteku 
tekmovanja in navedla konkretne naloge, ki jih mora mladina 
v teku kampanje izvršiti. Okrožnico bo izdal Glavni odbor 
ZSM. Pet dni za tem bo Glavni odbor ZSM izdal proglas 
s katerim se bo ta predkongresna kampanja pričela. Začetek 
kampanje bodo tvorile volitve v krajevne, okrajne in okrožne 
odbore ZSM. Tem volitvam bo sledilo tekmovanje v vseh 
panogah, pred vsem pa tekmovanje v okviru razpisane 
nabiralne akcije za NOV. Sledila bodo okrajna zborovanja, 
kjer se bodo volili delegati za okrožna zborovanja in 
okrožna zborovanja, kjer se bodo volili delegati za kongres. 
Kongres se bo vršil 20. do 25. januarja 194518. Mesec dni 
pred kongresom se bo sestal Glavni odbor ZSM, ki bo izbral 
iz svoje srede pripravljalni odbor za kongres.

4. Organizacija ZSM je skoraj zaspala. Da se poživi njena 
aktivnost in da se sprosti nove sile, se bodo izvršile volitve 
v krajevnih, okrajnih in okrožnih odborih ZSM. Volitve se 
bodo vršile na sledeč način:
Vsa mladina v vasi, ki sodeluje v narodno osvobodilni borbi 
tvori krajevni odbor ZSM in je seveda istočasno vključena

17 Okrožnica Glavnega odbora ZSM [novembra ali decembra 1944] O sklicu 
II. kongresa Zveze Slovenske Mladine je v ARS, sign.: AS 1504, Glavni odbor 
Zveze slovenske mladine; Lepak, b. d. , »Vršil se bo II. Kongres Zveze Sloven
ske Mladine. Na predvečer končne zmage...« je v ARS, sign.: AS 1548, Zbirka 
letakov, šk. 7. Prav tam tudi: letak »Slovenska mladina! Vršil se bo II. kongres 
slovenske mladine. Na predvečer zmage...« in plakat »Pripravljamo se na dneve 
slavja slovenske mladine, na II. kongres ZSM...« s sliko mladincev: partizana s 
puško in delavca s kladivom ter mladinke s snopom žita in slovensko zastavo.
18 Glej op. 15 zgoraj.
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v krajevni odbor OF. Ta krajevni odbor ZSM izvoli iz svoje 
sredine tajništvo, ki šteje 3 - 4  člane (predsednika, tajnika in 
blagajnika, če pa je v vasi pionirska organizacija močna 
pride v tajništvo tudi en zastopnik pionirjev). Po izvedenih 
volitvah v krajevnih odborih ZSM, se skliče okrajno 
zborovanje ZSM, na katerem se izvoli okrajni plenum ZSM, 
ki zopet izvoli iz svoje sredine okrajno tajništvo. Istočasno 
se izvoli delegate za okrožno zborovanje, ki potem izvolijo 
okrožni plenum ZSM, ta pa iz svoje sredine izbere okrožno 
tajništvo ZSM. Na drugem kongresu pa se bo izvolil tudi nov 
Glavni odbor ZSM.
Organiziranju pionirjev se je posvečalo premalo pažnje.
V ta namen bo dal Glavni odbor ZSM preko svojih organizacij 
konkretna navodila, ki imajo za cilj:
a.) Ustvariti organizacijo pionirjev, kjer je še ni.
b.) Potom te organizacije izkoristiti tudi naše najmlajše, 

njihovo iniciativnost in njihove mlade sile za našo 
osvobodilno vojno.

c.) V okviru te organizacije naše najmlajše vzgajati in jim 
nuditi osnovno politično vzgojo v njim razumljivi in 
dostopni obliki. Pionirji se organizirajo na sledeč način: 
Vsi pionirji v vasi tvorijo vaški odbor. Za vse njihovo 
delo odgovarja mladinec ali mladinka, ki ji je v tajništvu 
ZSM poverjena skrb za to organizacijo. Pionirji sami pa 
si za vsako akcijo posebej izvolijo svoje lastno vodstvo.
V slučaju, daje pionirska organizacija v vasi zelo močna 
in zelo aktivna, izvolijo pionirji tudi zastopnika za 
krajevno tajništvo ZSM.

5. Na podlagi okrožnice IOOF se izda na mladino proglas, ki ima 
namen mladino čim bolj zaposliti v okviru parole »Vse za 
našo vojsko«. Ta proglas naj poudari, da se s to akcijo 
mladina konkretno zaposli pri pomoči naši vojski in da se 
s to akcijo utrjuje zveza me[d] mladino na terenu in mladino 
v vojski. Istočasno pa se s tem utrdi tudi povezanost med 
organizacijo ZSM in krajevnimi odbori OF. Da pa bodo vse 
mladinske organizacije ta proglas vzele resno, se piše 
Oblastnim komitetom SKOJ-a naj potom svojih organizacij 
dajo iniciativo za čim večjo aktivnost v tem pogledu. 
Preštudirala seje okrožnica CK KPS »O organizacijskih in 
kadrovskih vprašanjih naše Partije«. Napake, kijih ta 
okrožnica ugotavlja v veliki meri veljajo tudi za SKOJ. Da se 
odpravijo, se je sklenilo sledeče:
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1. Da se odpravi nezdravi profesionalizem in sprosti iniciativa 
domačega kadra se piše vsem Oblastnim Komitetom 
SKOJ-a naj po temeljiti izbiri in pregledu kadra 
zamenjajo vse nedomačine v skojevskih forumih z 
domačini. Da se zopet vspostavi čim bolj živ kontakt s 
terenom naj se vsi člani okrajnih in okrožnih komitetov 
SKOJ-a če so partijci, vključijo v eno izmed celic na 
terenu, če pa niso partijci pa v enega izmed skojevskih 
aktivov. S tem se bo istočasno pri partijcih, ki delajo samo 
po skojevski liniji utrdila partijnost.

2. Da se uvede red in sistematičnost v delo skojevskih
organizacij se izdajo sledeča obvezna navodila vsem Ob.Kom.
SKOJ-a, ki naj jih potem tolmačijo dalje:

O sejah se morajo voditi zapisniki
Ob. Kom. in okrožni komiteti SKOJ-a morajo pošiljati
redna poročila Pokrajinskemu Komitetu SKOJ-a.
In sicer Ob.Kom. SKOJ-a vsak mesec, okrožni 
komiteti SKOJ-a pa vsakih 14 dni; razen tega pa 
morajo pošiljati tudi vedno zapisnik vsake seje. O 
vseh važnejših spremembah, pa naj poročajo sproti. 
Da se utrdi zavest pripadnosti skojevski organizaciji 
se uvede obvezno plačevanje članarine, ki se določi po 
ekonomski moči posameznega tovariša ali 
tovarišice. Vsa članarina se preko nadrejenih 
forumov pošlje na PK SKOJ-a.

3. Ker nudijo kurzi preozke možnosti za množično 
vzgojo skojevcev, se pri okrožnih komitetih imenujejo 
sposobni politično izgrajeni in moralno -  karakterno 
dovršeni skojevci, ki bodo kot inštruktorji vršili vzgojno 
politično delo na terenu po prejetih navodilih. Oblastni 
in okrožni Komiteti SKOJ-a so dolžni pošiljati redna 
poročila o tem kako študij napreduje in kakšne uspehe 
rodi ta študij v praktičnem delu aktivistov.

4. Ker se je ugotovilo, da ima šablonizem svoj izvor v tem, 
ker se direktive ne preštudirajo, se vsem skojevskim 
organizacijam da sledeče obvezno navodilo: Vse direktive, 
okrožnice, proglasi in direktivna pisma se morajo temeljito 
proučiti na rednih organizacijskih sestankih in se morajo 
na podlagi tega napraviti sklepi, ki jih je treba vnesti v 
zapisnik.

5. Izvor mnogim napakam je dejstvo, da se kritika ne 
pojmuje pravilno. Še vedno se ponekod kritika obravnava
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kot posebna točka na organizacijskih sestankih in se 
često izrodi v breznačelno kritiko v osebne očitke. Zato 
mora kritika kot posebna točka odpasti, vsako napako pa 
naj se kritizira takoj, ko je bila izvršena, oziroma odkrita. 
Oblastni Komiteti naj dajo v tem pogledu podrobna in 
konkretna navodila svojim podrejenim forumom.

6 . Ker skojevske organizacije ne znajo najti pravih vzgojnih 
metod za odpravo gotovih napak in pa, da se med skojevci 
zbudi nov čut odgovornosti, se uvedejo sledeče vzgojne 
kazni: Opomin, ukor, izključitev. S tem se bodo možnosti 
za odpravo napak razširile, kar bo brez dvoma imelo 
pozitivne posledice. Vse izključitve pa mora potrditi 
nadrejeni Oblastni Komitet SKOJ-a, za Ljubljansko 
pokrajino pa PK SKOJ-a. Tem navodilom se dostavlja, 
da se nobenega že enkrat izključenega skojevca, ne 
sme ponovno sprejeti v SKOJ brez predhodne odobritve 
PK SKOJ-a.
Pregledalo seje pravila Podmladka Rdečega Križa v 
katera se je vneslo malenkostne popravke; sicer pa 
pravila zadoščajo svojemu namenu.

6 . Agitprop.
Ker so se pojavili česti primeri, da nekatere skojevske 
organizacije pojmujejo Agitprop kot posebno organizacijo, 
se pošlje vsem organizacijam SKOJ-a točna navodila o delu 
agitpropa, z istočasno razlago o pomenu in vlogi agitpropa. 
Obenem se je ugotovilo, da so agitprop komisije samo nekaki 
informativni uradi, ki vršijo samo ozko propagandno delo, 
pozabili so pa na vzgojno delo med skojevci in mladino 
sploh, da se ta pomanjkljivost odpravi je sedaj naloga 
agitprop komisij, predvsem pa našega mladinskega 
časopisja, da s primernimi članki dvigne borbenost, 
odstrani vse pojave nemoralnega značaja in razbije razne 
predsodke, tako v vojski, kakor v zaledju naspram tovarišicam 
partizankam in končno, da dvigne stremljenje za izpopolnitvijo 
lastnega znanja.

7. Ureditev baze.
V zaščitni četi obstoja partijska celica, ki se redno sestaja. 
Vsakemu sestanku prisostvuje po en član Komiteta.
Tudi vzgojno politično delo v četi je redno in sistematično, 
kar najde izraza v vsem delu in življenju čete. Tovariši so 
predani naši borbi, disciplinirani in tovariški v medsebojnih 
odnosih.
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Agitprop komisija pri PK SKOJ-u šteje 4 člane; po odhodu tov. 
Dušana19, ki je pozvan od CK KPS, pa samo tri. Tudi tukaj 
obstoji partijska celica, ki pa se ne sestaja redno, niti se 
njeni sklepi ne izvajajo s potrebno doslednostjo. Da se 
celično življenje uredi in utrdi, bo PK SKOJ-a s svoje strani 
nudil vso pomoč in vodil točno kontrolo nad njihovim delom. 
Pregled itendance je dovedel do sledečih ugotovitev: dejstvo, 
daje intendantura skojevske šole podrejena direktno PK-ju, 
je povzročilo, daje prišlo do nerednosti v intendančnem 
poslovanju. Zato bo od sedaj naprej itendanca podrejena 
neposredno šolskemu vodstvu, ki pa o vsem delovanju 
poroča PK SKOJ-a. Napravljen je bil proračun, ki upošteva 
vse najnujnejše potrebe baze in po katerem znaša vsota vseh 
potreb za en mesec 50.000.- lir.

8 . Razdelitev dela posameznim članom PK SKOJ-a. Tovarišica 
Katja ostane do osvoboditve na Štajerskem v funkciji 
sekretarja Ob. Kom. SKOJ-a. Tov. Mirko Gorše odide na 
Primorsko. Po njegovem prihodu na Primorsko se tov. Stjenka 
vrne na sedež PK-ja. Tovariša Janez20 in Niko odideta v XV. 
in XVIII. divizijo, po povratku odpotuje tudi tov. Janez na 
Primorsko. Tovarišica Hilda odide na Notranjsko, tov. Vilma 
in tov. Iztok pa ostaneta na centru.

Smrt fašizmu -  svobodo narodu!

Za: Žagar Iztok
Žig: Zveza komunistične mladine Jugoslavije 

Pokrajinski komitet za Slovenijo

19 Dušan Bole.
20 Verjetno Boris Kraigher.
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Št. 4 Prva stran zapisnika seje Pokrajinskega komiteja SKOJ 
za Slovenijo dne 21. februarja 1944 (dok. št. 51; AS, ARS, 1733, 
SKOJ, šk. l/II)



Št. 5 Sekretar Mitja Vošnjak (drugi z desne) in člani Pokrajinskega 
komiteja SKOJ za Slovenijo - med njimi Pavle Bojc - Stjenka in Niko 
Belopavlovič (tretji in peti z desne) na Prelogah nad Rožnim dolom 
januarja 1944 (ARS, AS 1549, Zbirka fotografij, XVII/92)
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III.

ZAPISNIKI SEJ VRHOVNEGA PLENUMA IN 
IZVRŠNEGA ODBORA OSVOBODILNE FRONTE 

SLOVENSKEGA NARODA
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VRHOVNI PLENUM IN IZVRŠNI ODBOR OSVOBODILNE 
FRONTE SLOVENSKEGA NARODA

Osvobodilna fronta slovenskega naroda (OF) je bila politična orga
nizacija in množično gibanje slovenskega naroda, ki so jo ustano
vili po okupaciji Slovenije leta 1941. Ustanovni sestanek je bil 26. 
aprila 1941 v Vidmarjevi hiši na Večni poti v Ljubljani, kjer so se na 
pobudo Komunistične stranke Slovenije, ki so jo predstavljali Boris 
Kidrič, dr. Aleš Bebler in Boris Ziherl, zbrali še predstavniki treh 
skupin -  za krščanske socialiste Tone Fajfar, za demokratično krilo 
Sokola Josip Rus in za napredne kulturne delavce Josip Vidmar, dr. 
Franc Šturm in Ferdo Kozak. To so bile t. i. ustanovne skupine OF 
(do 22. junija 1941 imenovana Protiimperialistična fronta), kateri 
seje v letu 1941 pridružilo še okoli 18 drugih skupin, zelo različnih 
po številu članstva, politični in ideološki usmeritvi. OF je do konca 
leta 1941 sestavila svoj program, kije v devetih Temeljnih točkah 
Osvobodilne fronte izražal demokratične težnje slovenskega naro
da: oborožen boj proti okupatorju in njihovim sodelavcem, osvobo
ditev in združitev vseh Slovencev, dosledno ljudsko demokracijo in 
prevzem oblasti, samoodločbo pri urejanju notranjih zadev priho
dnje Slovenije in njenih zunanjih odnosov, obnovo jugoslovanske 
države na temelju enakopravnosti narodov, preoblikovanje sloven
skega narodnega značaja. V OF so se Slovenci predvsem zaradi 
njenega protiokupatorskega značaja vključevali s posredovanjem 
teh skupin in njihovih aktivistov ali pa neposredno sami.
Najvišji organ OF je bil Vrhovni plenum OF, ki so ga sestavljali 
predstavniki vseh skupin, vključeni v Osvobodilno fronto. Na svo
jem tretjem zasedanju 16. septembra 1941 seje Vrhovni plenum 
OF razglasil tudi za Slovenski narodnoosvobodilni odbor (SNOO) 
kot najvišji predstavniški in vodstveni organ slovenskega naroda, 
in izdal odloke, ki so prvi odloki ljudske oblasti na Slovenskem. Vr
hovni plenum OF je v takšni sestavi deloval na zasedanjih do zbora 
odposlancev slovenskega naroda 3. oktobra 1943 v Kočevju, ko je 
bil izvoljen 120-članski Plenum OF oz. SNOO, kije bil na zasedanju 
Slovenskega narodnoosvobodilnega odbora od 19. do 20. februar
ja 1944 v Črnomlju preimenovan v Slovenski narodnoosvobodilni 
svet (SNOS), kije postal najvišji predstavniški organ z izvršilno in 
zakonodajno oblastjo.
Izvršni odbor OF je na terenu razvil svojo organizacijsko mrežo, od 
temeljnih terenskih (v mestih tudi matičnih) odborov OF do rajon
skih oziroma okrajnih, okrožnih in pokrajinskih odborov OF. Od-
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bori so bili v začetku imenovani, višji je imenoval nižje, kasneje (od 
srede leta 1944) pa večinoma voljeni. Pokrajinski odbori OF so bili 
vzpostavljeni za Gorenjsko, Primorsko, Štajersko s Prekmurjem in 
Koroško, na Dolenjskem in Notranjskem (t.i. Ljubljanska pokraji
na) pa so bili okrožni odbori OF neposredno vezani na Izvršni odbor 
OF. Število okrožnih, okrajnih, rajonskih in terenskih odborov OF 
se je v času vojne večkrat spreminjalo, prav tako tudi njihove teri
torialne meje.
Izvršilni organ OF je bil Izvršni odbor OF, ki so ga sestavljali le 
predstavniki štirih ustanovnih skupin OF. Poimensko so ga izvolili 
že na drugem zasedanju Vrhovnega plenuma OF 28. julija 1941 in 
so ga najprej imenovali delovni odbor. V njem so bili Boris Kidrič in 
Edvard Kardelj kot predstavnika KPS, Tone Fajfar kot predstavnik 
krščanskih socialistov, Josip Rus kot predstavnik sokolov ter Josip 
Vidmar kot predstavnik kulturnih delavcev. Do januarja 1943 je 
Izvršni odbor vodil tričlanski sekretariat s predsednikom Josipom 
Rusom, ko ga je zamenjal Josip Vidmar. Član Izvršnega odbora 
so postali še leta 1941 Edvard Kocbek, leta 1942 France Lubej in 
Franc Leskošek, januarja oz. februarja 1943 še dr. Marijan Bre
celj in Zoran Polič. Tako je aprila 1943 Izvršni odbor OF štel deset 
članov: predsednik Josip Vidmar, sekretar (politični tajnik) Boris 
Kidrič in organizacijski tajnik dr. Marijan Brecelj, ostali člani so 
odgovarjali za posamezna delovna področja -  referate: za kadre Jo
sip Rus, aktiviste Zoran Polič, vojsko Franc Leskošek, organizacijo 
mladine France Lubej, organizacijo žensk Tone Fajfar, za odnose z 
drugimi jugoslovanskimi narodi Edvard Kardelj in za propagando 
Edvard Kocbek.
Na Zboru odposlancev slovenskega naroda od 1. do. 3. oktobra 
1943 v Kočevju so izvolili novi stari Izvršni odbor OF in ga kon
stituirali v Predsedstvo Slovenskega narodnoosvobodilnega odbora 
(SNOO) s predsednikom Josipom Vidmarjem, tremi podpredsedniki 
Edvardom Kardeljem, Edvardom Kocbekom in Josipom Rusom ter 
člani dr. Marijanom Brecljem, Tonetom Fajfarjem, Francem Lesko
škom, Francetom Lubejem in Zoranom Poličem.
Februarja 1944 seje na prvem zasedanju SNOO (SNOS) v Črnomlju 
Predsedstvo SNOO oz. Izvršni odbor OF preimenovalo v Predsed
stvo SNOS in z izvolitvijo Franceta Bevka dobilo enajstega člana 
Izvršnega odbora OF oz. Predsedstva SNOS.
Septembra 1944 so Izvršni odbor OF ločili od Predsedstva SNOS, 
daje postal ponovno le izvršilni politični organ Osvobodilne fronte, 
in ga razširili z novimi šestnajstimi člani iz vrst nekdanjih članov 
Vrhovnega plenuma OF in pomembnejšimi organizatorji narodno
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osvobodilnega gibanja. V novem 27-članskem Izvršnem odboru OF 
so bili poleg prejšnjih enajstih članov še: Miha Marinko, Tone To
man, Edmund Turnher, Stane Kovač, Ivan Maček, Boris Kraigher, 
dr. Aleš Bebler, Angela Ocepek, dr. Vlado Vavpetič, dr. Makso Šnu
derl, dr. Darko Černej, Maks Krmelj, Julij Beltram, France Svetek, 
Josip Jeras in Jože Zemljak.
Izvršni odbor OF je imel svoj sekretariat, delovno tajništvo, in od 
avgusta 1944 gospodarskega upravnika in blagajnika. Ustanovil je 
tudi nekaj stalnih komisij (propagandno, Osrednjo gospodarsko, 
nadzorno, propagandno, za meje) in nekaj začasnih (npr. za oceni
tev rezultatov raznih tekmovanj).
Vrhovni plenum in Izvršni odbor OF sta v začetku delovala v Lju
bljani, Vrhovni plenum OF do kapitulacije Italije septembra 1943, 
ko je nekaj njegovih članov (dr. Šnuderl, Svetek, Jeras, dr. Vavpe
tič, dr. Dušan Sernec) odšlo iz Ljubljane na Dolenjsko oz. v Koče
vski Rog, Izvršni odbor OF do maja 1942, ko so njegovi člani odšli 
na začasno osvobojeno ozemlje v Kočevski Rog. Od tu so se mora
li avgusta 1942 pred italijansko ofenzivo umakniti, se septembra 
zbrali na Podlipoglavu in od tu oktobra 1942 odšli v Polhograjske 
Dolomite, najprej v začasna skrivališča na Toško čelo, decembra 
na Babno goro in nato v marcu 1943 na Osredek. Aprila 1943 se 
je Izvršni odbor OF zaradi italijanske ofenzive ponovno umaknil v 
Kočevski Rog, kjer je imel sedež na t. i. Bazi 20 do 12. decembra 
1944. Tu je imel svoj sedež tudi Vrhovni plenum OF. Iz Baze 20 je 
osrednje vodstvo narodnoosvobodilnega gibanja odšlo na Dobličko 
goro nad Črnomljem. Od tod seje 28. aprila 1945 umaknilo v Gor
ski Kotar in nato je prek Ajdovščine 10. maja 1945 prišlo v osvobo
jeno Ljubljano.1

Gradivo Izvršnega odbora OF hrani Arhiv Republike Slovenije v 
Ljubljani v fondu AS 1679, Izvršni odbor Osvobodilne fronte slo
venskega naroda. Zapisnike Vrhovnega plenuma OF in Izvršnega 
odbora OF je leta 1960 izročil takratnemu Arhivu za zgodovino de
lavskega gibanja dr. Marijan Brecelj.
V knjigi je objavljenih 69 zapisnikov Izvršnega odbora in Vrhov
nega plenuma OF za čas od aprila 1943 do aprila 1945. Prvih 19 
zapisnikov je bilo že objavljenih v šesti, sedmi, osmi in deveti knjigi

l Metod Mikuž, Pregled zgodovine narodnoosvobodilne borbe v Sloveniji, I 
knjiga. Cankarjeva založba v Ljubljani 1960, str. 73 in sl.; Marija Oblak Čarni, 
Organi ljudske oblasti na Slovenskem med leti 1941-1945 in njihovi arhivski 
fondi. Arhivi, letnik II, št. 1-2, Ljubljana 1979, str. 51-56; Tone Ferenc, Ljudska 
oblast na Slovenskem 1941-1945, I, država v državi. Založba Borec Partizanska 
knjiga, Ljubljana 1987, str. 20 in sl.

298



Dokumentov organov in organizacij narodnoosvobodilnega giba
nja v Sloveniji 1941-1945, vendar je bilo uredništvo mnenja, da 
je primerno zapisnike objaviti kot celoto. Vključena sta tudi za
pisa sestanka slovenske delegacije na drugem zasedanju AVNOJ 
novembra 1943 v Jajcu in srečanja slovenske delegacije AVNOJ 
z maršalom Josipom Brozom Titom v Jajcu. Ni pa objavljen za
pisnik Zbora odposlancev slovenskega naroda oktobra 1943 
v Kočevju, ker je preobsežen in objavljen v samostojni knjigi.2
V tem zborniku je objavljen le odlok o zboru z dnevnim redom.

Zapisnike Izvršnega odbora in Vrhovnega plenuma je pisal, pretip
kal in večino tudi podpisal organizacijski tajnik Izvršnega odbora 
OF dr. Marijan Brecelj. Za čas konec oktobra in začetek novembra 
1943, ko seje moralo vodstvo narodnoosvobodilnega gibanja zaradi 
sovražnikove ofenzive iz Baze 20 umakniti v začasna skrivališča, so 
ohranjene le kratke rokopisne beležke skupnih sej Izvršnega od
bora in Vrhovnega plenuma OF. V njih je strnil predvsem sklepe, 
ki so jih sprejeli na sejah, zato so v opombah navedena pojasnila 
oziroma je opozorjeno na ohranjene arhivske dokumente in naro
dnoosvobodilni tisk in tudi na kasneje objavljene spomine in dnev
niške zapise članov Izvršnega odbora in Vrhovnega plenuma OF ter 
drugo literaturo.

2 Glej dok. št. 81 in Zbor odposlancev slovenskega naroda v Kočevju od 1. do 
3. oktobra 1943. Dokumenti. Uredil Milan Megušar - Borut. V Ljubljani, sep
tembra 1953, 196 strani.
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ŠT. 53

ZAPISNIK SEJE IZVRŠNEGA ODBORA OF 
DNE 23. APRILA 19431

Seia IOOF. dne 23. aprila 1943.2

Navzoči: Saša [Josip Vidmar]3, Peter [Boris Kidrič], Krištof 
[Edvard Kardelj], Andrej [Josip Rus]4, Drejče [Franjo Lubej]5,

1 Izvirnik je v ARS, sign.: AS 1670, Izvršni odbor Osvobodilne fronte sloven
skega naroda (dalje IOOF), šk. 1 (prej 432)/I. Objavljen je v Dokumenti ljud
ske revolucije v Sloveniji 1941-1945 (dalje Dokumenti), knj. 6, dok. št. 98, str. 
254-255.
2 To je bila prva redna seja članov Izvršnega odbora OF po prihodu iz Polho
grajskih Dolomitov v Kočevski Rog. S tem datumom se začne sklenjena serija 
zapisnikov sprejetih na sejah Izvršnega odbora OF, ki jih je zapisal njen orga
nizacijski tajnik dr. Marijan Brecelj.
3 Josip Vidmar (1895-1992), literarni in gledališki kritik, esejist, prevajalec, 
udeleženec ustanovnega sestanka Osvobodilne fronte slovenskega naroda 26. 
aprila 1941 kot predstavnik kulturnih delavcev, član Vrhovnega plenuma OF 
in Izvršnega odbora OF in od januarja 1943 njegov predsednik; na Kočevskem 
zboru odposlancev slovenskega naroda oktobra 1943 je bil izvoljen v plenuma 
OF oz. Slovenski narodno osvobodilni odbor (SNOO), član delegacije na dru
gem zasedanju AVNOJ, član Predsedstva AVNOJ; od februarja 1944 predsednik 
Predsedstva SNOS.
4 Josip Rus (1893-1985), pravnik, sodnik, politik in športni delavec; udele
ženec ustanovnega sestanka OF slovenskega naroda 26. aprila 1941 kot pred
stavnik Sokola v OF, član Izvršnega odbora OF in do januarja 1943 tudi nje
gov predsednik; na Kočevskem zboru odposlancev slovenskega naroda oktobra 
1943 izvoljen v plenum OF oz. SNOO, postal podpredsednik SNOO in za člana 
delegacije v AVNOJ; od februarja 1944 član Predsedstva SNOS in njegovega 
zakonodajnega odbora. Na drugem zasedanju AVNOJ 29. novembra 1943 je bil 
izvoljen za podpredsednika Predsedstva AVNOJ ter bil tudi član njegove zako
nodajne komisije. Leta 1944 poklican v Beograd. Aprila 1945 vodja delegacije 
SNOS v Prekmurju.
s France Lubej (1898-1985), učitelj, športni delavec, politik. Leta 1941 je bil 
med ustanovitelji OF slovenskega naroda kot predstavnik Sokola, postal član 
njenega Izvršnega odbora in Vrhovnega plenuma OF, na Kočevskem zboru od
poslancev slovenskega naroda oktobra 1943 izvoljen v plenum OF oz. v Pred
sedstvo SNOO, udeleženec drugega zasedanja AVNOJ novembra 1943 v Jajcu, 
član AVNOJ. Maja 1945 je postal sekretar Predsedstva SNOS.
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Gašper [Tone Fajfar]6, Miha [B - dr. Marijan Brecelj]7,

I. Posvetovanje aktivistov8 z Notranjske, Dolenjske in Bele 
Krajine se določi na 27. IV. t.l. Spored: Saša -  Uvodni nagovor 
(ob dveletnici OF, historični pregled). Referati: Krištof (zunanji in 
notranji politični pregled ter utemeljitev pravilnosti Izjave9), Andrej 
(Izjava kot izraz političnih stremljenj Sokolov, pomen enotnega 
političnega vodstva), Gašper (historiat KS, njihovo razmerje do 
KPS in Izjave), Peter (organizacija OF, ZSM in PŽZ), koreferati: vsi 
člani IOOF.

II. Sklep. Poverjeništvi IOOF za Notranjsko in Dolenjsko 
se ukineta.
Sklep. Ustanovi se Institut inštruktorjev IOOF.10 Osebe se 
določijo na posvetovanju.

6 Tone Fajfar (1913-1981), tipograf, politik, aktivist krščanskosocialističnega 
gibanja, od leta 1936 načelnik Jugoslovanske strokovne zveze. Leta 1941vstopil 
kot predstavnik krščanskih socialistov v OF in postal član Izvršnega odbora OF, 
urednik lista Delavska enotnost. Vestnika Glavnega odbora delavske enotnosti 
od novembra 1942 do 1944. Imel je velike zasluge pri pridobivanju krščan
skosocialno usmerjenega delavstva v NOG. Na Kočevskem zboru odposlancev 
slovenskega naroda oktobra 1943 je bil izvoljen v plenum OF in Predsedstvo 
SNOO, član delegacije za drugo zasedanje AVNOJ, član Predsedstva AVNOJ. 
Od februarja 1944 član Predsedstva SNOS, od marca do avgustal944 sekretar 
Nadzorne komisije pri Izvršnem odboru OF; konec avgusta 1944 imenovan za 
delegata Predsedstva SNOS oz. Izvršnega odbora OF na Hrvaškem; konec de
cembra 1944 odšel v Beograd na sindikalno delo. Maja 1945 je postal minister 
za gozdarstvo v prvi slovenski narodni vladi po drugi svetovni vojni.
7 Dr. Marijan Brecelj - Miha Borštnik (1910-1989), pravnik, odvetnik , pripa
dnik krščanskosocialističnega gibanja, politik. Leta 1941 seje vključil v OF kot 
aktivist med krščanskimi socialisti in do junija 1942 živel v ilegali v Ljubljani; 
bil je član Glavnega poveljstva slovenskih partizanskih čet. Junija 1942 je od
šel v partizane in bil do konca leta sanitetni referent pri Glavnem poveljstvu 
slovenskih partizanskih čet. Januarja 1943 je postal član Izvršnega odbora OF 
in od aprila 1943 do konca vojne njegov organizacijski tajnik. Oktobra 1943 je 
bil izvoljen v plenum OF oz. SNOO, bil je član Predsedstva SNOO in slovenske 
delegacije za AVNOJ na drugem zasedanja AVNOJ novembra 1943 v Jajcu. Fe
bruarja 1944 je bil izvoljen v Predsedstvo SNOS, kjer je usklajeval delo njegovih 
odsekov, komisij in zavodov. Maja 1945 je postal podpredsednik prve slovenske 
Narodne vlade Slovenije po drugi svetovni vojni. Narodni heroj.
8 Prvi zbor aktivistov OF je bil od 28. do 30. aprila 1943 na Pugledu na Koče
vskem, ki se gaje udeležilo 78 aktivistov. Glej zapisnik zborovanja v Dokumenti, 
knj. 6, dok. št. 118, str. 307-338.
9 Gre za t. i. Dolomitsko izjavo -  Izjavo Komunistične partije Slovenije, slo
venskega sokolstva in slovenskih krščanskih socialistov dne 1. marca 1943 o 
okrepitvi politične in organizacijske enotnosti Osvobodilne fronte pod vodstvom 
KPS. Glej Dokumenti, knj. 6, dok. št. 3, str. 13-16.
10 Sledi prečrtana beseda.
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Sklep. Organizacijo zbora aktivistov (v okrožnici11 
imenovani aktivistični krožki) prevzamejo okrožja12, 
podokrožja in rajoni; pri IOOF prevzame skrb in iniciativo 
referent.

III. Notranja razdelitev dela IOOF:
Saša -  predsednik,
Peter -  sekretar,
Pavle13 -  propaganda,
Andrej -  kader,
Drejče -  mladina,
Gašper -  ženske,
Luka14 -  vojska,
Marko15 -  aktivist,
Krištof -  odnosi z jug. narodi
Miha -  organizacijsko tajništvo (in začasno
do prihoda Marka aktiviste)

IV. Organizacija dela in razmestitev.

B Kidrič Miha B.

11 Glej opombo 9.
12 Naslednje tri besede so pripisane s črnilom.
13 Edvard Kocbek (1904-1981), književnik, urednik, prevajalec, politik. Leta 
1941 je sodeloval pri ustanovitvi Osvobodilne fronte Slovenskega naroda in bil 
kot predstavnik krščansko-socialistične skupine član njenega Izvršnega odbora 
in Vrhovnega plenuma OF. Sodeloval pri urejanju Slovenskega poročevalca in 
v letih 1942-1943 urejal glasilo kristjanov v OF Slovensko revolucijo. Na Ko
čevskem zboru odposlancev slovenskega naroda oktobra 1943 je bil izvoljen 
v plenum OF oz. SNOO in v delegacijo za drugo zasedanje AVNOJ novembra
1943 v Jajcu, kjer je bil izvoljen za poverjenika za prosveto v NKOJ in bil nato 
od marca 1945 minister za Slovenijo v začasni vladi Demokratične federativne 
Jugoslavije.
14 Franc Leskošek.
15 Zoran Polič (1912-1997), pravnik in politik. V NOB je sodeloval od leta 
1941. Bil je član vodstva sokolske skupine v OF, od leta 1943 član Izvršne
ga odbora OF, načelnik sodnega oddelka Glavnega štaba NOV in POS. Na Ko
čevskem zboru odposlancev slovenskega naroda izvoljen v Predsedstvo SNOS, 
udeleženec drugega zasedanja AVNOJ 29. novembra v Jajcu. Aprila 1944 je 
organiziral upravno-politično šolo Izvršnega odbora OF, septembra 1944 je 
sodeloval na Štajerskem pri razvoju in izgradnji ljudske oblasti. Maja 1945 
je postal minister za notranje zadeve v prvi slovenski narodni vladi po drugi 
svetovni vojni.
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ŠT. 54

ZAPISNIK SEJE IZVRŠNEGA ODBORA OF
DNE 2. IN 3. MAJA 19431

Seia IOOF. dne 2. in 3. V. 19432

Navzoči prvi dan vsi3 razen Luke [Franc Leskošek] in 
Marka [Zoran Polič], drugi dan vsi razen Marka.

I. Ocena zborovanja aktivistov4: predsednik, tajnik in vsi 
ostali člani podajo svoje utise o zborovanju in ga ocenijo pozitivno 
tako v pogledu zbližanja osnovnih skupin, realizacije Izjave5 in 
splošne utrditve enotnosti OF, kakor tudi utrditve vodstva IO.
Tov. Andrej6 izreče kritiko glede materialne priprave zborovanja 
in priporoča, da se bodoča zborovanja tudi z ideološke strani 
pripravijo tako, da se referati posameznikov skupaj predelajo, da 
se s tem kontrolira oz. omogoči popolna enotnost.

II. Ukrepi k političnemu položaju: sklep: IOOF izda 
proglas7 ob priliki dveletnice OF: V proglasu naj bo poudarjeno 
vsa širina OF, pozove naj se vse sloje (npr. oficirje) in vse 
sredinske -  kolebljive elemente. Proglas sestavi Peter.8 -  Sklep:
V naši literaturi posebno v Slovenskem poročevalcu naj prično 
izhajati članki, ki bodo sistematično zavračali vse klevete proti

1 Izvirnik je v ARS, sign.: AS 1670, IOOF, šk. 1 (432)/I. Objavljenje v Doku
menti, knj. 7, dok. št. 6, str. 27-29.
2 Glej še Fajfar, Odločitev, str. 266 in Edvard Kocbek, Listina. Dnevniški za
piski od 3. maja do 2. decembra 1943. Slovenska Matica Ljubljana 1982 (dalje 
Kocbek, Listina), str. 6.
3 Člani Izvršnega odbora OF so bili: Josip Vidmar - Saša, predsednik, Boris 
Kidrič - Peter, politični tajnik, Edvard Kocbek - Pavle, referent za propagando, 
Josip Rus - Andrej, referent za kadre, Tone Fajfar - Gašper, referent za ženske 
organizacije, France Lubej - Drejče, referent za mladino, dr. Marijan Brecelj - 
Miha B, organizacijski tajnik, Zoran Polič - Marko, referent za vzgojo kadrov, 
Edvard Kardelj - Krištof, referent za odnose z drugimi jugoslovanskimi narodi, 
Franc Leskošek - Luka, referent za vojsko. Glej dok. št. 53.
4 Gre za zbor aktivistov OF dne 28. do 30. aprila 1943 na Pugledu. Glej dok. 
št. 53, op. 8.
5 Glej dok. št. 53, op. 9.
6 Josip Rus.
7 Proglas Izvršnega odbora OF ob obletnici ustanovitve Osvobodilne fronte 
»Slovenskemu narodu« glej Dokumenti, knj. 7, dok. št. 2, str. 12-15.
8 Boris Kidrič.
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Osvobodilni fronti. Komentirati je treba Izjavo,9 ki stajo izdala dr. 
Ribar10 in Tito.11 Predvsem je treba obračati pažnjo na sredinske 
kroge, trgovce in večje kmete. Skrb za izvrševanje tega sklepa 
prevzame tov. Pavle.12

III. Organizacijski ukrepi:
1) Določi se delokrog funkcionarjev v IO,13 za čas 

Krištofove14 odsotnosti prevzame njegov referat tov. Peter, Krištof 
sam pa bo ostal v pismeni in kurirski zvezi z nami.

2) Za inštruktorje Izvršnega odbora se določijo: tov.
Bogdan Jug.15 Primož Krčan,16 Tine Koren,17 Petrov Jokl18 in 
Nedeljko.19 -  Inštruktorji so odposlanci IO z določenimi političnimi 
in organizacijskimi nalogami IO. Razumljivo je, da se lahko osebe, 
določene za inštruktorje menjajo.

3) V iniciativni odbor ZSM se določijo tt.: Tejkal Jože, 
Gorjup Ivan, Gašperšič Gabrijel (Gusti), Džuro Dolžan.20 Spelea21 
in Jernej22 (Ljubljana).

9 Izjava Vrhovnega štaba NOV in PO Jugoslavije in Protifašističnega sveta 
narodne osvoboditve Jugoslavije dne 8. februarja 1943 o značaju narodnoo
svobodilnega gibanja v Jugoslaviji, ki sta jo podpisala Josip Broz - Tito in dr. 
Ivan Ribar glej Zbornik dokumenata i podataka o narodnooslobodilačkom ratu 
jugoslovenskih naroda, Tom II, knjiga 8: Dokumenta Vrhovnog štaba NOV Ju
goslavije 1943, Beograd 1959, dok. št. 22, str. 36-39.
10 Dr. Ivan Ribar.
11 Josip Broz - Tito.
12 Edvard Kocbek.
13 Glej op. 3.
14 Edvard Kardelj. Dne 12. maja 1943 je odšel v Belo krajino in Žumberak.
15 Bogdan Osolnik.
16 Edmund (Edo) Turnher (1896-1969), učitelj. V času NOB seje kot član So-
kola vključil v OF, postal leta 1943 instruktor Izvršnega odbora OF, udeleženec 
Zbora odposlancev slovenskega naroda v Kočevju in izvoljen za člana SNOO; 
deloval v propagandni komisiji Izvršnega odbora OF, od septembra 1944 član 
Izvršnega odbora OF, avgusta 1944 imenovan za načelnika prosvetnega odseka 
pri Predsedstvu SNOS, član uredništva Slovenskega poročevalca, sekretar Nad
zorne komisije pri Izvršnem odboru OF.
17 Janez Stanovnik (1922), pravnik, ekonomist in politik, krščanski socialist.
V času druge svetovne vojne se je  vključil v OF, leta 1942 je odšel v partizane. 
B ilje inštruktor Izvršnega odbora OF. Na Kočevskem zboru odposlancev sloven
skega naroda oktobra 1943 je bil izvoljen v plenum OF oz. SNOO, leta 1944 član 
SNOS in Pokrajinskega odbora OF za Primorsko.
18 France Popit.
19 Dušan Majcen, namestnik političnega komisarja 1. (Dolenjske) operativne 
cone od decembra 1942 do julija 1943.
20 Stane Kavčič.
21 Vilma Bebler.
22 Mitja Vošnjak.
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4) V Iniciativni odbor AFŽ se določijo tt.: Mara Rupena, 
Dana Mišigoj, Mica Šlander, Draksler Marija in Marjeta.23

5) Tov. Franček Jiriša24 se določi v agitprop IO.

IV. Slučajnosti.
1) Zaradi bolezni tov. Marka25 se imenuje v novomeško 

okrožje na njegovo mesto tov. Dečko.26
2)Sklene se ustanovitev tehnike IO in se poverja s to 

nalogo org. tajnik.
3) Tov. Petru se naroči, da sestavi poročilo27 za Plenum.
4) V političnem delu v naši vojski se bo razpravljalo na 

vojaškem sestanku, h katerem bodo pritegnjeni člani iz IO.
5) Org. tajniku se naroča, da piše28 v Ljubljano za 

mladinske in ženske aktiviste ter da zahteva od poveljništva 
blagajniško poročilo.

6) V najkrajšem času naj se skliče sestanek29 ženskega in 
mladinskega iniciativnega odbora, katerega naj se od IO udeleže 
mladinski in ženski poveljnik in pol. tajnik.

B Kidrič Miha B

23 Zdenka Kidrič.
24 Jože Brejc.
25 Franček List.
26 Jože Penca.
27 Poročilo Izvršnega odbora OF dne 8. maja 1943 Vrhovnemu plenumu OF v 
Ljubljano. Glej Dokumenti, knj. 7, dok. št. 25, str. 72-79.
28 Pismo Izvršnega odbora OF dne 6. maja 1943 poverjeništvu Izvršnega odbo
ra OF v Ljubljani. Glej Dokumenti, knj. 7, dok. št. 18, str. 60-61.
29 Sestanek Glavnega iniciativnega odbora Slovenske protifašistične ženske 
zveze (SPŽZ) je bil 12. maja 1943, sestanek Glavnega iniciativnega odbora Zveze 
slovenske mladine (ZSM) pa 17. maja 1943, čeprav so ga sklicali za 13. maj 
1943, a so udeležence prepozno obvestili. Vabila za sestanka so v ARS, sign.: 
AS 1670, IOOF, šk. 3 (434J/I.
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ŠT. 55

ZAPISNIK SEJE IZVRŠNEGA ODBORA OF
DNE 20. MAJA 1943 Z NADALJEVANJI

DNE 23., 24. IN 25. MAJA 19431

Seja IOOF, dne 20. maja. 19432

Navzoči vsi3 razen tov. Krištofa [Edvard Kardelj]

I. Po odobritvi zapisnika zadnje seje4, se ugotovi, da so vsi 
sklepi izvršeni oz. v delu. Spremembe: Tov. Nedeljko5 ne bo sprejet 
med inštruktorje IOOF, ker ostane v vojski. Tov. Helena Puhar se 
imenuje v iniciativni odbor AFŽ.

II. Na podlagi poročila5 Primorske operativne zone, da so 
pristali na njihovem področju trije angleški padalci in po pregledu 
brzojavk7, ki sta jih poslala Vrhovnemu poveljstvu angleške 
imperijalne vojske Primorska zona in tov. Branko Hrast8, zavzame 
IO sledeče stališče:

1. Vsak pripadnik zavezniških armad, ki se spusti na 
naše ozemlje, sme izvrševati svoje delo samo pod kontrolo 
naših partizanskih edinic (vojaška obveščevalna služba)

2. Vsak jugoslovanski državljan, ki se spusti v vojaški misiji 
na naše ozemlje, se sme udejstvovati samo pod našim 
vojaškim vodstvom in je podvržen našim zakonom.

Sklep: a) vsem našim vojaškim edinicam se sporoči gornje

1 Izvirnik je v ARS, sign.: AS 1670, IOOF, šk. 1 (432)/I. Objavljenje v Doku
mentih, knj. 7, dok. št. 66. str. 192-197.
2 O poteku sej glej še Fajfar, Odločitev, str. 281-285 in Kocbek, Listina. Str. 
44-45, 50-51 in 56.
3 Glej dok. št. 54, op. 3.
4 Glej dok. št. 54.
5 Dušan Majcen.
6 Poročilo verjetno ni ohranjeno. O pristanku treh padalcev slovenskega rodu,
ki so se ponoči od 18. na 19. marec 1943 spustili iz britanskega letala blizu 
Kanala na Primorskem, je poročal Pokrajinski komite KPS za Primorsko dne 4. 
in 27. aprila 1943 Centralnemu komiteju KPS. Padalce je poslala jugoslovanska 
kraljeva vlada v begunstvu iz Kaira k četnikom, a so prišli v stik s partizani in 
ostali pri štabu Primorske operativne cone. Glej Dokumenti, knj. 6, dok. št. 53,
str. 131-133 in dok. št. 110, str. 285-286. Več glej Pavel Dobrila, Prvi stik slo
venskih partizanov z vojsko Velike Britanije. Prispevki za zgodovino delavskega 
gibanja, Ljubljana, XII/1973, št. 1-2 (dalje Dobrila, Prvi stik partizanov), str. 
185-209.
7 Glej Dokumenti, knj. 6, dok. št. 71, str. 181-182 in dok. št. 81, str. 210-211.
8 Jaka Avšič.
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stališče.
b) vsem edinieam se naroči, da ne smejo same od sebe 

uporabljati radijskih zvez z zavezniškimi vojaškimi 
štabi in z inozemstvom sploh, razen za sporočilo, 
da so padalci pristali z označbo kraja in edinice, pri 
kateri so se spustili. Vsak primer morajo takoj javiti 
našemu glavnemu poveljstvu in le to bo vzdrževalo 
event. nadaljne stike.

c) Angliji naj se v vljudnemu tonu sporoči, da 
pričakujemo za usluge, kijih vršimo z
dajanjem vojaških informacij, priznanje naše vojske.

d) Pismo9 štabu primorske zone in tov. Branku 
Hrastu glede konkretnega postopanja z angleškimi 
padalci na Primorskem.

Izvedbo sklepov prevzame tov. Peter.10
Nadaljevano 23.V. -  Navzoči isti.

III.

Reorganizacija štaba.: Tov. Peter predlaga reorganizacijo Glavnega 
poveljstva tako, da se namesto dosedanjih pomočnikov politikom, 
imenuje njegov namestnik, da se za politkomisarja Glavnega 
poveljstva imenuje namesto njega tov. Janez,11 za namestnika 
tov. Nande,12 za načelnika štaba pa tov. Šaranovič13, dosedanji 
komandant I. operativne zone, tov. Dore14 pa iz štaba odpade.

Sklep: 1.) Dosedanjih funkcij v Glavnem poveljstvu se
razrešijo tov. Peter, Dore, Slavko,15 Bolko15 in Jure.17 
2.) Za politkomisarja Glavnega poveljstva NOV in 
PO Slovenije se imenuje tov. Janez, za njegovega 
namestnika tov. Nande, za načelnika štaba pa 
tov. Šaranovič.

9 Pismo verjetno ni ohranjeno.
10 Boris Kidrič.
11 Boris Kraigher.
12 Ivan Kavčič.
13 Milovan Šaranovič.
14 Ing. Edo Mihevc - Dore Tepina.
15 Alojz Vrhovec.
16 Dr. Jože Brilej.
17 Štefan Pavšič.
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IV. Tov. Bogdan18 in Tine,19 inštruktorja IOOF oddasta poročila20 
o svojem potovanju in delu v Novomeškem okrožju. Naroči se 
njima, da sestavita pismeni predlog za organizacijske spremembe, 
karakterizacijo kadra in potrebnih premestitev. Na podlagi takega 
poročila bo IO izdal potrebne sklepe.

Nadaljevano 24. V. -  Navzoči vsi razen tov. Krištofa in Luke21.

V. Odnosi Glavnega poveljstva do Vrhovnega štaba.
V zvezi s predlogom tov. Petra, da naj naš Glavni štab imenuje 
Vrhovni štab NOV in PO Jugoslavije, se razvije obširna 
in dolgotrajna debata o načelnem stališču OF do skupne 
jugoslovanske vojske in o možnostih dejanske udeležbe naših 
zastopnikov v Vrhovnem štabu. V zvezi s presojo mednarodnega 
položaja v tem smislu, daje nujno potreben poudarek skupne 
in enotne Jugoslovanske vojske, se ugotovi, daje v skladu s 
stališčem, ki gaje zavzel Plenum OF22 do skupne državne vojske 
že v jeseni 1941. in v skladu s temeljnimi točkami23 tudi naše 
sedanje stališče v smislu stavljenega predloga. Soglasno mnenje, 
daje potreba to enotnost manifestirati in daje skladno z načeli 
organizacije vojske sploh, daje enotno vodena.

Sklep: Glavno poveljstvo NOV in PO Slovenije naj
imenuje Vrhovni štab NOV in PO Jugoslavije 
po predlogu IOOF. -  v konkretnem primeru bo 
seveda Vrhovni štab imenoval le nove člane našega 
Poveljstva.
2.) IOOF ugotavlja, da obstoja zastopstvo Slovencev v 

Vrhovnem štabu. Glede ureditve tega zastopstva, 
eventuelnih sprememb oz. dopolnitev in o 
čimprejšnjem sodelovanju, bo sklepal IO 
po poročilu tov. Krištofa.

18 Bogdan Osolnik.
19 Janez Stanovnik.
20 Glej poročili dne 12. in 13. maja 1943 v Dokumenti, knj. 7, dok. št. 42, str. 
123-125 in dok. št. 43, str. 125-127.
21 Franc Leskošek.
22 Odlok Slovenskega narodnoosvobodilnega odbora (SNOO), sprejet na tre
tjem zasedanju Vrhovnega plenuma OF v Ljubljani 16. septembra 1941 o vklju
čevanju slovenskih partizanskih čet v narodnoosvobodilne partizanske oddelke 
Jugoslavije glej Dokumenti, knj. 1, dok. št. 40, str. 118.
23 Gre za Temeljne točke OF. Glej Dokumenti, knj. 1, dok. št. 111, str. 255- 
256.
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Prvi sklep se soglasno sprejme, le tov. Andrej24 si pridrži mnenje.

VI. Poročilo tov. Marka25 o političnem in organizacijskem položaju 
v Ljubljani. Poročilo obseže stanje v Ljubljani od konca oktobra 
1942 do začetka maja 1943. Predlaga organizacijske dopolnitve 
in ureditev dela AFŽ, ZSM in DE ter razdelitve kompetenc med 
poverjeništvom in okrožjem ter predlaga, da se poverjeništvo 
pomnoži še za tri člane.

Sklep: 1.) Glede razširitve poverjeništva vprašamo v
Ljubljano, kakšne so tehnične možnosti za to. 
Odločitev pridržimo do njihovega odgovora.

2.) Poverjeništvu in okrožju v Ljubljani pošljemo 
politično poročilo ter organizacijska navodila.

3.) Tov. Saša26 in Pavle27 naj napišeta kulturnim 
delavcem v Ljubljani posebno pismo.

4.) Tov. Luka in Gašper28 pismo in navodila 
ljubljanski DE.

5.) Z Ljubljano je treba upostaviti direktne stike 
zaradi pravilnega in političnega vodstva.

6.) NZ v Ljubljani naj se okrepi s tem, da naše 
poveljstvo pošlje v mesto sposobnega 
komandanta.29

V tej zvezi se posebej povdari, daje nujno potrebno v Ljubljani 
razviti masovno organizacijo, z živo propagando prikleniti na OF 
vse sredinske kolebljive elemente in preprečiti možnost formiranja 
sredine. IO odobri poročilo tov. Marka.

Nadaljevani e 25. V. 1943. -  Navzoči vsi razen Krištofa

VII. Poročilo vodstva VOS-a. Poročilo poda tov. Marjeta30. Oriše 
organizacijski razvoj VOS-a in njeno delovanje s posebnim ozirom 
na aktivnost reakcij. Na podlagi teh poročil ugotovi IO, daje

24 Josip Rus.
25 Zoran Polič.
26 Josip Vidmar.
27 Edvard Kocbek.
28 Tone Fajfar.
29 Besedilo točke 6 je v izvirniku prečrtano.
30 Zdenka Kidrič.
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najresnejši faktor v nasprotnem taboru sredina s prevladujočim 
vplivom Mihajlovičevih oficirjev predvsem na vojaškem področju. 
Zaradi tega mora biti vse delo OF vodeno tako, da bodo tkzv. 
sredinske mase pritegnjene k OF in daje potrebno doseči tak 
razkroj v bega vrstah prav v tem času, da ne bo tej oficielni sredini 
mogoče prevzeti vojaških edinic, ki so danes pod italijanskim oz. 
belogardističnim vodstvom in da se ne bodo mogle te sredinske 
mase politično orientirati za oficielno sredino.

IO izreče vodstvu VOS-a priznanje in pohvalo za dosedanje delo.

VIII. Poročilo propagandnega odseka. Poročilo poda tov. Pavle, ki 
oriše dosedanje delo, prikaže napake ter postavi delovni program 
za bodočnost. Na njegov predlog IO

sklene: 1.) Revija »Osvobodilna fronta«31 prične zopet z 
rednim izhajanjem.
Razdele se posamezni članki. Prva številka bo 
jubilejna ob priliki dveletnice OF.

2.) Takoj se napišejo aktivistom politična pisma, 
ki naj obravnavajo trenutne najaktualnejše 
probleme. (Bogdan,32 Peter, Drejče33 in Miha34 
prevzamejo posamezne referate.)

3.) V čim krajšem času naj se izda posebna 
brošura35 z zgodovinskim pregledom OF.

4.) Izdajati naj se začne humorističen list.
Uredništvo prevzame tov. Gašper.

5.) Propagandni odsek naj takoj izda vsem 
okrožnim odborom okrožnico36 glede propagandne 
organizacije in dela.

IX. Organizacijska poročila: Tov. Andrej poroča o kadru
-  aktivistih, ki so kot taki že vpisani pri IO. Poda točno 
karakteristiko političnih delavcev v okrožjih Novo mesto, Bela

31 List: Osvobodilna fronta, Osrednji organ Osvobodilne fronte slovenskega 
naroda. Tiskan je bil v Ljubljani. Prva številka je izšla sredi novembra 1941, 
zadnja - posebna izdaja junija 1942. Do ponovnega izhajanja glasila ni prišlo.
32 Boris Ziherl.
33 France Lubej.
34 Dr. Marijan Brecelj - Miha B[orštnik].
35 Brošura: Boris Kidrič, Dve leti Osvobodilne fronte. Historiat, izdal Izvršni 
odbor OF 1943 je v ARS, AS 1887, Zbirka NOB tiska, šk. 8, št. 339-345. Štu
dija je objavljena v Dokumenti, knj. 6, dok. št. 122, str. 351-362.
36 Okrožnica propagandnega odseka Izvršnega odbora OF dne 29. maja 1943 
okrožnim odborom OF in političnim delavcem o propagandnem delu. Glej Doku
menti, knj. 7, dok. št. 102, str. 306-310.
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Krajina in Kočevje -  torej za področja kjer imamo že tozadevno 
evidenco. Ugotovi potrebo izvesti organizacijo tako, da bo dejanski 
predstavnik ljudstva tj. da bo iz njega izšla. Stremeti moramo za 
tem, da bodo vsi odbori OF čim močnejše zastopani po domačinih. 
IO se s tem stališčem v celoti strinja.
Na podlagi poročila, ki ga da tov. Miha o stanju v Novomeškem 
okrožju z ozirom na predloge inštruktorja Tineta in Bogdana IO 

sklene: 1.1 Potrdi se imenovanje tov. Aleša Trobiša37 v 
OOOF za Kočevje.

2.) Tov. Ventorini Aleksej -  Šandor38 se dodeli kot 
aktivist na politično delo Trebelno -  Mokronog.

3.) Tov. Prijatelj Drago, aktivist Trebanjskega 
podokrožja se prestavi za člana podokrožja 
Trebelno -  Mokronog.

4.) Tov. Riko Kolenc iz Trebnjega se dodeli kot 
aktivist na delo v Trebelno.

5.) Člani podokrožja Mirna peč Palček39, Jerca40 
in Martin41 razrešijo se teh funkcij in se dodele 
na tehnično delo.

6.) Somrak Janez42 partizan v U.B.T.T. se imenuje 
za člana Mirnopeškega podokrožja.

7.) Tov. Dunja43 sedaj zaposlena pri TV se dodeli 
kot aktivistka AFŽ.

8.) Martin iz doline,44 član Topliškega podokrožja 
se zaradi bolezni dodeli v pomoč intendantu 
Ivanovu45, dosedanji partizan Radko46 se dodeli 
kot aktivist temu podokrožju.

B. Kidrič Miha B.

37 Štefan Trobiš - Aleš.
38 Aleksej Venturini.
39 Živojin Prosenc - Palček. Poslanje bil v ciklostilno »Tehniko Ivica 12«, nato 
v partizansko tiskarno »Triglav«.
40 Marija Hvastja.
41 Anton Hočevar.
42 Janez Somrak iz Goriške vasi, v NOV. Glej dopis Izvršnega odbora OF dne 
26. maja 1943 Glavnemu poveljstvu NOV in PO Slovenije v ARS, sign.: AS 1670, 
IOOF, šk. 3 (434)/I. Funkcije ni prevzel, ker je že 9. junija 1943 padel na Brezovi 
Rebri.
43 Frančiška Aleš.
44 Martin Šlibar.
45 Ivan Mavrovič.
46 Franc Šali iz Vavte vasi. Padel 30. julija 1943 v Malem Podljubnu.
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ŠT. 56

Seja :
IOOF. 27. V. 1943.2 Navzoči vsi.3

I. Poročilo tov. Krištofa.4 o političnem in organizacijskem položaju 
v Beli Krajini . Poda točen pregled položaja v posameznih rajonih 
tako glede organizacij OF, kakor AFŽ in ZSM. Nadalje poroča
o potovanju v Žumberak, o stikih z štabom hrvatske zone in s 
hrvaškimi narodnoosvobodilnimi odbori.
V Beli Krajini je imel tov. Krištof zborovanje z vsemi aktivisti - 80 
po številu, nadalje konference z okrožnim odborom z mladinskimi 
in ženskimi organizatorji ter z komandnim kadrom Šercerjeve 
brigade.5

Sklep: 1.) V OOOF za Belo Krajino se imenuje tov. Aleš6 
dosedanji aktivist v tem okrožju, da se odobri 
predlog tega okrožja, da se pritegne v odbor še 
zastopnik ZSM7 in AFŽ.

2.) Glede organizacijskih sprememb v tem okrožju bo 
IO sklepal kasneje.

II. Poročilo tov. Tomaža8 iz Štajerske: Politična situacija, 
organizacija in stanje v partizanskih edinicah, okupator, bela 
garda, organizacija OF (okrožja: Trbovlje, Moravče, Kamnik, 
Savinjska dolina, Šaleška dolina, Gornja dravska dolina,
Slovenj gradeč, Maribor, Ptuj.) Razgovor in sklepi glede Štajerske 
na prihodnji seji.

B Kidrič Miha B

ZAPISNIK SEJE IZVRŠNEGA ODBORA OF
DNE 27. MAJA 19431

1 Izvirnik je v ARS, sign.: AS 1670, IOOF, šk. 1 (432)/I. Objavljenje v Doku
menti, knj. 7, dok. št. 96, str. 290-291.
2 Glej še Fajfar, Odločitev, str. 286.
3 Glej dok. št. 54, op. 3.
4 Edvard Kardelj. Dne 13. maja 1943 je odšel v Belo krajino in Žumberak, na
Bazo 20 seje vrnil 26. maja 1943.
s Glej še pismo Edvarda Kardelja dne 22. maja 1943 Centralnemu komiteju
KP Slovenije v Dokumenti, knj. 7, dok. št. 79, str. 234-236.
6 Štefan Trobiš.
7 Sklep o imenovanju zastopnikov je poslal Izvršni odbor OF Okrožnemu od
boru OF za Belo krajino dne 28. maja 1943. Kopija dopisa je v ARS, sign.: AS 
1670, IOOF, šk. 3 (434)/I.
8 Dušan Kveder.
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ŠT. 57

ZAPISNIK SEJE IZVRŠNEGA ODBORA OF
DNE 31. MAJA IN 1. JUNIJA 19431

Seia IOOF 31 .V. in 1. VI. 1943.2

Navzoči vsi.3 Luka [Franc Leskošek] odsoten 1. VI.

1. Poročilo tov. Vlaste1 iz Ljubljanskega poverjeništva.
Tov. Vlasta poda izčrpno poročilo o političnem položaju v Lj. o 
delovanju okupatorjev, belogardistov, Mihajlovičevcev in sredincev 
o organizacijskem stanju OF, AŽZ, SNP, DE, ZSM in NZ, o 
financah, tisku in kadru.

Ugotovi se, daje bila politična linija ljubljanske OF in 
politično delo naših odborov pravilno razumljeno in zastavljeno. 
Organizacija sama pa ne. Pomen masovnih organizacij in njihov 
odnos do OF same, pa našemu ljubljanskemu kadru ni jasen.
Radi tega se v debati te stvari razčistijo in se tov. Vlasti naroči, 
da mora poverjeništvo prvenstveno izvesti OF organizacijo z 
naslonom na terenske odbore. Masovne organizacije ki imajo 
sicer svoj določen pomen in svoje določene naloge, morajo služiti 
za rezervar iz katerega naj se rekrutirajo odbori OF, predvsem 
terenski, ki morajo ohraniti oz. na novo pridobiti značaj nosilcev 
nove slovenske oblasti.

Točno se opredelijo naloge masovnih organizacij in njihov 
odnos do OF same.
Na podlagi poročila in razgovora o stanju ljubljanske NZ IO 
sklene, da se ljubljanska NZ temeljito reorganizira5 v tem 

smislu, da se izločijo iz nje borbeni oddelki, ki

1 Izvirnik je v ARS, sign.: AS 1670, IOOF, šk. 1 (432)/I. Objavljenje v Doku
menti, knj. 7, dok. št. 108, str. 318- 319.
2 Glej še Fajfar, Odločitev, str. 289-290.
3 Glej dok. št. 54, op. 3.
4 Mira Tomšič. Dne 30. maja 1943 je prišla iz Ljubljane poročat na sedež osre
dnjih organov narodnoosvobodilnega gibanja na Bazo 20 v Kočevskem Rogu o 
položaju v Ljubljani.
5 Odlok o vključitvi Narodne zaščite (NZ) v Ljubljani v Varnostno obveščevalno
službo (VOS) dne 1. junija 1943, sklep o reorganizaciji NZ v Ljubljani dne 10.
junija 1943 in pismo z navodili Izvršnega odbora OF poverjeništvu Izvršnega
odbora OF v Ljubljani in poveljstvu NZ ter VOS v Ljubljani dne 10. junija 1943
o ukinitvi oz. reorganizaciji NZ v Ljubljani glej Dokumenti, knj. 7, dok. št. 113, 
str. 338-339, dok. št. 152 in 153, str. 453-457.
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preidejo pod vodstvo VOS-a, vsi ostali zaščitniki se 
pa vključujejo v OF organizacijo, predvsem terenske. 
Vojaški referent pri okrožju ima nalogo izvesti in voditi 
evidenco vojaških obveznikov.

Na podlagi splošnega finančnega poročila in poročila o poslovanju 
in uspehih posojilne komisije IO

sklene: 1. Tov. G.6 se razreši dosedanje funkcije pri posojilni
komisiji in se mu naroči takojšnja predaja vseh poslov.
2. Ustanovi oz. razširi se posojilna komisija z novimi 
člani. Tov. Kopač7 ostane v njej. Poverjeništvo IOOF 
za Lj. se pooblašča, da pritegne k tem delu še najmanj 
dva do tri člane.

Izvedbo sklepov prevzameta tov. Marko8 in Miha.9

II. Odobritev izvedbe posojila za saniteto.
Tov. predsednik predloži predlog dr. Cedrika,10 sanitetnega 

referenta Gl. štaba, ki se glasi:
»Sanitarni referent pri Gl. poveljstvu NOV in PO Slovenije 
lahko pripravi in izvede posojilo v znesku najmanj 2 milj. Lit 
za kritje stroškov sanitete v prihodnjih mesecih. Posojili se 
kotira v bonih OF«.
IOOF ta predlog osvoji in sprejme na znanje da bo sanitetni 

referent v slučaju, da mu ta posojilna akcija uspe, odstopil 
polovico posojila IO za org. potrebe. IO naroči sanitetnemu 
referentu, da naj izvede oz. da sme izvesti posojilo le pod kontrolo 
Poverjeništva IOOF za Lj.11

Miha B

6 Ivan Levar - Grof. Izvirna kopija sklepa Izvršnega odbora OF 6. junija 1943
o njegovi razrešitvi je v ARS, sign.: AS 1670, IOOF, šk. 3 (434)/I.
7 Karel Žagar - Line, član Poverjeništva Izvršnega odbora OF za Ljubljano.
8 Zoran Polič.
9 Dr. Marijan Brecelj - Miha B.
10 Dr. Rudolf Obračune.
n  Sklep o izvedbi posojila je Izvršni odbor OF poslal sanitetnemu referen
tu Glavnega poveljstva NOV in PO Slovenije dr. Rudolfu Obračunču 7. junija 
1943. Izvirna kopija je v ARS, sign.: AS 1670, IOOF, šk. 3 (434J/I.
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ŠT. 58

ZAPISNIK SEJE IZVRŠNEGA ODBORA OF
DNE 8. JUNIJA 19431

Seia IOOF 8. VI. 1943.2 Navzoči vsi3 razen Krištofa [Edvard 
Kardelj]4.

Poročilo inštruktorja IOOF tov. Jokla5:
Tov. Jokl poda podrobno poročilo6 o okrožjih: Ribnica -  Lašče, 
Cerknica in Vrhnika.
Sklep: 1. Dosedanji član okrožja Ribnica -  Lašče tov. Fric7 se

premesti v okrožni odbor za Vrhniško okrožje.
2. Tov. Prajerjev Janez,8 kije sedaj zaposlen pri 
gospodarskem odseku glavnega štaba se premesti
v sporazumu s komandantom v okrožni odbor Ribnica
-  Lašče z nalogo predvsem organizirati Laščanski 
rajon.
3. Referent za propagando9 oskrbi čim preje letak10 s 
pozivom na belogardiste, da zapuste svoje voditelje in 
tako omeje državljansko vojno.

Miha B11

1 Izvirnik je v ARS, sign.: AS 1670, IOOF, šk. 1 (432)/I. Objavljenje v Doku
menti, knj. 7, dok. št. 135, str. 414.
2 Glej še Fajfar, Odločitev, str. 294 in Kocbek, Listina, str. 78.
3 Glej dok. št. 54, op. 3.
4 Edvard Kardelj je 6. junija 1943 odšel na Hrvaško.
5 France Popit.
6 Poročilo inštruktorja Izvršnega odbora OF Franceta Popita dne 25. maja
1943 Izvršnemu odboru OF glej Dokumenti, knj. 7, dok. št. 91, str. 276-279.
7 Ignac Voljč.
8 Janez Kožar.
9 Edvard Kocbek.
10 Iz tega časa sta ohranjena dva letaka: Našim zapeljanim bratom v vrstah 
bratomorne bele garde!... 15. junij 1943 Osvobodilna fronta slovenskega naroda 
in Reši se! Obračamo se na tebe žalosten sin ... 15. junij 1943 Osvobodilna fron
ta slovenskega naroda. Ciklostirana letaka sta v ARS, sign.: AS 1887, Zbirka 
NOB tiska, šk. 83.
n  Dr. Marijan Brecelj.
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ŠT. 59

ZAPISNIK SEJE IZVRŠNEGA ODBORA OF
DNE 9. JUNIJA 19431

Seja IOOF dne 9. iuniia 19432
Navzoči vsi3 razen Luke [Franc Leskošek] in Krištofa 
[Edvard Kardelj].

I. Poročilo inštruktorjev Tineta4 in Bogdana5 o političnem položaju 
in organizaciji v stiškem okrožju.
Okrožje je bilo do sedaj razdeljeno v tri področja: Suha Krajina, 
centralni del in ozemlje med progo in nemško mejo. Delo povsod 
skrajno otežkočeno. Obstajata dva rajonska odbora, drugod le 
aktivisti oz. zaupniki . Političnih delavcev je 7.
Sklepi:

1.) Suha krajina se izloči iz stiškega okrožja. Ta teritorij 
se razdeli tako, da pripade ozemlje Suhe krajine do 
Strug okrožju Ribnica -  Lašče. Ostali del pa vodi zaenkrat 
v organizacijskem pogledu baza št. 145 pod vodstvom tov. 
Mitje7.
2.) Inštruktor Bogdan odide za kakih 14 dni v stiško 
okrožje z nalogo pred vsem organizirati dolino.

1 Izvirnik je v ARS, sign.: 1670, IOOF, šk. 1 (432)/I. Objavljen je v Dokumenti, 
knj. 7, dok. št. 142, str. 430 -  431.
2 Glej še Fajfar, Odločitev, str. 432.
3 Glej dok. št. 54, op. 3.
4 Janez Stanovnik.
5 Bogdan Osolnik.
6 V bližini vasi Pugled v Kočevskem rogu je bil že v jeseni leta 1942 pod Kra
ljevim kamnom postavljen tabor za politične aktiviste okrožja Kočevje in Rajon
skega odbora OF Stari Log, od februarja 1943 tudi podokrožja Suha krajina. V 
začetku aprila 1943 je tabor sprejel pod svojo streho še stiško okrožno tehniko.
V bližini tabora so sredi marca 1943 postavili svojo kurirsko postojanko kurirji 
postaje TV 14, k ije  vzdrževala zvezo s TV 15 na Pogorelcu, pozneje pri Podturnu 
in Poljanah, s kurirji postaje TV 11 na Travni gori in s TV 13 pri Ferdrengu. 
Tabor Okrožnega odbora OF Kočevje, k ije  postal spomladi 1943 nekakšna pre
hodna baza, so zaradi bližine kurirske postaje TV 14 začeli kratko imenovati 
»Baza 14«. Glej Krall, Partizanske tiskarne: I Osrednje tiskarne, str. 54-55 in 
Radko Polič, Čudežna pomlad. Založba Borec Ljubljana 1979 (dalje Polič, Čude
žna pomlad), str. 201 in sl.
7 Angel Venturini.
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3.) Instruktor Tine bo v tem času pospešil in uredil 
organizacijo v podokrožju Mirna peč.

II. Na sestanek aktivistov kočevskega okrožja8 gredo tov. Andrej9, 
Peter10, Marko11 in (Pavle.12) Miha13

III. Sestanek aktivistov novomeškega okrožja se določi na 17. t.m. 
v Gorjancih. Priprave uredi tov. Gašper14.

IV. Dne 17. VI. se vrši sestanek iniciativnega odbora ZSM, udeleži 
se ga tov. Drejče15.

V. Tov. Miha odide na Dolenjsko v svrho ureditve Črednikovega16 
primera.

Miha B

8 Sestanek je bil 10. junija 1943 v Starem Brezju v bližini Koprivnika. Glej 
poročilo v Dokumenti, knj. 7, dok. št. 159, str. 472-474.
9 Josip Rus.
10 Boris Kidrič.
11 Zoran Polič.
12 Edvard Kocbek. Oklepaja sta pripisana s črnilom.
13 Dr. Marijan Brecelj - Miha B. Ime je pripisano s črnilom.
14 Tone Fajfar.
15 France Lubej. Glej poročilo o konferenci Glavnega iniciativnega odbora ZSM
dne 19. junija 1943 v Dokumenti, knj. 7 dok. št. 187, str. 562-571.
16 Franc Gašperšič - Črednik, pravnik, krščanski socialist. V partizane je od
šel marca 1942, v Dolenjski odred, nato je bil premeščen v Gubčevo brigado. V 
juniju 1943 je dezertiral. Zato so od 16. do 22. junija 1943 dr. Marijan Brecelj, 
Janez Stanovnik, Bogdan Osolnik in Jože Brejc obiskali mirnopeško, trebanjsko 
in trebelsko okrožje, da bi preverili politični vpliv te dezertacije na terenu in v 
vojski ter uredili in utrdili pravilno politično linijo med krščanskosocialističnimi 
aktivisti. Glej poročilo dr. Marijana Breclja v ARS, AS 1657, Osebni fond Marijan 
Brecelj, šk. 1.
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ŠT. 60

ZAPISNIK SEJE IZVRŠNEGA ODBORA OF
DNE 16. JUNIJA 19431

Seia IOOF dne 16. VI. 1943.2 Navzoči vsi3 razen Mihe Borštnika 
fdr. Marijan Brecelj] in Krištofa [Edvard Kardelj].

Tov. Boris Kidrič poroča: o zunanjem in notranjem političnem 
položaju. In zaključni debati 
predlaga, da se izda:
1. propagandni spis pod naslovom: »Naša narodna oblast«4
2. Propagandni spis o vlogi Vseslovanstva z ozirom na 
vseslovanski miting v Moskvi5
oboje v kratkih brošurah.
Tov. Marko6 predlaga, da se izda letak o »Slovanski enotnosti«. 

Sklep: Predlogi se odobre, sestavo prevzamejo: 
k 1. Tov. Luka,7 
» 2. tov. Saša8 

39. tov. Marko, sestavo letaka.
Obravnava se sestanek partizanskih komandantov:10 tov

1 Izvirnik je v ARS, sign.: AS 1670, IOOF, šk.l (432)/I. Objavljen je v Doku
menti, knj. 7, dok. št. 172, str. 503-505.
2 Glej še Kocbek, Listina, str. 90-91.
3 Glej dok. št. 54, op. 3.
4 Članek Borisa Kidriča, Za našo narodno oblast je objavil Slovenski poročeva
lec, leto IV, št. 13, 5. julija 1943.
5 Drugi (II.) Vseslovanski miting je bil 9. maja 1943 v Moskvi. V Slovenskem 
poročevalcu , leto IV, št. 11,1. junij 1943 je bil v  zvezi s tem objavljen prevod 
uvodnika iz moskovskega časnika Pravda z dne 10. maja 1943 pod naslovom 
Slovani k orožju. Uredništvu ni uspelo ugotoviti, ali so bile napisane in izdane
o tem brošuri in letak.
6 Zoran Polič.
7 Franc Leskošek.
8 Josip Vidmar.
9 Številka 3 je prečrtana.
10 Dne 12. junija 1943 so se v Straži pri Novem mestu sestali načelnik šta
ba Tomšičeve brigade Pero Popivoda, namestnik političnega komisarja Dolenj
ske operativne cone Dušan Majcen - Nedeljko in obveščevalec Gubčeve brigade 
Franc Krese - Čoban z zastopniki štaba italijanske divizije “Isonzo”, načelnikom 
štaba polkovnikom Ermannom Rossijem, poveljnikom karabinjerjev kapetanom 
Fernandom Di Furio in poveljnikom karabinjerskih postaj kapetanom Luigijem 
Marolto. Partizanski zastopniki so odšli na pogajanje ne da bi obvestili in se 
posvetovali z osrednjim vojaškim in političnim vodstvom narodnoosvobodilnega 
gibanja. Več glej Franci Strle, Tomšičeva brigada 1942-1943. Knjižnica NOV 
in POS 5/II, Ljubljana/1986/ (dalje Strle, Tomšičeva brigada 1942-1943), str.

318



Nedeljka11 in Čobana12 pri italijanski posadki v Straži, ugotovi: 
nepravilnost in nedopustnost postopanja ter sklene, da morajo 
biti taki primeri izvedeni pod strogo disciplino in v strogi tajnosti 
ter, da se sme o primeru objaviti samo to, kar bo s sklepom določil 
Izvršni odbor.

Tov. Gašper,13 poročevalec za AFŽ predlaga, da se pridele 
kot politične delavke (aktivistke) AFŽ naslednje tov-ce.

1. Mastnak Pavla -  Luša, roj. 20. IX. 1914. prof.,
Gorica -  Novo mesto, partizanka pri VDO, Gospodarska 
komisija Stari log, nazadnje zaposlena v intendanturi 
pri Polhu14, partijka.
2. Lenčka Pirc, roj. 7. IX. 1913 v Trstu, bivajoča v Lj., 
politična delavka Trnovo -  Vič članica RO, kurirka, KS.
3. Cerarjeva Zdenka,15 roj. 3. XI. 1919 v Lj., 
pisarniška pomočnica, nazadnje v Lj., okrožna vojaška 
kurirka in zaposlena pri intend. v Lj., kandidatka KP.

Tov. Boris Kidrič predlaga, da se tov-ca. Vesna,16 kije 
prišla iz Ljubljane dodeli ZSM v Beli Krajini, in tov. Jovo17, doslej v 
Ljubljani okrožnemu odboru za Ribnico -  Vel. Lašče.

Sklep: Predlogi se odobre.
Tov. Gašper sporoči, da se zbor novomeškega AFŽ18 ne 

vrši na že določen dan in daje po sklepu Inic. odbora AFŽ 
preložen na krajši nedoločen čas.

zač, nam, org, tain.
Andrei19

780-782.
11 Dušan Majcen.
12 Franc Krese.
13 Tone Fajfar.
14 Jože Draksler.
15 Zinka Cerar.
16 Vesna Stranic.
17 Janko Rajakovič. Obvestilo Centralnega komiteja KPS 18. junija 1943 
Okrožnemu komiteju KPS Ribnica -Velike Lašče o njegovem imenovanju za par
tijskega sekretarja v rajonu Velike Lašče je v ARS, sign.: AS 1487, CK KPS, šk. 
25, a. e. 2610.
18 Prva (I.) konferenca Slovenske protifašistične ženske zveze (SPŽZ) za no
vomeško okrožje je bila 29. junija 1943. Glej pozdravno pismo Centralnemu 
komiteju KPS 29. junija 1943 v ARS, sign.: AS 1487, CK KPS, šk. 27, a. e. 2917.
19 Josip Rus.
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ŠT. 61

ZAPISNIK SEJE IZVRŠNEGA ODBORA OF
DNE 28. IN 29. JUNIJA 19431

Seja IOOF 28. VI. 1943.2 Navzoči vsi,3 razen Gašperja [Tone
Fajfar]4 in Krištofa [Edvard Kardelj].

I. Ponudba.5 sporočena po Lojzetu U.6 in Črtu.7 Tov. Peter8 
poroča o dopisu tov. Vlaste9 iz Lj. Soglasno se ugotovi principelno 
stališče: nobenega direktnega pogajanja z našimi predstavništvi. 
Sklene se pa, da se pripravi sestanek z Črtom in Lojzetom in to 
čimprej. Vlasti takoj navodila in naročila glede sestanka. 10Petrova

1 Izvirnik je v ARS, sign.: AS 1670, IOOF, šk. 1(432)/I. Objavljenje v Doku
menti, knj. 7, dok. št. 219, str. 666 -  669.
2 Glej še Kocbek, Listina, str. 116 in 118.
3 Glej dok. št. 54, op. 3.
4 Tone Fajfar je 26. junija 1943 odpotoval na Hrvaško k vodstvu hrvaškega 
narodno osvobodilnega gibanja, kjer je bil tedaj tudi Edvard Kardelj. Glej Fajfar, 
Odločitev, str. 307 in sl.
5 Gre za ponudbo dela vodstva protirevolucionarnega tabora v Ljubljani pod 
vodstvom dr. Albina Šmajda za sporazum z vodstvom narodnoosvobodilnega 
gibanja. Pogoj za spravo in sodelovanje naj bi bila amnestija njegovih članov in 
določeno število mest v vodstvu Osvobodilne fronte. Več glej Franček Saje, Be
logardizem. Druga, dopolnjena izdaja. Slovenski knjižni zavod v Ljubljani 1952 
(dalje Saje, Belogardizem), str. 570 in sl. in Lojze Ude, Moje mnenje o položaju. 
Članki in pisma 1941-1944. Uredil Boris Mlakar, Slovenska Matica v Ljubljani 
1994 (dalje Ude, Moje mnenje), str. 68 in sl.
6 Lojze Ude (1896 -  1982), pravnik. Med drugo svetovno vojno deloval v OF, 
po kapitulaciji Italije septembra 1943 odšel v partizane in deloval v agitpropu 
Izvršnega odbora OF, kulturni skupini Cankarjeve brigade, v Znanstvenem in
stitutu in Komisiji za ugotavljanje zločinov okupatorjev in njihovih pomagačev 
pri Predsedstvu SNOS ter septembra 1944 postal predsednik Verske komisije 
pri Predsedstvu SNOS.
7 Jože Dolenc, profesor, publicist, urednik in prevajalec. V času NOB se je 
vključil v OF in bil poverjenik krščanskih socialistov v Ljubljani, kasneje inter
niran v koncentracijsko taborišče Dachau.
8 Boris Kidrič.
9 Mira Tomšič. Pismo verjetno ni ohranjeno. Glej op. 11 spodaj.
10 Boris Kidrič je 22. junija 1943 Miri Tomšič napisal sledeče pismo: “ Draga 
Vlasta! Tvoje pismo od 12. V. s priloženimi Jožinimi [Lidija Šentjurc] pismi, 
radijskimi poročili in industrijskim materialom prejeli. Odgovarjam samo na 
zadevo glede bege. Ostali naši odgovori slede v kratkem. Principielno je seveda 
nemogoče, da bi se mi omadeževali s pogajanji z bega voditelji. Treba pa je 
[sevjeda izkoriščati njihovo stisko, vzdrževati posredne stike z njimi [v s]vrho 
nadaljnjega razkroja njihovih vrst. V primeru popolne kapitulacije seveda tudi 
mogoča amnestija takih ljudi. To zadnjo reč jim je treba dati tudi na znanje. S 
Črtom in U. bi se pa o teh rečeh ne bi bilo slabo pogovoriti. Javi takoj, če zares
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predhodna navodila se odobre.
II. Suspenzija tov, dr. Mikuža.11 Po obravnavi primera se na 
predlog tov. Pavla12 zavzame naslednje stališče in sklene:

1. Tov. Mikuža suspenzija veže in naj seje drži.
2. Tov. Mikuž naj se posluži redne pritožbene poti.
3. IOOF vloži pri lj. škofu protest in zahtevo na preklic 

odloka.13
4. Okrožnim odborom OF naj se pošlje okrožnica14 z

navodili za protestno kampanjo.
5. Tov. Saša,15 Andrej16, Peter, Pavel in Mikuž naj napišejo 

članke, v katerih naj zavzamejo stališče do suspenzije.
Ti članki bodo priobčeni v pos. brošuri.17 

Izvedbo sklepov prevzame tov. Miha.18
III. Prihod Angležev in Krištofovo pismeno poročilo.19 O tem poroča 
tov. Peter. V naše Gl. poveljstvo sta prispela major Johns20 in 
njegov pomočnik oz. tolmač,21 poslana od angleškega glavnega

lahko prideta ven. Najbrž pa Ti bom medtem že tudi jaz pisal, kam naj prideta. 
U. si naj takoj dobi vse, kar je potrebno za pot. Pozdrav.” Izvirna kopija je v ARS, 
sign.: AS 1487, CK KPS, šk. 18.
11 Dr. Metod Mikuž. Ljubljanski škof dr. Gregorij Rožman mu je odvzel pravico 
opravljanja verskih obredov (a divinis suspensus est), ker je kot verski referent 
glavnega štaba NOV in PO Slovenije opravljal duhovniško službo v partizanski 
vojski. Suspens je 10. junija 1943 objavil Ljubljanski Škofijski list, št. 5, str. 32.
12 Edvard Kocbek.
13 Pismo Izvršnega odbora OF dne 28. junija 1943 ljubljanskemu škofu dr. 
Gregoriju Rožmanu glej Dokumenti, knj. 7, dok. št. 220, str. 669-671.
14 Okrožnica Izvršnega odbora OF dne 2. julija 1943 okrožnim, rajonskim in 
terenskim odborom OF v zadevi dr. Metoda Mikuža . Glej Dokumenti, knj. 8, 
dok. št. 12, str. 48-50.
15 Josip Vidmar.
16 Josip Rus.
17 Brošura: Slovenskim duhovnikom. Izd. Prop. ods. pri Izvrš. odb. OF (teh
nika Urška) 1943 je v ARS, sign.: AS 1887, Zbirka NOB tiska, šk. 24 ,št. 958.
V brošuri so objavljeni sledeči članki: Metod Mikuž, Moja pot v partizane; Josip 
Vidmar, Slovenskim duhovnikom; Josip Rus, Zatirajmo sovraštvo; Boris Kidrič, 
Komunisti in slovenska duhovščina; Edvard Kocbek, Slovenski kristjan svoje
mu duhovniku in Marijan Brecelj, Odločite se!.
18 Dr. Marijan Brecelj - Miha B.
19 Pismo Edvarda Kardelja dne 19. junija 1943 Francu Leskošku in Borisu 
Kidriču glej Dokumenti, knj. 7, dok. št. 186, str. 557-561.
20 William Jones, kanadski major, vodja angloameriške vojaške misije za Slo
venijo. V glavni štab NOV in PO Slovenije je prišel 27. junija 1943. V Sloveniji 
je ostal do aprila 1944. Po vojni je leta 1946 objavil knjigo Twelve months with 
Tito's partisans, k ije  leta 1962 izšla v slovenskem prevodu Dvanajst mesecev 
s Titovimi partizani.Založba Borec, Ljubljana 1962. 170 str. (dalje Jones, S 
Titovimi partizani).
21 V Glavni štab NOV in PO Slovenije sta 27. junija 1943 skupaj z majorjem 
W. Jonesom prišla še narednika Alexander Simich in Frank Pavletič. Narednik
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štaba za bližnji vzhod. Sprejmemo jih kot predstavnike zavezniške 
vojske, s poudarkom naše pop. samostojnosti ne da bi dopuščali 
kakega samostojnega poseganja v naše stvari. IOOF jih povabi na 
razgovor.22
IV. Instruktor tov. Bogdan23 gre v stiško okrožje v svrho pospešitve 
organizacije. Tov. Tine24 gre do Jokla,25 nato pa skupaj v Ribniško
-  laščansko okrožje z nalogo organizirati temu okrožju pripadajoče 
del Suhe Krajine in Grosupeljsko okrožje.
V. Poročilo.26 tov. Mihe o potovanju na Dolenjsko glede ureditve 
Črednikove zadeve27 in utrditve politične linije OF med aktivisti v 
trebanjskem podokrožju (KS).

Nadaljevanje seje 29. VI. 1943. Odsoten še tov. Luka.28

VI. Reorganizacija Agitpropa. Po predlogu tov. Petra se sklene, da 
se delo propagandnega odseka IOOF razširi. V to svrho se Agitrop, 
ki naj odslej kot centralni organ za propagandno -  agitacijsko delo 
OF, vojske in KPS razdeli na naslednje odseke, ki naj jih vodijo tile 
tovariši:
1. Odsek za radakcijo vseh publikacij OF in za recenzijo vse 
lokalne OF literature. Pododsek: Slov. poročevalski urad, ki naj 
zaenkrat ne ima značaja oficielne tiskovne agencije, ampak naj 
zbira vsa poročila, ki zadevajo naše gibanje in z njimi zalaga 
redakcije listov, reagira nanje z letaki, daje propagandne nasvete 
lokalnim faktorjem itd. -  Vodi tov. Cene Logar.
2. Odsek za vzgojo kadrov prevzame skrb za zbiranje studijskega 
in vzgojnega materiala za naše aktiviste in ga razporejuje. Vodi 
tov. Ziherl Boris.
3. Kulturni odsek skrbi za kulturno -  prosvetno delo v vojski in 
na terenu. Zbira gradivo, rekrutira sotrudnike, razporeja delo itd. 
Vodi tov. Primož Krčan.29

A. Simich je bil tolmač, poročevalec in telegrafist angloameriške vojaške misije 
pri glavnem štabu do odpoklica 21. julija 1944, narednik F. Pavletič, Hrvat iz 
Susaka, zadnji dve leti pred drugo svetovno vojno živel v Kanadi, telegrafist in 
tehnični strokovnjak misije pa je ostal v Sloveniji do 11. februarja 1945. Glej 
ARS, sign.: AS 1851, GŠS, šk. 24 (18)/III in Jones, S Titovimi partizani, str. 13 
in 67.
22 Razgovor se je vršil 30. junija 1943. Glej Kocbek, Listina, str. 120-122.
23 Bogdan Osolnik.
24 Janez Stanovnik.
25 France Popit.
26 Glej dok. št. 59, op. 16.
27 Franc Gašperšič - Črednik. Glej op. 26 zgoraj.
28 Franc Leskošek.
29 Edmund (Edo) Turnher.
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4. Tehnični odsek: splošni organizacijski posli, dopisovanje, foto, 
reklame itd. Vodi tov. Mitja.30

VII. Poročilo tov. Dane31 o potovanju na Hrvaško in o sodelovanju 
na zborovanju hrvatske AFŽ. Glede na hrvaške izkušnje pri 
ženskem delu predlaga, da se uvedejo višji in nižji tečaji za 
aktivistke, da se poveča in izboljša ženski tisk, da se priklene 
ženske k političnem delu z zainteresiranjem za praktične stvari, 
da se poveže delo pionirjev z ženskim delom.

Na pri[ho]dnjem sestanku iniciativnega odbora AŽZ naj 
tov. Dana vse te stvari iznese in naj izdelajo podrobne načrte za 
realizacijo teh predlogov, ki jih IOOF odobrava.

Miha B

30 Miloš Brelih.
31 Dana Mišigoj.
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ŠT. 62

ZAPISNIK SEJE IZVRŠNEGA ODBORA OF
DNE 13. JULIJA 19431

Seia IOOF dne 13. VII. 1943.2 Navzoči vsi3 razen Gašperja [Tone
Fajfar].

I. Politično poročilo tov. Petra,4 s posebnim ozirom na 
invazijo na Sicilijo5.
Sklepi: 1. Proglas6 na slov. narod s pozivom na aktivizacijo 

vseh sil. (Miha7)
2. Okrožnico8 vsem našim političnim delavcem o 
sedanji pol. situaciji in o prognozah ter navodili za 
delo. (Peter)
3. Naša vojska naj izvaja mobilizacijo v krajih ki so 
ji dostopni in v katere pride na svojih pohodih.
4. Predlog angleškim zastopnikom9; sestavi 
naj se mešana komisija, ki naj preišče ves 
material o sodelovanju Mihajlovičevcev z 
okupatorjem.

II. Poročilo tov. Krištofa10 o potovanju po Hrvaškem: obisk v 
Hrvaškem glavnem štabu in pri ZAVNOH-u.

Sklepi: 1. Saša11, Andrej12, Krištof, Pavle13 in Peter obiščejo 
oficielno ZAVNOH

1 Izvirnik je v ARS, sign.: AS 1670, IOOF, šk. 1 (432)/I. Objavljen je v Doku
menti, knj. 8, dok. št. 58, str. 210-211.
2 Glej še Kocbek, Listina, str. 144-146.
3 Glej dok. št. 54 , op. 3.
4 Boris Kidrič.
5 Dne 10. julija 1943 so se na Siciliji izkrcali oddelki britanske 8. in ameriške
7. brigade (operacija Husky) in jo do 17. avgusta 1943 tudi zavzeli.
6 Proglas slovenskemu narodu pod naslovom Slovenci! je objavil Slovenski 
poročevalec. Posebna izdaja, leto IV, 22. julija 1943.
7 Dr. Marijan Brecelj - Miha B.
8 Okrožnica Izvršnega odbora OF dne 14. julija 1943 okrožnim odborom in 
aktivistom OF o nalogah v zvezi z razvojem svetovnih dogodkov in o okrepitvi 
ustvarjanja ljudske oblasti. Glej Dokumenti, knj. 8, dok št. 62, str. 218-223.
9 Gre za britansko vojaško misijo, k ije  27. junija 1943 prispela v Glavni štab 
NOV in PO Slovenije. Vodil jo je kanadski major William Jones.
10 Edvard Kardelj.
11 Josip Vidmar.
12 Josip Rus.
13 Edvard Kocbek.
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2. Namesto dosedanjega komandanta Glavnega 
štaba NOV in POS tov. Matije14, se predlaga 
Vrhovnemu štabu NOV in POJ imenovanje tov. 
Staneta -  Rozmana Franca.
3. Tov. Marko15 prevzame pri Glavnem štabu NOV 
in POS organizacijo sodstva kot načelnik Sodnega 
oddelka Gl. štaba. Ostane seveda še naprej član 
IOOF.
4. Tov. Branka Hrasta16 naj se predlaga v Vrhovni 
štab. Predlog izvede tov. Krištof.
Odobri se imenovanje tov. Marka in Mihe v ASNOJ. 
Prijavo je izvršil že tov. Krištof.

III. Poročilo tov. Mihe o osnovanju Osrednje gospodarske 
komisije17. Odobreno.

Miha B

14 Ivan Maček.
15 Zoran Polič.
16 Jaka Avšič.
17 Osrednja gospodarska komisija pri Izvršnem odboru OF je bila osnovana
10. julija 1943. Glej Dokumenti, knj. 8, dok. št. 44, str. 170-172.
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ŠT. 63

ZAPISNIK SEJE IZVRŠNEGA ODBORA OF
DNE 17. JULIJA 19431

Seia 17. VII. 1943.2 - Vsi3 razen Gašperja [Tone Fajfar] in
Drejčeta4 [France Lubej].

I. Tov. Nande,5 namestnik politkomisarja Glavnega štaba poda 
podrobno vojaško poročilo o stanju v brigadah, tako v vojaškem 
kakor v gospodarskem, političnem in zdravstvenem pogledu.

Sklepi: 1. IOOF otvori gospodarsko kampanjo z namenom 
očuvanja letošnjih pridelkov in pomoči naši vojski. 
Vse naše redne publikacije naj izidejo v 
posebnih številkah in naj bodo posvečene 
samo temu vprašanju. Uvodna članka za vsako 
od publikacij napišeta predsednik IOOF6 in 
komandant Glavnega štaba.7 Skrb za tiskovno 
propagando prevzame AGIT -  PROP pod 
vodstvom tov. Pavla.8 Na aktiviste, odbore OF 
in na vse politične delavce naslovit posebno 
okrožnico9 (Miha10).
2. Tov. Tilen11 dosedanji zonski intendant naj 
se začasno pritegne v Osrednjo gospodarsko 
komisijo.12 Štabu naj se pošlje tozadevni predlog.
3. Zaradi okrepitve kulturnega dela v brigadah, naj

1 Izvirnik je v ARS, sign.: AS 1670, IOOF, šk. 1 (432)/I. Objavljenje v Doku
menti, knj. 8, dok. št. 80, str. 276 -  277.
2 Glej še Kocbek, Listina, str. 155-156.
3 Glej dok. št. 54, op. 3.
4 Besedi » in Drejče« sta pripisani s črnilom.
5 Ivan Kavčič.
6 Josip Vidmar - Saša. V  Slovenskem poročevalcu. Posebna izdaja, leto IV, 22. 
julij 1943 je na strani 1-2 objavil članek Slovenci in v Kmečkem glasu, leto I, št. 
4. 22. julij 1943 na strani 1 članek Slovenski kmetje.
7 Franc Rozman - Stane. V Slovenskem poročevalcu. Posebna izdaja, leto IV, 
22. julij 1943 je na strani 2 objavil članek Slovenci, Slovenke in v Kmečkem gla
su, leto I, št. 4, 22. julij 1943 na strani 2, članek Slovenci, Slovenke.
8 Edvard Kocbek.
9 Glej okrožnico Izvršnega odbora OF dne 18. julija 1943 okrožnim odborom 
in političnim delavcem OF o splošni gospodarski kampanji v Dokumenti, knj. 8, 
dok. št. 85, str. 294-298.
10 Dr. Marijan Brecelj - Miha B.
11 Mirko Frankič.
12 Glej dok. št. 62, op. 17.
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se iz terena dobijo pevski učitelji.
II. Poročilo tov. Jože13 iz Ljubljane o političnem in organizacijskem 
položaju.

Sklepi: 1. Pismo14 poverjeništvu z navodili političnimi in 
organizacij skimi.
2. Člane Plenuma se povabi ven na teren15. 
Oficielno poročilo16 sestavi tov. Saša. Privatna 
pisma: Saša, Pavle, Miha in dr. Mike.17
3. Poročilo Plenumu18 (Peter)19
4. Člani IOOF naj od časa do časa s pravim 
imenom pošiljajo sestavke za ljubljanskega 
Poročevalca.

Miha B

13 Lidija Šentjurc. Dne 15. julija 1943 je prišla iz Ljubljane na sedež vodstva 
narodnoosvobodilnega gibanja, na Bazo 20 v Kočevskem rogu.
14 Navodila Izvršnega odbora OF dne 21. julija 1943 poverjeništvu Izvršnega 
odbora OF v Ljubljani glej Dokumenti, knj. 8, dok. št. 98, str. 336-342.
is Mišljeno je iz Ljubljane na sedež Izvršnega odbora, na Bazo 20 v Koče
vskem rogu. V Ljubljani so bili takrat še člani Vrhovnega plenuma OF dr. Anton 
Brecelj, dr. Darko Černej, Josip Jeras, ing. Dušan Sernec, France Svetek, dr. 
Makso Šnuderl, dr. Franc Šturm in dr. Lado Vavpetič.
16 Pismo predsednika Izvršnega odbora OF Josipa Vidmarja dne 21. julija
1943 članom Vrhovnega plenuma OF v Ljubljano glej Dokumenti, knj. 8, dok. 
št. 98, op. 20, str. 341.
17 Dr. Andrej Župančič, zdravnik. V času NOB je bil upravnik partizanske 
bolnišnice na Goteniškem Snežniku in nato član sanitetne uprave Vrhovnega 
štaba NOV in PO Jugoslavije v Bariju.
18 Poročilo Izvršnega odbora OF dne 21. julija 1943 Vrhovnemu plenumu OF 
v Ljubljano glej Dokumenti knj. 8, dok. št. 97, str. 332-336.
19 Boris Kidrič.
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ŠT. 64

ZAPISNIK SEJE IZVRŠNEGA ODBORA OF
DNE 22. JULIJA 19431

Seia 22. VII. 1943. Manjkajo: Gašper [Tone Fajfar]. Dreiče [France 
Lubej]. Luka [Franc Leskošek]. Krištof [Edvard Kardelj].

I. Poročilo inštruktorja IOOF tov. Jokla2 o političnem in 
organizacijskem položaju v Vrhniškem, Cerkniškem in Ribniško 
Laščanskem okrožju.

Odobre se izvršene izpremembe v posameznih okrožnih in 
rajonskih odborih.

IO da tov. Joklu konkretna navodila glede politične 
kampanje proti pojavu plave garde.

Tov. Joklu se naroči, da se sestane s tov. Tinetom3 in da 
skupaj z njim uredi organizacijo v Grosupeljskem okrožju.

Tov. Peter4 poroča, da bodo tov., za katere je Ribniško -  
laščansko okrožje predlagalo, da se iz vojaškega posla premeste 
na političen,5 napoteni na odrejena mesta.

Miha B6

1 Izvirnik je v ARS, sign.: AS 1670, IOOF, šk. 1 (432)/I. Objavljenje v Doku
menti, knj. 8, dok. št. 105, str. 356.
2 France Popit.
3 Janez Stanovnik.
4 Boris Kidrič.
s Glej pismo Okrožnega odbora OF Ribnica-Vel. Lašče dne 18. julija 1943 
Izvršnemu odboru OF v Dokumenti, knj. 8, dok. št. 89, str. 307-309.
6 Dr. Marijan Brecelj.
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ŠT. 65

ZAPISNIK SEJE IZVRŠNEGA ODBORA OF
DNE 28. JULIJA 19431

Seia IOOF dne 28. VII. 1943.2 - Navzoči vsi3 razen Gašperja 
[Tone Fajfar] in Luke [Franc Leskošek].

I. Poročilo o politični situaciji (tov. Krištof4).
Z ozirom na Mussolinijev padec5 je pričakovati nagle 

kapitulacije Italije in verjetno istočasnega udora nemških čet 
v našo pokrajino. Treba je pripraviti v vsakem oziru splošno 
mobilizacijsko stanje na vseh področjih.

Na podlagi debate v katero posežejo vsi tovariši se 
sklene: 1.) Proglas slovenskemu narodu6 (Peter7)

2.) Okrožnico8 (Miha9)
3.) Navodila Ljubljani10 (Peter)
4.) Letake italijanskim vojakom11 (Pavle12)
5.) Posebna naročila VOS-u

Miha B

1 Izvirnik je v ARS, sign.: AS 1670, IOOF, šk. 1 (432)/I. Objavljenje v Doku
menti, knj. 8, dok. št. 119, str. 396-397.
2 Glej še Kocbek, Listina , str. 180-181.
3 Glej dok. št. 54, op. 3.
4 Edvard Kardelj.
5 Dne 24. julija 1943 je veliki fašistični svet v Rimu izrekel nezaupnico Benitu 
Mussoliniju kot vrhovnemu poveljniku italijanske vojske in odločil, da mora 
vrniti vso oblast kralju Vittoriu Emanuelu III. Naslednji dan, 25. julija 1943, je 
kralj za novega predsednika vlade imenoval maršala Pietra Badoglia.
6 Ciklostiran letak: Slovenskemu narodu! Razbojniška stavba . . . Izvršni od
bor Osvobodilne fronte slovenskega naroda glej Dokumenti, knj. 8, dok. št. 
141, str. 450-453.
7 Boris Kidrič.
8 Okrožnica Izvršnega odbora OF dne 29. julija 1943 okrožnim, rajonskim in 
terenskim odborom ter aktivistom OF o nalogah po padcu fašizma v Italiji glej 
Dokumenti, knj. 8, dok. št. 121, str. 400-404.
9 Dr. Marijan Brecelj - Miha B.
10 Navodila Izvršnega odbora OF dne 29. julija 1943 poverjeništvu Izvršnega 
odbora OF za Ljubljano glej Dokumenti, knj. 8, dok. št. 122, str. 404-405.
11 Uredništvu ni uspelo ugotoviti, za katere letake italijanskim vojakom gre, 
ker je bilo v tem času izdanih več letakov. Glej ARS, sign.: AS 1887, Zbirka NOB 
tiska, šk. 87/XVII.
12 Edvard Kocbek.
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ŠT. 66

ZAPISNIK SEJE IZVRŠNEGA ODBORA OF
DNE 2. AVGUSTA 19431

Seja IOOF 2. Vili. 1943.2 - Manjkajo: Krištof [Edvard Kardelj], 
Andrej [Josip Rus], Gašper [Tone Fajfar].

Politična in vojaška situacija tov. Peter3 poroča o političnem 
položaju na vojaških akcijah pri Žužemberku in pri Sela 
Šumberk.4 Nadalje o predlogih glede razmestitve vojske in o 
političnih ukrepih, ki naj se izdajo.

Sklep: 1. Odobri se načrti Glavnega štaba glede 
razporeditve vojske.5
2. Politično organizacijo na terenu je treba 
pospešiti in usposobiti za prevzem oblasti.

Miha B6

1 Izvirnik je v ARS, sign.: AS 1670, IOOF, šk. 1 (432)/I. Objavljenje v Doku
menti, knj. 9, dok. št. 4, str. 27-28.
2 Glej še Kocbek, Listina, str. 190-192.
3 Boris Kidrič.
4 V dneh od 24.-27. julija 1943 so enote 14. in 15. divizije NOV in PO Slo
venije napadale italijansko utrjeno postojanko Žužemberk. Po hudih bojih se 
je italijanska vojska skupaj z belogardisti umaknila iz trga v utrjeno župnišče 
v Zafari. Dne 30. julija 1943 pa so iste enote napadle močno italijansko in be
logardistično postojanko Sela pri Šumberku. Hudi boji so trajali do 1. avgusta 
1943. V njih so padli načelnik Glavnega štaba NOV in PO Slovenije Milovan 
Šaranovič, namestnik politkomisarja Glavnega štaba Ivan Kavčič in komandant 
15. divizije NOV in PO Slovenije Dragan Jevtič. Več glej NOV 1941-1945, str. 
487-489.
5 Gre za načrt glavnega štaba NOV in PO Slovenije osredotočenja vseh sil 
narodnoosvobodilne vojske na Dolenjskem in Notranjskem, ki bi bile ob pri
čakovani kapitulaciji Italije sposobne razorožiti italijansko vojsko. Glavni štab 
je na to območje poklical iz Primorske Gradnikovo, iz Gorenjske Prešernovo in 
iz Štajerske Šlandrovo brigado. Zbrane vojaške sile je usmeril predvsem proti 
železniškim progam in sicer, enote 14. divizije proti progi Ljubljana - Postojna, 
enote 15. divizije pa proti progi Ljubljana -  Karlovac. Glej NOV 1941-1945, str. 
492 in sl.
6 Dr. Marijan Brecelj.
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ŠT. 67

ZAPISNIK SEJE IZVRŠNEGA ODBOEA OF
DNE 13. AVGUSTA 19431

Seja IOOF 13. VIII. 1943.2 Manjkajo. Krištof [Edvard Kardelj], 
Andrej [Josip Rus], Gašper [Tone Fajfar].

I. Po političnem poročilu tov. Petra3 o položaju v Italiji o delovanju 
plave garde, londonske vlade in belih, o situaciji v Lj. in glede 
potrebe sklicanja širšega zbora se

sklene: 1. Odobri se dosedanja taktika do plave garde in 
Italijanov.
2. O Mihajlovičevcih članek v »Slov. poroč.« tov. 
Pavle.4
3. Članek o londonski vladi5 (tov. Pavle)
4. Organizacija zbora svobode5 (Peter in Miha7)
5. Predlog štabu glede kurza aktivnih oficirjev, 
ki prihajajo v partizane.

II. Poročilo tov. Primoža8 o Primorski, vojaško, politično, 
organizacijsko. Odnosi med njim in Bregarjem:9
Sklepi: 1. Odobri se dosedanje politično in organizacijsko delo 

Pov. za Primorsko.
2. Glede odnosov med Primožem in Bregarjem in glede 
njunega postopanja naj komisija treh članov: Luka,10

1 Izvirnik je v ARS, sign.: AS 1670, IOOF, šk. 1 (432)/I. Objavljenje v Doku
menti, knj. 9, dok. št. 42, str. 148-149.
2 Glej še Kocbek, Listina, str. 211-213.
3 Boris Kidrič.
4 Edvard Kocbek. Slovenski poročevalec je objavil članek Plava garda, vendar 
je kot avtor naveden Bregar . Glej Slovenski poročevalec, leto IV, št. 15, 15. av
gusta 1943, str. 7.-8. V Ljudski pravici, leto VII št. 9, 1. september 1943, str.
6 je izšel članek Plava Garda obljublja slovenskemu narodu srečo, pravico in 
svobodo, brez navedbe avtorja.
s Članek: Nova “vlada” je objavil Slovenski poročevalec, leto IV, štev. 5, 15. 
avgust 1943, vendar je kot avtor naveden Boris Kidrič.
6 Gre za priprave na Zbor odposlancev slovenskega naroda. Glej pismo Ed
varda Kardelja dne 12. avgusta 1943 Centralnemu komiteju KPS v Dokumenti, 
knj. 9 dok. št. 39, op. 27, str. 138.
7 Dr. Marijan Brecelj - Miha B.
8 Dr. Aleš Bebler.
9 Dr. France Škerl - Nuškin, Bregar. Glej pismo Pokrajinskega komiteja KPS 
za Primorsko dne 27. maja 1943 Centralnemu komiteju KPS v ARS, sign.: AS 
1487, CK KPS, a.e. 3085.
10 Franc Leskošek
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Marko,11 Miha, ugotovi dejansko stanje.12

Miha B

ŠT. 68

ZAPISNIK SEJE IZVRŠNEGA ODBORA OF 
DNE 18. AVGUSTA 19431

Seia 18. VIII. 1943.2 Manjkajo: Krištof [Edvard Kardelj], Andrej 
[Josip Rus], Gašper [Tone Fajfar], Marko3 [Zoran Polič], prisoten 
tov. Svetek4 [France], član Plenuma.

I. Na podlagi poročila tov. Vlaste5, članice Lj. Pov. se
sklene: 1. Politično kampanjo proti beli in plavi gardi je 

treba poživeti.
2. S sredino razgovore pospešiti s pozivom vključitve 

v OF.
3. Vsi plenumaši6 naj pridejo čim preje ven
4. Prične naj se takoj z organizacijo oz. z rekrutacijo 

za Ljubljansko brigado.7
5. Poživit je treba odpor proti okupatorjem.

11 Zoran Polič.
12 Poročilo komisije dne 17. avgusta 1943 Izvršnemu odboru OF o vzrokih 
spora med Alešem Beblerjem in Francem Škerlom je v ARS, sign.: AS 1670, 
IOOF, šk. 1 (432)/I.

1 Izvirnik je v ARS, sign.: AS 1670, IOOF, šk. 1 (432)/I. Objavljen je v Doku
menti, knj. 9, dok. št. 68, str. 232 -  234.
2 Glej še Kocbek, Listina, str. 221.
3 Ime je pripisano s črnilom.
4 France Svetek. Bil je prvi član Vrhovnega plenuma OF, ki je prišel iz Ljublja
ne na sedež Izvršnega odbora OF v Kočevski rog.
5 Mira Tomšič. Prišla je na ustno poročanje iz Ljubljane.
6 Glej dok. št. 63, op. 15 in 16.
7 Ljubljanska (10.) slovenska narodnoosvobodilna brigada je bila ustanovlje
na 11. septembra 1943 na Golem pod Mokrcem pri Ljubljani večinoma iz pro
stovoljcev, ki so prišli iz Ljubljane in njene okolice. Prvi komandant je bil Rudolf 
Hribernik - Svarun in politični komisar Janko Rudolf. Vključena je bila v 18. 
divizijo NOV in PO Slovenije.
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6. Pospešiti splošno mobilizacijo.
7. V propagandi zavzeti stališče amnestije belih, če 

prenehajo z bratomorno vojno.
8. Stike med Lj. in nami in med štabi divizij 

uspostaviti takoj, da bodo dnevne zveze.
9. Ljublj. Pov. se izdajo podrobna navodila za primer 

nemškega vdora.

II. Politično poročilo tov. Petra8: Na podlagi dosedanjega materiala 
proti plavi gardi -  Novaku9, naj se izdajo »Dokumenti«10

III. Namesto padlega tov. Nandeta11 nam. polit. kom. Glavnega 
poveljstva se imenuje na njegovo mesto tov. Rudi - Avbelj Janez12.

Miha B13

8 Boris Kidrič.
9 Karel Novak, generalštabni major kraljeve jugoslovanske vojske, poveljnik 
Mihailovičeve “Komande za Slovenijo”, organizator četništva. Po kapitulaciji Ita
lije so ga nemške okupacijske oblasti za nekaj časa zaprle, nato pa je bil Mihai
lovičev delegat v Italiji
10 Brošura: Dokumenti III, O plavogardističnem narodnem izdajstvu. Izdala 
Agit, komisija pri Izvršnem odboru OF 1943 je v ARS, sign.: AS 1887, Zbirka 
NOB tiska, šk. 3, štev. 130.
n Ivan Kavčič. Padel 30. julija 1943 v boju na belogardistično postojanko Sela 
pri Šumberku na Dolenjskem.
12 Pravilno Viktor Avbelj - Rudi.
13 Dr. Marijan Brecelj.
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ŠT. 69

Seia 24. VIII. 1943. - Navzoči vsi2 razen Krištofa [Edvard Kardelj] 
in Marka [Zoran Polič] in Svetek [Franc] član Plenuma.

1. Poročilo iz Hrvatske tov. Gašper3 in Andrej4 podasta točno 
poročilo o politični, vojaški in organizacijski situaciji na Hrvaškem 
s posebnim ozirom na delo ZAVNOH-a

Sklepi: 1.Zahvalno pismo ZAVNOH-u za gostoljuben
sprejem naših delegatov (Saša)5

2. Javno zahvalno pismo s poudarkom bratstva 
med našimi narodi, demokratične Jugoslavije in 
Tita6 (Miha)7

3. Propagandne članke8 v Poročevalcu in posebno 
brošuro napišeta Andrej in Gašper.

Na podlagi analize političnega položaja na Hrvaškem se ugotovi, 
daje HSS važen faktor in da mora iti prizadevanje tudi naše OF 
v smeri pritegnitve teh HSS mas hrvatskemu ZAVNO-u ( Maček9 
postaja center reakcije in bo njej možno prav okrog Mačkove 
osebe združiti vse reakcionarne elemente v Jugoslaviji proti 
osvobodilnemu gibanju).

Miha B

ZAPISNIK SEJE IZVRŠNEGA ODBORA OF
DNE 24. AVGUSTA 19431

1 Izvirnik je v ARS, sign.: AS 1670, IOOF, šk. 1 (432)/I. Objavljenje v Doku
menti, knj. 9, dok. št. 86, str. 294-296.
2 Glej dok. št. 54, op. 3.
3 Tone Fajfar. Dne 20. avgusta 1943 se je skupaj z Josipom Rusom vrnil iz 
Hrvaške, z Otočca v Liki, kamor sta odšla, Fajfar junija in Rus julija 1943, na 
povabilo ZAVNOH. Glej Fajfar, Odločitev, str. 355-356.
4 Josip Rus.
5 Josip Vidmar.
6 Josip Broz - Tito.
7 Dr. Marijan Brecelj - Miha B.
8 Članek Toneta Fajfarja, Vtisi iz Hrvaške je objavil Slovenski poročevalec, leto 
IV, št. 17, 1. september 1943.
9 Dr. Vladimir (Vlatko) Maček, hrvaški odvetnik, publicist in politik; od leta 
1929 vodja HSS, leta 1939 po sporazumu z JRZ podpredsednik jugoslovanske 
kraljeve vlade, ki je 25. marca 1941 podpisala pakt s Hitlerjevo Nemčijo in fa
šistično Italijo; po okupaciji Jugoslavije pozival k sodelovanju z okupacijskimi 
oblastmi in po ustanovitvi Nezavisne države Hrvatske (NDH) odobraval njeno 
ustaško politiko.
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Št. 70

Seia 30. Vili. 1943.2 Navzoči vsi3 razen Krištofa [Edvard Kardelj] 
in Marka [Zoran Polič].

I. Poročilo člana liubli. Poverieništa tov. Frančka.4
Na podlagi njegovega poročila o političnem in organizacijskem 

položaju OF v Ljubljani ter o dogodkih od 16. avg. dalje se izdajo 
sporazumno naslednja

navodila: 1. Pospešiti prihod Plenumašev in vseh tistih
vidnejših slovenskih ljudi, ki jih je IOOF povabil k 
sebi.5
2. Takoj omogočiti prihod tov. U.6 in P.7 v svrho 
razgovorov z IO.
3. Pospešiti mobilizacijo.
4. Organizacijska navodila glede vojaške zaščite v 
Ljubljani (komanda: vodstvo Varnostne plus 
vojaško izvežbani v sporazumu s Poverjeništvom, 
kontakt med njimi in skupno odločanje v politično - 
vojaških stvareh, sodelovanje VOS-a s sekretariatom 
Poverjeništva.)

5. Navodila glede poglobitve medskupinskih odnosov 
(s tistimi KS aktivisti, ki še niso na pozicijah 
»Izjave«8 posebni razgovori, sicer pomnožiti skupne 
aktivistične sestanke.)

Miha B9

ZAPISNIK SEJE IZVRŠNEGA ODBORA OF
DNE 30. AVGUSTA 19431

1 Izvirnik je v ARS, sign.: AS 1670, IOOF, šk. 1 (432)/I. Objavljenje v Doku
menti, knj. 9, dok. št. 109, str. 381-382.
2 Glej še Kocbek, Listina, str. 241.
3 Glej dok. št. 54, op. 3.
4 Franček Majcen, član poverjeništva Izvršnega odbora OF za Ljubljano. Iz 
Ljubljane je prišel na ustno poročanje na sedež Izvršnega odbora OF na Bazo
20 v Kočevskem Rogu.
5 Glej dok. št. 63, op. 16 in Kocbek, Listina (op. 2 zgoraj).
6 Lojze Ude. V Ljubljani je vodil » akcijo za spravo med vodstvom tako imeno
vane sredine in OF«. Glej Ude, Moje mnenje, str. 168.
7 Jože Dolenc.
8 Gre za t. i. Dolomitsko izjavo. Glej dok. št. 53, op. 9.
9 Dr. Marijan Brecelj.
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ŠT. 71

ZAPISNIK SEJE IZVRŠNEGA ODBORA OF
DNE 10. SEPTEMBRA 19431

Seja IOOF 10. IX. 1943.2 Navzoči člani Plenuma dr. Sernec 
[Dušan] in Svetek [France] ter člani IO3 razen Krištofa [Edvard 
Kardelj], Luke [Franc Leskošek] in Marka [Zoran Polič].

Situacijsko poročilo -  vojaško in politično na Dolenjskem, 
Notranjskem in Beli Krajini ( tov. Peter4)

Sklene se:, da se pošljejo v vsa osvobojena okrožja 
inštruktorji z točnimi navodili glede prevzema oblasti in 
poslovanja naših odborov5.

Miha B6

1 Izvirnik je v ARS, sign.: AS 1670, IOOF, šk. 1 (432)/I.
2 Glej še Kocbek, Listina, str. 259-260.
3 Glej dok. št. 54, op. 3.
4 Boris Kidrič.
s Izvršni odbor OF je tako poslal » z važnimi političnimi nalogami« na sedeže 
okrožnih odborov OF Lada Kozaka in Jožeta Zemljaka v Belokranjsko okrožje, 
dr. Ceneta Logarja in Viktorja Repiča v Vrhniško- cerkniško okrožje, Maro Ru
pena v Ribniško in Laščansko okrožje, Edmunda Turnherja in Draga Pustiška 
v Kočevsko okrožje. Poleg tega so poslali v Vrhniško okrožje kot inštruktorja 
Izvršnega odbora OF še Janeza Stanovnika. Glej dopisa Izvršnega odbora OF 
štaboma 15. in 14. divizije NOV in PO Slovenije 12. in 20. septembra 1943 v 
ARS, AS 1670, IOOF, šk. 434/11.
6 Dr. Marijan Brecelj.
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ŠT. 72

ZAPISNIK SEJE IZVRŠNEGA ODBORA OF
DNE 12. SEPTEMBRA 19431

Seja IOOF 12. IX. 19432. -  Navzoči vsi3, razen Mihe B [dr. Marijan 
Brecelj]. Navzoč tudi tov. Zečevič [Vlado] član IO AVNOJ-a

I. Tov. Zečevič4 poroča o razvoju AVNOJ-a ter o vojaškem in 
političnem stanju v Bosni, Srbiji, Črni gori in Vojvodini.
II. Tov. Krištof5 poroča o stanju na Hrvaškem, o ZAVNOH-u ter o 
pristopu HSS v ZAVNOH.
III. Sklene se:

1. Sklicati Slovenski narodnoosvobodilni svet6
2. Delegirati v AVNOJ do 25 članov
3. Zavzeti stališče do Jugoslavije kot federativne republike, 

proglasiti AVNOJ za vlado in tako razčistiti vprašanje 
londonske vlade.

4. Z ozirom na potrebo političnega terena naj člani IO 
obiščejo posamezna okrožja

MihsL B

1 Izvirnik je v ARS, sign.: AS 1670, IOOF, šk. 1 (432)/I.
2 Glej še Kocbek, Listina, str. 267.
3 Glej dok. št. 54, op. 3.
4 Vladimir (Vlada) Zečevič (1903-1970), srbski pravoslavni duhovnik, član
Izvršnega odbora AVNOJ (1942) in Predsedstva AVNOJ (1943), poverjenik za 
notranje zadeve NKOJ in minister za notranje zadeve v začasni vladi Demokra
tične federativne Jugoslavije.
s Edvard Kardelj.
6 Glej dok. št. 81.
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Št. 73

ZAPISNIK SEJE IZVRŠNEGA ODBORA OF
DNE 13. SEPTEMBRA 19431

Seja IOOF 13. IX. 19432. -  Vsi3 razen Gašperja [Tone Fajfar] in 
Andreja [Josip Rus].

I: Vojaška situacija in novi ukrepi (tov. Krištof4)
1. Razširitev vojaškega področja, taktika proti Nemcem
2. Do sedaj je sestavljenih 10 brigad v III. divizijah
3. Za organizacijo vojaškega zaledja se ustanove komande 

področij, komande mesta, partizanske straže in 
Narodna zaščita. 5

4. Poleg dosedanjih brigadnih sodišč6 se ustanove še sodišča 
pri komandah področja7

5. Za specialno borbo proti peti koloni prevzamejo 
Okrožne komisije VOS-a

6. V obmejnih krajih ostanejo vojaške edinice, odredi.
II. Finance: Načelno se sklene razpis 100. milijonskega posojila v 
dinarjih v obliki bonov.
III. Poštni promet: Organizirati je treba konjsko pošto, ki bo 
prenašala organizacijsko in civilno pošto ter služila za prevoz 
funkcionarjev.
IV. Ustanovi se Upravna komisija8 z naslednjimi odseki: v

1 Izvirnik je v ARS, sign.: AS 1670, IOOF, šk. 1 (432)/I.
2 Glej še Kocbek, Listina, str. 271-272.
3 Glej dok. št. 54, op. 3.
4 Edvard Kardelj.
s Odredba Glavnega štaba NOV in PO Slovenije dne 13. septembra 1943 o 
ustanovitvi in organizaciji vojaških oblasti v zaledju. Glej Zbornik dokumentov 
in podatkov o narodnoosvobodilni vojni jugoslovanskih narodov, del VI (dalje 
Zbornik VI), knj. 7, dok. št. 36, str. 62-63 in Šnuderl, Dokumenti, dok. št. 69, 
str. 80-81. Odredba vsebuje tudi določbi o ustanovitvi vojaškega sodišča pri 
komandah področij in posebnih oddelkov Varnostnoobveščevalne službe (VOS) 
za borbo proti izdajalcem in peti koloni.
6 Brigadna sodišča je ustanovil Glavni štab NOV in PO Slovenije, oddelek za 
sodstvo z odlokom dne 5. avgusta 1943 o postavitvi brigadnih in odrednih voja
ških sodišč. Glej Šnuderl, Dokumenti, dok. št. 60, str. 73.
7 Glej op. 5.
8 Odlok Izvršnega odbora OF dne 15. septembra 1943 o postavitvi Upravne 
komisije za osvobojeno slovensko ozemlje je objavil Slovenski poročevalec, leto 
IV, št. 18, 17. september 1943; Šnuderl, Dokumenti, dok. št. 74, str. 84-85. Več 
glej Tone Ferenc, Ljudska oblast na Slovenskem 1941-1945, knjiga 2: Narod
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katerih naj prevzamejo mesta načelnikov naslednji tt. (odgovorni 
za poslovanje odsekov pred Plenumom so tov. -  člani Plenuma 
označeni na robu):
1. Splošni odsek: Bogdan Osolnik - Peter9
2. Finance: Repič Viktor10 -  Dr. Sernec11
3. Promet: Ing. Rojec Lojze -  Svetek12
4. Industrija: Ing. Dular Lojze13 -  Luka14
5. Narodna vzgoja in prosveta: Prof. Zemljak Joško15 -  Drejče16
6. Saniteta: Dr. Milavec Lado -  Gašper
7. Gospodarstvo in prehrana: Ing. Levstik Jože -  Miha 17

si bo pisal sodbo sam. Založba Borec Partizanska knjiga Ljubljana 1985 (dalje 
Ferenc, Ljudska oblast, knj. 2), str. 87-207.
9 Boris Kidrič.
10 Viktor Repič (1914-1985), učitelj, politik, diplomat. Med drugo svetovno 
vojno je bil v vodstvu sokolske skupine v OF in član finančno gospodarskega 
odbora v Izvršnem odboru OF. Septembra 1943 je postal načelnik odseka za fi
nance Upravne komisije za osvobojeno slovensko ozemlje. Na Kočevskem zboru 
odposlancev slovenskega naroda oktobra 1943 je bil izvoljen v plenum OF oz. 
SNOO. Marca 1944 je postal načelnik odseka za finance pri Predsedstvu SNOS.
11 Ing. Dušan Sernec (1882-1952), elektroinženir, politik. V jugoslovanski 
kraljevi vladi leta 1927 minister za zgradbe, leta 1930 minister za gozdove in 
rudnike in leta 1931 minister za zgradbe; leta 1929 ljubljanski podžupan in ban 
Dravske banovine. Leta 1941 seje  vključil v OF in bil v Vrhovnem plenumu OF 
predstavnik t. i. ministrske skupine. Na Kočevskem zboru odposlancev sloven
skega naroda oktobra 1943 je bil izvoljen v Plenum OF oz. SNOO in za člana 
delegacije za drugo zasedanje AVNOJ novembra 1943 v Jajcu, kjer je bil ime
novan za poverjenika za finance NKOJ. Jeseni 1944 odšel na otok Vis in nato 
v Beograd. Marca 1945 je bil postavljen za enega izmed treh članov kraljevega 
namestništva v začasni vladi DFJ.
12 France Svetek.
13 Ing. Lojze Dular (1903-2002), montanist, gospodarstvenik. Med drugo 
svetovno vojno udeleženec NOG; leta 1943 prvi načelnik odseka za industrijo 
Upravne komisije za osvobojeno slovensko ozemlje, nato član Znanstvenega in
štituta pri Predsedstvu SNOS in Komisije za vprašanje meje.
14 Franc Leskošek.
15 Jože Zemljak (1908-1987), profesor slavistike, politik, diplomat. Leta 1941 
je kot predstavnik krščanskih socialistov vstopil v OF in bil član vodstva njene 
mladinske organizacije, spomladi 1942 je postal član uredništva Slovenskega 
poročevalca. Decembra 1942 je bil aretiran in aprila 1943 odveden v italijansko 
internacijo; po kapitulaciji Italije odšel v partizane. Na Kočevskem zboru odpo
slancev slovenskega naroda oktobra 1943 je bil izvoljen za člana Plenuma OF 
oz. SNOO in člana AVNOJ; od septembra 1944 tudi član Izvršnega odbora OF.
V Znanstvenem institutu Predsedstva SNOS je bil načelnik informacijsko-pro- 
pagandnega in kulturno-prosvetnega odseka. Decembra 1944 je bil poslan na 
diplomatsko delo v Beograd.
16 France Lubej.
17 Dr. Marijan Brecelj - Miha B.



8. Javna varnost: Ing. Kumbatovič Filip18 - Jeras 19

V. Izda se opozorilo20, da velja razglašena amnestija za belo 
in plavogardiste le v primeru, da se ti sami pridejo javit našim 
vojaškim ali civilnim oblastem.
VI. Izda se okrožnica21 o organizaciji tajništev pri terenskih 
odborih.
VII. Izda se okrožnica22 o pobiranju in shranjevanju orožja in 
vojaške opreme ter o varnosti civilnega prebivalstva in otrok.
VIII. Sklene se izročiti protest23 angl. vladi glede ravnanja jugosl. 
ubežniške vlade v Londonu.

Miha B

18 Ing. Filip Kumbatovič - Filip Kalan (1910-1989), arhitekt, pisatelj, kritik, 
teatrolog. Med drugo svetovno vojno udeleženec NOG, od septembra 1943 na
čelnik odseka za zaščito civilnega prebivalstva upravne komisije, od januarja
1944 ravnatelj Slovenskega narodnega gledališča na osvobojenem ozemlju.
19 Josip Jeras.
20 Opozorilo Izvršnega odbora OF o spremenjenih pogojih za pogojno amne
stijo, ki jo je pred kapitulacijo Italije razglasila Osvobodilna fronta slovenskega 
naroda, je objavil Slovenski poročevalec, leto IV, št. 18, 17. september 1943. 
Vodstvo Osvobodilne fronte ni izdalo posebnega odloka o amnestiji, je pa takoj 
po padcu fašizma v Italiji z letaki pozivalo pripadnike bele in plave garde k pre
stopu v narodnoosvobodilno vojsko brez kazni, pod pogojem, da oddajo orožje 
in da se sami predajo.
21 Okrožnica Izvršnega odbora OF dne 14. septembra 1943 okrožnim odbo
rom OF o vzpostavitvi tajništev v terenskih odborih OF je v ARS, sign. :AS 1670, 
IOOF, šk. 1 (432)/II.
22 Okrožnica Izvršnega odbora OF dne 17. septembra 1943 okrožnim, rajon
skim in terenskim odborom OF ter odborom Slovenske protifašistične ženske 
zveze in Zveze slovenske mladine o pobiranju in shranjevanju orožja in voja
škega materiala ter o preprečevanju nesreč z orožjem je v ARS, prav tam. V 
Slovenskem poročevalcu, leto IV, št. 19, 22. september 1943 je Izvršni odbor OF 
objavil še Poziv in opozorilo, k ije bilo izdano tudi kot letak (ARS, sign.: AS 1887, 
Zbirka NOB tiska, šk. 83).
23 Verjetno gre za pismo predsednika Izvršnega odbora OF Josipa Vidmarja 
dne 24. avgusta 1943 Kraljevemu britanskemu zunanjemu ministrstvu. Glej 
Dokumenti, knj. 9, dok. št. 87, str. 296-297.
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ŠT. 74

ZAPISNIK SEJE VRHOVNEGA PLENUMA OF
DNE 14. SEPTEMBRA 19431

Seja Vrhovnega plenuma OF 14. IX. 19432
Navzoči člani Plenuma: Dr. Semec [Dušan]3, Svetek [France], 
Jeras4 [Josip], vsi člani IO5 razen Krištofa [Edvard Kardelj] in 
Marka [Zoran Polič]
ter Mr. Jones6 [William ] in tov. Dedijer7 [Vladimir ] član AVNOJ-a

I. Predsednik otvori 11. sejo Plenuma8, ugotovi, daje to prva, 
ki se vrši na osvobojenem slovenskem ozemlju ter pozdravi vse 
navzoče člane Vrhovnega plenuma, Mr. Jonesa in zastopnika 
AVNOJ-a tov. Dedijera.
II. Tov. Peter9 poda poročilo o vojaški in politični situaciji poročilo 
sprejeto.
III. Izvršni odbor predloži predlog o ustanovitvi Upravne komisije 
ter o načelnikih odsekov10. Predlog sprejet soglasno, tt.,ki so bili 
na seji IOOF 13. IX.11 določeni za načelnike odsekov se potrde.
III.12 Član Plenuma tov. Jeras pozdravi v imenu prostovoljcev
iz prejšnje svetovne vojne13 današnjo sejo ter izreče priznanje

1 Izvirnik je v ARS, sign.: AS: 1670, IOOF, šk. 1 (432)/1.
2 Glej še Kocbek, Listina, str. 276.
3 Ing. Dušan Sernec
4 Josip Jeras.
5 Glej dok. št. 54, op. 3.
6 William Jones, major kanadske vojske, vodja britanske vojaške misije pri 
Glavnem štabu NOV in PO Slovenije od 27. junija 1943 do aprila 1944.
7 Dr. Vladimir Dedijer (1914-1990), novinar, publicist, politik, zgodovinar, 
član KP Jugoslavije, član Agit-propa Vrhovnega štaba NOV in PO Jugoslavije in 
CK KP Jugoslavije, član AVNOJ.
8 Zapisniki sej Vrhovnega plenuma OF do imenovane 11. seje verjetno niso 
ohranjeni. Prva seja je bila 15. junija 1941 v Ljubljani. Podatki o sejah in njihovi 
vsebini so znani predvsem iz objav odlokov in sklepov, ki so jih sprejeli člani 
plenuma in jih je objavljal Slovenski poročevalec, glasilo Osvobodilne fronte.
9 Boris Kidrič.
10 Upravno komisijo za osvobojeno slovensko ozemlje je postavil Izvršni odbor 
OF z odlokom dne 15. septembra 1943. Glej dok. št. 73, op. 8.
11 Glej dok. št. 73.
12 Pomota. Pravilno IV.
13 Gre za Združenje slovenskih prostovoljcev v prvi svetovni vojni, ki se je 
vključilo v Osvobodilno fronto slovenskega naroda. V Vrhovnem plenumu OF ga 
je zastopal Josip Jeras.
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dosedanjemu delu IO in NOV in PO Slovenije.
Tov. Svetek priporoča intenzivno borbo proti peti koloni.
Dr. Sernec predlaga, da se uvede kazen proti lažnemu in 
namernemu ovaduštvu. Takega ovaduha naj zadene ista kazen, 
kakor bi zadela ovadenega, če bi bila ovadba resnična.
Tov. Andrei14 pojasnjuje pomen sodstva in predlaga, da se tudi pri 
Plenumu ustanovi poseben soden referat.

Ugotovi se, da ni z ozirom na vojno sodstvo potreben 
poseben referat oz. odsek v Upravni komisiji, pač pa naj 
tov. Marko, kije načelnik vojaške sodne komisije kot član 
IO prevzame interno v Plenumu ta sodni referat.

Dr. Sernec pozdravi v imenu Plenuma IO, daje priznanje 
dosedanjemu delu in zagotavlja zvestobo.
Mr. Jones pozdravlja slovensko osvobodilno gibanje, da priznanje 
vodstvu OF, nadalje da konkretne nasvete glede organizacije 
vojske, protiavionske zaščite, prometa itd.
Tov. Dediier pozdravi v imenu AVNOJa in srbskega naroda OF in 
daje priznanje njenemu vodstvu.
Tov. predsednik poda kratek resime današnje seje in s ponovnim 
pozdravom vsem navzočim sejo zaključi.

Miha B15

14 Josip Rus.
15 Dr. Marijan Brecelj.
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ŠT. 75

ZAPISNIK SEJE WKHOVNEGA PLENUMA OF 
DKTE 16. SEPTEMBRA 19431

Seja Vrhovnega plenuma OF 16. IX. 19432 (12)3

Navzoči člani Plenuma Dr. Sernec [Dušan], Svetek [France], Jeras 
[Josip]
Vsi člani IO4 razen tov. Krištofa [Edvard Kardelj] 
in Dr. Aleksij Baebler poverjenik za Primorsko

I. Poročilo: Dr. Aleksij Bebler poroča o položaju v primorski 
Sloveniji, kjer je OF prevzela oblast in izvedla splošno mobilizacijo.
V naših rokah je vsa primorska Slovenija razen posameznih 
krajev, kjer so nemške posadke: Trst, Gorica, Tolmin, Sv. Lucija, 
Sežana. Formiral seje Narodno-osvobodilni svet za primorsko 
Slovenijo5, ki seje konstituiral takole: predsednik dr. J. Vilfan6, 
podpredsednik France Bevk, tajnik Aleksij Bebler. NOS je 
izdal proglas z objavo splošne mobilizacije7. V NOS-u je tudi 
predstavnik italijanske manjšine.

Sklepi: 1. Vrhovni plenum Osvobodilne fronte
slovenskega naroda izpolnjuje temeljno, iz 
naravnih in zgodovinskih pravic izhajajočo 
zahtevo slovenskega naroda ter proglaša 
priključitev slovenskega Primorja svobodni in 
združeni Sloveniji v svobodni in demokratični 
Jugoslaviji.

1 Izvirnik je v ARS, sign.: AS 1670, IOOF, šk. 1 (432) /1.
2 Glej še Kocbek, Listina, str. 292.
3 Številka 12 je napisana s svinčnikom.
4 Glej dok. št. 54, op. 3.
5 Na Vogrskem so 11. septembra 1943 ustanovili Narodnoosvobodilni svet
za Primorsko Slovenijo kot vrhovni politični in oblastni organ narodnoosvobo
dilnega boja v Slovenskem primorju. Predsednik je postal dr. Joža Vilfan, pod
predsednik France Bevk in tajnik dr. Aleš Bebler. Najprej je imel 18, pozneje 25 
članov. Deloval je do 13. januarja 1944, koje svoje delo prenesel na Pokrajinski 
odbor OF za Primorsko. Več glej Ferenc, Ljudska oblast, knj. 2, str. 209-286 in 
dok. št. 129.
6 Dr. Joža Vilfan.
7 Odlok Narodnoosvobodilnega sveta za Primorsko Slovenijo dne 11. septem
bra 1943 o mobilizaciji glej Primorski poročevalec, leto II, št. 9, 15. september 
1943; Šnuderl, Dokumenti, dok. št. 68, str. 80.
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2. It. narodni manjšini na priključenem ozemlju 
je zajamčena avtonomija. O izvedbi avtonomije 
bodo razpravljali pooblaščeni zastopniki slov. in 
it. primorskega prebivalstva, kakor hitro bodo 
dovoljevale razmere.8

II. ODLOK št. 3.9
o organizaciji javne uprave na prim. ozemlju.
1. IOOF poverja z javno upravno na primorskem 

ozemlju Narodno-osvobodilni svet za primorsko 
Slovenijo.

2. Področje Upravne komisije za osvobojeno 
slovensko ozemlje torej ne obsega primorskega 
ozemlja, ki ga do nadaljnje uredbe upravlja 
Narodno-osvobodilni svet za prim. Slovenijo.

3. Narodno osvobodilni svet za prim. Slovenijo je 
za svoje poslovanje neposredno odgovoren IOOF 
slovenskega naroda.

III. Predsedstvo NOS-a za prim Slovenijo ( dr. Jože Vilfan, France 
Bevk in dr. A. Bebler ) se kooptira v Vrhovni plenum OF.10

IV. Proglas pod I. se objavi z letaki in lepaki po vsem slovenskem 
ozemlju, ostali odloki pa se objavijo v publikacijah OF.

V. Tov. Kocbek11 napiše poseben pozdrav Osv. Fronte 
osvobojenim primorskim Slovencem.

Miha B12

8 Proglas Vrhovnega plenuma OF dne 16. septembra 1943 o priključitvi slo
venskega Primorja svobodni in združeni Sloveniji je objavil Slovenski poročeva
lec, leto IV, št. 20, 29. septembra 1943; Šnuderl, Dokumenti, dok. št. 73, str. 
83. Proglas so izdali tudi kot letak in lepak (ARS, sign.: AS 1887, Zbirka NOB 
tiska, šk. 83).
9 Odlok Izvršnega odbora OF dne 16. septembra 1943 o organizaciji javne 
uprave na primorskem ozemlju je objavil Slovenski poročevalec, leto IV, št. 20, 
29. septembra 1943; Šnuderl, Dokumenti, dok. št. 75, dok. št. 75, str. 85.
10 Sklep Vrhovnega plenuma OF dne 16. septembra 1943 o kooptiranju 
članov Predsedstva NOS v Vrhovni plenum OF je v ARS, AS 1670, IOOF, šk. 
7(438).
11 Edvard Kocbek. Verjetno gre za pozdrav Vsem primorskim Slovencem v 
Slovenskem poročevalcu, leto IV, št. 20, 25. septembra 1943.
12 Dr. Marijan Brecelj.
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ŠT. 76

ZAPISNIK SEJE VRHOVNEGA PLENUMA OF
DNE 21. SEPTEMBRA 19431

Zapisnik XIII. Seje Vrhovnega plenuma OF 21. sept. 19432.

Navzoči člani Plenuma: ing. Sernec [Dušan], Šnuderl [dr. 
Makso]3, Svetek [France], Jeras [Josip], Vavpetič [dr. Lado]4; 
Člani IO: Vidmar [Josip], Kidrič [Boris], Kardelj [Edvard], Kocbek 
[Edvard], Lubej [France].

Dnevni red:
I. Priprave za Zbor odposlancev.5 Poroča tov. Kidrič:

Priprave za Zbor so v vseh okrožjih v najboljšem teku.
V belokranjskem in kočevskem okrožju so bili veliki volilni 
mitingi, na katere so se zgrinjale množice z zastavami na 
vozovih. Določeno število 500 bo zaradi udeležbe s 
Primorskega močno prekoračeno, zato se bodo morale vršiti na 
Primorskem še ožje volitve.6

1 Izvirnik je v ARS, sign.: AS 1670, IOOF, šk. 1 (432)/ I.
2 Glej še Kocbek, Listina, str. 307 in Makso Šnuderl, Dnevnik 1941-1945,
II V partizanih. Založba Obzorja Maribor 1994 (dalje Šnuderl, Dnevnik II), str. 
26-27.
3 Dr. Makso Šnuderl (1895-1979), pravnik, odvetnik, politik, pisatelj. Iz Mari
bora se je spomladi 1941 pred nemško okupacijsko oblastjo umaknil v Ljublja
no in se vključil v OF in od julija 1941 v Vrhovnem plenumu OF zastopal skupi
no idejno različnih Štajerskih beguncev v Ljubljani. Po kapitulaciji Italije odšel v 
partizane. Na Kočevskem zboru odposlancev slovenskega naroda oktobra 1943 
je bil izvoljen v Plenum OF oz. SNOO in v delegacijo za AVNOJ. Februarja 1944 
kot član Predsedstva SNOS imenovan za predsednika Komisije za ugotavljanje 
zločinov okupatorjev in njihovih pomagačev pri Predsedstvu SNOS, septembra
1944 postal član Izvršnega odbora OF, konec leta 1944 odšel v Beograd, kjer je 
postal podpredsednik jugoslovanske Komisije za ugotavljanje zločinov okupa
torjev in nato v letu 1945 predsednik Komisije za vojno škodo.
4 Dr. Lado Vavpetič (1902-1982), pravnik , odvetnik. Od leta 1941 član Vrhov
nega plenuma OF, leta 1943 odšel v partizane. Na Kočevskem zboru odposlan
cev slovenskega naroda oktobra 1943 je bil izvoljen v plenum OF oz. SNOO in 
člana delegacije za AVNOJ, leta 1944 postal predsednik Zakonodajnega odbora 
SNOS, od septembra 1944 član Izvršnega odbora OF. Maja 1945 postal minister 
za trgovino in preskrbo v prvi slovenski narodni vladi po drugi svetovni vojni.
5 Glej dok. št. 81.
6 Gre za volitve odposlancev za Zbor odposlancev slovenskega naroda v Ko
čevju. Razglas Izvršnega odbora OF dne 11. septembra 1943 o razpisu volitev v 
Zbor odposlancev slovenskega naroda je objavil Slovenski poročevalec, leto IV,
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Zbor naj bi bil 1.-3. okt. v Kočevju in sicer na predvečer 
slavnostni del v Sokolskem domu, delovni sestanek pa 
izven Kočevja. Tov. Bogdan7 in Miha T.8 sta poverjena 
s pripravami za Zbor. Oskrbljena je godba in kulturna 
skupina AGIT- propa. Za slavnostni del se sklene ta-le 
spored:
1. Otvoritveni pozdrav tov. Vidmar-ja
2. Pozdravni govor Odposlancev AVNOJ-a, gostov in Zbora 
odposlancev

Dnevni red delovnega sestanka:
1. Poročilo / Kidrič /
2. Politični referat / Kardelj /
3. Referat o konkretnih nalogah narodno osvobodilne borbe 

in prevzema oblasti / Polič9 /
4. Referat o gospodarstvu in prehrani / Brecelj/10
5. Utemeljitev volitev v Zbor odposlancev / Rus /u
6. Resolucije in proglasi / Kocbek /

Na vprašanje tov. Šnuderla o stalnosti funkcije Zbora pojasni 
tov. Kidrič, daje enkratna naloga demokratično izvoljenega Zbora 
ta, da potrdi delo OF in izvoli razširjeni Plenum, ta bi bil do 
nadaljnjega stalna institucija.

Tov. Kardelj dostavi, da bo naloga Zbora izvoliti 25 članov za 
AVNOJ, k dosedanjim desetim.
II. Konference raznih slojev naroda. Na predlog tov. Kidriča 
se sklene sklicati konference oficirjev12, kulturnih delavcev13, 
inženirjev, pravnikov14, SPŽZ15, ZSM16 in šolnikov. Te konference 
imajo namen manifestirati privrženost posameznih poklicev k

št. 18, 17. septembra 1943; Šnuderl, Dokumenti, dok. št. 66, str. 78-79.
7 Bogdan Osolnik,
s Ing. Lojze Rojec.
9 Zoran Polič.
10 Dr. Marijan Brecelj,
n Josip Rus.
12 Kongres slovenskih aktivnih oficirjev bivše jugoslovanske vojske in dobro- 
voljcev iz prve svetovne vojne je bil 23. septembra 1943. Glej poročila o kongre
su v ARS, sign.: AS 1643, SNOS, šk. 57 (495)/III in Slovenski poročevalec, leto 
IV, št. 22, 6. oktobra 1943.
13 Prvi kongres kulturnikov je bil šele naslednje leto, 4. do 5. januarja 1944. 
Glej dok. št. 96, op. 3.
14 Prvo zborovanje slovenskih pravnikov je bilo 10. in 11. oktobra 1943 v Me
tliki in na Suhorju. Spomenica o prvem zboru slovenskih pravnikov je v ARS, 
sign.: AS 1643, SNOS, šk. 14 (458)/VII. Glej še Šnuderl, Dnevnik II, str. 48-49.
is Prvi kongres Slovenske protifašistične ženske zveze je bil 17. oktobra 1943 
v Dobrniču na Dolenjskem.
16 Prvi kongres Zveze slovenske mladine je bil 10. oktobra 1943 v Kočevski 
Reki.
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narodno osvobodilni borbi ter nalogo čim popolnejši vključitvi in 
doprinosov teh slojev k tej borbi. Te kongrese pripravijo: 

Kulturnega: Vidmar, Šnuderl, Kocbek 
Zdravniškega: 17 in dr. Lunaček18 
Oficirjev in dobrovoljcev: Avšič19 in Jeras
Za kongresa žen in mladine so izdana že podrobna navodila 

in se kongresa pripravljata po svojih inic. odborih.
Konferenco inženirjev: Vid20, Rojec, Sernec.
Konferenco pravnikov: Šnuderl, Vavpetič 
Konferenco vzgojiteljev: Lubej, Zemljak21, Kocbek 
Razmisliti je o konferencah internirancev, kmetov, delavcev. 

Te konference naj se vršijo po politični konferenci, konferenca 
vzgojiteljev vsekakor pred otvoritvijo šol do 15. okt.

III. Postopek ujetih belo in plavogardistov. Tov. Kidrič poroča, 
da se nahaja v preiskovalnih zaporih okoli 1.200 ujetih belo 
in modrogardističnih izdajalcev, med njimi težki zločinci, lažji 
zločinci in tudi zavedenci. Na njegov predlog se 
sklene z njimi ta-le postopek:

1. Za težke zločince se uvede javni proces, ki naj vsej 
domači in tuji javnosti prikaže vso globino in širino 
izdajstva bele in modre garde. To naj izvrši instančno 
sodišče sestavljeno iz sodnikov: predsednik dr. Kržišnik22, 
član sodišča dr. Tominc23, tožilec dr. Stante24.
Dalje so člani sodišča: en brigadni, en bat. in en partizan. 
Sodišče je vojaško in vodita priprave tov. Polič in 
Kraigher25.
Za postopek se postavijo sledeča načela:

1. Od duhovnikov se obsodi na smrt krvoloke, ki so sami 
posredno ali neposredno morili. Vse ostale je izpustiti z 
izjavo o delu. Določi se jim fare in ostanejo pod 
nadzorstvom in obveznostjo dnevnega javljanja. Pri 
vsakem poizkusu izdajalskega delovanja se kaznuje z 
usmrtitvijo. Duhovnike, ki [se jim] s smrtjo prizanese, a 
obstoji nevarnost delovanja se pošlje na prisilno delo.

17 Prazen prostor, ime ni navedeno.
18 Dr. Pavel Lunaček - Igor.
19 Jaka Avšič.
20 Ing. Jože Levstik.
21 Jože Zemljak.
22 Dr. Anton Kržišnik.
23 Pravilno dr. Teodor Tominšek.
24 Dr. Jernej Stante.
25 Dr. Vito Kraigher.
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2. Politične voditelje in organizatorje, ki jim bo morilstvo 
dokazano, se kaznuje s smrtjo, politične voditelje in 
organizatorje, ki se pridejo sami javiti in niso morilci, je 
izpustiti / enako pod točko 1 /.

3. Kar se tiče morilcev in plavogardističnih oficirjev se določi 
smrtna kazen.

4. Vse ostale je obsoditi na prisilno delo, skupno taborišče; 
razdeli se jih na komande področij pod stražo za poljska 
dela. Na tako prisilno delo pošljejo preizkovalni organi 
posamezne že med preizkavo samo.

5. Vse tiste, ki bodo od sedaj nadaljevali z borbo proti narodu, 
se brezpogojno strelja.

6. Zavedene se oprosti in brez orožja uvrsti v partizanske 
delavske bataljone, kjer imajo vso čast, a tudi pravice 
in dolžnosti partizanov. Vse ujetnike uvrščamo torej v 
tri grupe, morilce, ki jih je streljati, kaznence, ki morajo 
delati pod nadzorstvom in oproščence, ki se v delavskih 
bataljonih pripravljajo za sprejem v partizansko vojsko

IV. Slučajnosti z ozirom na dopis okrožja Kočevje glede ing. 
Alojza Dularja, načelnika industrijskega odseka v Upravni komisiji 
se sklene imenovanega odstaviti od funkcije in zamenjati z ing. 
Avčinom26. Tov. Dularja je o obtožbah zaslišati.

Tov. Marijan Brecelj se razreši funkcije referenta za 
gospodarstvo in prehrano v Izvršnem odboru. S tem referatom se 
poveri tov. Vavpetiča.

Tov. Šnuderl ima sestaviti pravniško komisijo iz pravnikov 
izven Plenuma, ki bo regolirala vse uredbe in vodila evidenco 
ukrepov.

Na vprašanje tov. Šnuderla o kompetenci IO, Plenuma in UK 
pojasni tov. Kidrič, daje treba to vprašanje razčistiti in postaviti 
formulacijo na samem Zboru odposlancev. V smislu njegovega 
pojasnila naj tov. Šnuderl sestavi o tej stvari referat za Zbor 
odposlancev.

Tov. Sernec poroča o razgovoru z nač. finančne kom.27 in 
raztolmači nekaj smernic finančne in davčne politike.

Tov. Kardelj dostavi, da se ukinejo vsi davki in se vse delo 
poenostavi z uvedbo enega samega narodnega davka. Glede plač 
obvelja stališče daje vse uradnike in nameščence mobilizirati, 
zbuditi čut za borbo in svojce podpreti z najpotrebnejšim]28.

26 Ing. France Avčin.
27 Viktor Repič, načelnik finančnega odseka Upravne komisije za osvobojeno 
slovensko ozemlje.
28 Konec zapisnika ni ohranjen
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ŠT. 77

ZAPISNIK SEJE IZVRŠNEGA OBBOHA OF
DNE 28. SEPTEMBRA 19431

Dne 28. septembra 1943.2
Seja IOOF -  Prisotni vsi3 razen: Luke [Franc Leskošek], Marka 
[Zoran Polič], Gašperja [Tone Fajfar]

I. Gospodarski načrt: Tov. Peter4 in Miha5 poročata o uspehih 
gospodarske konference z dne 26. t.m. in predložita na tej 
konferenci izdelani principielni gospodarski načrt6. Gospodarski 
načrt se v celoti sprejme. Kar zadeva vprašanje plač oz. podpor 
državnim in samoupravnim uradnikom, naj se ta postopek 
utemelji s splošno mobilizacijo. Zbor odposlancev slovenskega 
naroda naj izda splošni mobilizacijski nalog za vso živo in 
materialno silo našega naroda brez vsakih omejitev in s poverilom
IO, da sme po lastnem prevdarku to mobilizacijo izvajati.7

Kar zadeva finančno politiko se forsira lira. V to svrho naj 
se razpiše notranje posojilo na podlagi posojila AVNOJ-a, ki ga 
je razpisal na 500 milijonov dinarjev za celotno Jugoslavijo. Za 
območje Slovenije bomo razpisali posojilo v lirski valuti in sicer 
za 50 milijonov lir8. Istočasno bomo nadaljevali z tiskanjem in 
izdajanjem dosedanjih bonov, ki bodo imeli značaj plačilnega 
sredstva.

1 Izvirnik je v ARS, sign.: AS 1670, IOOF, šk. 1 (432)/I.
2 Glej še Kocbek, Listina, str. 326-327.
3 Glej dok. št. 54, op. 3.
4 Boris Kidrič.
5 Dr. Marijan Brecelj.
6 Gospodarski načrt ni priložen. O gospodarski konferenci glej Ferenc, Ljud
ska oblast, knj. 2, str. 127-128.
7 Sklep Zbora odposlancev slovenskega naroda dne 3. oktobra 1943 o splošni 
mobilizaciji vse ljudske sile in vseh gmotnih sredstev slovenskega naroda je 
objavil Slovenski poročevalec, leto IV, Posebna izdaja,št. 24, 17. oktober 1943; 
Šnuderl, Dokumenti, dok. št. 84, str. 99.
8 Letak: Odlok o razpisu 3-odstotnega posojila Narodne osvoboditve z dne
8. oktobra 1943 za čas od. 15. do 30. oktobra 1943 je v ARS, sign.: AS 1887, 
Zbirka NOB tiska, šk. 83; objavljen v Šnuderl, Dokumenti, dok. št. 90, str. 108- 
109. Čas razpisa je bil zaradi nemške ofenzive na osvobojeno ozemlje podaljšan 
do konca decembra 1943 z odlokom Izvršnega odbora OF v začetku decembra 
1943. Glej Šnuderl, Dokumenti, dok. št. 95, str. 116.
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II. Zbor delegatov9:
1. Osnutek osnovnega zakona10, kakor so ga predložili 

tovariši: Šnuderl11, Vavpetič12 in Rus13 se ne sprejme. V smislu 
debate, ki je razčistila vprašanje kompetenc in vprašanje naloge 
Zbora delegatov, sestavi tov. Peter nov koncept.

2. Spored zborovanja, kakor je bilo določeno na seji 21. 
t.m.14, ostane.

Po predsednikovem govoru bodo pozdravili Zbor zastopniki 
sledečih institucij: AVNOJ, Vrhovni štab NOV in POJ, Glavni štab 
NOV in POS, SPŽZ, ZSM, pionirji, CK KPJ, CK KPS, CK KPH, Mr. 
Jones15, ZAVNOH, partizan.

V častno predsedstvo naj se predlagajo: Stalin16, Roosewelt17, 
Churchil18, Tito19, Ribar20, Mr. Jones ter prisotni gostje -  
zastopniki osvobodilnih gibanj bratskih narodov.

V delovno predsedstvo naj se predlagajo: člani IO, komandant 
in politkomisar Gl. poveljstva NOV in POS, trije izmed delegatov. 
Poslevodeči predsednik zborovanja naj bo dr. Jože Vilfan, 
predsednik Narodnega sveta za Primorsko.

Pozdravne brzojavke21 naj se pošljejo: Stalinu, Roosweldu, 
Churchilu, Titu, AVNOJ-u, ZAVNOH-u, Ljubljani in zasužnjenim 
bratom / Štajerci, Gorenjci, Prekmurci, Korošci /. Stilizacija 
brzojavk: Pavle22 in Drejče23.

9 Izvršni odbor OF je že od konca julija 1943 pripravljal zbor predstavnikov 
slovenskega naroda, ki naj bi postal nekakšen slovenski parlament. Volitve za 
širši zbor odposlancev slovenskega naroda je razpisal za 11. september 1943. To 
naj bi bil množični zbor svobodno in demokratično izvoljenih ljudskih predstav
nikov, ki se bo sestal samo enkrat in na tem zboru demokratično izvolil organ, 
ki se bo izoblikoval v prvi slovenski ljudski parlament. Zbor je bil nato v Kočevju 
od 1.-3. oktobra 1943. Glej dok. št. 81.
10 Osnutek osnovnega zakona je bil po mnenju članov Izvršnega odbora OF za 
ta čas preveč »ustavnega« značaja, ker še ni bilo mogoče govoriti o novi državi in 
pogojih za njeno vzpostavitev. Več glej Šnuderl, Dnevnik II, str. 32.
11 Dr. Makso Šnuderl.
12 Dr. Lado Vavpetič.
13 Josip Rus.
14 Glej dok. št. 76.
15 William Jones.
16 Josip Visarijonovič Džugašvili Stalin.
17 Franklin Delano Roosevelt.
18 Sir Winston Churchill.
19 Josip Broz - Tito.
20 Dr. Ivan Ribar.
21 Pozdravne brzojavke je objavil Slovenski poročevalec, leto IV, Posebna izda
ja, št. 24, 17. oktober 1943.
22 Edvard Kocbek.
23 France Lubej.
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ŠT. 78

ZAPISNIK SEJE ČLANOV IZVRŠNEGA ODBORA 
OF BORISA KIDRIČA IN DR. MARIJANA BRECLJA 

DNE 28. SEPTEMRA 1943 
Z ODPOSLANCI IZVRŠNEGA ODBORA OF ZA ZBOR 

ODPOSLANCEV SLOVENSKEGA NARODA1

28. sept. 1943.2
Seja tov. Petra [Boris Kidrič] in Mihe [dr. Marijan Brecelj] z 
odposlanci IO

Z ozirom na priprave za Zbor delegatov3 se določi verifikacijski 
odbor, ki naj ima nalogo poleg verifikacije mandatov, predlagati 
kandidate za Vrhovni plenum in za Plenum AVNOJ-a. Člani tega 
odbora naj bodo: Očka4, Klemen5, Dečko6, Primož7 in Mara8.

Od delegatov naj se predlagajo za člane delavnega predsedstva 
: Majcen9, Becele10 in Ahlinova11.

Miha B

1 Izvirnik je v ARS, sign.: AS 1670, IOOF, šk. 1 (432)/I.
2 Glej še Kocbek, Listina, str. 326-327.
3 Glej dok. št. 81.
4 Ivan Novak - Očka, odposlanec okrožja Bela krajina.
5 Franc Černe, odposlanec rajona Trebelno okrožje Novo mesto.
6 Jože Penca, odposlanec rajona Šentjernej okrožje Novo mesto.
7 Edmund (Edo) Turnher, odposlanec rajona Višnja Gora okrožje Stična.
8 Mara Rupena, odposlanka Slovenske protifašistične ženske zveze.
9 Sandi Majcen, kmet, odposlanec iz Mokronoga.
10 Franc Becele, kmet, odposlanec iz Zagrada pri Otočcu.
11 Pepca Ahlin, delavka, odposlanka iz Grosuplja.
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ŠT. 79

ZAPISNIK SEJE VRHOVNEGA PLENUMA OF
DNE 1. OKTOBRA 19431

Seja Plenuma dne 1. 10. 19432

Navzoči: Sernec [Dušan], Svetek [France], Jeras [Josip], Vavpetič 
[dr. Lado], Šnuderl [dr. Makso], Saša [Josip Vidmar], Andrej 
[Josip Rus], Pavle[Edvard Kocbek], Peter [Boris Kidrič], Miha [dr. 
Marijan Brecelj -  Miha B.]

I. Tov. Peter predloži osnutke
a/ »osnovnega » zakona3 
b/ Sklep o zasedanju Zbora4 
c/ resolucija5 
č/ pozdravne brzojavke6

Po debati se vsi osnutki odobre in se sklene, da se predlože Zboru 
odposlancev.

Miha B.

1 Izvirnik je v ARS, sign.: AS 1670, IOOF, šk. 1 (432)/I.
2 Glej še Kocbek, Listina, str. 335-336 in Šnuderl, Dnevnik II, str. 36.
3 Glej dok. št. 77, op. 10.
4 Glej dok. št. 81.
5 Glej Slovenski poročevalec. Posebna izdaja, leto IV, št. 24, 17. oktober 1943.
6 Glej op. zgoraj.
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ŠT. 80

ZAPISNIK SEJE VRHOVNEGA PLENUMA OF
DNE 3. OKTOBRA 19431

Seja Plenuma 3. okt. 1943.

Navzoči vsi člani Plenuma2 in Izvršnega odbora3 razen tov. Luke 
[Franc Leskošek].

Tov. Pavle4 prečita proglas5, katerega naj sprejme Zbor 
odposlancev6.
Tov. Andrej7 pove vsebino referata, ki ga bo imel pred volitvami 
v Plenum in AVNOJ in s katerim bo utemeljil upravičenost in 
pomen volitev.
Proglas in referat se odobrita.

Miha B

1 Izvirnik je v ARS, sign.: AS 1670, IOOF, šk. 1(432)/I.
2 Člani Vrhovnega plenuma OF, ki so bili takrat na Bazi 20, so bili: France 
Svetek, ing. Dušan Sernec, Josip Jeras, dr. Makso Šnuderl in dr. Lado Vavpetič.
3 Glej dok. št. 54, op. 3.
4 Edvard Kocbek.
5 Proglas Zbora odposlancev slovenskega naroda dne 3. oktobra 1943 je ob
javil Slovenski poročevalec, leto IV, Posebna izdaja, št. 24, 17. oktober 1943; 
Šnuderl, Dokumenti, dok. št. 87, str. 103 -  105.
6 Glej dok. št. 81.
7 Josip Rus.
8 Dr. Marijan Brecelj.
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ŠT. 81

ZBOR ODPOSLANCEV SLOVENSKEGA NARODA 
OD 1. DO 3. OKTOBRA 1943 V KOČEVJU1

O D L O K 2
IZVRŠNEGA ODBORA OSVOBODILNE FRONTE SLOVENSKEGA 

NARODA O ZASEDANJU ZBORA ODPOSLANCEV SLOVENSKEGA 
NARODA, s katerim je predsednik IOOF, tovariš JOSIP VIDMAR 

odprl ZBOR odposlancev slovenskega naroda.

1 V Kočevju je bil od 1. do 3. oktobra 1943 Zbor odposlancev slovenskega 
naroda, ki gaje sklical Izvršni odbor OF in zanj 11. septembra 1943 razpisal 
volitve odposlancev. Volitve so potekale od 20. do 25. septembra 1943. Zbora se 
je tako udeležilo 572 neposredno izvoljenih in, kjer volitev ni bilo mogoče izpe
ljati, 78 delegiranih odposlancev. Zbor je na svojem enkratnem zasedanju izvolil 
120-članski plenum Osvobodilne fronte slovenskega naroda, ki je bil obenem 
kot Slovenski narodnoosvobodilni odbor (SNOO) tudi vrhovni organ ljudske 
oblasti, Izvršni odbor OF oz. Predsedstvo SNOO in delegacijo v AVNOJ.
2 Izvirnik je v ARS, sign.: AS 1670, IOOF, šk. 7 (438)/IV. Odlok je prebral Jo
sip Vidmar na prvi (slavnostni) seji v noči 1. na 2. oktober 1943.
Uredništvo simbolično objavlja le odlok Izvršnega odbora OF o zasedanju zbora, 
ker so bili obsežen razrešen stenogram zapisnika in na zboru sprejeti dokumen
ti objavljeni v knjigi Zbor odposlancev Slovenskega naroda v Kočevju od 1. do 3. 
oktobra 1943. Dokumenti. Uredil Milan Megušar - Borut. V Ljubljani septem
bra 1953 (dalje Megušar, Zbor odposlancev) , 196 str.
Arhivsko gradivo o zboru, ki ga hrani Arhiv Republike Slovenije v zgoraj ome
njenem fondu Izvršnega odbora OF (AS 1670, IOOF, šk. 7 (438)/IV, V), se ni 
v celoti ohranilo, predvsem niso ohranjeni nekateri deli stenografskega zapi
snika zbora. Zaradi ofenzive nemškega okupatorja oktobra in novembra 1943 
na Dolenjskem in Notranjskem, je moral Propagandni odsek Izvršnega odbora 
OF, kjer so pripravljali dokumente o zboru in razreševali stenogram zapisnika, 
gradivo večkrat prenesti in skrivati. Tako so stenografske zapiske zbora skrili v 
kanglo za mleko in zakopali v globači blizu vasi Plešivica na Dolenjskem in so jih 
našli po srečnem naključju šele leta 1948 (več glej Megušar, Zbor odposlancev, 
str, 187-189) .
Po ofenzivi je najpomembnejše gradivo o poteku zbora, povzetke govorov, spre
jete dokumente na zboru, poročila o zboru itd. objavil Slovenski poročevalec. 
Posebna izdaja, leto IV, št. 24, 17. oktobra 1943 in št. 24a, 18. oktobra 1943. 
Izvršni odbor OF je izdal tudi brošuri Zbor odposlancev slovenskega naroda: 
Sklepi, dokumenti in govori, zvezek 1 in Govor tov. Kidriča, sekretarja izvršnega 
odbora OF, zvezek 2 (ARS, sign.: AS 1887, Zbirka NOB tiska, šk. 24, št. 939 in 
šk. 8, št. 378).
Glej še Metod Mikuž, Pregled zgodovine narodnoosvobodilne borbe v Sloveniji, 
III. knjiga, Cankarjeva založba v Ljubljanini 1973, str. 89-95; Šnuderl, Doku
menti, str. 95-105; Ferenc, Ljudska oblast, knj. 2, str. 57-85 in Zbor odposlan
cev slovenskega naroda v Kočevju 1,- 4. 10. 1943, Dokumenti Ob šestdesetle
tnici. Zbral in uredil dr. Tone Ferenc, Kočevje -  Ljubljana 2003, 268 str.
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1. Zasedanje Zbora odposlancev slovenskega naroda je odprto.
2. Zbor odposlancev slovenskega naroda je ljudsko predstavništvo 
slovenskega naroda, ki enkratno zaseda z nalogo:

a/ Da pretresa vprašanja slovenskega narodnega 
osvobodilnega boja, zlasti vprašanja Dnevnega 
reda, našteta v točki 3 tega odloka in o njih 
merodajno sklepa, 

b/ Da sprejme sklep o predstavništvu in vodstvu
slovenske narodnoosvobodilne borbe in začasnih 
organih ljudske oblasti slovenskega naroda v 
vojnem razdobju, 

c/ Da izbere Plenum Osvobodilne fronte slovenskega
naroda in Izvršni odbor Osvobodilne fronte 
slovenskega naroda, 

d/ Da izbere slovensko zastopstvo v AVNOJ.
3. Dnevni red zasedanja Zbora odposlancev slovenskega naroda je 
naslednji:

a/ Otvoritveni govor predsednika Izvršnega odbora
Osvobodilne fronte 

b/ Pozdravni govori
c/ Poročilo Izvršnega odbora Osvobodilne fronte
d/ Politični referat
e/ Referat o konkretnih nalogah narodnoosvobodilne

borbe, graditvi narodne oblasti in vključitvi 
civilnega prebivalstva v narodnoosvobodilno vojno 

f/ Referat o gospodarstvu, financah in prehrani
g/ Volitve Izvršnega odbora OF, Plenuma OF in

slovenskega zastopstva v AVNOJ 
h/ Resolucije in proglasi

Smrt fašizmu -  svoboda narodu!
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ŠT. 82

ZAPISNIK SEJE IZVRŠNEGA ODBORA OF
DNE 12. OKTOBRA 19431

Seja IOOF dne 12. X. 1943.2
Navzoči: Saša [Josip Vidmar], Andrej [Josip Rus], Pavle [Edvard 
Kocbek], Peter [Boris Kidrič], Gašper [Tone Fajfar].

I. Predložitev prošenj za pomilostitev 17 obsojencev iz procesa 
Izrednega sodišča3.

Tov. Peter referira o procesu. Sodniki Kržišnik4, Tominšek5, 
Stante6 so v polni meri izvršili svoje naloge in jim gre vse 
priznanje.

Prečitajo se vse prošnje in vsi podatki o krivdi in dokaznem 
materialu iz obtožnice.

Ugotovi se: 1. Političnega razloga za pomilostitev ni.

1 Izvirnik je v ARS, sign.: AS 1670, IOOF, šk. 1 (432)/I.
2 Glej še Kocbek, Listina, str. 372-373.
3 Od 9.-11. oktobra 1943 je bila v Kočevju pred izrednim vojaškim sodiščem, 
ki ga je ustanovil Glavni štab NOV in PO Slovenije z odlokom dne 8. oktobra
1943 (glej Zbornik VI, knj. 7, dok. št. 225, str. 392), sodna obravnava proti 21 
voditeljem bele in plave garde, zajetim v Grčaricah in na Turjaku. Obtoženi so 
bili narodnega izdajstva in vojnih zločinov. Sodišče jih je 16 obsodilo na smrt, 4 
na prisilno delo in enega oprostilo. Vseh 16 obsojenih na smrt je napisalo pro
šnje za pomilostitev, ki jih je Okrožna komisija VOS Kočevje skupaj z obtožnico 
poslala 11. oktobra 1943 Izvršnemu odboru OF (ARS, sign.: AS 1670, IOOF, šk. 
4/(435)/I). Več o procesu glej ARS, sign.: AS 1851, GŠS, šk. 4, 5 in 6 (6); Tomin
šek Teodor, Kočevski proces - Sodba. Pravnik, revija za pravno teorijo in prakso, 
Ljubljana 1959, letnik XIV, št. 11-12, str. 408-458 in Tone Ferenc, Dies irae: 
četniki, vaški stražarji in njihova usoda jeseni 1943, Založba Modrijan Ljubljana 
2002 (dalje Ferenc, Dies irae) str. 463 in sl.
4 Dr. Anton Kržišnik (1890-1973), pravnik, sodnik. Leta 1941 seje vključil v 
NOG, od leta 1943 v partizanih sodnik Višjega vojaškega sodišča pri Glavnem 
štabu NOV in PO Slovenije, član plenuma OF oz. SNOO in AVNOJ, poverjenik za 
socialno politiko v NKOJ in nato minister za socialno skrbstvo DFJ.
5 Dr. Teodor Tominšek (1902-1996), pravnik, sodnik. Leta 1941 je bil organi
zator OF v pravosodnih ustanovah v Ljubljani, v letih 1942 in 1943 aretiran in 
zaprt. Po kapitulaciji Italije v partizanih, načelnik sodnega oddelka in sodnik 
Višjega vojaškega sodišča pri Glavnem štabu NOV in PO Slovenije in nato leta
1944 član sodniškega oddelka Vrhovnega štaba NOV in PO Jugoslavije v Beo
gradu.
6 Jernej Stante (1900-1966), odvetnik iz Celja, štajerski begunec v Ljubljani, 
od pomladi 1941 do odhoda v partizane septembra 1943 povezan z OF, sodnik 
in predsednik Višjega vojaškega sodišča Glavnega štaba NOV in PO Slovenije; 
1945-1947 javni tožilec LRS.
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2. iz juridičnega stališča je sodba popolnoma 
uredu.

Sklep: Prošnjam se ne ugodi.
S posebnim dopisom7 naj se o tem obvesti:
Izredno sodišče, tožilca pri tem sodišču, centralno 

komisijo VOS-a, Okrožno komisijo VOS-a v Kočevju, predvsem pa 
Sodni oddelek Glavnega štaba.

Miha B8

ŠT. 83

ZAPISNIK SEJE IZVRŠNEGA ODBORA OF 
DNE 13. OKTOBRA 19431

Seja IOOF dne 13. X. 1943.2
Navzoči: Saša [ Josip Vidmar ], Andrej [Josip Rus], Pavle [Edvard 
Kocbek], Peter [Boris Kidrič], Drejče [France Lubej], Gašper [Tone 
Fajfar], Miha [dr. Marijan Brecelj]

I. Komasacije okrožij
Sklep: Vsa dosedanja okrožja v Ljubljanski provinci se združijo 
v pet okrožij in sicer:
novomeško, belokranjsko, kočevsko -  ribniško -  laščansko, 
grosupeljsko -  stiško -  suhokrajinsko / dokončna odločitev 
glede Suhe Krajine sledi /, vrhniško -  cerkniško.
Peter, Miha naj pripravita predloge za odbore teh okrožij.

II. Poročilo o Suhi Krajini in načrt za politično obnovo.
Peter poroča o Suhi Krajini in razloži načrt za pridobitev su- 

hokrajinskega življa za OF: izpust suhokrajinskih belogardistov z

7 Kopija dopisa Izvršnega odbora OF dne 12. oktobra 1943 o zavrnitvi prošenj 
za pomilostitev je v ARS, sign.: AS 1670, IOOF, šk. 3(434)/I.
8 Dr. Marijan Brecelj.

1 Izvirnik je v ARS, sign.: AS 1670, IOOF, šk. 1 (432)/I.
2 Glej še Kocbek, Listina, str. 376.
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istočasnim poukom prebivalstva na mitingih in s pogojem, daje 
usoda ostalih zaprtih belogardistov iz teh krajev vezana na zadr
žanje prvih izpuščenih, na povratek skrivačev in na sodelovanje 
prebivalstva z novo slovensko oblastjo. Nadalje materialna pomoč 
v obuvalu in lesu preko odborov OF.

Načrt se odobri.
III. Namestu dosedanjega šefa Propagandnega odseka pri IOOF 

tov. Ziherla Borisa, se imenuje tov. Krivic3 dosedanji član Lju
bljanskega poverjeništva. Tov. Pavle naj se glede poslovanja AGIT- 
propa z njim točno pogovori.
IV. V načelu se sprejme predlog tov. Petra in Saše o ustanovitvi 

Slovenskega narodnega gledališča4, ki bi kot samostojna ustanova 
bil direktno pod IOOF. Tov. Saša naj pripravi koncept odloka in 
predloge za ravnatelja, intendanta, tehničnega vodja in režiserje. 
Dosedanja gledališka skupina naj se pomnoži z novimi člani, kate
re naj se pozove iz Ljubljane.

V. Na telegram prof. Rudolfa5 iz Kaira, ki gaje naslovil predse
dniku in s katerim se stavlja na razpolago, naj tov. Saša odgovori 
v smislu splošne politike OF in s posebnim pozivom, da prof. Ru
dolf v inozemstvu nastopi proti londonski begunski vladi in njeni 
politiki.

Miha B

3 Vladimir Krivic.
4 Slovensko narodno gledališče je ustanovil Izvršni odbor OF z odlokom o 
ustanovitvi in imenovanjem njegovega vodstva dne 12. januarja 1944 (ARS, 
sign.: AS 1670, IOOF, šk.7 (438J/I).
5 Prof. Ivan Rudolf, politik in časnikar. Član organizacije TIGR in tajnik Ju
goslovanskega odbora z Italije. Leta 1929 se je iz Italije (Gorice) umaknil v 
Jugoslavijo, kjer je deloval v emigrantskih organizacijah. Pred napadom na Ju
goslavijo aprila 1941 je odšel na Bližnji Vzhod in Egipt, kjer je med primorskimi 
Slovenci agitiral za vstop v jugoslovansko kraljevo vojsko. Sodeloval je z bri
tansko obveščevalno službo ter pomagal pri odpravah primorskih padalcev v 
okupirano Slovenijo.
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ZAPISNIK SEJE IZVRŠNEGA ODBORA OF 
DNE 17. OKTOBRA 19431

ŠT. 84

Seja IOOF dne 17. okt. 1943.2

Navzoči: Saša [Josip Vidmar], Andrej [Josip Rus], Pavle [Edvard 
Kocbek], Peter [ Boris Kidrič], Drejče [France Lubej], Miha [dr. 
Marijan Brecelj]

I.. Glede predlogov Upravne komisije za izdajo Odlokov glede 
pooblastila Upravni komisiji za izvajanje mobilizacijskega 
odloka3 o poslovanju sodišč, zemljiške knjige in varuškega 
oddelka4, odloka o prometu z nepremičninami5, odloka o 
bonih kot obveznem plačilnem sredstvu6 ter odloka o 
pobiranju davkov7 se sklene, da se odloki načelno sprejmejo. 
Upravni komisiji se pa naroči, da odloke pregleda in jih stilizira.

II. Ing. Lojzetu Rojcu -  Mihi T. izreka Izvršni odbor pohvalo za 
organizacijo Zbora odposlancev slovenskega naroda8.

1 Izvirnik je v ARS, sign.: AS 1670, IOOF, šk. 1 (432)/I. Prav tam je ohranjena 
tudi rokopisna zabeležka seje, kjer so naštete le obravnavane teme in podatek, 
da so bili naslednji dan poklicani na sejo tudi člani Vrhovnega plenuma OF. 
Glej dok. št. 85.
2 Glej še Kocbek, Listina, str. 399.
3 Gre za odlok Izvršnega odbora OF dne 18. oktobra 1943 v izvršitev sklepa 
Zbora odposlancev slovenskega naroda o splošni mobilizaciji . Odlok pooblašča 
Upravno komisijo za osvobojeno slovensko ozemlje, da »v vseh konkretnih pri
merih mobilizacije ljudske sile in gmotnih sredstev , ki se tičejo osvobojenega 
ozemlja, izdaja odredbe v obsegu potreb« (ARS, sign.: AS 1670, IOOF, šk. 7 
(438)/I; Šnuderl, Dokumenti dok. št. 92, str. 114).
4 Odlok Izvršnega odbora OF dne 18. oktobra 1943 o ustavitvi poslovanja 
rednih sodišč, o poslovanju zemljiške knjige in nepravdnih sodnih oddelkov je 
v ARS, sign.: AS 1670, IOOF, šk. 7 (438)/I; Šnuderl, Dokumenti, dok. št. 94, 
str. 115-116.
s Odlok Izvršnega odbora OF dne 18. oktobra 1943 o omejitvi prometa z ne
premičninami, gospodarskimi podjetji in imovinskimi pravicami je v ARS, sign.: 
AS 1670, IOOF, šk. 7 (438)/I; Šnuderl, Dokumenti, dok. št. 93, str. 114-115.
6 Osnutek odloka Izvršnega odbora OF o veljavnosti bonov, ki ga je izdal fi- 
nančno-gospodarski odbor OF, kot plačilnega sredstva je v ARS, sign.: AS 1644, 
UK, šk. 1 (439)/1.
7 Osnutek odloka Izvršnega odbora OF o začasnem pobiranju davkov je v 
ARS, sign.: AS 1644, UK, šk. 1 (439)/I.
8 Glej dok. št. 81.
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III. Glede predsednikovega predloga o udeležbi Slovencev v 
zavezniški sredozemski komisiji9 se sklene, da se ta predlog 
sporoči tov. Krištofu10, ki naj ga predloži Titu11 in Dr. Ribarju12 
na pretres.

IV. Kulturniški kongres13. Vrši naj se v toku 14. dni. Organizacijo 
prevzame Saša, Pavle in Šnuderl14.
Referate: Saša, Pavel, ing. Kumbatovič15.

V. Glede žen in družin članov Izvršnega odbora in Plenuma
se sprejme sklep, da prizadeti možje glede kraja bivanja sami 
poskrbe in sicer na različnih krajih, v tej dolini naj se žene 
in družine ne naseljujejo. IO bo nudil pomoč v tem, da 

bo pristojne okrožne oz. rajonske odbore obligiral za pomoč16.
K seii se povabijo člani Plenuma tov. : Sernec17, Svetek18, Šnuderl, 
Vavpetič19, Jeras20

1. Vojaška in politična situacija -  poroča tov. Peter

Nadaljevanje razširjene seje 18. X. Navzoči isti21.
Gospodarsko poročilo -  tov. Vavpetič

Miha B

9 Po kapitulaciji Italije septembra 1943 je predsednik ZDA Franklin D. Roo
sevelt objavil ustanovitev medzavezniške komisije za območje Sredozemskega 
morja, v kateri je sodelovala tudi Sovjetska zveza. Naloga komisije je bila vzpo
stavitev dokončnega vojaškega in političnega premirja z Italijo in s tem miru 
na območju Sredozemlja ter reševanje vprašanj, ki bi nastala tudi na drugih 
ozemljih po zavezniški zasedbi. Nastanjena je bila v Alžiru. Notico je objavil Slo
venski poročevalec, leto IV, št. 21, 2. oktober 1943.
10 Edvard Kardelj,
n Josip Broz - Tito.
12 Dr. Ivan Ribar.
13 Prvi kongres slovenskih kulturnih delavcev je bil šele 4. in 5. januarja 1944 
v Semiču. Glej dok. št. 96, op. 3.
14 Dr. Makso Šnuderl.
15 Ing. Filip Kumbatovič.
16 Na osvobojeno ozemlje so predvsem iz Ljubljane pripotovale žene oz. dru
žinski člani članov Izvršnega odbora in Vrhovnega plenuma OF, kar je povzroči
lo težave z njihovo namestitvijo in oskrbo.
17 Ing. Dušan Sernec.
18 France Svetek.
19 Dr. Lado Vavpetič.
20 Josip Jeras.
21 Glej dok št. 85.
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Št. 85

ZAPISNIK SKUPKE SEJE VRHO¥NEGA PLENUMA OF
IN IZVRŠNEGA ODBORA OF
DNE 18. OKTOBRA 19431

18./X. - nadaljevanje razširjena seia2

I. Gospodarstvo - poročilo tov. Vavpetiča3 
Tehnika - dogovorjeno kako - Sklep:

1.) V tiskarnah propagando 
in tiste nujne stvari, ki...
2.) Vse drugo v ciklostilnih
3.) Direktive Peter4 + Miha5

2.1 Posolilo6 - Kampanja:
Sklep 1) vodi naj pri nas Vavpetič

2) Posojilna ekipa
3) agit-prop pomaga - Krivic7
4.) Gledališko skupino -  pomaga ekipa 

na okrožja -  pisma8
5) angažirati vse odposlance
6) Ena št. Poročevalca -  posojilna kampanja
7) » Kmečki glas - »
8) predsednik proglas
9) Proglas IO9 ( Peter )

1 Izvirnik, napisan s svinčnikom, je v ARS, sign.: AS 1670, IOOF, šk. 1 (432)/
I.
2 Glej dok. št. 84. Glej še Kocbek, Listina str. 400-402 in Šnuderl, Dnevnik
II, str. 55.
3 Dr. Lado Vavpetič.
4 Boris Kidrič.
s Dr. Marijan Brecelj.
6 Izvršni odbor OF je 8. oktobra 1943 razpisal 3% posojilo Narodne osvobo
ditve in ga nato z odlokom v začetku decembra 1943 zaradi nemške ofenzive 
podaljšal do konca decembra 1943. Glej dok. št. 77, op. 8.
7 Vladimir Krivic.
8 Izvršni odbor je 19. oktobra 1943 poslal na okrožne odbore OF dopis, v 
katerem jim je sporočil, da bo v okviru splošne kampanje za posojilo Narodne 
osvoboditve od 23. oktobra dalje nastopala tudi gledališka skupina, ki bo na 
kulturnih mitingih posebej posvetila del programa propagandi za to posojilo 
(ARS, sign.: AS 1670, IOOF, šk. 3 (434J/I).
9 Proglas Izvršnega odbora OF: Slovenci, Slovenke! Posojilo, ki ga je razpisal 
Izvršni odbor, je v ARS, sign.: AS 1644, UK, šk. 2 (440)/I.
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10) Članke: Sernec10, Jeras11, Drejče12
General -  lajtnant13, duhovnik Mikuž14 
( Gl. poveljstvo ), po 20. članki proglasi gotovi15

11) Industrijski proglas 16-  in ekipa
12) IO - okrožnica17 - Miha

SPŽZ - » - Joža18
ZSM -  » - Drejče

13) Listi po Agit -  propu - Krivic 
Plakati po Vavpetiču - Petru

3) Nakup:
Kratkoročna posojila - najema Finančni odsek z jamstvom IO -
organizirajo okrožja
Deblokiranje

III. Odloki

10 Ing. Dušan Sernec.
11 Josip Jeras.
12 France Lubej.
13 Jaka Avšič.
14 Dr. Metod Mikuž.
15 Besedilo je pripisano ob strani.
16 Verjetno gre za Poziv gospodarstvenikov na osvobojenem ozemlju. Osnutek 
poziva je v ARS, sign.: AS 1644, UK, šk. 1 (439)/III.
17 Okrožnica Izvršnega odbora OF dne 19. oktobra 1943 okrožnim odborom 
OF za posojilno kampanjo je v ARS, sign.: AS 1670, IOOF, šk. 1 (432)/II.
18 Lidija Šentjurc
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ŠT. 86

ZAPISNIK SKUPNE SEJE VRHOVNEGA PLENUMA OF IN
IZVRŠNEGA ODBORA OF
DNE 21. OKTOBRA 19431

21/ X.
Seia IO + Pl2 (navzoči kot prej)3
Situacija (Peter4) nemška ofenziva5 - vojaško poročilo

ŠT. 87

ZAPISNIK SKUPNE SEJE VRHOVNEGA PLENUMA OF IN 
IZVRŠNEGA ODBORA OF 
DNE 26. OKTOBRA 1943'

26/X. -  na poti2 fseia: plen + IO

situacija in ofenziva v teku 
Sklep: Peter3 + Miha4 k štabu s pooblastilom za IO

1 Izvirnik, napisan s svinčnikom, je v ARS, sign.: AS 1670, IOOF, šk. 1 
(432)/I.
2 Glej še Šnuderl, Dnevnik II, str. 58.
3 Glej dok. št. 84 in 85.
4 Boris Kidrič.
5 Nemška okupacijska vojska je 21. oktobra 1943 začela z veliko očiščevalno
ofenzivo proti enotam slovenske narodnoosvobodilne vojske na območju Dolenj
ske in Notranjske, k ije  trajala do 12. novembra 1943. Vodstvo narodnoosvobo
dilnega gibanja se je zato moralo umakniti deloma v podzemna skrivališča na 
Kraljevem kamnu v Kočevskem rogu, deloma k vojaškim enotam in v okrožja na 
terenu. Več glej NOV 1941-1945 (tretja izdaja), Ljubljana 1978, str. 594-605; 
Mikuž, Pregled NOB, knj. III, str. 139-140; Ferenc, Ljudska oblast, knj. 2, str. 
172-179.
1 Izvirnik, napisan s svinčnikom, je v ARS, sign.: AS 1670, IOOF, šk. 1 (432)/I.
2 Glej dok. št. 86, op. 5.
3 Boris Kidrič.
4 Dr. Marijan Brecelj.
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ŠT. 88

ZAPISNIK SKUPNE SEJE VRHOVNEGA PLENUMA OF IN
IZVRŠNEGA ODBORA ©F
DNE 6. NOVEMBRA 1943'

6 /XI. Plen + IO2 (brez Petra3)

Miha4 poročilo - Ureditev bivanja5

ŠT. 89

ZAPISNIK SEJE VRHOVNEGA PLENUMA OF 
DNE 8. NOVEMBRA 19431

Sei a Plenuma 8. XI. 1943.2
Navzoči: Saša [Josip Vidmar], Andrej [Josip Rus], Pavle [Edvard 
Kocbek], Drejče [France Lubej], Gašper [Tone Fajfar], Miha [dr. 
Marijan Brecelj -  Miha B.], Sernec [ing. Dušan], Vavpetič [dr. 
Lado], Šnuderl [dr. Makso], Jeras [Josip], Svetek [France].

I. Poročilo o notranjem vojaškem in političnem položaju. (Miha) 
Odobrijo se politični in organizacijski ukrepi, kakor sta jih 
napravila tov. Peter3 in Miha.

1 Izvirnik, napisan s svinčnikom, je v ARS, sign.: AS 1670, IOOF, šk. 1 
(432)/I.
2 Glej Šnuderl, Dnevnik II, str. 68.
3 Boris Kidrič.
4 Dr. Marijan Brecelj.
s Večina članov Izvršnega odbora in Vrhovnega plenuma OF se je zaradi nem
ške ofenzive z Baze 20 umaknila v podzemni bunker v bližino tehnike »Urška 
14« v kraški vrtači na Kraljevem kamnu, kjer so kasneje zanje zgradili tudi novo 
barako. Več glej Krall, Partizanske tiskarne I. Osrednje tiskarne, str. 87-88.

1 Izvirnik je v ARS, sign.: AS 1670, IOOF, šk. 1 (432)/I.
2 Glej še Kocbek, Listina, str. 451-453.
3 Boris Kidrič.
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II. Drugo zasedanje AVNOJ- a4
Tov. Miha poroča o sklicanju AVNOJ- a, ki ima namen, da 
se načelno izjavi o begunski vladi in kralju ter da postavi 
začasno vlado.
Predlog AVNOJ-a je, da prideta v to začasno vlado od 
Slovencev

tov. Kocbek kot poverjenik za prosveto 
tov. Sernec kot poverjenik za finance 
tov. Kardelj5 pa za podpredsednika 

dočim bi tov. Rus prevzel mesto podpredsednika AVNOJ-a. 
Zborovanja AVNOJ-a naj se udeleže vsi na zboru 
odposlancev izbrani delegati. 6
Sklep: 1. Načelni politični predlogi soglasno sprejeti.

2. Glede slovenskega zastopstva v začasni vladi 
soglasnost, le tov. Andrej si pridrži pravico7 
razgovora s tov. Petrom, preden se izjavi.
3. Vsi, ki zmorejo pot, naj gredo na zborovanje.
Za slučaj, da delegacija ne bi mogla biti dovolj 
številna, se glede pooblastila domenimo kasneje.
4. Imenuje se 42 namestnikov, kakor so razvidni iz 
seznama v brošuri8 o zboru odposlancev.

Miha B

4 Drugo zasedanje Protifašističnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije 
(AVNOJ) je bilo 29. novembra 1943 v Jajcu v Bosni, na katerem sta bila med 
drugim sprejeta tudi sklepa, da se jugoslovanski begunski vladi v Londonu in 
kralju Petru II Karadjordjeviču odvzamejo vse pravice zakonite jugoslovanske 
vlade in se ustanovi Nacionalni komite osvoboditve Jugoslavije (NKOJ).
5 Edvard Kardelj.
6 Na Zboru odposlancev slovenskega naroda v Kočevju od 1. do 3. oktobra
1943 so bili za člane delegacije AVNOJ izvoljeni: Jaka Avšič, dr. Aleš Bebler, 
Franc Becele, France Bevk, dr. Marijan Brecelj, Tone Fajfar, Janez Hribar, Ma
rija Ivančič, Božidar Jakac, Josip Jeras, Edvard Kardelj, Stane Kavčič, Boris 
Kidrič, Edvard Kocbek, Boris Kraigher, Maks Krmelj, dr. Anton Kržišnik, Franc 
Leskošek, France Lubej, dr. Pavel Lunaček, Ivan Maček, Sandi Majcen, dr. Me
tod Mikuž, Vojko Nemec, Ivan Novak, Jože Penca, Zoran Polič, Franc Rozman, 
Mara Rupena, Josip Rus, Stane Semič Daki, ing. Dušan Sernec, France Svetek, 
dr. Makso Šnuderl, Peter Stante, Mica Šlander, Franc Škerlj, dr. Lado Vavpetič, 
Josip Vidmar, dr. Jože Vilfan, Albin Vipotnik in Jože Zemljak.
7 Slede prečrtane besede: »glede svoje osebe«. Josip Rus je imel pomislek na 
imenovanje ing. Serneca, ker je bil minister v predvojni jugoslovanski kraljevi 
vladi.
8 Brošura: Zbor odposlancev slovenskega naroda, Sklepi, dokumenti in govo
ri, zvezek 1, Založba in redakcija Izvršni odbor Osvobodilne fronte slovenskega 
naroda /1943/ je v ARS, sign.: AS 1887, Zbirka NOB tiska, šk. 24, št. 939. V 
seznamu delegatov za AVNOJ sta po pomoti izpadla Jože Penca in Jože Ze
mljak. Glej dok. št. 91.
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ŠT. 90

ZAPISNIK SEJE VRHOVNEGA PLENUMA OF
DNE 9 . NOVEMBRA 19431

Seia plenuma 9. XI. 19432

Navzoči vsi3 razen Krištofa [Edvard Kardelj], Luke [Franc 
Leskošek], Serneca [ing. Dušan] in Svetka [France ].

I. Tovariš Peter4 poroča o glavnih točkah drugega zasedanja 
AVNOJ-a.
Na podlagi debate, v kateri so se vsi navzoči člani izjavili 
o načelnih vprašanjih glede begunske vlade in kralja, 
glede postavitve začasne vlade in ureditve Jugoslavije 
na federativnem principu, se ugotovi popolna soglasnost.

II. Drugega zasedanja AVNOJ-a, naj se udeleže vsi 
delegati AVNOJ-a5 ki so dosegljivi. Tov. Šnuderl6 
ostane zaradi bolezni doma, prav tako Sernec in Svetek.

Miha B7

1 Izvirnik je v ARS, sign.: AS 1670, IOOF, šk. 1 (432)/I.
2 Glej še Kocbek, Listina, str. 455.
3 Glej dok. št. 54, op. 3 in dok. št. 80, op. 2.
4 Boris Kidrič.
5 Glej dok. št. 89, op. 7.
6 Dr. Makso Šnuderl.
7 Dr. Marijan Brecelj.
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ŠT. 91

Sei a IO 10. XI. 1943.
Navzoči vsi2 razen Krištofa [Edvard Kardelj] in Luke [Franc
Leskošek].

I. Sklep: Drugega zasedanja AVNOJ-a3 se obvezno udeleže 
vsi člani IO.

II. Z ozirom na Andrejeve4 pomisleke glede Sernečeve5 
kandidature v začasni vladi, sklene IO:
ako ne bo možna udeležba delegacije na samem 
zasedanju pristanemo na predlog predsedstva AVNOJ-a, 
da prevzame mesto poverjenika za finance v začasni 
vladi ing. Sernec Dušan. Če se pa delegacija udeleži 
zborovanja, bo glede Sernečeve kandidature sklepala 
na licu mesta. -
Sklep sprejet soglasno6, tov. Andrej se glasovanja vzdrži.

III. Za čas odsotnosti Izvršnega odbora vršijo tekoče posle 
za IO tovariši člani plenuma Matija7, Marjeta8 in Rudi9.

IV. Ugotovi se, da so med delegati AVNOJ-a izpadli v 
brošuri10 o prvem Zboru odposlancev slovenskega 
naroda tovariša Zemljak Joško in Penca Jože. Med 
delegate AVNOJ-a jih vključimo pri predsedstvu 
AVNOJ-a.

Miha B11

ZAPISNIK SKLEPOV SEJE IZVRŠNEGA ODBORA OF
DNE 10. NOVEMBRA 19431

1 Izvirnik je v ARS, sign.: AS 1670, IOOF, šk. 1 (432J/I.
2 Glej dok. št. 54, op. 3.
3 Drugo zasedanje Protifašističnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije 
(AVNOJ) je bilo 29. novembra 1943 v Jajcu v Bosni. Iz Slovenije se gaje udeleži
lo 17 delegatov, in sicer: Josip Vidmar, Edvard Kardelj, Boris Kidrič, Josip Rus, 
Edvard Kocbek, Franjo Lubej, Tone Fajfar, Zoran Polič, dr. Marijan Brecelj, dr. 
Lado Vavpetič, Josip Jeras, dr. Pavel Lunaček, Božidar Jakac, Mica Šlander, 
Ivan Novak, general Jaka Avšič in dr. Metod Mikuž.
4 Josip Rus. Glej dok. št. 89, op. 7.
5 Ing. Dušan Sernec.
6 Sledita prečrtani besedi »proti glasu«.
7 Ivan Maček.
8 Zdenka Kidrič.
9 Viktor Avbelj.
10 Glej dok. št. 89, op. 8.
11 Dr. Marijan Brecelj.
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ZAPISNIK SEJE SLOVENSKE DELEGACIJE ZA DRUGO 
ZASEDANJE PROTIFAŠISTIČNEGA SVETA NARODNE 

OSLOBODITVE JUGOSLAVIJE 
DNE 29. NOVEMBRA 1943 V JAJCU1

ŠT. 92

Seja slovenske delegacije za drugo zasedanje AVNOJ-a dne 29. XI. 
1943 v Jajcu.

Navzoči: Saša [Josip Vidmar], Krištof [Edvard Kardelj], Peter [Boris 
Kidrič], Andrej [Josip Rus], Pavle [Edvard Kocbek], Drejče [France 
Lubej], Gašper [Tone Fajfar], Marko [Zoran Polič], Miha [dr. 
Marijan Brecelj], Vavpetič [dr. Lado], Jeras [Josip], dr. Igor [Pavel 
Lunaček], Jakac [Božidar], Mica [Šlander], Očka [Ivan Novak], 
Mikuž [dr. Metod], Jaka [Avšič].

I. Referat tov. Krištofa o splošnem političnem in vojaškem položaju 
v Jugoslaviji ter o pripravah za drugo zasedanje AVNOJ-a. S 
posebnim ozirom na izjavo o begunski jugoslovanski vladi in kraju 
ter o nameravani federativni ureditvi Jugoslavije.

II. Debata -  referat tov. Krištofa od vseh članov delegacije sprejet.

III. Delegacija pregleda vse sklepe, ki so pripravljeni za drugo 
zasedanje. Vseh devet sklepov pregleda, stavi svoje pripombe 
in določi za končno redakcijo teh sklepov od strani slovenske 
delegacije tov. Krištofa in Pavla.

IV. O predsedstvu AVNOJ-a se s strani Slovencev predlagajo 
sledeči tovariši: tov. Andrej kot podpredsednik, kot člani pa tov. 
Jaka, Bevk France, Jeras Josip, Krištof, Peter, Luka2, Mikuž,
Saša. Predlog sprejet s tem, da se v Predsedstvo predlaga še tov. 
Gašper. (Kar se naknadno sprejme).

V. V nacionalni komitet osvoboditve Jugoslavije s slovenske strani 
predlagajo tovariši: tov. Krištof kot podpredsednik, tov. Pavle kot 
poverjenik za prosveto, tov. Sernec3 kot poverjenik za finance in

1 Izvirnik je v ARS, sign.: AS 1670, IOOF, šk. 1 (432)/I.
2 Franc Leskošek.
3 Ing. Dušan Sernec. Glej dok. št. 89, op. 7.
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tov. Kržišnik4 kot poverjenik za socialno politiko. Predlog se od 
strani slovenske delegacije soglasno sprejme, le tov. Andrej se ne 
strinja s kandidaturo tov. Serneca.

VI. V delavno predsedstvo na zborovanju AVNOJ-a se s strani 
slovenske delegacije predlaga tov. Saša, v verifikacijski odbor pa 
tov. Miha.

Miha B

ŠT. 93

ZAPISNIK SESTANKA SLOVENSKE DELEGACIJE ZA 
DRUGO ZASEDANJE PROTIFAŠISTIČNEGA SVETA 
NARODNE OSVOBODITVE JUGOSLAVIJE {AVNOJ} 

DNE 1. DECEMBRA 1943 
Z JOSIPOM BROZOM-TITOM1

Sestanek slovenske delegacije s tovarišem Titom2 dne 1. XII. 1943 

Navzoči vsi člani slovenske delegacije3.

I. Tovariš Krištof4 poda analizo borbe slovenskega naroda in 
označi njegovo vlogo v bodoči državi.
II. Tov. Tito: Poudarja velik pomen edinstva slovenskega naroda 
sedaj in v bodoče in izjavlja, da ne sme in ne more imeti slovensko 
ljudstvo nobene bojazni glede ravnopravnosti in samostojnosti 
slovenskega naroda. Mere ki morda sedaj izgledajo centralistične 
so le nujnost za uspešno borbo in potrebne, da pred zunanjim 
svetom predvsem pred zavezniki dokažemo skupno voljo 
jugoslovanskih narodov do osvoboditve in da iz političnih razlogov 
nastopamo kot enota. Angleži so se bali, da bomo izkoristili

4 Dr. Anton Kržišnik

1 Izvirnik je v ARS, sign.: AS 1670, IOOF, šk. 1 (432)/I.
2 Josip Broz - Tito.
3 Gre le za tiste od dvainštiridesetih izvoljenih delegatov na Zboru odposlan
cev slovenskega naroda od 1. do 3. oktobra 1943 v Kočevju, ki so se udeležili 
drugega zasedanja Protifašističnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije (AV
NOJ) 29. novembra 1943 v Jajcu. Glej dok. št. 91, op. 3 in Ferenc, Ljudska 
oblast, knj. 2, str. 287 in sl.
4 Edvard Kardelj
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pravico do samoodločbe, ki jo daje atlantska karta5 in da se bodo 
v napačnem tolmačenju teh pravic jugoslovanski narodi med 
seboj razcepili. Ker je dokazal potek borbe jugoslovanskih narodov 
do sedaj ravno obratne uspehe, zato taka popularizacija s strani 
zapadnih zaveznikov. Zasluga Slovencev je, da so prvi dosegli to 
edinstvo in dajali ostalim narodom ta vzgled. V pogledu bodoče 
borbe, pravi tovariš Tito, da bo še težka, da bo treba dvigniti v 
konkretno borbo vse in mobilizirati vse sile za vojsko, kar bo sedaj 
po jasnih odločitvah AVNOJ-a veliko lažje. Ponovno poudarja, da 
so Slovenci prinesli odločilen delež k jugoslovanskem edintvu. 
Opozarja na to, da se izogibamo vsakih medsebojnih sporov, ki 
so sedaj spričo velikih dogodkov brez pomena in da pobijamo 
sektaštvo. Kar zadeva bodočega vojaškega položaja označuje tov. 
Tito položaj Slovencev kot težak zaradi geografske lege naše zemlje 
in pravi, daje treba pričakovati prav na tem ozemlju še težkih 
borb. Svetuje, da naj poslušamo njihove sugestije, ker očuvati 
je treba živo silo in če je zato potreben taktičen umik, se ga ni 
izogibati. Naša borba je v zunanjem svetu že toliko uspela, da ni 
potreba da za vsako ceno držimo košček osvobojenega ozemlja. 
Obljubuje, da bo poslal našemu Glavnemu štabu izkušene 
komandante, ker po njegovem mnenju je potreba naš vojaški 
vodstveni kader utrditi.

Posebej pa poudarja sodelovanje med Slovenci in Hrvati naj bo 
v vojaškem in političnem oziru kar najtesnejše. Svari pred vsakim 
sporom glede mej, ker to sedaj ni prav nič važno.

Kje se borijo naše čete je vseeno, gre za osvoboditev vseh 
jugoslovanskih narodov in notranje meje moramo slabiti. Za 
osvoboditvijo slovenskega Primorja in Koroške ne stoji samo naša 
slovenska vojska ampak vsa naša armija. Izjavlja, da upa da bo 
kmalu prišel v Slovenijo in naroča, da naj vsem ponesemo njegov 
pozdrav

V diskusijo posežejo vsi člani delegacije.
Tov. Saša6 predlaga, da bi Slovenci imeli svojega stalnega 

zastopnika pri Hrvatih, Hrvati pa pri Slovencih. Tov. Tito pozdravi 
ta predlog in svetuje čimprejšnjo realizacijo.

Tov. Andrej7 razloži vlogo Sokolstva v Sloveniji in njegovo

5 Izjava, imenovana Atlantska listina, ki sta jo podpisala Franklin D. Roose
velt in Winston Churchill na sestanku na ladji »Augusta« v zalivu Nove Fun- 
dlandije in objavila 14. avgusta 1941. Obsegala je osem točk, v katerih so bila 
določena načela povojne ureditve sveta, ki naj bi živel v miru, svobodi, pravič
nosti in neodvisnosti, o človekovih pravicah in ciljih vojne.
6 Josip Vidmar.
7 Josip Rus.
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priključitev osvobodilni borbi.
Tov. Pavle8 govori o vtisih, ki jih je dobil o delu Vrhovnega 

vodstva in izjavi pozitivno sodbo. Posebno poudari Titovo osebno 
prijateljstvo do Slovencev.

Tov. general Avšič9 sproži vprašanje jezika v naši vojski in 
poudarja, daje v preteklosti prav to vprašanje vnašalo v vojsko 
veliko nezadovoljstvo.

Tito nato odgovori: jasno, povsem jasno je, vi ste slovenska 
vojska zato morate imeti v njej slovenski jezik od vrhovnih 
komand so najnižjih edinic.

To. Gašper10 govori o odnosih KP in KS11 v Sloveniji in poudarja 
enotnost slovenskega delavstva brez razlike nazora v sedanji 
borbi.

Tito: Da, v prvi vrsti je treba doseči edinstvo delavstva.
Ne stremeti za tem, da se ustvari neka skupna sindikalna 
organizacija, to trenutno ni važno in tudi ne more taka rešitev 
doseči višjih smotrov in zajeti višjih nalog, katere ima danes 
delavni človek. Doseči je treba organizacijo v narodu, kjer bo 
nastopal delavec kot borec in garant boljšega socialnega reda, ne 
le zase ampak za ves narod za vse človeštvo. Delavci morajo vsi 
v našo skupno fronto, ker danes so del naroda in nič drugega. 
Borbo za boljše življenje in to ni nobena fraza, ne bomo pustili in 
ne bomo odložili puške prej, dokler ne bodo dejansko ustvarjeni 
pogoji za življenje, ki je vredno človeka. Današnji čas je dejansko 
čas velike revolucije. Ta revolucija se ne odigrava na hrbtu 
notranjih razrednih sil, ampak na hrbtu svetovnega fašizma in s 
tem vse reakcije na svetu in doma.

Tov. Vavpetič12 pojasnjuje pomen in delo kmetsko delavskega 
gibanja in njegove priključitve OF. V drugem delu pa govori o 
gospodarskih vprašanjih Slovenije.

V debato posežejo tudi ostali člani, nakar tovariš Saša zaključi 
posvetovanje in se zahvali tov. Titu za njegove besede in za vse 
njegovo dosedanje delo.

Miha B13

8 Edvard Kocbek.
9 Jaka Avšič.
10 Tone Fajfar.
11 Krščanski socialisti.
12 Dr. Lado Vavpetič.
13 Dr. Marijan Brecelj.
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ŠT. 94

ZAPISNIK SEJE VRHOVNEGA PLENUMA OF
DNE 22. DECEMBRA 1943'

Seia plenuma 22. XII. 1943.
Navzoči: Saša [Josip Vidmar], Peter [Boris Kidrič], Drejče [France 
Lubej], Gašper [Tone Fajfar], Marko [Zoran Polič], Miha [B - dr. 
Marijan Brecelj] , Vavpetič [dr. Lado], Mikuž [dr. Metod] in Jakac 
[Božidar].

I. Tov. Peter poda situacijsko politično in vojaško poročilo 
za čas odsotnosti slovenske delegacije in IOja2. Ugotovi 
se izpremenjen političen in vojaški položaj ter potrebo 
posvetiti pozornost Štajerski in Gorenjski. V to svrho 
se pooblasti tov. Peter, da pripravi vse potrebno za 
poživitev političnega in vojaškega dela v teh delih Slovenije.

II. Vsi člani plenuma se obvežejo za sodelovanje pri politični 
kampanji za drugo zasedanje AVNOJ-a. V tem oziru se sklene 
izdati posebno številko Poročevalca3, Uradna brošura
o AVNOJ-u4 in Navodilo vsem okrožnim odb.5, da prično 
s shodi, mitingi in sestanki, na katerih naj obrazlože pomen 
zgodovinskih sklepov drugega zasedanja AVNOJ-a in 
iz katerih naj pošiljajo udeleženci pozdrave Nacionalnemu 
komitetu, maršalu Titu6 in predsedstvu AVNOJ-a.
Potrdi se okrožnica na okrožne odbore glede AVNOJ-ske 
kampanje.

Miha B

1 Izvirnik je v ARS, sign.: AS 1670, IOOF, šk. 1 (432)/I.
2 Misli udeležbo slovenske delegacije in članov Izvršnega odbora OF na dru
gem zasedanju AVNOJ 29. novembra 1943 v Jajcu. Delegacija se je vrnila v 
Slovenijo v Kočevski rog 14. decembra 1943.
3 Slovenski poročevalec. Posebna izdaja o II. zasedanju AVNOJ-ja, leto IV, št. 
28a, december 1943.
4 Brošura: Sklepi drugega zasedanja Protifašističnega sveta narodne osvobo
ditve Jugoslavije (AVNOJ). Izdalo Predsedstvo AVNOJ 1943 (34 strani) je v ARS, 
sign.: AS 1887, Zbirka NOB tiska, šk. 24, št. 941.
5 Okrožnica Izvršnega odbora OF dne 18. decembra 1943 okrožnim odborom 
in aktivistom OF o pomenu drugega zasedanja AVNOJ in njegovi popularizaciji 
na terenu je v ARS, sign.: AS 1670, IOOF, šk. 1(432)/II.
6 Josip Broz - Tito.
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ŠT. 95

ZAPISNIK SEJE IZVRŠNEGA ODBORA OF
DNE 29. DECEMBRA 1943'

Sei a IO 29. XII. 1943.
Navzoči Saša [Josip Vidmar], Peter [Boris Kidrič], Drejče [France 
Lubej], Gašper [Tone Fajfar], Marko [Zoran Polič], Miha [B - dr. 
Marijan Brecelj]

I. Sklene se, da se pripravi kongres kulturnih delavcev2. Referata 
prevzameta tov. Saša in Jakac3. Tehnične priprave izvrši tovariš 
Miha.
II. Sklene se pripraviti duhovniško konferenco4. Priprave prevza
me tovariš Peter.

Miha B

1 Izvirnik je v ARS, sign.: AS 1670, IOOF, šk. 1(432)/I.
2 Prvi kongres slovenskih kulturnih delavcev je bil od 4. do 5. januarja 1944 
v Semiču. Glej dok. št. 96, op. 3.
3 Božidar Jakac (1899-1989), slikar, grafik.
4 Duhovniška konferenca je bila šele spomladi leta 1944.
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ŠT. 96

ZAPISNIK SEJE IZVRŠNEGA ODBORA OF DNE
9. JANUARJA 1944 Z NADALJEVANJEM DNE

10. JANUARJA 19441

Seia IO 9. I. 1944.2
Navzoči Saša [Josip Vidmar], Peter [Boris Kidrič], Gašper [Tone 
Fajfar], Drejče [France Lubej], Marko [Zoran Polič], Miha [B - dr. 
Marijan Brecelj].

A. I. Analiza kulturniškega kongresa3, ki seje vršil 4. I. 44. 
Referira tovariš Saša in stavi predloge glede organizacije 
dela v posameznih panogah, tako literarnega dela, glasbe, 
upodabljajoče umetnosti, gledališča in znanosti.
Tovariš Peter poda s svoje strani oceno kongresa in označi 
dve stopnji v pogledu sodelovanja kulture v osvobodilni borbi, 
stopnjo pritegnitve k osvobodilni borbi in stopnjo tvornosti. 
Prva je v redu, druga zahteva poglobitve in novih prijemov 
dela.
Sklepi: Izda se dekret o osnovanju Slovenskega narodnega 
gledališča na osvobojenem ozemlju4. Za ravnatelja se 
imenuje tov. Kumbatovič5, za dramaturga tov. Klopčič6.
Člane naj predlagata Saša in Kumbatovič. Dekret sestavi 
Miha.

II. Izda naj se grafični zbornik, literarni zbornik in skupni 
zbornik. Oskrbi naj sestavo tov. Saša in Jakac.7

III. Tovariš Saša naj s posebnimi pismi pozove literate k 
sodelovanju v naših rednih publikacijah in za prispevke v 
imenovane zbornike.

1 Izvirnik je v ARS, sign.: AS 1670, IOOF, šk. 1 (432)/I.
2 Glej še Fajfar, Odločitev, str. 442.
3 Prvi kongres slovenskih kulturnih delavcev je bil od 4. do 5. januarja 1944 v
Semiču. Udeležilo se ga je 70 oseb. Temeljni referat o kulturi v narodnoosvobo
dilnem boju je imel Josip Vidmar, Božidar Jakac pa referat o snovi, ki ga nudi 
osvobodilni boj slovenskim umetnikom. Glej poročilo o kongresu v Slovenskem 
poročevalcu, leto V, št. 2, 13. januar 1944.
4 Odlok Izvršnega odbora OF dne 12. januarja 1944 o ustanovitvi Slovenske
ga narodnega gledališča in o imenovanju njegovega vodstva in članov je v ARS, 
sign.: AS 1670, IOOF, šk. 7(438)/I).
5 Ing. Filip Kumbatovič.
6 Mile Klopčič.
7 Božidar Jakac.
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IV. Izda naj se zbirka Borovih8 in Kajuhovih9 pesmi.
B. I. Osnuje naj se Znanstveni institut pri IO10, za direktorja

se imenuje dr. Fran Zwitter, za namestnika Boris Ziherl, 
za člane kolegija pa Černej11, Ude12, Zemljak13, Avčin14, 
Krašovec15, Sernec16, Pirkovič17, Krivic18, Lunaček19. 
Osnova dela naj bo razgovor, ki gaje imel tovariš Peter z 
Zwittrom, Černejem, Udetom in Zemljakom, kar člani IO 
soglasno sprejmejo.

C. Pregleda se dosedanji uspeh AVNOJ-ske kampanje v 
Sloveniji20. Rezultat je dober. Tovariš Miha naj sestavi 
poročilo za RSJ.

Nadaljevanje 10. I.
1. Tovariš Tine Koren21 instruktor IO se napoti v Novomeško 

okrožje. Direktive mu da tovariš Peter.
2. Finančno okrožnico22 in okrožnico glede izgonov23 sestavi 

tovariš Miha.

8 Vladimir Pavšič - Matej Bor.
9 Karel Destovnik.
10 Odlok Izvršnega odbora OF dne 12. januarja 1944 o ustanovitvi Znan
stvenega inštituta pri Izvršnem odboru OF je v ARS, sign: AS 1670, IOOF, šk. 
7(432)/I. Dne 12. marca 1944 je Predsedstvo SNOS izdalo odlok o preimeno
vanju Znanstvenega inštituta pri IOOF v Znanstveni inštitut pri Predsedstvu 
SNOS (ARS, sign.: AS 1643, SNOS, šk. 1(447)/I).
11 Dr. Darko Černej.
12 Lojze Ude.
13 Jože Zemljak.
14 Dr. France Avčin.
15 Dr. Stane Krašovec.
16 Ing. Dušan Sernec.
17 Ivo Pirkovič.
18 Vladimir Krivic.
19 Dr. Pavel Lunaček.
20 Okrožnica Izvršnega odbora OF dne 18. decembra 1943 (glej dok. št. 94,
op. 5) je okrožnim odborom OF naročala, da morajo o poteku in uspehih kam-
panje za popularizacijo sklepov AVNOJ-a redno poročati Izvršnemu odboru OF.
21 Janez Stanovnik.
22 Okrožnica Izvršnega odbora OF dne 17. januarja 1944 okrožnim odborom 
in aktivistom OF o finančnem poslovanju v okrožjih je v ARS, sign.: AS 1670, 
IOOF, šk. 1 (432)/II.
23 Okrožnica Izvršnega odbora OF dne 17. januarja 1944 okrožnim odborom 
OF glede izgona belogardističnih družin in prepovedi branja sovražnega časo
pisja je v ARS, sign.: AS 1670, šk. 1 (432)/II. V njej Izvršni odbor poudarja, da je 
neprimerno in politično škodljivo, da nekatera okrožja izdajajo odloke o izgonu 
belogardističnih družin, ker to lahko storijo le v izjemnih primerih sodišča. Ena
ko je z izdajanji odlokov o prepovedi branja sovražnega tiska (Slovenca, Jutra, 
Slovenskega doma itd.), ker je Izvršni odbor OF že pred časom izdal odlok o 
prepovedi razpečavanja in širjenja protinarodnega tiska (glej Dokumenti, knj. 9, 
dok. št. 69, str. 234-236).
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3. Na podlagi poročila tov. Mihe se rešijo posamezna 
organizacijska vprašanja. Rešitev razvidna iz korespondence.

Miha B

ŠT. 97

ZAPISNIK SEJE IZVRŠNEGA ODBORA OF Z ZASTOPNIKI 
PROTIFAŠISTIČNEGA SVETA NARODNE OSVOBODITVE 
JUGOSLAVIJE jAVNOJJ IN NACIONALNEGA KOMITEJA 

OSVOBODITVE JUGOSLAVIJE jNKOJJ 
DNE 29. JANUARJA 19441

Seia IO z zastopniki AVNOJ-a in Nac. Komiteta. 29. I. 1944.

Navzoči: Saša [Josip Vidmar], Krištof [Edvard Kardelj], Pavle 
[Edvard Kocbek], Peter [Boris Kidrič], Gašper [Tone Fajfar], Drejče 
[France Lubej], Miha [ B -  dr. Marijan Brecelj], 
dr. Ribar [Ivan]2, Zečevič [Vlada]3, Filipovič [Sulejman]4, Vujačič 
[Marko]5, Vujadinovič [?]6, Vujasinovič [Todor]7, Pijade [Moša]8.

Predsednik tov. Saša pozdravi goste: zastopnike AVNOJ-a in 
NKOJ.

I. Ljudski zbor v Črnomlju.9 Sklene se, da se vrši veliko
ljudsko zborovanje v svrho popularizacije sklepov drugega 
zasedanja AVNOJ-a.

Spored zborovanja bo sledeč:
1.) Otvoritev zborovanja -  tov. Peter

1 Izvirnik je v ARS, sign.: AS 1670, IOOF, šk. 1 (432)/I.
2 Dr. Ivan Ribar, predsednik AVNOJ.
3 Vlada Zečevič, poverjenik za notranje zadeve NKOJ.
4 Sulejman Filipovič, poverjenik za gozdove in rudnike NKOJ.
s Marko Vujačič, podpredsednik AVNOJ.
6 Uredništvu ni uspelo identificirati osebe.
7 Todor Vujasinovič, član AVNOJ, poverjenik za gospodarsko obnovo NKOJ.
8 Moša Pijade, podpredsednik AVNOJ.
9 Veliko ljudsko zborovanje ob koncu kampanje za popularizacijo sklepov 
drugega zasedanja AVNOJ 29. novembra 1943 je bilo 30. januarja 1944 v Čr
nomlju. Stenografski zapisnik govorov na zborovanju je v ARS, sign.: AS 1643, 
SNOS. šk. 15 (459). Poročilo o zborovanju je objavil Slovenski poročevalec, leto 
V, št. 5, 8. februar 1944. Glej še Fajfar, Odločitev, str. 451.
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2.) Referati: dr. Ribar, Krištof, Marko Vujačič, Pavle, Suleman 
Filipovič, Vlada Zečevič in zaključno besedo Saša.
Kratko se prediskutirajo osnutki govorov posameznih 
referentov.

II. Sklicanje slovenskega plenuma OF.10
Tov. Peter poroča o potrebi sklicanja plenuma 
Osvobodilne fronte, ki naj se vrši za čas prisotnosti 
zastopnikov AVNOJ-a in NKOJ. Sprejeto.

Miha B

ŠT. 98

ZAPISNIK SEJE IZVRŠNEGA ODBORA OF 
DNE 3. FEBRUARJA 19441

Seia IO dne 3. II. 1944
Navzoči: Saša [Josip Vidmar], Krištof [Edvard Kardelj], Andrej 
[Josip Rus], Pavle [Edvard Kocbek], Peter [Boris Kidrič], Drejče 
[France Lubej], Gašper [Tone Fajfar], Miha [B - dr. Marijan 
Brecelj].

I. 1./ Poročilo tov. Krištofa o vojaškem in političnem položaju od 
29. XI. 43. dalje.
Karakteristika in analiza šeste nemške ofenzive.2 
Četništvo.
Odjek AVNOJ-a v zavezniškem svetu in v Jugoslaviji. 
Maček3 in HSS. Zasedanje pozicij v ustaškem aparatu. 
Iskanje zvez z ZAVNOH-om. Zadržanje Magovca.4

io Gre za sklic prvega zasedanja Slovenskega narodnoosvobodilnega odbora 
(SNOO), k ije  bilo od 19. do 20. februarja 1944 v Črnomlju. Glej dok. št. 140.

1 Izvirnik je v ARS, sign.: AS 1670, IOOF, šk. 1 (432)/I.
2 Nemška vojska je začela ofenzivne operacije proti enotam narodnoosvobo
dilne vojske Jugoslavije 3. decembra 1943 ob rekah Lim in Drina, naslednji 
dan, 4. decembra v Dalmaciji in jugozahodni Bosni, 5. decembra 1943 v osre
dnjem delu Hrvaške.
3 Dr. Vlatko Maček, vodja Hrvaške kmečke stranke (HSS).
4 Dr. Božidar Magovac, hrvaški politik, urednik Doma, glasila Hrvatske se
ljačke stranke (HSS) in član izvršnega odbora HSS.V času druge svetovne vojne 
član Izvršnega odbora ZAVNOH; izdajatelj lista Slobodni dom na osvobojenem 
ozemlju; tretji podpredsednik NKOJ.
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Reakcija v kairski vladi.
Makedonija -  razgibano polit, življenje.
Sodelovanje z Bolgarijo, Grško, Albanijo.

2./ Poročila tov. Pavleta o delu NKOJ 
Ureditev resornega dela.
Enotna struktura in poenotenje političnih pokretov pri 
vseh narodih Jug.
»Narodno osvobojenje«5 - službeno in politično glasilo 
AVNOJ-a.
Zbornik za celo državo.

3./ Poročilo tov. Andreja o delu AVNOJ-a.
Ustanovitev zakonodajne komisije6.
Priprave za komisijo za preiskavo vojnih zločinov.7 
Enako priprave za versko komisijo.8 

Sklep: 1. Vrši naj se skupni sestanek IO, Plenuma, AVNOJ- a 
in NKOJ
2./ Izvrši naj se priprava za zakonodajno komisijo 
/ Andrej in Miha / . To bo imenoval Plenum.
3./ Predlog za sestav komisije za kaznovanje vojnih 
zločincev naj pripravita Andrej in Miha.

Imenoval jo bo IO.
II. Sklicanje Plenuma OF2 

Po poročilu tov. Petra:
Sklep: 1./ Zasedanje 16. t.m.

2./ Dnevni red:
a./ Otvoritev tov. Saša
b./ Politični referat - Krištof
c./ Razvoj slov. državnosti -  Peter 
č./ NOO odbori -  Miha
d./ Govor pri otvoritvi Slov. nar. gledališča -  Pavle
e./10 Deklaracija, predlogi, sklepi

5 List Narodno oslobodjenje. Organ Antifašističkog vjeća narodnog oslobodje- 
nja Jugoslavije /Jajce/ je izhajalo od 1. decembra 1942 do 25. januarja 1943; 
izšle so tri številke (glej Bibliografija izdanja u narodnooslobodilačkom ratu 
1941-1945, Beograd 1964, str. 636, št. 8626 ).
6 Odlok o ustanovitvi Zakonodajnega odbora SNOS dne 19. februarja 1944 je 
objavil Slovenski poročevalec, leto V, št. 6a, 1. marec 1944.
7 Odlok o ustanovitvi Komisije pri Predsedstvu SNOS za ugotavljanje zločinov 
okupatorjev in njihovih pomagačev dne 19. februarja 1944 je v ARS, sign.: AS 
1643, SNOS, šk. 1 (447)/I.
8 Odlok o ustanovitvi Verske komisije pri Predsedstvu SNOS dne 19. februarja 
1944 je v ARS, prav tam.
9 Gre za sklic prvega zasedanja Slovenskega narodnoosvobodilnega odbora 
(SNOO) od 19. do 20. februarja 1944 v Črnomlju. Glej dok. št. 140.
10 Naknadno je s puščico označeno, da je točka e) pred točko d)
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f./ »Kralj na Betajnovi«.11
3./ Tehnične priprave izvrši Miha.

III. Ob priliki razpusta Narodnega osvobodilnega sveta za 
Primorsko12 se predlaga, da Plenum izvoli v IO še 
tov. Bevka13.

Miha B

ŠT. 99 

ZAPISNIK SEJE IZVRŠNEGA ODBORA OF 
DNE 15. FEBRUARJA 19441

SeialO 15. II. 1944.2

Navzoči: Saša [Josip Vidmar], Krištof [Edvard Kardelj], Andrej 
[Josip Rus], Pavle [Edvard Kocbek], Peter [Boris Kidrič], Luka 
[Franc Leskošek], Drejče [France Lubej] , Gašper [Tone Fajfar], 
Miha [B -  dr. Marijan Brecelj].

I. Zasedanje SNOO3
A./ Referati:

1./ Krištof razloži vsebino svojega referata in predlaga, da 
se predloži zasedanju v odobritev resolucija4, ki naj potrdi delo 
slovenske delegacije na II. zasedanju Avnoja in ki naj sprejme

n Drama Ivana Cankarja. To je bila prva predstava, ki jo je 20. februarja 1944 
zvečer uprizorilo novoustanovljeno Slovensko narodno gledališče na zaključni 
slovesnosti prvega zasedanja SNOS v Črnomlju.
12 Narodnoosvobodilni svet za Primorsko Slovenijo je prenehal delovati 13. 
januarja 1944. Glej dok. št. 138.
13 France Bevk.
1 Izvirnik je v ARS, sign.: AS 1670, IOOF, šk. 1 (432)/I.
2 Glej še Fajfar, Odločitev, str. 459.
3 Prvo zasedanje Slovenskega narodnoosvobodilnega odbora (SNOO) je bilo 
od 19. do 20. februarja 1944 v Črnomlju. SNOO se je  preimenoval v Slovenski 
narodnoosvobodilni svet (SNOS) in postal najvišji predstavniški organ slovenske 
državnosti v okviru federativne Jugoslavije ter sprejel vrsto odlokov, sklepov, 
izjav in deklaracij. Glej dok. št. 140.
4 Deklaracijo SNOS dne 19. februarja 1944 o potrditvi dela slovenske dele
gacije na drugem zasedanju AVNOJ-a je objavil Slovenski poročevalec, leto V, 
(ljubljanska izdaja), št. 4, marca 1944.
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odločitev tega zasedanja -  sprejeto.
2./ Peter razloži vsebino svojega referata o graditvi 

slovenske narodne oblasti.
Kot rezultat tega referata naj se predlože zasedanju naslednji 
odloki, (glej priloženi seznam sklepov5)

Sprejeto.
3./ Miha predloži v kratkih potezah referat o gospodarstvu, 

financah in zdravstvu ter predlaga, da zasedanje sprejme 
naslednje odloke oz. sklepe: (Glej priloženi seznam sklepov6). 
Sprejeto.

4./ Drejče pove vsebino svojega prosvetnega referata. 
Sprejeto.

Vsak referent oskrbi za stilizacijo odlokov, ki spadajo pod 
njegov referat.

B./ V zakonodajni odbor pri SNOO se predlagajo sledeči 
tovariši:

za predsednika dr. Lado Vavpetič
člani: France Bevk, Jože Kralj, Maks Krmelj,

Ivan Novak, Kap. Štefan Pavšič, Josip Rus, Peter Stante, Vida 
Tomšičeva, dr. Jože Vilfan in Boris Ziherl.

C./ V komisijo za ugotovitev zločinov okupatorjev in njihovih 
pomagačev imenuje IO sledeče tovariše:

za predsednika dr. Maksa Šnuderla,
za člane: dr. Vito Kraigher, Tomšič Vida, Košir Fedor,
dr. Dougan Danilo, Pirkovič Ivo, Svetek France.

II. Organizacija odsekov:
Pri IOOF se ustanove naslednji odseki, katerim bodo načeljevali 
sledeči tovariši.

1./ Notranji odsek -  tov. Matija7,
2./ Odsek za graditev oblasti -  dr. Černej Darko,

Popit France,
Stanovnik Janez.

3./ Prosvetni odsek- Ziherl Boris, načelnik,
Smolej Viktor -  splošna prosveta 
Mencej8 -  Ljudske šole,
Kumbatovič9 -  umetnost.

5 Seznam ni priložen.
6 Seznam ni priložen.
7 Ivan Maček.
8 Martin Mencej.
9 Ing. Filip Kumbatovič.
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4./ Gospodarski odsek -  ing. Levstik10
5./ Zdravstveni odsek -  dr. Lado Milavec
6./Odsek za obnovo -  Jurančič11
7./ Finančni odsek -  Viktor Repič
8./Odsek za informacije n propagando -  Zemljak12.

Interno so med člani IO razdeljeni referati tako:
Peter 1., 2. in 8.
Drejče 3.
Luka 4.
Miha 5.
Gašper 6.
Marko13 7.

Agitprop se ukine in prevzame posle odsek št. 8, redakcija 
Poročevalca se osamosvoji.

III. Po predlogu tov. predsednika imenuje IO za člane SNG 
sledeče tovariše: Ivan Kuhar,

dr. Marijan Kozina, 
ing.arh. Branko Simčič 
Milan Venišnik.

Miha B

io Ing. Jože Levstik,
n Jože Jurančič.
12 Jože Zemljak.
13 Zoran Polič.



Št. 100

ZAPISNIK SEJE IZVRŠNEGA ODBORA OP
DNE 3. MARCA 19441

S e i a I O dne 3. marca 1944.2

Navzoči: Andrej [Josip Rus], Krištof [Edvard Kardelj], Pavle 
[Edvard Kocbek], Bevk [France], Luka [Franc Leskošek], Drejče 
[France Lubej], Gašper [Tone Fajfar], Miha [B. -  dr. Marijan 
Brecelj] ter načelnik odseka za notranje zadeve tov. Matija [Ivan 
Maček].

I. Prošnja za pomilostitev3 U d o v i č a  Leona.
Po poročilu tov. Mihe sklep: prošnji se ugodi in se smrtna kazen 
spremeni v kazen na prisilno delo. Če W S  sodbe še ni izdalo, naj 
v svoji sodbi to izvede.
Reši se tudi principielno vprašanje glede prošenj za pomilostitev v 
tem smislu, da se take prošnje dopuščajo in da jih rešuje IO oz. 
Predsedstvo SNOS.
II. Odseki:

Dopolnilni predlogi tov. Petra4, da se v odsek za graditev 
oblasti imenuje še tov. Krivic Vladimir, v prosvetni odsek 
tov. Apih5,
v zdravstveni odsek tov. dr. Ravnihar6 kot pomočnik 
načelnika dr. Milavca7 - 
se s p r e j m e j o .

1 Izvirnik je v ARS, sign.: AS 1670, IOOF, šk. 1 (432)/I.
2 Glej še Fajfar, Odločitev, str. 464.
3 Višje vojaško sodišče NOV in PO Slovenije je 28. februarja 1944 poslalo 
Izvršnemu odboru v reševanje prošnjo za pomilostitev Leona Udoviča, dijaka, 
roj. 6. avgusta 1926 v Ložu, ki ga je področno vojaško sodišče v Ribnici s sodbo 
13. februarja 1944, opr. št. PVS 24/44-20, obsodilo na smrt zaradi “izmikanja 
mobilizaciji, prostovoljnega sodelovanja v sovražni vojaški formaciji domobran
cev itd.” Sodbo je potrdilo tudi Višje vojaško sodišče. Izvršni odbor OF ga je s 
pomilostitvenim odlokom 3. marca 1944 pomilostil na prisilno delo (ARS, sign.: 
AS 1670, IOOF, šk. 3 (434) in 5 (436)/I ter AS 1851, GŠS, šk. 159 (119), Vpisnik 
W S  in šk. 245, Kazenski listi).
4 Boris Kidrič.
5 Milan Apih.
6 Dr. Anton Ravnikar. Glej dok. št. 122, op. 4.
7 Dr. Lado Milavec.
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V finančnem odseku se organizirajo oddelki: 
nadzorni -  vodja tov. Eržen Janez, 
posojilni -  vodja tov. Žagar Line8, 
računovodski in davčni. -  Predloge za vodje teh dveh 
predloži tov. Repič9, načelnik 
finančnega odseka.
S p r e j e t o .
Po predlogu tov. Luke naj se organizira gospodarski 
odsek tako:
oddelek za prehrano -  vodja dr. Pavlič Stane, 
oddelek za kmetijstvo -  vodja ing. Berkopec10, 
oddelek za gozdarstvo -  vodja ing. Zevnik11, 
oddelek za industrijo in obrt -  vodja Penca Jože, 
oddelek za trgovino -  vodja Novak Franc pod 
pogojem, da Glavni štab pristane na to. 
S p r e j e t o .

Informacijsko propagandnemu odseku se dodeli kot pomočnik 
načelniku Zemljaku12 Bravničar13.

Osnuje se Denarni zavod Slovenije pri SNOS14. Za 
predsednika se imenuje Dolinšek Lavoslav -  soglasno.

Odobri se emisija bonov15 in sicer 10 milijonov po Lit 1.
5 milijonov po Lit 5.
5 milijonov po Lit 10.

Tov. Peter se pooblašča, da pri angleški misiji urgira 
za pošiljko 90 milijonov Lit kot ostanek že odobrenega 100 
milijonskega posojila.16
III. Načelnik odseka za notranje zadeve tov. Matija poroča o 
organizaciji tega odseka in predloži organizacijsko shemo, (ki se

8 Karel Žagar - Line.
9 Viktor Repič.
10 Ing. Jože Berkopec.
11 Pravilno: Sevnik. Ing. Franjo Sevnik (1895-1980), gozdarski strokovnjak. 
Leta 1943 je odšel v partizane in sodeloval pri organizaciji gozdarske službe na 
osvobojenem ozemlju. Leta 1944/1945 je bil načelnik odseka za gospodarstvo 
pri Predsedstvu SNOS.
12 Jože Zemljak.
13 Dušan Bravničar.
14 Odlok Predsedstva SNOS dne 12. marca 1944 o ustanovitvi Denarnega 
zavoda Slovenije pri Predsedstvu SNOS glei Šnuderl, Dokumenti, dok. št. 128, 
str. 155-156.
15 Odlok Predsedstva SNOS dne 12. marca 1944 o pooblastitvi Denarnega 
zavoda Slovenije pri Predsedstvu SNOS za izdajo plačilnih bonov glej Šnuderl, 
Dokumenti, dok. št. 129, str. 156.
16 Glej prevode brzojavk angloameriške vojaške misije pri VŠ NOV in PO 3. in 
6. maja 1944 v ARS, sign.: AS 1657, Brecelj Marijan, šk. 1 /II.
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predloži zapisniku17) -  s p r e j e t o .
Personalni predlogi:

Oddelek za narodno zaščito -  vodja Mazovec18,
Oddelek za državno varnost -  začasno Matija,
Oddelek za inozemstvo -  
Oddelek za obveščanje - 
Oddelek za kadre - 
Poveljnik -  Stenjka21,
Nam. poveljnika -  Pepe22,
Politkomisar -  Tomaž23.
Načelniki Okrožnih izpostav:

Bela krajina -  Žugelj Martin,
Novo mesto -  Klement24,
Grosuplje -  Jevc25,
Ribnica -  Peter26,
Cerknica -  Krištof27,
Primorska -  Perc Mirko,

Za Gorenjsko, Štajersko in Koroško se postavijo začasno za 
izvrševanje teh poslov: Cveto28, Nace Volč29 in Kosta Dobravec30.

S p r e j e t o .
IV. Volitve v NOO.
Poroča tov. Peter. S postavljenimi principi: o maksimalni 
demokraciji; da se še ne objavljajo odvzemi državljanskih pravic; 
da ne volijo vsi, ki so prisotni na terenu; da volilne liste vlagajo 
naši odbori OF in posamezniki; da se voli na podlagi volilnih 
imenikov; da se postavijo volilne komisije; da naj bo število 
članov NOO 7 -  11; da se predsednik in tajnik volita posebej; da 
se istočasno z volitvami v Krajevne NOO vršijo volitve v okrajne 
skupščine; -  se vsi člani IO strinjajo.

Predloženi odloki31 o razpisu volitev in poslovanju NOO se

17 Organizacijska shema je priložena. Glej ilustracijo št. 9.
18 Jože Mazovec.
19 Edo Brajnik.
20 Dr. Vito Kraigher.
21 Bojan Polak.
22 Franc Stadler.
23 Lado Riha - Tomaž.
24 Franc Černe - Klemen.
25 Ivan Jevc - Čufi.
26 Albert Kovač - Peter.
27 Jože Koščak - Krištof Novšak.
28 Jaka Štucin.
29 Ignac Voljč - Fric.
30 Stane Bizjak.
31 Odlok Predsedstva SNOS (IOOF) dne 1. marca 1944 o razpisu volitev

Štefan19,
Vito20,
Stopar Viktor.



v principu sprejmejo. Zakonodajna komisija naj izvrši stilizacijo. 
Pred objavo naj dobe člani IO, ki to želijo, odloke na vpogled.

Po načelniku odseka za notranje zadeve predloženi pravilnik 
o izdajanju propustnic za civilni promet32 se v načelu sprejme. 
Podrobnosti naj izdela in naj izdaja predpise o civilnem prometu 
odsek za notranje zadeve sam, ter ga sme po potrebi tudi menjati.

V. O predlogu tov. Petra glede imenovanja Vrhovnega javnega 
tožilca in uvedbe prokurature sploh, se bo razpravljalo na 
prihodnji seji.

VI. Dodatno k sklepu zadnje seje33 se konstituira Komisija 
za ugotavljanje zločinov okupatorjev in njih pomagačev tako : 
predsednik dr. Makso Šnuderl,

Člani: dr. Vito Kraigher,
Vida Tomšič,
Ivo Pirkovič,
Ude Lojze,
Fedor Košir,
dr. Danilo Dougan,
dr. Žiga Vodušek.

Odlok in tehnične priprave za začetek poslovanja 
komisije prevzame Miha.

Miha B

krajevne narodnoosvobodilne odbore in okrajne narodnoosvobodilne skupščine 
in Pravilnik za poslovanje okrožnih, okrajnih in krajevnih volilnih komisij za 
volitve krajevnih narodnoosvobodilnih odborov in odposlancev v okrajne naro
dnoosvobodilne skupščine je objavil Uradni list SNOS, leto I, št. 1, 25. marec 
1944. Odlok Predsedstva SNOS dne 19. aprila 1944 o krajih, okrajih in okrožjih 
ter njihovih narodnoosvobodilnih odborih je objavil Uradni list SNOS, leto I, št.
2, 21. maj 1944. Glej Šnuderl, Dokumenti, dok. št. 124, str. 150-153, dok. št. 
134, str. 160-166 in dok. št. 136, str. 167-176.
32 Odlok o nadzorstvu gibanja civilnega prebivalstva in o uvedbi potnih do
volilnic je izdalo Predsedstvo SNOS dne 23. avgusta 1944. Na osnovi drugega 
člena tega odloka, ki je določil pristojnost izdajanja potnih dovolilnic organom 
odseka za notranje zadeve Predsedstva SNOS, je ta odsek izdal 5. septembra 
1944 navodila o izdajanju dovolilnic in jih nato 29. novembra 1944 še dopolnil. 
Glej ARS, sign.: AS 1643, SNOS, šk. 16 (460)/I.
33 Glej dok. št. 99.
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ZAPISNIK SEJE IZVRŠNEGA ODBORA OF
DNE 12. MARCA 19441

S e j a  IOOF dne 12. marca 1944.2

N a v z o č i :  Andrej [Josip Rus], Krištof [Edvard Kardelj], Pavle 
[Edvarda Kocbek], Peter [Boris Kidrič], Bevk [France], Drejče 
[France Lubej], Luka [Franc Leskošek], Gašper [Tone Fajfar], Miha 
[B. - dr. Marijan Brecelj].

I. Uvede se institut Glavnega javnega tožilca pri Predsedstvu 
SNOS. Predloženi odlok3 se soglasno sprejme.

Za Glavnega javnega tožilca se imenuje dr. Vito Kraigher.
S tem zapusti svoje mesto pri Odseku za notranje zadeve in pri 
Komisiji za ugotovitev zločinov.

II. Pri IOOF se ustanovi Nadzorna komisija4 z nalogo evidence, 
kontrole in vzgoje kadrov OF.

Za sekretarja te komisije se imenuje Gašper, član IO. Za ostale 
člane pa: Jeras5, Svetek6, Kardeljeva7, Krivičeva8, Stanovnik Janez, 
Popit Franc in Krivic Vlado.

III. Notranji referati v IO se spremene tako, da prevzame prosveto 
tov. Bevk, Drejče obnovo, Gašper pa ne prevzame nobenega 
odsekovnega referata.

1 Izvirnik je v ARS, sign.: AS 1670, IOOF, šk. 1 (432)/I.
2 Glej še Fajfar, Odločitev, str. 467.
3 Odlok predsedstva SNOS dne 12. marca 1944 o postavitvi in pristojnosti 
Glavnega javnega tožilca pri Predsedstvu SNOS je v ARS, sign.: AS 1643, SNOS, 
šk. 1 (447)/I; Šnuderl, Dokumenti, dok. št. 131, str. 157-158.
4 Sklep Izvršnega odbora OF dne 21. marca 1944 o ustanovitvi Nadzorne ko
misije pri Izvršnem odboru OF in imenovanju njenih članov je objavil Slovenski 
poročevalec, leto V, št. 8, 25. marec 1944; Šnuderl, Dokumenti, dok. št. 133, 
str. 159.
5 Josip Jeras.
6 France Svetek.
7 Pepca Kardelj.
8 Ada Dequal Krivic.



IV. Proslava 3 letnice obstoja OF9: tov. Krištof naj da iniciativo 
tov. Titu10 za izročitev poslanice slovenskemu narodu ob priliki 
te proslave. Enako naj da iniciativo, da pozdravi ob tej priliki 
Slovence Vseslovanski odbor v Moskvi in vidnejši Slovenci v 
Angliji in Ameriki (Furlan11, Adamič12 itd.).

Pripravi naj se posebna številka Slovenskega zbornika13, ki 
naj vsebuje sestavke vidnih političnih in kulturnih delavcev v OF 
ter prispevke naših likovnih umetnikov.

Krištof napiše brošuro o rešitvi slovenskega narodnega 
vprašanja v narodno osvobodilni borbi.14

Peter napiše brošuro: »Ob tretji obletnici OF«.15 
Slovensko nar. gled. priredi festival.
Material za Zbornik zbere Pavle.
Propagandni odsek prevzame priprave pod vodstvom tov. 

Petra.

V. Peter poroča o dosedanjih pripravah za volitve, (dva sestanka 
z belokranjskimi aktivisti, en sestanek z novomeškimi aktivisti, 
volilni odlok, volilna številka SP.)16

VI. Tekoče zadeve:
1./ Po Drejčetovem poročilu glede lista »Pionir«17 se sklene, da

9 Slavnostna akademija ob triletnici ustanovitve OF slovenskega naroda je 
bila 29. aprila 1944 v Črnomlju. Glej ARS, sign.: 1643, SNOS, šk. 55 (493).
10 Josip Broz - Tito. Poslanice: Pozdrav Osvobodilni fronti -  pozdrav maršala 
Tita Slovencem, Pozdrav AVNOJ-a Osvobodilni fronti ob njeni triletnici in Poz
drav Vseslovanskega odbora v Moskvi je objavil Slovenski poročevalec, leto V, 
št. 11, 11. maj 1944.
11 Dr. Boris Furlan (1894-1957), pravnik, pisatelj, do leta 1930 odvetnik v 
Trstu, nato v Ljubljani, od leta 1936 do odhoda v ZDA marca 1941 profesor 
na Pravni fakulteti v Ljubljani. V ZDA je deloval v podporo narodnoosvobodilni 
borbi v domovini. V kraljevi Šubašičevi vladi je postal prosvetni minister, po 
vojni dekan Pravne fakultete v Ljubljani. Leta 1947 je bil na t. i. Nagodetovem 
procesu obsojen na smrt in nato pomiloščen.
12 Louis Adamič (1898-1951), pisatelj, esejist in publicist, javni in politični 
delavec v ZDA, kamor se je izselil leta 1913; v času druge svetovne vojne po
budnik povezovanja slovenskih izseljeniških organizacij ne glede na politično 
usmeritev za podporo narodnoosvobodilnemu gibanju v Jugoslaviji. Umrl v ne
pojasnjenih okoliščinah.
13 Slovenski zbornik v letu 1944 ni bil natisnjen. Izšel je šele po končani vojni 
leta 1945.
14 Uredništvo ni moglo ugotoviti, za katero Kardeljevo brošura gre.
15 Brošura: Boris Kidrič, Tretje leto Osvobodilne fronte. Izdal Izvršni odbor 
Osvobodilne fronte, 1944 (ARS, sign.: AS 1887, Zbirka NOB tiska, šk. 8, št. 
369).
16 Glej dok. št. 100, op. 29.
17 List Slovenski pionir. Za svoje najmlajše izdaja Zveza slovenske mladine,
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ostane ta list kot mladinsko glasilo v redakciji ZSM, v kolikor pa 
prinaša gradivo za ljudske šole pa naj pri tem pisanju sodeluje 
prosvetni oddelek za ljudske šole. Tov. Bevk naj izvrši priprave za 
poseben šolski list.
2./ Tov. Šlibar18 (Martin z doline), kije bil od tov. Matije kot 
takratnega namestnika IO odpuščen kot član Gospodarske 
komisije za Topliško podokrožje, se namesti v našem šolstvu in 
sicer z zaposlitvijo, ki odgovarja njegovemu dosedanjemu delu 
v OF. Tov. Šlibarju piše IO dopis v svrho rehabilitacije glede 
njegovega neupravičenega odpusta.
3./ Namesto Penca Jožeta, člana Okrožnega odbora OF za 
Novo mesto, se imenuje tov. Trtnik -  Matevž19, dosedanji član 
Rajonskega odbora OF Stopiče.
4./ Z ozirom na sodelovanje Janeza Marna -  Črtomira Mraka20 pri 
belogardistični -  mihajlovičevski bandi v novomeškem okrožju, 
izda vodstvo KS letak in članek, v katerem naj Črtomira Mraka, 
kot bivšega aktivista KS, ožigosa za narodnega izdajalca.

5./ Z ozirom na pamflet »Novejša pisarija«21, ki gaje napisal Brejc 
Jože -  Franček, s sodelovanjem ostalih članov Agitpropa, izreče 
IO Agitpropu opomin s poukom, daje tak način razpravljanja 
škodljiv avtoriteti naših organov in nasproten interesom 
osvobodilne borbe.
6./ Anketo o Zwittrovem referatu22 o mejah se določi v toku 
prihodnjega tedna. Povabi naj se na anketo člane Znanstvenega 
instituta, Glavnega štaba in IO.

Miha B

1943-1945 (ARS, sign.: AS 1887, Zbirka NOB tiska, šk. 69).
18 Martin Šlibar.
19 Alojz Trtnik - Matevž.
20 Janez Marn - Črtomir Mrak iz Hinj pri Trebnjem, krščanski socialist, se je 
leta 1942 najprej vključil v NOB, bil tudi član novomeškega okrožnega odbora 
OF, a leta 1943 pobegnil v Ljubljano in se pridružil četnikom. Konec februarja 
1944 je zbral na Orlah pri Ljubljani skupino četnikov in jo v začetku marca pri* 
peljal na Dolenjsko, kjer so kot Mirenski četniški odred napadali partizane in 
aktiviste OF. Zato so krščanski socialisti novomeškega okrožja OF izdali pose
ben letak Kdo je Črtomir, kaj je Črtomir, v katerem so ljudem pojasnili njegovo 
izdajstvo (ARS, sign.: AS 1887, Zbirka NOB tiska, šk. 85).
21 Glej Fajfar, Odločitev, str. 467.
22 Dr. Fran Zwitter. Diskusijski sestanek o referatih dr. Frana Zwittra Pro
blem bodočih slovenskih meja in ing. Lojzeta Dularja Gospodarske pripombe k 
referatu o mejah je bil 20. marca 1944 v Semiču. Referata in zapisnik sestanka 
so v ARS, sign.: AS 1643, SNOS, šk. 13 (457)/I.
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ŠT. 102

ZAPISNIK SLAVNOSTNE SEJE IZVRŠNEGA ODBORA 
OF DNE 27. APRILA 1944 OB TRETJI OBLETNICI 

USTANOVITVE OSVOBODILNE FRONTE SLOVENSKEGA
NARODA1

SLAVNOSTNA SEJA IOOF OB TRETJI OBLETNICI 
USTANOSVITVE OSVOBODILNE FRONTE.

Dne 27. aprila 1944 ob 11. uri seje vršila slavnostna seja 
IOOF v proslavo tretje obletnice ustanovitve Osvobodilne Fronte.

Seje so se udeležili: člani Izvršnega Odbora tov.: Josip 
Vidmar, Boris Kidrič, dr. Marijan Brecelj, Tone Fajfar, Franc 
Leskošek, France Bevk, poverjenika v NKOJ-u tov.: ing. Dušan 
Sernec in dr. Anton Kržišnik, člani plenuma SNOS: dr. Darko 
Černej, Ivan Jeras, Vladimir Krivic, dr. Drago Marušič, dr. Metod 
Mikuž, France Svetek, Vida Tomšičeva in prof. Joško Zemljak 
ter zastopnika Slovenskega Poročevalca in Ljudske Pravice, dr. 
France Škerl in ing. Stane Oswald.

Tov. predsednik Josip Vidmar je odprl slavnostno sejo 
in pozdravil oba člana NKOJ ing. Serneca in dr. Kržišnika, 
navzoče člane Predsedstva Avnoja, člane Plenuma SNOS ter 
člane Izvršnega Odbora. V svojem govoru je omenil, da noče 
govoriti o pomenu Osvobodilne Fronte, pač pa ugotoviti dejstvo 
daje bil slovenski narod do 27. aprila 1941 razcepljen, razbit 
in brez moči. Osvobodilna Fronta pa je v teku triletne borbe 
preoblikovala slovenski narod v zmagovito silo. To pa ni zasluga 
samo funkcionarjev OF, prva zahvala gre KPS, ki je OF sprožila 
in organizirala in njena zasluga je tudi, daje OF tako hitro 
zaživela. Za to delo se je predvsem zahvalil dvema članoma CK 
KPS tov. Borisu Kidriču politsekretarju CK in tov. Leskošku 
Francu organizacijskemu sekretarju CK. Kljub vsemu, je poudaril 
govornik, pa lahko trdimo, da KPS ne bi uspela, če ne bi bilo med 
slovenskim narodom resnične svobodoljubnosti in pripravljenosti 
za to veliko borbo. Poklanja se temu duhu in čestita vsem, ki so 
člani tega naroda in vsem, ki so znali ob pravem času in v pravem 
trenutku prijeti za delo. Opravljeno delo nas bodri za bodoče 
težave. Hude izkušnje, tako zunanje kakor notranje so še pred 
nami, toda to kar smo napravili doslej je naše jamstvo za zmago v

l Izvirnik je v ARS, sign.: AS 1670, IOOF, šk. 1 (432)/I.
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bližnji prihodnosti.

Sekretar IOOF tov. Kidrič Boris je v svojem govoru izvajal: 
Nimam namena omenjati zgodovinskih dejstev naše borbe, pač pa 
bi hotel omeniti dva momenta, ki se mi zdita važna za nadaljnji 
razvoj in uspeh naše borbe. Enotnosti in tesni povezanosti vseh 
političnih skupin, ki tvorijo OF se je v teku triletne narodno 
osvobodilne borbe posrečilo omogočiti, da so prišle na oblast 
resnično demokratične sile in daje odstranjena nevarnost 
državljanske vojne po izgonu okupatorja. To dejstvo enotnosti je 
za nas brez dvoma najpomembnejše, to enotnost moramo čuvati 
tudi v bodoče, da zagotovimo slovenskemu narodu popolnoma 
svoboden razvoj.
Ob tej priliki je treba poudariti, da bo sovražnik še skušal razbiti 
našo enotnost, prav tako bodo skušali reakcionarji zanetiti borbo 
znotraj samih narodnih množic. Ob priliki triletnice naše borbe, 
moramo biti na jasnem, daje treba to za vsako ceno preprečiti 
in to bomo preprečili, če bomo nadaljevali borbo in varovali 
demokratske pravice, ki si jih je slovensko ljudstvo priborilo s 
svojo krvjo.

Druga izkušnja je izkušnja usodne povezanosti 
jugoslovanskih narodov. Slovenski narod, izpostavljen na vseh 
koncih in krajih pohlepom tujih imperializmov bi postal njihova 
žrtev, če ne bi bilo istočasnega odpora tudi drugih jugoslovanskih 
narodov. Toda s tem še ni izrečeno vse, uspehov OF, ki so bili 
zgodovinskega pomena zato se je pridružila pravilna politična in 
vojaška linija jugoslovanskega državnega vodstva, za katero se 
imamo zahvaliti predvsem tov. Titu2.

Danes gremo v vso jugoslovansko koncepcijo sproščeni 
brez bojazni za naše nacionalne pravice. Danes se še bojimo stare 
Jugoslavije in mislimo, da v jugoslovanski skupnosti obstoja 
nevarnost za samostojni razvoj slovenskega naroda. Dostikrat se 
dogaja, da pri manifestacijah naše osvobodilne misli ne vršimo 
zadostne povezanosti na Jugoslavijo. Toda zave [dati] se moramo, 
da brez Jugoslavije ne more biti govora o nadaljevanju politi[ke] 
in borbe za osvobojenje slovenskega naroda. Tudi v našem 
tisku premalo izkoriščamo uspehe jugoslovanskih osvobodilnih 
gibanj na drugih delih [drjžave. Naj četrto leto OF poteka v večji 
intenzivnosti jugoslovanske [konjcepcije na bazi demokratične 
federativne Jugoslavije.

Kar se tiče perspektiv lahko ugotovimo, da se nahajamo

2 Josip Broz - Tito.
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v končnih razdobjih naše domovinske vojne. S tem nočem reči, 
da bo vojne skoraj ko[nec], vojna se lahko še vleče, hočem pa 
poudariti, da so nastopili vsi znaki, ki govore za to, da ne stoji 
pred Hitlerjevo3 Nemčijo, njenimi zunanji[mi] sateliti in notranjimi 
pomagači nič drugega kot brezpogojna katastro[fa]. Gre za to, da 
izvojujemo končno zmago in to bo precej težko, kljub temu, da 
imamo ogromen moralni kapital v naših vojaških in političnih 
zmagah. Prav v teh končnih razlogih se bodo nakopičile notranje 
in zunanje politične težave in ovire. V tem razdobju je naša naloga 
izgrajevati do kraja vse to ker osvobodilno gibanje pomeni to je 
revolucijo v slovenskem narodu, pomeni prelomiti s tradicijo, z 
mentaliteto ljudskih množic, z vsem tem kar je v stari slovenski 
zgodovini veljalo za dobro. Ta končna razdobja bodo zelo težka, 
čeprav je naša zmaga po vsem tem, kar smo dosegli v treh letih 
borbe zagotovljena. Dejstvo, da bodo ta razdobja težka nam 
pravi, da se ne smemo pustiti uspavati. Ne sme se dogoditi 
da naši tov. prenehajo ostati budni. Gojiti morajo v sebi tiste 
kvalitete aktivistov OF, ki so nam omogočile zmago. Tu želim 
predvsem pokazati na moralnopolitični lik našega borca, oficirja, 
funkcionarja in aktivista. Ta lik je bil večkrat kršen. Začele so 
ga razjedati tiste otroške bolezni prve oblasti lahkomiselnost, 
birokratizem in mnogo kaj drugega. Ponovno moramo vzpostaviti 
ta moralnopolitični lik našega aktivista, ki ga odlikuje predvsem 
predanost do osvobodilne borbe slovenskega naroda. Smatram da 
bo moral Izvršilni Odbor temu vprašanju posvetit največjo pažnjo.

Druga naša naloga je do skrajnih možnosti okrepiti našo 
vojsko. Če smatramo, da se nahajamo, da se nahajamo v končnih 
razdobjih naše borbe je jasno, da bo poleg političnih in moralnih 
sposobnosti odločala predvsem sila, s katero bomo razpolagali.
Še niso vse narodne sile mobilizirane v NOV. V teh spomladnih in 
poletnih mesecih ko je postal sovražnik vse bolj udaren moramo 
doseči dokončno mobilizacijo vseh za orožje sposobnih narodnih 
sil. Očuvati moramo in dvigniti moralno politični lik našega borca, 
aktivista in funkcionarja. To nam jamči za zaupanje narodnih 
množic v naše funkcionarje, ki bodo delali na mobilizaciji vseh sil 
za našo vojsko.

Ing. Dušan Sernec: Govorim kot najstarejši med vami 
in bi želel pripomniti samo nekaj, mislim namreč, daje v obeh 
referatih mojih predgovornikov manjkala ena točka. Danes pred 
tremi leti so se sestali v Ljubljani delegati političnih skupin in

3 Adolf Hitler.
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dvignili prapor odpora slovenskega naroda proti okupatorjem 
in izvolili IOOF. Smatram da dolgujemo globoko zahvalo tem 
tovarišem in vsem onim, ki so vsa ta leta sodelovali v Osvobodilni 
Fronti. Borcem, ki so se na terenu golih rok prikopali do orožja in 
okupatorju na silo odgovarjali s silo. Vsem delavcem in delavkam 
na terenu, ki so s svojim delom podprli naše gibanje. Treba se 
je zahvaliti vsem, ki so se pridružili OF in ki z njo simpatizirajo.
To je zahvala za minulo dobo. Za bodočnost pa si moramo želeti 
mnogo uspeha in mnogo sreče. Kot tov. predsednik naj omenim 
tudi jaz svojo zahvalo predvsem Komunistični Partiji, kije bila 
stožer okrog katerega seje vse sukalo, edino ona je bila v stanu to 
gibanje voditi. Zjasnim pogledom v bodočnost z železno disciplino 
svojega članstva in s svojo strumno organizacijo je mogla danes 
pred tremi leti spočeti to naše gibanje. Vi ste vzbudili slovenski 
narod iz spanja in ponižnosti, da se je zavedel da se mora tudi 
on zavedati svojega dostojanstva in se braniti. Če bi imel danes 
legitimacijo, ki je nimam bi se vam zahvalil tovariši v imenu vsega 
slovenskega naroda.

Tov. Kidrič je sporočil daje prejel IOOF ob priliki triletnice
O F pozdravne brzojavke4 od maršala Tita, Predsedništva Avnoja 
in Vseslovanskega odbora v Moskvi, ta obletnica pa je bila že 
trikrat omenjena v zavezniških radijskih oddajah. Predlagam naj 
se tov. predsednik v imenu IOOF in v imenu slovenskega naroda 
zahvali5 tov. Titu, tov. dr. Ribarju6 in Vseslovanskemu odboru 
v Moskvi. Prosi naj tov. Tita da pri zavezniških vladah Anglije, 
Sovjetske zveze in Amerike tolmači voljo slovenskega naroda, 
da se skupno z vsemi narodi in vsemi svobodoljubnimi silami 
sveta hoče tudi slovenski narod boriti do konca za zmago nad 
okupatorji.

Tov. Vidmar smatra, daje predlog tov. Kidriča sprejet.

Ker je bil s tem dnevni red slavnostne seje izčrpanje tov. Vidmar 
slavnostno sejo zaključil.

4 Glej dok. št. 101, op. 10.
5 Zahvale Izvršnega odbora OF oz. njenega predsednika Josipa Vidmarja 
maršalu Titu, predsedniku AVNOJ dr. Ivanu Ribarju in Vseslovanskemu odbo
ru v Moskvi je objavil Slovenski poročevalec, leto V, št. 11, 11. maj 1944.
6 Dr. Ivan Ribar.



ŠT. 103

Sestanek Plenuma OF dne 26.VII. 1944.

Navzoči: Peter [Boris Kidrič], Luka [Franc Leskošek], Drejče 
[France Lubej], Bevk [France], Gašper [Tone Fajfar], Miha [B
- dr. Marijan Brecelj]; Jeras [Josip], Svetek [France], Zemljak 
[Jože], Vavpetič [dr. Lado], Černej[Darko], Toman [Tone], Krivic 
[Vladimir], Kovač [Stane], Jokl [France Popit].

ZAPISNIK SESTANKA VRHOVNEGA PLENUMA OF
DNE 26. JULIJA 19441

Tov. Peter otvori sestanek in pojasni, daje namen današnjega 
razgovora presoja politične situacije na Primorskem z ozirom na 
volitve2 in izgradnjo narodne oblasti.

Sledi poročilo tov. Popita Franca -  Jokla o poteku volitev na 
Primorskem. (Volitve so se vršile do sedaj v 10 edinicah in to v 
vseh okrožjih razen na Tolminskem,- Situacijsko poročilo kje 
so se volitve vršile in kje še ne -  povsod skoro 100% udeležba
-  volitve izzvenele bolj kot plebiscit za Jugoslavijo, kakor pa z 
zavestjo prevzema oblasti po izvoljenih zastopnikih -organizacijske 
pomanjkljivosti -  propaganda).
Poročila: razgovora se udeleže vsi člani Plenuma. Na podlagi 
izčrpnega poročila o vseh problemih v zvezi z volitvami na 
Primorskem se po zaključnih besedah tov. Petra ugotovi:
1./ IO je zavzel pravilno stališče, koje kljub nasprotnemu mnenju 
primorskega vodstva forsiral volitve.
2./ Dosedanji volitveni uspehi so veliki, vendar ne smejo našega 
aktiva napihniti, da se ne bi zavedal pomanjkljivosti in dolžnosti 
volilno kampanjo povečati.
3./ Za vsako ceno je treba nadaljevati z volitvami in to povsod, 
tudi v predelih, ki so po okupatorju kontrolirani, in celo v 
zasedenih krajih na konspirativen način. Forsirati volitve 
predvsem v okolici Trsta in ob naših nacionalnih mejah.
4./ Volitve popularizirati povsod doma in v inozemstvu, predvsem 
v Angliji.

1 Izvirnik je v ARS, sign.. AS 1670, IOOF, šk. 1 (432) I.
2 Gre za volitve krajevnih narodnoosvobodilnih odborov in odposlancev za 
krajevne narodnoosvobodilne skupščine, ki so se začele sredi junija 1944. Sku
pno so v Slovenskem Primorju izvolili več kot 500 KNOO, 21 okrajnih NOO in 4 
okrožne NOO. Več glej Tone Ferenc, Ljudska oblast, knj. 3, str. 191-344.
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5./ Pojačati kadre, ustanoviti upravno politično šolo ter okrajne 
kurze na Primorskem.

Realizacijo teh sklepov prevzameta tov. Peter in Miha.

Miha B

ŠT. 104

ZAPISNIK SEJE IZVRŠNEGA ODBORA OF 
DNE 30. JULIJA 19441

Seja IOOF dne 30. julija 1944.

Navzoči: Saša [Josip Vidmar], Andrej [Josip Rus], Peter [Boris 
Kidrič], Bevk [France], Drejče [France Lubej], Marko [Zoran Polič], 
Gašper [Tone Fajfar], Miha [B. - dr. Marijan Brecelj].

1./ Poročilo tov. Andreja o političnem in organizacijskem stanju 
na Hrvaškem ter o problemih Hrvatske s posebnim ozirom na 
sodelovanje Hrvatov in Slovencev v okviru Jugoslavije (zasedanje 
ZAVNOH-a2 in njegovi sklepi -  HSS -  hrvaška OF -  Hrvati -  
Slovenci).

Na podlagi diskusije in po zaključnem referatu tov. Petra se 
zavzame naslednje stališče:
1./ IO ugotovi izčrpnost Andrejevega referata in točnega 
opazovanja hrvaških razmer.
2./ Politični položaj in položaj v smislu zagotovitve pridobitev 
osvobodilnega gibanja jako pozitiven.
3./ Sodelovanje Slovencev in Hrvatov je treba pojačati.
4./ Izkoristiti je treba sodelovanje HSS in njeno vključitev na 
Hrvaškem v OF tudi pri nas.
5./ Popularizacija Hrvatske in hrvatsko-slovenskega bratstva v 
pogledu jačanja Jugoslavije.
6./ Poslati na Hrvatsko propagandiste oz. dopisnike.
7./ Realizirati takoj sklepe iz novembra 1943 glede stalnega 
zastopnika IO oz. Predsedstva SNOS3 pri ZAVNOH-u in obratno.

Miha B

1 Izvirnik je v ARS, sign.: AS 1670, IOOF, šk. 1 (432)/I.
2 Tretje zasedanje ZAVNOH je bilo 8. maja 1944. Poročilo o zasedanju in spre
jetih sklepih je objavil Slovenski poročevalec, leto V, št. 13, 1. junija 1944.
3 Za slovenskega zastopnika v ZAVNOH je bil imenovan Tone Fajfar.
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ŠT. 105

ZAPISNIK SESTANKA VRHOVNEGA PLENUMA OF OZ. 
SLOVENSKEGA NARODNOOSVOBODILNEGA SVETA 

DNE 8. AVGUSTA 19441

Sestanek Plenuma OF oz. SNOS dne 8. VIII. 1944.2

Navzoči: člani Predsedstva: Saša [Josip Vidmar], Luka [Franc Le
skošek], Bevk [France], Drejče [France Lubej], Miha [dr. Marijan 
Brecelj - Miha B]. Člani Plenuma: Ude [Lojze], Vavpetič [dr. Lado], 
Černej [Darko], Vito Kraigher, Tomšičeva [Vida], Zemljak [Joško], 
Kardeljeva [Pepca], Svetek [France], Jeras [Josip], Jakac [Božidar], 
Vrhovec [Alojz], Kovač [Stane], Krivic [Vladimir], Toman [Tone], 
Šnuderl [dr. Makso], Mikuž[dr. Metod] .
Člani uredništev: Oswald [Stane], Polič [Radko].

1./ Poročilo o političnem, organizacijskem in gospodarskem polo
žaju na Hrvatskem v zvezi s potovanjem članov juridične delegaci
je. Poroča: osnovni referat tov. Vavpetič, popis potovanja tov. Vito 
Kraigher, dodatne pripombe tov. Ude.

Po diskusiji pojasni tov. Miha sklepe Izvršnega Odbora v po
gledu Hrvatske. Te sklepe vzamejo navzoči na znanje in se z njimi 
strinjajo. Diskusija o razkroju bele garde in o sporazumu3. Z ozi
rom na zaključek seje Izvršnega Odbora4 z dne 8. 8. pojasni tov. 
Miha stališče IO v teh vprašanjih. Navzoči se s tem strinjajo.

Miha B

1 Izvirnik je v ARS, sign.: AS 1670, IOOF, šk. 1 (432)/I.
2 Glej Šnuderl, Dnevnik II, str. 272 in zapiske (13 strani) Vide Tomšič s tega 
sestanka v ARS, sign.: AS 1502, IOOF, šk. 1.
3 Glej dok. št. 106, op. 2 in 3.
4 Glej dok. št. 106.
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ŠT. 106

ZAPISNIK SEJE IZVRŠNEGA ODBORA OF
DNE 8. AVGUSTA 19441

Zapisnik seie Izvršnega odbora OF dne 8. VIII. 1944.
Navzoči: Saša [Josip Vidmar], Peter [Boris Kidrič], Luka [Franc 
Leskošek], Drejče [France Lubej[Bevk [France], Miha [B -  dr. 
Marijan Brecelj].

1. / Politična poročila tov. Petra v pogledu pravilnega 
postavljanja razkroja bele garde2 in sporazuma3. Kritika 
terena in tiska v pogledu propagande za ta razkroj. Padanje iz 
skrajnosti v skrajnost in sentimentalnost. Zavzeti je treba jasno 
pot nepopustljivega odnosa do pojava bele garde v vseh njenih 
odtenkih. Postopanje s pobeglimi švabobranci.

Sporazum se ne sme postavljati kot neka prelomnica v našem 
osvobodilnem gibanju, ampak gaje treba registrirati kakor enega 
izmed uspehov narodno osvobodilne borbe, ki nam more služiti 
pri razkroju4 švabobrancev in sredine.

1 Izvirnik je v ARS, sign.: AS 1670, IOOF, šk. 1 (432)/I.
2 Glej Odlok Predsedstva SNOS dne 20. avgusta 1944 o izrednih merah proti
pomagačem okupatorja, švabobrancev in drugih veleizdajnikov (Šnuderl, Doku
menti, dok. št. 151, str. 203-204) in okrožnico Izvršnega odbora OF dne 20. av
gusta 1944 okrožnim odborom OF v Ljubljanski pokrajini o uporabi in izvajanju 
tega odloka v ARS, sign.: 1670, IOOF, šk. 1 (432)/II.
3 Gre za sporazum, ki sta ga 16. junija 1944 na otoku Visu podpisala pred
sednik jugoslovanske kraljeve vlade dr. Ivan Šubašič in predsednik NKOJ mar
šal Josip Broz - Tito. Sporazum je določal, da bodo kraljevo jugoslovansko be
gunsko vlado sestavljale napredne in demokratične osebe, ki se niso pregrešile 
zoper narodnoosvobodilno gibanje. Nova vlada naj bi skrbela za organiziranje 
gmotne pomoči narodnoosvobodilni vojski in civilnemu prebivalstvu v domo
vini iz inozemstva, za ustanovitev enotnega predstavništva jugoslovanske vla
de, izdala deklaracijo, v kateri bi priznala narodne in demokratične pridobitve 
narodnoosvobodilne borbe, demokratično in federativno ureditev Jugoslavije, 
AVNOJ, NKOJ in obsodila vsako sodelovanje z okupatorjem. NKOJ je soglašal, 
da bo o državni ureditvi dokončno odločalo ljudstvo po osvoboditvi vse države. 
Sporazum je objavil Slovenski poročevalec, leto V, št. 19, 19. julij 1944, str. 1; 
natisnili so ga tudi kot letak (ARS, sign.: AS 1887, Zbirka NOB tiska, šk. 81). 
Izvršni odbor OF je dne 30. julija 1944 okrajne in krajevne odbore OF z okro
žnico seznanil s sporazumom Tito -  Šubašič in naročil s tem v zvezi kampanjo 
za pravilno razlago tega sporazuma. Glej ARS, sign.: AS 1502, IOOF, šk. 1/ II.
4 Slede prečrtane besede »bele garde in ».
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2./ POOF naj izda odlok5 o izgonu Kočevarjev iz štajerskega 
ozemlja.

3./ Aktivisti iz Revirjev, ki so bili pritegnjeni iz vojske, naj se 
vrnejo kot politični delavci nazaj na Štajersko. Priredi naj se jim tu 
10 -  14 dnevni kurs, ki ga bo vodil tov. Krivic.5

4./ Dobrunjskemu okraju se odobri pomoč v znesku Lit 
300.000. - .

5./ Izda naj se odlok, s katerim se dodeli zaslužnim borcem in 
političnim delavcem za Jugoslavijo za njihovo delo še izza prejšnje 
svetovne vojske pravico do pokojnine. To naj dobivajo seveda le 
tisti od njih, ki so brez sredstev. Zaenkrat se priznava pravica
do take pokojnine tov. univ. prof. dr. Niku Zupaniču7, bivšemu 
ministru in članu Jugoslovanskega odbora v Londonu.

6./ Tekmovanje8: Uvede se izdaja posebnega tekmovalnega lista, 
odobri se razpis in program. V tekmovalno komisijo pri IOOF
se imenujejo za predsednika tov. Lubej Franjo, za tajnika Cene

5 Pokrajinski odbor OF za Štajersko je dne 31. avgusta 1944 izdal odlok o 
izgonu od nemških oblasti naseljenih tujcev in odvzemu ter zaplembi njihove 
imovine. Glej ARS, sign.: AS 1670, IOOF, šk. 5 (436) /IV.
6 Vladimir Krivic.
7 Dr. Niko Zupanič (tudi Zupanič) (1876-1961), antropolog, etnolog, zgodovi
nar, politik. Politično je deloval za ustanovitev jugoslovanske države in za zdru
žitev Slovencev, zagovornik unitarizma, član Jugoslovanskega odbora; sodelo
val na pariški mirovni konferenci 1919/1920; član Narodne radikalne stranke, 
leta 1922-1923 minister brez listnice. Od leta 1920-1940 je bil ravnatelj Etno
grafskega muzeja v Ljubljani, nato profesor etnologije na etnološki katedri Uni
verze v Ljubljani Po kapitulaciji Italije septembra 1943 odšel na partizansko 
osvobojeno ozemlje v Belo krajino; bil dopisni član Znanstvenega inštituta pri 
Predsedstvu SNOS.
8 Gre za slovensko narodno tekmovanje, ki ga je Izvršni odbor OF napovedal 
z okrožnico 30. junija 1944 pokrajinskim in okrožnim odborom OF, najprej od 
20. julija do 20. oktobra 1944 pod geslom “Vse za dokončno zmago” in nato z 
okrožnico 19. julija 1944 spremenil za čas od 20. avgusta do 20. oktobra 1944 
ter določil program za izdelavo okvirnega načrta. Dne 3. avgusta 1944 je nato 
Izvršni odbor OF to novo “Tekmovanje zmage” od 20. avgusta do 20. oktobra 
1944 tudi razpisal. Glej ARS, sign.: AS 1670, IOOF, šk. 1 (432)/III in Slovenski 
poročevalec, leto V, št. 21, 10. avgust 1944. Za ocenjevanje rezultatov tekmova
nja po odborih OF je Izvršni odbor OF imenoval posebno tekmovalno komisijo 
pri IOOF, ki je spremljala potek tekmovanja in pripravila tudi posebno glasilo 
Tekmovanje zmage. Prva številka je izšla 10. avgusta 1944 (ARS, sign.: AS 1887, 
Zbirka NOB tiska, šk. 76). Poročila posameznih odborov OF o poteku in rezulta
tih tekmovanja so v ARS, sign.: AS 1670, IOOF, šk. 10 (443)/VII.
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Kranjc, za člane pa tov. Kardeljeva9, Jeras10, Svetek11, Vrščajeva12 
in Beblerjeva13.

7./ Zaradi bližajočega se odločilnega razvoja vojne se skliče 
aktiv OF iz cele Slovenije za konec avgusta.14

8./ V zvezi z ustanovljenimi odnosi med Hrvati in Slovenci 
se na podlagi referatov iz prejšnje seje15 ter na podlagi tam 
doprinešenih zaključkov sklene naslednje: a/ Takoj naj odideta 
na Hrvaško dva žurnalista tov. Polič16 in Potrč17, b/ priredi
se sestanek iz vodečih tovarišev iz Slovenije in Hrvaške, c/ 
Organizirajo naj se ekskurzije od ca 50 ljudi iz Slovenije v Hrvaško 
in narobe. To naj bodo predstavniki vseh slojev naših organizacij, 
iz NOO odborov itd. Ustanovi se stalno dopisništvo v Hrvatski 
za slovenske liste in v Sloveniji za hrvatske liste. Kot delegat 
Predsedstva SNOS oz. IOOF naj gre prvi na Hrvatsko tov. Fajfar.18

Miha B

9 Pepca Kardelj.
10 Josip Jeras.
11 France Svetek.
12 Zima Vrščaj Holy.
13 Vilma Bebler.
14 Drugi zbor aktivistov OF se ni vršil konec avgusta, ampak od 4. do 6. 
septembra 1944 v Črnomlju. Na njem seje zbralo več kot 600 udeležencev. Na 
zboru so obravnavali predvsem politična vprašanja narodnoosvobodilnega boja 
v zvezi z nalogami za poslednje obdobje vojne. Referate so imeli Edvard Kardelj
o nalogah narodnoosvobodilnega gibanja, Boris Kidrič o političnih in organiza
cijskih vprašanjih OF, dr. Marijan Brecelj o graditvi nove oblasti in Franc Lesko
šek o gospodarskih vprašanjih. Glej ARS, sign.: AS 1643, SNOS, šk. 55 (493)/IV 
in šk. 56 (494)/II in III. Referate: Edvard Kardelj, Na predvečer zmage. Referat 
na II. zboru aktivistov OF 4. septembra 1944, Boris Kidrič, Referat o politični 
vzgoji narodnih množic, o množičnem delu in organizacijskih vprašanjih Osvo
bodilne fronte (4. september 1944) in Marijan Brecelj, O izgradnji slovenske 
narodne oblasti, 1944 je Izvršni odbor OF izdal tudi kot brošure (ARS, sign.: AS 
1887, Zbirka NOB tiska, šk. 2, št. 71, šk. 7, št. 327 in šk. 8, št. 364).
15 Glej dok. št. 105.
16 Radko Polič.
17 Ivan Potrč.
18 Tone Fajfar. Na Hrvaško je odšel 24. avgusta 1944. Glej Fajfar, Odločitev, 
str. 496 in sl.
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ŠT. 107

ZAPISNIK SEJE IZVRŠNEGA ODBORA OF
DNE 7. SEPTEMBRA 1944'

Seia IO dne 7. 9. 1944.
Navzoči: Saša [Josip Vidmar], Krištof [Edvard Kardelj], Peter [Boris 
Kidrič], Drejče [France Lubej], Marko [Zoran Polič], Miha [dr. 
Marijan Brecelj - Miha B.].

I. Proslava prihoda sovjetske armade na jugoslovanska tla in 
odlikovanja2. Priredi IO. Vodi preds. Vidmar, govori tov. Kidrič 
in zastopniki iz posameznih pokrajin. Sodeluje godba Glavnega 
štaba. Povabijo se zavezniške misije in člani Glavnega štaba.

II. Odlok o sodiščih3. Odlok se ponovno pregleda. Sklene se še 
ustanovitev Vrhovnega sodišča ter se končna redakcija poveri tov. 
Vavpetiču4 in Mihi. Odlok sprejet.

III. Na podlagi poziva Predsedstva AVNOJ-a se določi za odhod na 
sejo tov. Mikuž5, Jeras6 in Fajfar7.

1 Izvirnik je v ARS, sign.: AS 1670, IOOF, šk. 1 (432)/I.
2 Ob prihodu sovjetske Rdeče armade 6. septembra 1944 na jugoslovanska 
tla in podelitvi visokih sovjetskih odlikovanj voditeljem, generalom in oficirjem 
jugoslovanskega narodnoosvobodilnega boja je Izvršni odbor OF 7. septembra
1943 priredil proslavo. Glej poročilo in govor Borisa Kidriča v Ljudski pravici, 
leto V, št. 19-20, 13. september 1944. Izvršni odbor OF je dne 10. septembra
1944 izdal še okrožnico odborom in organizacijam Osvobodilne fronte, s katero 
je naročil organiziranje množične kampanje s shodi, mitingi, političnimi konfe
rencami in pošiljanji čestitk za popularizacijo obeh dogodkov (ARS, sign.: AS 
1502, IOOF, šk. 1).
3 Odlok Predsedstva SNOS dne 3. septembra 1944 o začasni ureditvi naro
dnih sodišč in o narodnih sodnikih je objavil Uradni list SNOS, 1944, leto I, št. 
4, str. 1-4.
4 Dr. Lado Vavpetič.
5 Dr. Metod Mikuž
6 Josip Jeras.
7 Tone Fajfar.

399



IV. Predsedstvo SNOS se strinja s postavitvijo predsednika Višjega 
sodišča za Primorsko tov. Borisa Puca8.

Miha B

ŠT. 108
ZAPISNIK SEJE IZVRŠNEGA ODBORA OF 

{PREDSEDSTVA SNOS)
DNE 16. SEPTEMBRA 19441

Seia IOOF (Predsedstva SNOSI dne 16.IX. 1944.

Navzoči: Saša [Josip Vidmar]. Dreiče [France Lubej]. Marko [Zoran 
Polič]. Miha [B - dr. Marijan Brecelj].

1. Sklene se, da začasno odideta na Štajersko v svrho pospešitve 
političnega dela in dela na izgradnji oblasti od IO tov. Luka2 in 
Marko. Poleg tega pošlje IO na Štajersko še sledeče tovariše:
Darko Černej kot načelnik Odseka za izgradnjo oblasti, Kovač 
Stanko kot instruktor IO, tov. Stopar Viktor kot instruktor 
za izgradnjo nar. oblasti, tov. Spiro3 in Gašper4 na okrožje, 
ing. Oswald5 -  agitrop, Zima Vrščaj za SPŽZ, ing. Levstik6 kot 
načelnik Gospodarskega odseka, Jurančič7 kot sekretar, tov. 
Grad8 za tehniko in tov. Elko Preatoni9 za ustanovitev Podružnice 
Denarnega zavoda.

8 Dr. Boris Puc, odvetnik v Ljubljani; leta 1943 vstopil v NOV. B ilje inštruktor 
pri sodnem odseku Glavnega štaba NOV in PO Slovenije, predsednik Vojaškega 
sodišča pri 9. korpusu NOV in PO Slovenije, poverjenik za Primorsko pri Ko
misiji za ugotavljanje zločinov okupatorjev in njihovih pomagačev, predsednik 
Višjega sodišča za Primorsko in tajnik PNOO za Slovensko primorje in Trst.

1 Izvirnik je v ARS, sign.: AS 1643, SNOS, šk. 2 (448).
2 Franc Leskošek.
3 Dušan Špindler.
4 Maks Gašparič - Gašper.
5 Ing. Stane Oswald.
6 Ing. Jože Levstik.
7 Jože Jurančič je postal sekretar Pokrajinskega odbora OF za Štajersko.
8 Rudolf Ganziti.
9 Angel Preatoni - Elko.
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2. Imenuje se verska komisija10 v sledečem sestavu: predsednik 
U d e  Lojze, člani: dr. C a j n k a r  Stanko, dr. Metod Mi k u ž ,  
Jože L a m p r e t ,  Č e r n e t i č  Avgust, Jože J u r a n č i č  in 
S m o l e j  Viktor.
3. Dosedanji načelnik Odseka za socialno skrbstvo tov. Jože 
J u r a n č i č  se razreši te funkcije in se na njegovo mesto postavi 
dosedanjega namestnika tov. Toneta T o m a n a .
4. Za vodjo oddelka za srednje šolstvo se imenuje tov. S m o l e j  
Viktor.
5. Osrednja Upravno politična šola za izgradnjo narodne oblasti11 
preneha s kurzi, pač pa se bodo še naprej vršili upravno politični 
kurzi v okrajih. Dosedanjega ravnatelja Upravno politične šole 
tov. Borisa Kocjančiča se pritegne k Odseku za izgradnjo narodne 
oblasti.
6. Zaradi koordinacije dela pri obnovi v sedanjem in povojnem 
času naj se skliče sestanek Štaba in Predsedstva v svrho 
razmejitve kompetenc in ugotovitve načelnih smernic glede tega 
dela.
Tov. Krištof12, Peter13, Luka, ki seji niso mogli prisostvovati, se z 
vsemi storjenimi sklepi strinjajo in jih odobrujejo.

Miha B

io Versko komisijo pri Slovenskem narodnoosvobodilnem svetu je z odlokom 
dne 19. februa rja 1944 ustanovilo Predsedstvo SNOS. Glej Slovenski poročeva
l e c leto V, ljubljanska izdaja, št. 4, marec 1944; Šnuderl, Dokumenti, dok. št. 
113, str. 142.
n  Upravno politično šolo je z odlokom dne 15. aprila 1944 ustanovil Odsek 
za izgradnjo narodne oblasti pri Predsedstvu SNOS (ARS, sign.: AS 1643, SNOS, 
šk. 19 (463)/I). Več glej Ferenc, Ljudska oblast, knj. 3, str. 434 in sl.
12 Edvard Kardelj.
13 Boris Kidrič.
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ŠT. 109

ZAPISNIK SEJE IZVRŠNEGA ODBORA OF
DNE 23. SEPTEMBRA 19441

Seja Izvršnega odbora dne 23. IX. 1944.

Navzoči: Saša [Josip Vidmar], Krištof [Edvard Kardelj], Peter [Boris 
Kidrič], Drejče [France Lubej], Gašper [Tone Fajfar], Miha [B. -  dr. 
Marijan Brecelj].

Na podlagi poročila tov. Petra in v zvezi z osnovnimi, političnimi 
in organizacijskimi smernicami, ki so bile ustanovljene na prejšnji 
seji2 v pogledu OF kot splošne narodne politične organizacije, se z 
ozirom na dejstvo, da moramo smatrati sedanji čas kot zaključek 
združevanja vseh pozitivnih političnih tokov na Slovenskem v OF, 
sklene3, da se Izvršni Odbor razširi na 27 članov in da se vzame 
za kriterij pritegnitve v IO članstvo v Vrhovnem plenumu OF iz 
leta 1941 ter osnovne politične delavce, ki so se od ustanovitve OF 
vodstveno udeleževali dela za OF. Sestav IO po pritegnitvi novih 
članov naj bo naslednji:

Josip Vidmar, Edvard Kardelj Josip Rus, Edvard Kocbek, Boris 
Kidrič, Franc Leskošek, France Lubej, Zoran Polič, Tone Fajfar, 
dr. Marijan Brecelj, France Bevk, Miha Marinko, Tone Toman, 
Edmund Turnher, Stane Kovač, Ivan Maček, Boris Kraigher, dr. 
Aleksej Baebler, dr. Lado Vavpetič, dr. Makso Šnuderl, dr. Darko 
Černej, Krmelj Maks, Julij Beltram, France Svetek, Josip Jeras, 
Jože Zemljak, Angela Ocepek.

Skliče se takoj seja4 vseh navzočih v Izvršni Odbor predlaga
nih članov, na kateri naj se razloži zasnova utrditve Osvobodilne 
Fronte v smeri vsenarodne politične organizacije, ki naj sloni na 
terenskih odborih z izvoljenim vodstvom predvsem iz vrst domači
nov.

Miha B

1 Izvirnik je v ARS, sign.: AS 1670, IOOF, šk. 1 (432)/I.
2 Glej dok. št. 153.
3 Sklep Izvršnega odbora OF o razširitvi Izvršnega odbora OF je objavil Slo
venski poročevalec, leto V, štev. 15, oktober 1944; Šnuderl, Dokumenti, dok. št. 
154, str. 212.
4 Glej dok. št. 110.
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ŠT. 110

ZAPISNIK SEJE RAZŠIRJENEGA
IZVRŠNEGA ODBORA OF

DNE 23. SEPTEMBRA 19441

Seia razširjenega Izvršnega Odbora dne 23. IX. 1944.2

Navzoči: Saša [Josip Vidmar], Krištof [Edvard Kardelj], Peter 
[Boris Kidrič], Drejče [France Lubej], Gašper [Tone Fajfar], dr. 
Šnuderl [Makso], dr. Vavpetič [Lado], Svetek [France], Maček 
[Ivan], Thurnher [Edmund], Kraigher [Boris], Zemljak [Jože], Jeras 
[Josip], Toman [Tone], Ocepkova [Angela Ocepek] in Miha B. [dr. 
Marijan Brecelj].
Od tiska: Potrč [Ivan] in Polič [Radko]

I. Predsednik otvori sejo in obrazloži njen namen.
II. Referat tov. Krištofa o novih smernicah glede organizacije 

Osvobodilne Fronte in pregled notranje politične situacije. 
Nevarnost, da se sovražnik, ki je zgubil zunanje politične pozicije 
vriva v OF samo zato, da si ohrani oz. pribori ekonomske položaje. 
Zaključki:

1./ v OF je treba vrata zapreti po 15. IX. 1941.3 Ne sicer 
osnovnim ljudskim množicam, v kolikor te iz raznoraznih 
razlogov še niso vključene v OF, ampak predvsem predstavnikom 
tistih političnih frakcij, ki so špekulativno stale ob strani,
prav tako pa posameznikom, ki so oportunistično lavirali med 
okupatorjem in OF.

2./ Ustvariti je treba enotnost v smislu sprostitve demokratičnih 
ljudskih sil in

3./ OF naj postane bodoča politična formacija in politična 
organizacijska oblika slovenskega političnega in ekonomskega 
življenja.

III. Referat tov. Petra. Organizacija OF kot vsenarodne politične 
stranke.

1 Izvirnik je v ARS, sign.: AS 1670, IOOF, šk. 1 (432)/I.
2 Glej še Šnuderl, Dnevnik II, str. 293-294.
3 Napaka. Pravilni datum je 15. IX. 1944. Glej dok. št. 111, op. 8. O tem 
sklepu Izvršnega odbora OF je v Ljudski pravici, Leto V, štev. 22, 27. september
1944 izšel članek Edvarda Kardelja Zaprta vrata. Ponatis članka je izšel tudi v 
posebni brošuri (ARS, AS 1887, Zbirka NOB tiska, šk. 7, št. 321).
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Po referatu predloži tov. Peter seznam članov4, ki jih je stari 
Izvršni Odbor imenoval v razširitev Izvršnega Odbora. Tov. 
predsednik pojasni, da pomeni vstop v Izvršni Odbor za vsakega 
od novih tovarišev, posebno pa za tiste, ki so sodelovali v 
Vrhovnem plenumu, kot predstavniki političnih frakcij in funkcij, 
kot pristanek na enotnost Osvobodilne Fronte in to ne samo 
glede splošne politične linije, ampak tudi v organizacijskem 
pogledu, tako da se s tem vsak od prisotnih članov v IO odreče 
snovanju samostojnih političnih grupacij in da sprejmemo vsi OF 
kot bodočo platformo slovenskega političnega in ekonomskega 
življenja.

Vsi navzoči sprejmejo svoje mesto v Izvršnem Odboru in se 
strinjajo z osnovnimi smernicami referata tov. Krištofa, Petra in s 
pozivom predsednika.

V debati, ki se je razvila po teh referatih, se prav tako v celoti 
potrdijo misli in sprejmejo predlogi, iznešeni v referatih.

Tov. Svetek sproži vprašanje Delavske enotnosti in problemov 
okoli delavskih sindikatov in delavskih publikacij. Na podlagi 
debate, katere se udeleže predvsem tov. Toman, Krištof, Peter in 
Miha, se sklene:

1./ da se napravi načrt glede sindikatov in
2./ da se prične z rednim izdajanjem lista »Delavska enotnost«5.

-------00O00-------

Miha B

4 Glej dok. št. 109.
5 List Delavska enotnost. Vestnik Glavnega odbora Delavske enotnosti je iz
hajal zelo neredno od 15. novembra 1942 do 27. novembra 1944.
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ŠT. I l i

ZAPISNIK SEJE IZVRŠNEGA ODBORA OF
DNE 24. SEPTEMBRA 19441

Seia IOOF dne 24. IX. 1944.
N a v z o č i :  Peter [Boris Kidrič], Gašper [Tone Fajfar], Drejče 
[France Lubej], Primož [dr. Aleš Bebler], Janez [Boris Kraigher], 
Miha [B. - dr. Marijan Brecelj], Thurnher [Edmund], Svetek [Fran
ce], Vavpetič [dr. Lado], Matija [Ivan Maček], Angelca [Ocepek], 
Zemljak [Jože], Toman [Tone].

I. Volitve v OF poroča tov. Peter. Kritika dosedanjega dela naših 
aktivistov. Težišče mora biti na aktivizaciji širokih ljudskih množic 
in na okrepitvi OF kot vsenarodne politične organizacije. Pravilno 
pojmovanje zaprtih vrat.2 Pospešitev volitev v odbore OF. Pritego
vanje domačinov. Po daljši debati se sklene napisati okrožnico3 s 
točnimi navodili glede volitev v OF odbore. Okrožnico napiše tov. 
Bebler.

V našem tisku posvečati čim večjo pažnjo OF organizaciji.

II. Finančna kampanja -  poroča tov. Janez. Naša vojska in Pred
sedstvo SNOS sta brez denarnih sredstev. Treba bo po politični 
poti pospešiti posojilno kampanjo. Sklene se, da se s posebno 
okrožnico4 na vse naše odbore ta kampanja sproži.

III. Oktobrska revolucija 7. XI. na državni praznik SSSR naj se 
proslavi po vsej Sloveniji kot praznik zavezniške države s kultur
nimi prireditvami. Poudarja naj se SSSR v njeni vlogi v narodno 
osvobodilni borbi.
Sklep: a/ okrožnica,5 b/ napisne akcije na svobodnem in zasede-

1 Izvirnik je v ARS, sign.: AS 1670, IOOF, šk. 1 (432)/I.
2 Glej dok. št. 110, op. 3.
3 Okrožnica Izvršnega odbora OF dne 28. septembra 1944 odborom in aktivi
stom OF o izpolnitvi sklepov in smernic o razširitvi Izvršnega odbora OF, utrditvi 
in poglobitvi Osvobodilne Fronte ter o izvajanju volitev v njene krajevne odbore 
OF, okrajne in okrožne plenume ter okrajna in okrožna tajništva je v ARS, sign. : 
AS 1670, IOOF, šk. 1 (432)/III.
4 Okrožnica Izvršnega odbora OF dne 1. novembra 1944 pokrajinskim, okro
žnim in okrajnim odborom OF o razpisu ponovne posojilne kampanje je v ARS, 
prav tam.
s Okrožnica Izvršnega odbora OF dne 29. oktobra 1944 pokrajinskim in okro-
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nem ozemlju, c/ proslave v šolah, d/ IO priredi sovjetski misiji 
akademijo in večerjo.

IV. Na predlog sekretarja Nadzorne komisije6 se sklene, da se 
Nadzorna komisija poveča za tri člane: Toman Toneta, Brejca To- 
mota in Rupena Maro. Tov. Jokl -  Popit Franc se razreši kot član 
Nadzorne komisije iz razloga, ker je zaposlen pri OZNI.

V. Slučajnosti: 1./ Tov. Drejče poroča o tekmovanju7, 2./ tov. 
Svetek in tov. Vavpetič prevzameta nalogo, da do prihodnje seje 
izdelata referat o političnem -  ideološkem liku OF. 3./ Tov. Je
ras predlaga, da se seje sklicujejo za časa in da se javi dnevni red 
naprej. 4./ Tov. Miha B poroča o uspehu poziva na predajo s 15. 
septembrom.8

Miha B

žnim odborom OF o proslavljanju 7. novembra - 27. obletnice oktobrske revo
lucije je v ARS, prav tam.
6 Glej dok. št. 101, op. 4.
7 Izvršni odbor OF je dne 3. avgusta 1944 razpisal “Tekmovanje zmage”od
20. avgusta do 20. oktobra 1944 . Glej Slovenski poročevalec, leto V, št. 21, 10. 
avgust 1944. Poročila o poteku tekmovanja v okrožjih so v ARS, sign.: AS 
1670, IOOF, šk. 10 (443)/VII.
8 Gre za poziv predsednika NKOJ in vrhovnega komandanta NOV in PO Jugo
slavije maršala Josipa Broza-Tita 30. avgusta 1944 vsem pripadnikom okupa
torjevih oboroženih formacij, naj zapuste okupatorja in preidejo na stran NOV 
Jugoslavije. V pozivu je bilo določeno, da bodo vsi tisti, ki tega ne bodo storili 
do 15. septembra 1944, postavljeni pred vojaško sodišče kot narodni izdajalci. 
Poziv je objavil Slovenski poročevalec, leto V, št. 25, 8. september 1944. Izdan 
je bil tudi kot letak. Glej ARS, sign.: AS 1887, Zbirka NOB tiska, šk. 87/XVII.
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ŠT. 112

ZAPISNIK SEJE IZVRŠNEGA ODBORA OF DNE
13. OKTOBRA 19441

Seja Izvršnega odbora OF z dne 13. X. 1944.2

Navzoči: Saša [Josip Vidmar], Peter [Boris Kidrič], Drejče [France 
Lubej], Gašper [Tone Fajfar], Svetek [France], Toman [Tone], Jeras 
[Josip], Baebler [dr. Aleš], Zemljak [Jože], Thurnher [Edmund], 
Matija [Ivan Maček], Šnuderl [dr. Makso], Vavpetič [dr. Lado], 
Angela [Ocepek], Kraigher [Boris], Miha B [dr. Marijan Brecelj].

I./ Politično poročilo tov. Petra:
a./ Zunanjepolitična situacija: Izkrcanje v Albaniji seje 

izvršilo v sporazumu z zavezniki in albansko partijo. Albansko 
vojaško in politično gibanje je z jugoslovan. v tesni zvezi. V Italiji 
zadobiva reakcija močnejše pozicije in vodi kampanjo proti nam 
predvsem v pogledu Trsta. Opažajo se tudi tendence, da se nam 
kratijo nacionalne pravice na Koroškem. Razmerje med zavezniki 
seje po manjšem razrahljanju zopet konsolidiralo. Mednarodni 
položaj Jugoslavije utrjen. Odločni nastopi glede UNRE3 in 
Talbota4 so pozicije Jugoslavije na zunaj okrepili. Vatikanska 
politika zasleduje utrjevanje reakcionarnih pozicij povsod.

b./ Notranjepolitična situacija: Treba je ohraniti vso budnost 
prav v pogledu zasledovanja reakcionarnih tendenc, da si najdejo 
pozicije kjer koli. Reakcionarni element bo treba razkrinkavati 
še vedno z nacionalnega stališča, s pobijanjem sebičnosti, 
oportunizma in zabušantstva, pri tem pa paziti, da se ne zoži OF

1 Izvirnik je v ARS, sign.: AS 1670, IOOF, šk. 1 (432)/I.
2 Glej še Šnuderl, Dnevnik II, str. 303-304.
3 UNRRA - United Nations Relief and Rehabilitation Administration (Uprava 
Združenih narodov za pomoč in obnovo). Ustanovljena je bila 9. novembra 1943 
s sporazumom 43 držav. Njen cilj je bil pomagati deželam, ki jih je opustošila 
vojna in jim omogočiti obnovo. V glavnem sojo financirale ZDA, Velika Britanija 
in Kanada. Njene pomoči je bila deležna več kot milijarda ljudi. Razpuščena 
je bila 30. junija 1947, potem, ko je prenesla svoje delovanje na razne organe 
Organizacije Združenih narodov (OZN). Za pomoč UNRRE je zaprosil tudi NKOJ 
aprila 1944, vendar je v pogovorih septembra 1944 v Bariju o pomoči UNNRA 
zahtevala, da njeno razdeljevanje prevzame sama. NKOJ je pomoč zavrnil, ker 
bi to pomenilo vmešavanje v njene notranje zadeve. Do ponovnih pogovorov je 
prišlo v začetku leta 1945.
4 John Talbot, zavezniški novinar iz Velike Britanije.
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in da se ne zaide v sektaštvo. Glede duhovščine, s katero se more 
najbolj okrepiti vatikanska reakcijonarna politika, je treba zavzeti 
odločno stališče prav v pogledu moralne politične diferenciacije.

c./ Ves naš kader je treba idejno politično poglobiti, ga 
pripraviti na prevzem oblasti na vseh področjih ker bo nujno ves 
stari aparat razbit.

V debati, v katero so posegli tov. Šnuderl, Svetek, Zemljak, 
Jeras, Vavpetič, Drejče in Miha B, se smernice Petrovega 
referata sprejmejo ter se podrobno obravnavajo prav vprašanja, 
ki zadevajo ostrejšo formulacijo naših zahtev do Primorske in 
Trsta, naše napore, da onemogočimo rehabilitacijo Italije, da 
poudarjamo fašistična zločinstva, da poudarjamo naše zahteve 
po Koroški s Celovcem, v notranjem pogledu pa da preprečimo 
reakciji usidranje na kakršnih koli pozicijah /n. pr. Rdeči križ5/, 
da damo poudarka idejno politični poglobitvi kadra in poudarka 
moralni vzgoji aktivistov OF.

Po repliki tov. Petra se sklene:
1./ Poglobitev analitičnega in politično moralnega dela v OF.
2./ Povečanje budnosti proti poizkusom reakcije pri njenih 

namerah pregrupacije, razkrinkavanja klerikalije in sredine.
3./ Glede Trsta in Primorske pojačati propagando, onemogočiti 

Italijanom rehabilitacijo ter v te svrhe objaviti takoj čimveč 
obtežilnega materiala proti fašistom. Vse uradne objave naše 
Komisije za ugotavljanje zločinov državni komisiji, da jih uporabi.

4./ Glede Celovca in Koroške pričeti članke v našem vodilnem 
časopisju.

5./ Pričeti z izdajanjem revij (za katere je bilo že sklenjeno).

II. Tovariš predsednik priobči odločitev Vrhovnega štaba, daje 
imenovan za politkomisarja Glavnega štaba Slovenije tov. Boris 
Kidrič. Prečita utemeljitev te odločitve, daje namreč z ozirom na 
današnji in predstojeći politični položaj v Sloveniji potrebno, daje 
komisar Glavnega štaba NOV in POS najavtoritativnejša osebnost, 
ki ima za seboj tudi avtoriteto Izvršnega Odbora samega.

S to odločitvijo se Izvršni Odbor v celoti strinja in vidi v njej 
poroštvo, da bodo vojaške in politične odločitve, ki so v sedanjosti 
in bodo v najbližji bodočnosti usodnega pomena, vodene po 
načelih najtesnejše kolaboracije vojaškega in političnega vodstva. 
Ker je v osebi tov. Borisa Kidriča združena vodilna funkcija našega

s Glej opombo 2 zgoraj. Dr. Šnuderl v spominih navaja, da so se v »Rdeči križ 
tudi vgnezdili ljudje, ki tja ne spadajo.« Glej še dok. št. 3.
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vojaškega in političnega predstavništva, bo tem velikim smotrom, 
ki bodo morali doživeti v bližnji preteklosti6 svoje uresničenje, v 
polni meri zadoščeno.

Istočasno, ko je Izvršni Odbor sprejel na znanje in odobril to 
spremembo, je izrekel iskreno zahvalo dosedanjemu komisarju 
Glavnega štaba tov. Borisu K r a i g h e r j u, ki prevzame drugo 
važno in odgovorno mesto. Delo tov. Borisa Kraigherja za čas 
njegovega poslovanja v Glavnem štabu je nerazdružno zvezano z 
vojaškimi in organizacijskimi uspehi, s porastom naše vojske in 
njeno notranjo konsolidacijo od časa italijanske kapitulacije do 
danes..

Ker je bilo že prej določeno, da vrši med sejami tehnične 
tajniške posle ožjega predsedstva predsednik in oba sekretarja, se 
zaradi gornje spremembe, s katero je tov. Kidrič oproščen tekočih 
najvažnejših poslov, določi na njegovo mesto tov. dr. Alekseja 
Baeblerja. Člani IO se s tem v celoti strinjajo.

III. Po poročilu tov. Angele Ocepek o organizaciji SPŽZ se 
sklene, da SPŽZ sicer ohrani svojo samostojnost kot ženska 
organizacija s posebnimi nalogami, da se pa na terenu vključi 
v OF in z njenimi odbori sodeluje. Terenski odbori SPŽZ, katere 
pa naj sestavljajo vse protifašistične žene, pa naj imajo svoja 
tajništva za izvrševanje nalog, ki spadajo v njihov delokrog. Glavni 
odbor SPŽZ naj o tem izda okrožnico7. Prav tako naj Izvršni Odbor 
izda na OF odbore okrožnico, kjer bo sedanje organizacijsko 
stanje SPŽZ pojasnil in označil naloge OF odborov do SPŽZ.

IV. Predloži se organizacijski načrt propagandne komisije. 
Sklene se, da se imenuje ta komisija »Propagandna komisija pri 
IOOF«. Sekretarje tov. Milan Ap i h ,  člani pa Logar Cene, Kranjc 
Cene, Trobiš Štefan, Urbančič Boris, Brejc Jože, ing. Erbežnik 
Milan (kot tehnični vodja ROF) in prof. Veselko8. Komisija naj ima 
referate oz. sekcije po stavljenem predlogu, to je za tisk, za ustno 
propagando, za propagando v tujini, za radio ter za fotografijo in 
kinematografij o.

V. Sklene se, daje treba pripraviti čim večje število naših 
vodilnih kadrov za naše centralne institucije pri NKOJ-u. Vsem

6 Napaka. Biti mora prihodnosti.
7 Okrožnica Glavnega odbora SPŽZ za Slovenijo o reorganizaciji Slovenske 
protifašistične ženske zveze [konec leta 1944] je v ARS, sign.: AS 1503, Zbirka 
gradiva odborov SPŽZ, šk. 1.
8 Franjo Veselko.
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tem kadrom je treba dati na pot točna navodila, da se bodo odnosi 
med njimi in med tovariši iz drugih federalnih edinic pri delu v 
centralnih institucijah razvijali kar najboljše.

Ob tej priliki se v daljši diskusiji ugotovi napačni postopek 
večine naših ljudi, ker zaradi svoje ozkosti in nerazumevanja 
celokupne jugoslovanske problematike ne ustvarjajo zadovoljivih 
kontaktov. Ti pojavi so pogosti posebno na naših bazah v Bariju in 
treba jih bo urediti z direktnim posegom ter v naših publikacijah.

VI. Znaki »Jugoslovanskega narodno osvobodilnega gibanja« 
se razdele na vse pokrajinske in okrožne odbore OF z navodilom, 
da jih sme nositi samo zaveden in preizkušen pristaš OF. Ker je 
zaenkrat število znakov omejeno, naj bo kriterij pri razdeljevanju 
naslednji: odborniki OF odborov, aktivisti in najboljši in 
najzavednejši pristaši OF.

VII. Nabiralno akcijo9, katero je razpisal IOOF za potrebe 
vojske, naj se vključi v tekmovanje.

Miha B

ŠT. 113 

ZAPISNIK SEJE IZVRŠNEGA ODBORA OF 
DNE 29. NOVEMBRA 19441

Seja Izvršnega Odbora OF dne 29. XI. 1944.

Navzoči tov. Vidmar [Josip], Kidrič [Boris], Fajfar [Tone], Kraigher 
[Boris], Bebler [dr. Aleš], Krmelj [Maks], Svetek [France], Thurnher 
[Edmund], Vavpetič [dr. Lado], Toman [Tone], Brecelj [dr. Marijan
- Miha B.].

I. Poročilo tov. Kidriča o sedanji politični situaciji Jugoslavije in
o novi fazi v pogledu graditve narodne oblasti. Nujno je potrebno

9 Okrožnica Izvršnega odbora OF dne 12. oktobra 1944 o razpisu nabiralne 
akcije »Vse za našo vojsko« od 20. oktobra do 20. novembra 1944 je v ARS, sign.: 
AS 1670, IOOF, šk. 1 (432)/III.

l Izvirnik je v ARS, sign.: AS 1670, IOOF, šk. 1 (432)/I.
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utrjevati Jugoslavijo kot celoto, poglobiti ideološko politično delo 
in utrjevati sadove narodne osvobodilne borbe / obračunavanje s 
preteklostjo, karakterno oblikovanje ljudi/.

Na podlagi teh referatov in diskusij se napravijo naslednji 
načelni sklepi:

1 /a Stremeti je treba k enotni ideologiji OF. Ustvariti zavest 
potrebe novega načina graditve oblasti;

b/ Posvečati pažnjo poročilom Tanjuga;
c/ Študirati »Politiko«2 in »Borbo«3;
č/ Referati v okviru IO prav z ozirom na ta material.

2/ Zunanji politiki Jugoslavije posvečati večjo pažnjo. O 
tem pisati in poživiti diskusijo ter v tem način dosedanjega dela 
spremeniti.

3/ Z ozirom na splošno politično linijo pisati konkretno o 
praktičnih nalogah, s poudarkom enotnih procesov v Jugoslaviji.

4/ Odpraviti sektaštvo na terenu v pogledu OF volitev.

II. Poročilo tov Petra o vojaškem položaju /morala v vojski, 
mobilizacija, prihod v.d. komandanta Glavnega štaba, sovjetske 
izkušnje/.

III. Poročilo OF za Srbijo4. Po preučitvi poročila in po diskusiji se 
sklene, da se v odgovoru poudarja naslednje:

a/ Razmejitveni odsek naj se ne ustanovi pri OF. 
b/ Poudariti sedanji namen OF organizacije in v perspektivi 

/OF organizacija v Srbiji ne more obstojati, ampak morajo 
Slovenci sodelovati v srbskih osvobodilnih organizacijah/.

c/ Odnos Slovencev do Nemcev za časa okupacije se ne sme 
jemati preveč liberalistično.

Istočasno dopis NKOJ-u, da naj kadre iz OF SN iz Srbije, 
katere ne bo prevzel sam, pošlje v Slovenijo.

Slučajnosti: Tov. Svetek poroča o seji Glavnega odbora RK.5

2 List Politika, srbski dnevnik, ki ga je  leta 1904 ustanovil v Beogradu Vladi
slav Ribnikar in izhaja s presledki med prvo in drugo svetovno vojno še danes. 
Med drugo svetovno vojno je pričel ponovno izhajati po osvoboditvi Beograda 
28. oktobra 1944.
3 List Borba, organ Komunistične partije Jugoslavije. Prva številka je izšla 
15. februarja 1922 v Zagrebu in nato izhajal do prepovedi 13. januarja 1929. 
Ponovno je izšel 19. oktobra 1941.
4 Poročilo odbora OF slovenskega naroda za Srbijo v Beogradu oktobra ali no
vembra 1944 o dotedanjem deluje v ARS, sign.: AS 1670, IOOF, šk. 5 (436)/IV.
5 Rdeči križ Slovenije je bil ustanovljen 18. junija 1944 v Gradacu pri Metliki. 
Izvoljen je bil 18-članski glavni odbor. Predsednik glavnega odbora je postal dr. 
Drago Marušič, podpredsedniki dr. Engelbert Gangl, Vida Tomšič, Andrej Ilc in
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Tov. Thurnher poroča o volitvah v OF plenume in tajništva. 
Okrožnim odborom naj se da pojasnila, da smejo biti izvoljeni v 
tajništva OF tudi tovariši in tovarišice, ki niso člani plenumov.

Miha B

ŠT. 114 

ZAPISNIK SEJE IZVRŠNEGA ODBORA OF 
DNE 17. DECEMBRA 19441

Seja IOOF dne 17. XII. 1944.

Navzoči: Saša [Josip Vidmar], Peter [Boris Kidrič], Luka [Franc 
Leskošek], Marko [Zoran Polič], Drejče [France Lubej], Gašper 
[Tone Fajfar], Miha M[arinko], Miha B [dr. Marijan Brecelj], Toman 
[Tone], Turnher [Edmund], Kovač [Stane], Matija [Ivan Maček], 
Bebler [dr. Aleš], Vavpetič [dr. Lado], Šnuderl [dr. Makso], Krmelj 
[Maks], Svetek [France], Jeras [Josip], Zemljak [Jože].

I. Poročilo sekretarja tov. Petra o političnem položaju in 
trenutnih nalogah:

1/ Enotna jugoslovanska vlada2 /iz notranje političnih 
razlogov ni potrebna, zanjo so zunanje politični razlogi, ne gre 
za nobeno spremembo politične linije, vse pridobitve ostanejo 
neokrnjene/. Potreba po homogenosti in enotnosti Izvršnega 
Odbora, preprečevanje zasebnih kritik in oddvojenih mnenj. V 
vseh principielnih stvareh je treba na podlagi diskusij ustanoviti 
enotno gledanje in ga zastopati povsod.

2/ Razkroj švabobranstva v zvezi z amnestijskim odlokom3.

tajniki Josip Jeras, dr. Bogdan Brecelj in Sonja Falet.

1 Izvirnik je v ARS, sign.:AS 1670, IOOF, šk. 1 (432)/I.
2 V Beogradu sta 2. novembra 1944 predsednik NKOJ Josip Broz - Tito in 
predsednik kraljeve jugoslovanske begunske vlade dr. Ivan Šubašič po dolgo
trajnih pogajanjih sklenila sporazum o sestavi enotne jugoslovanske vlade in 
kraljevega namestništva, ki pa ga kralj Peter II. ni hotel priznati. Do ustanovitve 
enotne vlade Demokratične federativne Jugoslavije je prišlo šele 7. marca 1945.
3 Gre za odlok predsednika NKOJ Josipa Broza - Tita in Predsedstva AVNOJ
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Do sedaj premalo storjenega. Propagandno -  agitacijsko ni dovolj 
izrabljen. Dejstvo, daje domobranstvo resnična opora Švabom nas 
sili, da do viška izkoristimo vsa sredstva za razkroj /tisk, ustna 
propaganda, organizacija prehoda itd/.

3/ Aktivizacija žen na terenu. V zvezi z mobilizacijo je treba 
nujno pritegniti ženske v politično in upravno delo. Konference z 
ženami, angažirati SPŽZ. Posvetiti temu vprašanju pažnjo v tisku 
in izvajati kontrolo na vsem slovenskem ozemlju za to vključitev.

Diskusija: tov. dr. Vavpetič, dr. Šnuderl, Miha B, Luka, 
Marinko, Drejče, Svetek, Toman, Kovač (aktivizacija članov IO, 
njih direktni stik s terenom, mobilizacija, mobilizacija tistih 
množic, ki so bile prej nosilec našega gibanja. Vprašanje bele 
garde, birokracija, nujno potrebno dajanje enotnih smernic, več 
pisanja o amnestiji, doseči popolnoma čisto atmosfero med člani
IO, prenašanje politične linije sproti na teren, mobilizacija žen, 
dajanje osnovnih ideoloških smernic v političnem in upravnem 
delu).

Po zaključni besedi tov. Petra se sklene: 
a/ omogočiti konstruktivno kritiko tako v našem časopisju, 

kakor pri javnem delu in polagati več pažnje na vzgojo,
b/ glede aktivizacije žensk pri graditvi oblasti je treba pripraviti 

konkretne predloge do prihodnje seje,
c/ pogostejše seje IO oz. diskusije o vseh tekočih problemih, 
č/ več pažnje posvetiti skupnemu ideološkemu delu.

II. 1 / Tov. Polič Zoran poda poročilo o političnem in 
organizacijskem položaju na Štajerskem,

2/ Tov. Miha M poda politično in organizacijsko poročilo iz 
Primorske.
... Na podlagi diskusije v kateri sta bili obe poročili vzeti 

na znanje, se ugotovi potreba povečati pažnjo za izvajanje 
mobilizacije na Štajerskem, za pobijanje birokratizma, za 
vzgojo kadra, na Primorskem pa predvsem za utrjevanje naše 
narodne oblasti. Ugotovi se, daje bilo delo tov. Marinka in

21. novembra 1944 o amnestiji. Odlok je objavil Slovenski poročevalec, leto V, 
št. 37, 25. november 1944. Prav tam je bil objavljen tudi članek dr. Marijana 
Breclja Amnestijski odlok predsedstva AVNOJ. Odlok so natisnili tudi kot letak 
(ARS, sign.: AS 1887, Zbirka NOB tiska, šk. 87/XVI). Izvršni odbor OF je 24. 
novembra 1944 izdal okrožnico pokrajinskim, okrožnim in okrajnim odborom in 
aktivistom OF, da se seznanijo z vsebino in pomenom tega odloka, ga pravilno 
tolmačijo in popularizirajo. Nato je 22. decembra 1944 poslal še dopis pokra
jinskim in okrožnim odborom OF, da do 5. januarja 1945 poročajo o delu in 
uspehih te kampanje (ARS, sign.: AS 1502, IOOF, šk. 1).
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tov. Šentjurčeve4 v pogledu vključevanja Italijanov, predvsem 
Tržačanov v jugoslovansko narodno osvobodilno gibanje5 jako 
uspešno in se jima izreče priznanje. Ugotovi se, daje dosedanje 
vodstvo na Primorskem dovolj trdno za izvrševanje sedanjih nalog, 
za slučaj potrebe bodo pa še poslani člani IO. Na Štajersko sta 
odšla tov. Kraigher Janez6 in Mira Tomšič.

III. Slučajnosti: Sklene se:
1 / da se dr. Cene Logar imenuje za načelnika Propagandne 

komisije pri IOOF,
2/ da se tov. Turnher imenuje za sekretarja Nadzorne 

komisije pri IOOF, ker je dosedanji sekretar Tone Fajfar klican v 
Beograd na sindikalno delo.

3/ odobri se predlog tov. Beblerja, da se ustanovi 
predavateljska skupina7 v okviru Propagandne komisije v 
posameznih okrožjih.

Miha B

4 Lidija Šentjurc.
5 Glej prepis poročila Branka Babiča - Vlada dne 5. decembra 1944 Lidiji 
Šentjurc o političnem položaju v Trstu v ARS, AS 1657, Brecelj Marijan, šk. 1 /II.
6 Boris Kraigher - Janez.
7 Okrožnica Izvršnega odbora OF dne 31. decembra 1944 pokrajinskim in 
okrožnim odborom OF o organiziranju predavateljskih skupin pri okrožjih za 
obravnavanje notranje in zunanje politike na sestankih je v ARS, sign.: AS 
1502, IOOF , šk. 1.
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ŠT. IIS

ZAPISNIK SEJE IZVRŠNEGA ODBORA OF
DNE 29. DECEMBRA 19441

Seja IO dne 29. XII. 1944.

Navzoči: Saša [Josip Vidmar], Peter [Boris Kidrič], Luka [Franc 
Leskošek], Drejče [France Lubej], Marko [Zoran Polič], Angelca 
[Ocepek], Toman [Tone], Jeras [Josip], Krmelj [Maks], Vavpetič 
[dr. Lado], Turnher [Edmund], Matija [Ivan Maček], Kovač [Stane], 
Bebler [dr. Aleš], Miha B. [dr. Marijan Brecelj].

I. Notranje politični položaj. Referat tov. Petra /grški 
primer2: Beograjski tisk jako oster, pri nas je treba posvetiti 
v istem smislu več pozornosti; pri političnem delu, v našem 
tisku bolj poudarjati perspektivo z oz. na zmage RA; vpliv 
vojaških dogodkov na zapadnem bojišču v političnem svetu; ne 
demonstrativno naglašanje federalnih enot kot držav; poglobitev 
ljudske demokratičnosti; makedonsko vprašanje; jugoslovansko - 
bolgarsko prijateljstvo; socialno skrbstvo/.

II. 1/ Poročila o amnestijski kampanji3: Tov. Bebler, Miha B. 
Predlog tov. Matije, da se posveti več pažnje četnikom v južno 
primorskih predelih.

Sklep: a/ ponovna seja z okrožnimi odbori o teh vprašanjih 
b/ za organizacijo razkroja in za prehod četnikov v južnoprimorski 
odred naj se pooblasti posebnega tovariša, ki naj to delo izvrši 
osebno na terenu samem.

2/ Aktivizacija žen -  poroča tov. Angelca.
Sklep: 14. I. 1945 zborovanje žensk iz ljubljanske pokrajine4

1 Izvirnik je v ARS, sign.: AS 1670, IOOF, šk. 1 (432)/I.
2 Verjetno gre za ozemeljska hotenja grške reakcije po Makedoniji, Albaniji 
in velikem delu Bolgarije, ki jih je nakazal tiskan zemljevid v grškem jeziku. 
Zemljevid in članek o grških načrtih je objavila Borba, organ Komunistične 
partije Jugoslavije, Beograd 12. decembra 1944. Notico o tem je pod naslovom 
Grška reakcija hoče Makedonijo objavil Slovenski poročevalec, leto V, št. 40, 20. 
december 1944.
3 Glej dok. št. 114, op. 3.
4 Okrožnica Glavnega odbora SPŽZ za Slovenijo dne 28. decembra 1944 okro
žnim odborom SPŽZ o sklicu konference SPŽZ iz Ljubljanske pokrajine dne 14. 
januarja 1945 je v ARS, sign.: AS 1664, GO SPŽZ, šk. 1 (445). Zborovanje je 
bilo 14. in 15. januarja 1945 v Črnomlju. Glej poročilo o zborovanju Glavnega
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s sledečim sporedom: uvodni pozdrav predsednika, pozdravi CK; 
SPŽZ; ZSM in vojske, - osrednji referat tov. Petra, - Koreferati tov. 
ing. Jožeta Levstika, Vide Tomšičeve, Mihe B. o gospodarstvu, o 
organizaciji žen in o izgradnji oblasti. -  Résumé: tov. Luka.

III. Sklene se združitev novomeško -  stiškega in belokranjskega 
okrožja ter se v to svrho skličejo plenumi za 7. I.

Istočasno naj se izvede tudi združitev obeh okrožnih NO 
odborov. Izvedbo prevzame tov. Miha B.

IV. Sklene se, da se v proslavo 22. obletnice ustanovitve 
Sovjetske Zveze5 priredi v Domu ljudske prosvete v Črnomlju 
slavnostna akademija. Govor prevzame tov. Boris Kidrič.

Miha B

ŠT. 116

ZAPISNIK SEJE IZVRŠNEGA ODBORA OF DNE
8. FEBRUARJA 19451

Seja Izvršnega odbora OF dne 8. II. 1945 ob 15. uri

Navzoči: Saša [Josip Vidmar], Peter [Boris Kidrič], Bevk [France], 
Drejče [France Lubej], Marko [Zoran Polič], Turnher [Edmund], 
Krmelj [Maks], Vavpetič [dr. Lado], Toman [Tone], Kovač [Stane], 
Matija [Ivan Maček], Bebler [dr. Aleš], Jeras [Josip], Ocepkova 
[Angela Ocepek], Miha B. [dr. Marijan Brecelj].

odbora SPŽZ 17. januarja 1945 v ARS, prav tam in v Slovenskem poročevalcu, 
leto VI, št. 2, 19. januar 1945.
5 Dne 27. decembra 1922 so iz skupnosti posameznih sovjetskih republik 
ustanovili Sovjetsko zvezo.
i Izvirnik je v ARS, sign.: AS 1670, IOOF, šk. 1 (432)/ I.



I. Poročilo o Primorski, poročata tov. Bevk in tov. Šentjurčeva.2 
/Priloga3: poročilo tov. Bevka/.

Tov. Šentjurčeva poroča predvsem o problemih Trsta, 
sodelovanje Slovencev in protifašističnih Italijanov ter problem 
Gorice.

Na podlagi debate in analize tov. Petra se ugotovi, da 
mora biti naša politika v pogledu Primorske in Trsta še nadalje 
nešovinistična, njena platforma v pogledu sodelovanja Italijanov 
in Slovencev iz perspektive priključitve Primorja Jugoslaviji: 
borba proti okupatorju; pomoč NOVJ in s tem priznanje s strani 
italijanskega elementa in italijanski organizacij Titovi vojski kot 
vojski osvoboditeljici; konkretno na terenu priznanje VII. Korpusa 
kot skupne vojaške oblasti z vso avtoriteto ter Komande mesta 
Trsta kot priznane skupne vojaške oblasti v Trstu. Osvaja se in 
priznava pravilnost organizacijskega plana Trsta, sodelovanje 
Italijanov in Slovencev na Primorskem sploh. -  Delavska enotnost 
je skupna masovna organizacija v Trstu in okolici s skupnim 
vodstvom, ki združuje slovenske in italijanske delavske množice. 
Italijanske masovne organizacije se združujejo v CLN4, ki ima svoj 
plenum. Slovenske masovne organizacije v okviru OF imajo prav 
tako svoj plenum s svojim Izvršnim odborom. Iz obeh teh dveh 
nacionalnih plenumov, ki združujeta vsa protifašistična masovna 
gibanja svojih narodov obstoji skupen plenum, ki ima svoj IO. 
Doseže naj se, da bodo italijanske masovne organizacije na svojo 
iniciativo poslale zastopstvo na naš Pokrajinski odbor.

Miha B

Priloga k zapisniku IOOF, Bevk, 8.2. 1945

Ko sem se zadnjič vrnil na Primorsko, sem našel v primeru s 
stanjem od prej razveseljiv napredek. In sicer v pogledu politične 
izgrajenosti našega ljudstva, kakor v pogledu široke razpredenosti 
naših organizacij in izgradnje naše narodne oblasti. Primorsko 
ljudstvo je prav februarja lani, ob sovražnikovih grozodejstvih 
doživljalo prvo hudo krizo. Konec je bilo medenih tednov

2 Lidija Šentjurc.
3 Poročilo na osmih straneh je priloženo zapisniku. Glej prilogo.
4 Comitato di Liberazione Nationale (Narodnoosvobodilni odbor) , ustanovljen 
po kapitulaciji Italije v Milanu, ki je združeval več italijanskih antifašističnih 
strank (liberalno, demokrščansko, akcijsko, socialistično in komunistično).
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svobode, da jih tako imenujem, nad nje so prišli prvi dnevi težke 
preizkušnje, ki so jih preplašili in nekoliko pokolebali. Toda 
po zaslugi naših aktivistov, naših žena in naše mladine, so se 
množice kmalu zopet znašle in se zavedle, daje za svobodo tudi 
treba nekaj žrtvovati inje pri večini izmed njih ta pripravljenost 
na žrtve vedno bolj rastla. Nekateri izmed njih so se sicer nekoliko 
odmaknili našemu gibanju in stoje ob strani, ostali, pretežni 
del pa se je tembolj oklenil OF. Le tako si je mogoče razlagati, 
da so naše organizacije prodrle v poslednjo vas in da so izvršile 
volitve tako popolno in s takim navdušenjem ne samo na vsem 
osvobojenem ozemlju, ampak ponekod tudi v sovražnikovih 
postojankah, s pobiranjem glasov od hiše do hiše, v neki vasi 
v goriški okolici, v kateri je sovražna postojanka pa je ljudstvo 
odšlo na volišče v sosednjo vas, ki je bila svobodna. Ponekod so 
se pokazale težave v tem, da so ljudje pod sovražnimi vplivi izvolili 
v NOO oportuniste ali sredince, vendar pa seje to dalo po večini 
popraviti zdaj ob splošni mobilizaciji. Druga težava je bila v tem, 
da so ponekod po volitvah sami od sebe prenehali delovati odbori 
OF, češ da niso več potrebni. Treba je bilo pouka o pomenu in 
nalogah odborov OF, pa so se zopet takoj razživeli, posebno pa 
se je to zgodilo po zadnjih volitvah v odbore OF. Na splošno pa 
lahko rečemo, daje primorsko ljudstvo volitve pravilno razumelo, 
da ne gre samo za plebiscit o pripadnosti Slovenskega Primorja 
Jugoslaviji, kot se je glasila volitvena parola, ampak za mnogo več, 
namreč za to, da preide oblast v roke ljudstva.

V preteklem poletju je bila pri nas zanemarjena edino ženska 
organizacija SPŽZ, ker ji je manjkalo osrednjega vodstva. To je bila 
velika škoda, ker so bile na Primorskem prav ženske tiste, ki so 
najbolj požrtvovalno delale za naše osvobodilno gibanje in so bile 
zmeraj pripravljene prijeti za delo tam, kjer so popustile moške 
roke. Tudi ta škoda je zdaj popravljena in so ženske organizacije 
znova oživele v vseh vaseh, segajo tudi v sovražne postojanke, 
posebno agilna je v Idriji. Kakšnega pomena je politična izgradnja 
naših žena v SPŽZ, nam priča dejstvo, daje danes okoli šest 
tisoč primorskih žena vključenih v NOO, v odborih OF in v 
raznih ustanovah. Skupaj z ZSM, ki ima poglavitno zaslugo pri 
vzpostavitvi našega šolstva in ljudske prosvete, leži na naših 
ženah pretežno breme podrobnega dela na terenu.

Poudariti pa moram, daje delo v Slovenskem Primorju v 
primeru z lanskim letom mnogo težje. Prvič zaradi neprestanega
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nadlegovanja sovražnika, drugič zaradi občutnega pomanjkanja 
politično izgrajenih kadrov. Okupatorje pomnožil svoje 
postojanke, njegovi izpadi in večje ali manjše ofenzive so pogoste, 
kar onemogoča kretanje na terenu in kolikor toliko mirno delo. 
Slovenska Istra, kjer so okupatorjeve postojanke zelo goste, 
je zadnji čas skoro popolnoma odrezana od nas. Okrožje se 
je bilo zateklo v podnanoški okraj, a seje zdaj preselilo na 
Pivko, ker je Podnanos zaradi nevarnega prehoda čez progo 
priključen Srednjemu Primorju. Le malo bolje kot s Slovensko 
Istro je z Brkini, kjer tudi skoraj nobena vas ni več varna pred 
okupatorjem. Težak položaj je tudi na Krasu in na Vipavskem, 
kjer mora okrožje za Srednje primorje stalno menjati svoj sedež. 
Prav tako je z Zapadnim Primorjem, kjer je položaj najtežji v Brdih 
in na Tolminskem inje moral okrožni odbor premestiti svoj sedež 
v skrajni kot k Beneški Sloveniji. Zveza med tem okrožjem in 
pokrajinskim odborom je prav tako težka kot z Južnim okrožjem, 
odkar je pretrgana pot čez Deskle ob Soči in morajo aktivisti 
napraviti dolgo pot čet Tolminske hribe, čez Sočo in Bačo, ki jo 
morajo prebresti. Še najbolj normalne razmere so v Severnem 
okrožju razen v njenih obmejnih krajih, ki doživljajo stalne boje 
zaradi pogostih sovražnikovih ofenziv.

Kljub vsem tem težavam smo imeli v decembru lani in v januarju 
letos celo vrsto konferenc, na katere so prihiteli udeleženci iz cele 
Primorske. Tako seje poleg partijske in mladinske konference 
vršila gospodarska konferenca, konferenca SPŽZ, konferenca 
propagandistov in konferenca okrožnih prosvetnih referentov 
ter okrožnih šolskih nadzornikov. Za prve dni februarja je bila 
sklicana konferenca finančnih referentov.

Pri razširitvi našega dela se je pokazala druga težava, to je 
občutno pomanjkanje kadrov, dasi ste nam jih precej poslali, a 
jih je še vedno premalo. To seje posebno pokazalo pri izgraditvi 
naših odsekov, dasi nismo gradili velikega aparata, ampak le 
najnujnejše že z ozirom na goste premike. Kadar koli smo iskali 
kakega človeka za to ali ono mesto, smo bili v zadregi. Kjer 
koli smo ga vzeli, je nastala vrzel, ki jo je bilo težko izpolniti. 
Pomanjkanje kadrov pa se ne kaže samo pri pokrajinskem odboru 
in njegovih odsekih, ampak tudi na terenu, posebno zaradi tega, 
ker je zadnje čase padlo zelo veliko število naših aktivistov ali 
pa je bilo zajetih. Vzrok temu je po eni strani neprevidnost, po 
drugi strani pa izdajstva, ki so se zadnji čas pomnožila posebno
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v Srednjem Primorju. Ti izdajalci, ki imajo z ozirom na znano 
primorsko konspiracijo lahko delo, pričajo, daje v neki meri tudi 
med Primorce segla sovražna propaganda.

Ne smemo misliti, da sovražna propaganda nima uspeha v onih 
krajih, kjer je že leto dni stalna sovražna postojanka. Od tu se širi 
tudi na osvobojeno ali napol osvobojeno ozemlje in ima večji ali 
manjši uspeh pri vseh tistih, ki imajo predsodek proti OF. Vendar 
pa te propagande ne smemo precenjevati. Ko smo čez leto in dan 
zopet prišli v Ajdovščino, so ljudje pod vplivom domobranske 
propagande pričakovali, da bomo najprej obesili župnika, nato 
pa izropali mestece. Treba je bilo samo teden dni, da smo razen 
redkih izjem podrli vse, kar je sovražna propaganda zgradila v 
enem letu. Vzorno poslovanje naših oblasti in ustanov, razstava 
našega tiska in nastop igralske skupine so imeli prodoren uspeh 
in so navdali ljudi z nemim občudovanjem.

Posebne težave so zadnji čas s prehrano na Primorskem. Ne 
da je dežela tako zelo izčrpana, ampak je le vprašanje dovoza.
Iz Brkinov, ki so še precej bogati na zalogah, je izvoz nemogoč. 
Prav tako nemogoč je tudi dovoz s Pivke in iz Podnanosa, 
kadar so sovražne postojanke v Črnem vrhu na Colu. Dovoz iz 
Furlanije preko goriške okolice je izpodrezan zaradi sovražnih 
postojank. Dovoz preko Brd in iz Brd je onemogočen zaradi 
prekinjene poti čez Deskle. Ostane samo Kras in Vipavska, ki 
sta že precej izčrpana, dasi ne tako kot Bela Krajina. Toda tudi 
dovoz iz Vipavske doline je pogosto otežkočen, večkrat pa celo 
onemogočen ob sovražnih vdorih v Šempas, na Vitovlje, na Krnico 
in na Trnovo. V takih primerih so naše edinice navezane le na 
hribovite kraje, ki so že tako pasivni, do skrajnosti izčrpani in trpi 
pomanjkanje že civilno prebivalstvo. Včasih morajo edinice ponoči 
v Vipavsko dolino, da prenesejo v nahrbtnikih hrane za naslednji 
dan.

Posebno poglavje je zadnji čas primorska duhovščina. Ta se 
je ločila od ostale duhovščine v tem, da ni bila politično tako 
zastrupljena in daje bila z ozirom na to, da jo je preganjal 
fašizem, bolj narodno zavedna. Ne smemo pa si prikrivati dejstva, 
daje bila duhovno vendarle tesno povezana z ostalo duhovščino 
in da bi bilo večini izmed njih najbolj po volji, da bi tudi po tej 
vojni ostalo v Sloveniji vse tako kot je bilo poprej. Če smo imeli 
spočetka med njimi le nekaj odkritih nasprotnikov, večina pa je
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bila navidez naklonjena OF, v kolikor ni celotno delovala, moramo 
pripisati dejstvu, da se je zavedala, da bi imela v nasprotnem 
primeru ves narod proti sebi. To razmerje primorske duhovščine 
do OF je trajalo do zadnjega časa z izjemo nekaterih duhovnikov 
v okupatorjevih postojankah na Tolminskem, ki so naknadno 
stopili na domobransko stran. Pred par meseci smo opazili 
hladno, ponekod celo sovražno zadržanje nekaterih duhovnikov 
proti našemu gibanju, zadržanje, ki je sledilo nekim duhovniškim 
konferencam, ki so se vršile v Gorici. Koj nato je sledila prepoved 
nadškofa Margottija, ki je bil vsa pretekla leta eksponent fašizma 
na Goriškem, po kateri se noben duhovnik ne smo vmešavati v 
politiko. Kdor pozna cerkveno disciplino ve, kaj to pomeni. Če bi 
bili ti duhovniki hoteli ostati z narodom in storiti svojo narodno 
dolžnost, bi bili morali prelomiti s škofom in oditi v partizane.
Tega ni storil nihče izmed njih. Drug za drugim so odložili svoje 
funkcije v NOO in v odborih OF, dasi so nekateri zagotavljali, da 
ostanejo še naprej simpatizerji OF. Mi smo v odgovor na to ostro 
napadli škofa kot fašista in sovražnika Slovencev, abstinenco 
duhovnikov pa smo vzeli na znanje, nismo jih pregovarjali naj 
ostanejo pri nas, ker smo vedeli, da bi bilo brezuspešno. Tako se 
je končala vloga, ki jo je duhovščina igrala v našem osvobodilnem 
gibanju. Ostala je ob strani in po tem jo bo tudi ljudstvo sodilo. 
Poostrili pa smo pažnjo nad njenim zadržanjem. To pa zaradi 
tega, ker smo opazili istočasno, da seje začela duhovščina 
vrivati v naše prosvetno delo, ponekod siliti celo v šole, nekateri 
pa so verouk prenesli zopet v cerkev, udejstvovati so se začeli v 
dobrodelnih akcijah. Pustili smo jim seveda, da poučujejo verouk 
v cerkvah, odrivamo jih od prosvetnega dela, nastopili smo proti 
njihovemu poučevanju v šolah, in proti njihovim dobrodelnim 
akcijam, ki so vse šle skozi nadškofove roke. Tako so pogorelci 
Lokev vrnili poslanih 8.000 lir s precej ostrim pismom. Nekateri 
duhovniki so bili začeli tudi izdajati propustnice na nemških 
formularjih za ljudi, ki so hodili po opravkih v Gorico. Za tri take 
primere smo imeli dokaze v rokah in smo tem duhovnikom pisali 
svarilna pisma, v katerih smo njihovo dejanje označili za narodno 
izdajstvo, ta pisma sojih zelo preplašila, opravičevali so se, češ, 
da niso vedeli, daje to prepovedano, in sveto obljubljali, da kaj 
takega ne bodo več storili.

Delo na prosvetnem polju je letos nazadovalo. Ne da bi ga bile 
naše oblasti zanemarile, ali da bi ljudstvo ne gojilo več tako živega 
zanimanja za šolstvo in kulturne prireditve kot prej. Temu je kriv
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okupator, ki je pomnožil svoje postojanke, in pogosto vdiral v 
posamezne vasi, preganjal posebno naše učiteljstvo, med katerimi 
je letos 6  smrtnih žrtev, nekaj pa jih je odpeljal. Na najslabšem 
je tudi v tem pogledu Južno Primorje. Iz Slov. Istre, kjer se je v 
preteklem šolskem letu naše šolstvo začelo lepo razvijati, sploh 
nimamo poročil. V Brkinih, ki je bilo lani v teh pogledih na prvem 
mestu, je komaj mogoče govoriti o našem šolstvu. Nekoliko bolje 
je v pivškem in podnanoškem okraju. V celem okrožju je letos 40 
šol s 53 učitelji. Tudi v Srednjem Primorju, kjer je okupator samo 
letos požgal 18 šol inje pouk zelo nereden in stalno prekinjen, 
je šolstvo zelo nazadovalo. Tuje vseh šol 8 6  s 143 učitelji, niso 
všteti precej številni tajni učni krožki v onih vaseh, ki jih pogosto 
kontrolira okupator. Dvig šolstva lahko zaznamujemo edino v 
zapadnem Primorju. Lani je bilo na tem ozemlju le 29 šol, letos pa 
jih je 60, na katerih poučuje odstotno največ poklicnih učiteljev, 
namreč 22. poseben problem so šole v Slov. Benečiji, kjer smo 
morali najprej s silo zatreti italijanske šole z učitelji nastavljenimi 
od fašističnih oblasti v Čedadu. Razen par vasi ljudstvo odklanja 
slovenske šole, zato smo sklenili, da Benečanom slovenskih šol ne 
bomo silili, pač pa je pogoj, da bodo učitelji nastavljeni od naših 
oblasti in bodo poučevali v duhu OF. Prav zadnji čas smo poslali 
tja nekaj politično izgrajenih učiteljev in učiteljic s posebnimi 
navodili, da sicer lahko poučujejo tudi v italijanščini, ako ljudstvo 
to izrecno zahteva, vendar pa morajo v otrocih vzbujati zanimanje 
in ljubezen do materinega jezika in v njih polagoma vzbujati 
narodno zavest. Posrečilo se je pridobiti za nas skupino beneških 
učiteljic domačink, ki so pripravljene obiskovati naš pedagoški 
tečaj. Severno Primorje, ki živi še najbolj normalno življenje, 
ima letos 62 šol z 6 8  učitelji, v katere zahaja 1472 otrok. Neka 
posebnost v primorskem šolstvu so okrajni pomočniki šolskim 
nadzornikom. Ti so nastavljeni zato, da hodijo od šole do šole kot 
inštruktorji pomožnih učiteljev, s katerimi imajo poleg tega vsak 
teden skupne sestanke, na katerih obravnavajo učno snov za 
prihodnji teden. Kot učni pripomoček za pomožne učitelje je izšel 
zemljepisni priročnik Slovenija, Zwittrov Kratek pregled zgodovine 
Slovencev in dve zbirki otroških šolskih pesmi. V pripravi je tudi 
kratek zemljepis Jugoslavije. Izhaja tudi poseben list Učiteljski 
svetovalec, v katerem dobijo pomožni učitelji odgovore na razna 
vprašanja bodisi didaktičnega, bodisi političnega značaja.

Občutneje kot število šol je letos padlo število večernih tečajev, 
ki jih je bilo lani v Slov. Primorju kakih 190. Severno in Zapadno
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Primorje v tem pogledu nista nazadovala, pač pa je Srednje 
in južno radi okupatorjevih vdorov. Vendar pa se v Srednjem 
Primorju šest tajnih večernih tečajev vrši celo v okupatorjevih 
postojankah. Več takih tečajev je tudi v Trstu, tako v Barkolah 
kar trije, tečaj pri Sv. Ivanu pa obiskuje 50 gojencev. V nekem 
okraju se vrši pouk v privatni hiši trikrat na teden po dve uri.

Značilno je, da se v Trstu in okolici domobrancem ni posrečilo 
odpreti slovenskih šol medtem ko so v Gorici odprli osnovno šolo 
in gimnazijo, ki jo obiskuje kakih 300 dijakov. Osnovne šole so 
poizkušali odpreti tudi ponekod na deželi, a smo jih po večini 
preprečili, ostale so le v nekaterih močnejših postojankah.

Iz istih razlogov kot šolstvo in večerni tečaji je nekoliko nazadovalo 
tudi delo na polju ljudske prosvete posebno v južnem in srednjem 
okrožju, v zapadnem in severnem pa je morda celo nekoliko 
napredovalo. Za ilustracijo naj navedem, da seje v severnem 
Primorju od poloma Italije do danes vršilo okoli 250 kulturnih 
prireditev. Samo Gregorčičevih proslav je bilo v tem okrožju 
okoli 45, a v zapadnem okrožju nad 40. Severno Primorje ima 
42 igralskih skupin, 48 pevskih zborov, 14 čitalnic in 3 javne 
knjižnice. Velika ovira za prosvetno delo na vasi je pomanjkanje 
primernih prostorov, pomanjkanje knjig, primernih iger in 
izvežbanih pevovodij. Da opomoremo poslednjemu, je bila skupaj 
z IX. Korpusom ustanovljena pevovodska šola, ki jo obiskujejo 
gojenci iz edinic in terena. Zdaj se vrši že tretji enomesečni 
pevovodski tečaj. Ta pevovodska šola je obenem šola za fante in 
dekleta iz bližnjih vasi ter dramatska šola s predavanji nekaterih 
članov frontnega gledališča IX. Korpusa. V tem pogledu smo pri 
nas dosegli idealno povezanost vojske s terenom.

Veliko se je pri nas storilo tudi na polju zdravstva, za kar 
se moramo zahvaliti zdravnikom, ki so bili od tu poslani na 
Primorsko. Pa tudi med goriškimi intelektualci so bili prav 
zdravniki tisti, ki so se odzvali v največjem številu. V pogledu 
zdravstva je bila Primorska pod Italijo od sile zanemarjena. Naši 
zdravniki so v kratkem času in skoraj brez sredstev napravili 
čudeže. Danes ima vsako okrožje svojega okrožnega zdravnika 
in okrožnega zdravstvenega referenta. Zaradi pomanjkanja 
zdravnikov imata le dve okrožji tudi nekaj okrajnih zdravnikov. 
Ustanovile so se prve bolničarske šole, nastale so prve okrožne 
in okrajne ambulante. Danes imajo že celo nekateri kraji svoje
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ambulante, ki jih vodijo bolničarke pod nadzorstvom zdravnikov.
O civilnih bolnicah zaradi nevarnosti pred sovražnikom ne more 
biti govora. Povprečna frekvenca samo okrožnih ambulant znaša 
na mesec 500-700 bolnikov, pri čemer niso všteti obiski na domu. 
Vršijo se sistematični pregledi šolskih otrok, cepljenje proti kozam 
in drugim nalezljivim boleznim v primeru potrebe. Ugotovljen 
je posebno velik odstotek jetike pri šolskih otrocih posebno v 
Severnem Primorskem. Pokazala se je potreba po domovih za 
jetične otroke , priprave zanje so v polnem teku. Zaznamovan 
je znaten padec nalezljivih bolezni. Srdit boj je bil napovedan 
higijenskim prilikam. Danes posamezne vasi že tekmujejo med 
seboj v popravljanju vodnjakov in greznic. Počasi rastejo tudi male 
porodnišnice, posluje že posvetovalnica za matere in dojenčke. 
Končni rezultati našega dela na zdravstvenem polju so zadovoljivi. 
Ker je zdravljenje brezplačno, si ga lahko privošči vsak še tako 
reven bajtar.

Odsek za socialno skrbstvo je bil pri nas ustanovljen šele pred 
kratkim. Vendar pa s tem ni rečeno, da se v tem pogledu nič ni 
storilo. Njegovo delo je doslej vodil pokrajinski odbor, posamezna 
okrožja pa so imela svoje odseke za soc. skrbstvo, ki so nudila 
pomoč v denarju in živilih pogorelcem in najrevnejšim. Prav 
izdatki za soc. skrbstvo v veliki meri obremenjujejo finance 
okrožnih NOO. Ko so Nemci v oktobru požgali Otlico, Dol, Lokve, 
Lokovec in Čepovan, smo pogorelcem takoj nudili znatno pomoč 
v denarju, skupaj okoli pol milijona lir. Soc. skrbstvo posveča pri 
nas posebno pažnjo otrokom, ki bolehajo posebno v Grgarsko - 
Čepovanskem, Kalsko -  Kanalskem in Cerkljanskem okraju, kjer 
se ljudstvo preživlja skoraj samo s krompirjem. Za te otroke smo 
dobili moke in sladkorja, vendar še zmerom ne v zadostni meri. 
Ustanovljenje bil dom za osirotelo deco in dom za obnemogle, ki 
sta bila oba izročena v nadaljnjo oskrbo Odseku za soc. skrbstvo, 
ki bo prevzel tudi domove za jetične otroke.

Ker nimam s seboj potrebnih podatkov, vam ne morem podrobno 
prikazati dela ostalih odsekov. Poudarim pa lahko, da nobeden 
teh odsekov ni samo na papirju, ampak da uspešno dela, v kolikor 
mu to dopuščajo težke prilike. Njihovo delo je najbolj vidno v Sev. 
Primorju, in deloma v Zap. Primorju. Tu in tam se vršijo upravno 
politični tečaji, v Sev. Primorju popravljajo ceste, gradijo mostove, 
nastavljeni so cestarji, vzpostavljajo se vzpenjače, obnovljenih 
je mnogo žag, popravljajo in gradijo požgane domove, na 14 km
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dolgi progi od Cerkna do Dol. Tribuše se vrši celo reden avtobusni 
promet. Ponekod je obnova že danes v polnem teku, v prvem cvetu 
je obrtništvo. Ljudstvo se je z razumevanjem in veseljem lotilo 
dela, nekoliko ga vznemirja misel, da morda pride sovražnik in 
razdere trud njegovih rok.

Izmed ostalih ustanov naj omenim Komisijo za ugotavljanje 
zločincev, ki spočetka ni naletavala na polno razumevanje, danes 
pa sodeluje vse ljudstvo in pridno prijavlja krivice, ki jih je utrpelo 
od leta 1918 dalje. Do zadnjega je bilo podanih 2.009 prijav, med 
temi 714 umorov, 2.600 primerov zaporov in internacij, skupna 
škoda za 166 milijonov 660 tisoč štiristo pet lir. Vendar pa je do 
sedaj prijavljena komaj četrtina vseh zločinov. Komisija je zadnji 
čas pospešila svoje delo, da ga dovrši do konca vojne.

V organizacijo Rdečega križa v Slov. Primorju je do zdaj vključenih 
249 krajevnih edinic s 13.009 člani in 2.025 podmladkarji. 
Najpopolnejše sta organizirana Srednje Primorje s 157 krajevnimi 
edinicami, 11.953 člani in 1934 podmladkarji ter Sev. Primorje 
s 60 krajevnimi edinicami, 1.050 člani in 91 podmladkarji. Na 
članarini in prostovoljnih prispevkih je bilo nabranih 197 tisoč 
lir, ki smo jih razdelili med najpotrebnejše v posameznih okrožjih. 
Najvišjo vsoto smo nakazali Zap. Primorju z ozirom na Beneško 
Slovenijo, kije najbolj pasivna in bedna.

Podružnica Denarnega zavoda je imela v treh mesecih 2,662.624 
lir prometa. Če vzamemo v poštev, daje podružnica uradovala v 
bunkerju, je to precej visoka številka.

Narodna zaščita, ki ima svoje zaupnike tudi v sovražnikovih 
postojankah, ima skupno 23 okrajnih načelstev z 279 krajevnimi 
poveljstvi -  organizacija, ki ima po vaseh 1802 člana, se 
neprestano izpopolnjuje in širi na jug v slov. Istro in na zapad 
v Slov. Benečijo. Za vzgojo kadrov so se v treh mesecih vršili 
trije tečaji. Narodna zaščita je samo v enem mesecu v severnem 
Primorju dobila 226 novih članov, 27 članov in 10 zaupnikov celo 
v sovražnikovih postojankah.

To bi bila kratka, nepopolna slika prilik in dela v Slov. Primorju. 
Ljudstvo je izmučeno in naveličano in težko čaka konca. V skladu 
s primorskim značajem ga vsako sovražnikovo nasilje naglo 
preplaši, prav tako ga vsak notranji ali zunanji uspeh naglo zopet
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dvigne. Toda naj bodo težave še tako velike, žrtve še tako težke, 
je treba samo poudariti, da tu gre za Trst in Gorico. Za Trst in 
za Gorico je velika večina primorskih Slovencev pripravljena vse 
žrtvovati. Če izgubimo ti dve mesti, bo primorsko ljudstvo doživelo 
svoje največje razočaranje. Ako pa dosežemo ta cilj, v kar nihče 
ne dvomi, bodo primorski Slovenci zlahka preboleli in pozabili vse 
trpljenje in vse žrtve.

ŠT. 117 

ZAPISNIK SEJE IZVRŠNEGA ODBORA OF 
DNE 9. MARCA 19451

Seia Izvršnega Odbora 9. III. 1945.

Navzoči: Saša [Josip Vidmar], Peter [Boris Kidrič], Bevk [France], 
Drejče [France Lubej], Luka [Franc Leskošek], Marko [Zoran 
Polič], Boris Kraigher, Turnher [Edmund], Toman [Tone], Kovač 
[Stane], Krmelj [Maks], Vavpetič [dr. Lado], Matija [Ivan Maček], 
Miha B. [dr. Marijan Brecelj].

I. Poročilo tov. Luke o političnem položaju v Beogradu in v Srbiji 
ter o mednarodnem političnem stanju glede Primorske.

/Sporazum, enotna vlada2, politična orientacija Beograda in 
Srbije, vojska, pogajanja in razgovori o priliki sestave nove vlade, 
delovanje londonske Šubašičeve3 vlade, zadržanje dr. Marušiča4, 
gospodarske prilike.

Glede Primorske: V razgovoru med Alexandrom5 in maršalom 
Titom6 je bilo s strani Anglije sporočeno, da bo njena vojska

1 Izvirnik je v AS, sign.: AS 1670, IOOF, šk. 1 (432)/I.
2 Glej dok. št. 114, op. 2.
3 Dr. Ivan Šubašič.
4 Dr. Drago Marušič.
5 Sledi prečrtana beseda »Šubašičem« in nad njo s črnilom napisano »Aleksan
drom«. Sir Harold Alexander grof G. Tuniški (1891-1969), britanski maršal, od 
avgusta 1942 do 1945 poveljeval britanskim oboroženim silam na Srednjem 
vzhodu, porazil italijansko vojsko v Afriki, zavzel Sicilijo, poveljeval na italijanski 
fronti in od decembra 1944 v Sredozemlju.
6 Josip Broz - Tito. Z maršalom Alexandrom se je sestal v Beogradu v času 
od 21. do 24. februarja 1945, kjer so potekali razgovori o poteku in vodenju 
prihodnjih vojaških operacij proti nemški vojski, o medsebojnem obveščanju, 
pomoči itd. ter o sporazumu o sestavi enotne začasne jugoslovanske vlade. Več 
glej Tito -  Churchill, str. 469 in sl.
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zasedla Primorsko, to je vso pokrajino, kije do leta 1941 
pripadala Italiji. Angleška vojska bo priznala tisto civilno oblast, ki 
jo bo našla na tem terenu7, ter izvršne organe te civilne oblasti, (to 
je civilna zaščita, policija itd.). Glede dokončne usode Primorske 
se Anglija ni izjavila. Vsekakor pa se vidi njihova tendenca 
Primorsko, predvsem pa Trst Jugoslaviji odvzeti. Ameriški povojni 
načrt glede Primorske baje predvideva, naj se od te pokrajine 
prizna Jugoslaviji samo vzhodni del od črte: gorenji tok Soče, 
Trnovski gozd, Ajdovščina, Divača, Buzet, Pulj, tako da bi Reka 
pripadala Jugoslaviji, Trst z vsem zapadnim delom od te črte pa 
Italiji./

K debati k temu poročilu se oglase vsi tovariši in se v 
razgovoru soglasno ugotovi, da mednarodni položaj Primorske za 
Jugoslavijo ni utrjen. S strani zapadnih zaveznikov ne samo da 
ne bomo v tem oziru uživali nevtralnosti, ampak nasprotno, da 
bo šlo vse njihovo prizadevanje za tem, da se bodisi Trst z delom 
Primorske prizna Italiji, bodisi da se da Trst z večjim zaledjem kot 
mednarodna luka pod internacionalni nadzor in upravo. Edinega 
zaveznika za naš koncept imamo v Sovjetski Zvezi, ki pa preko 
obvez in mimo njih, ki jih ima do zavezniškega bloka, ne bo mogla 
iti. Vprašanje Primorske in Trsta se na ta način osredotoči na nas 
same in je rešitev Primorske in Trsta izključno odvisna od naše 
politike ter naše vojaške in politične aktivnosti. Stanje je tako, da 
se zaenkrat s strani zavezniškega bloka8 ne smatra Primorska kot 
sestavni del Jugoslavije. Zato moramo na tem teritoriju upostaviti 
pod vodstvom Pokrajinskega NOO samostojno upravo in računati 
na to, da bo tako stanje nekaj časa trajalo. V celoti se potrjuje 
stališče našega Glavnega štaba, da bo vsekakor naša vojska 
zasedla vso Primorsko s Trstom vred po možnosti pred prihodom 
Angležev in da bo v vseh teh krajih upostavila tudi vojaško 
oblast. S strani Predsedstva in Izvršnega odbora pa bo dosedanja 
politika na Primorskem nadaljevana in se bodo naše oblastne in 
politične pozicije okrepile z novim kadrom. Poudarja se važnost 
pravilnega sodelovanja z antifašističnimi množicami in skupinami 
italijanske narodnosti predvsem v Trstu. Poudarja se izredna 
važnost okrepitve OF organizacij predvsem pa popolna enotnost 
političnega gibanja tako na Primorskem kot v celi9 Sloveniji.

Na podlagi resumeja in analize tov. Petra se sklene:
1 / potrjujejo se v celoti principielni vojaški načrti našega

7 Sledi prečrtana beseda »organizacije«.
8 Sledi prečrtana beseda »smatra«.
9 Sledi prečrtana beseda »Jugoslaviji«.
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Glavnega štaba.
2/ v POOF za Slov. Primorje se vrne predsednik tov. Bevk, 

vanj se pa še kooptira tov. Boris Kraigher in dr. Bogdan Brecelj ter 
nekateri tovariši iz terena, katere bo dosedanji NOO predlagal. 10

3/ okrepi se oblastno in politično delo po kadrih /Primorcih, 
ki se jih izbere iz naših odsekov in okrožij in podredi direktno 
PNOO. Tov. Boris Kraigher in Miha B se poverita, da te kadre 
izbereta.

4/ poglobi in razširi se delo antifašističnega bloka obeh 
narodnosti v Trstu in na Primorskem.

5/ poglobi in utrdi se delo OF s posebnim poudarkom njene 
enotnosti tako na Primorskem kot v celi Sloveniji.

-------- ooOoo--------

Miha B

Š T .118 

ZAPISNIK SEJE IZVRŠNEGA ODBORA OF DNE 
31. MARCA 19451

Seja IOOF dne 31. III. 1945

Navzoči: Peter [Boris Kidrič], Marko [Zoran Polič], Bebler [dr. Aleš], 
Drejče [France Lubej], Luka [Franc Leskošek], Vavpetič [dr. Lado], 
Primož [Edmund Thurnher], Matija [Ivan Maček], Kovač [Stane], 
Toman [Tone], Krmelj [Maks], Miha B [dr. Marijan Brecelj].

I. Poročilo tov. Petra:
1/ Položaj na Primorskem. /Položaj boljši, kot je bilo v 

poročilu tov. Luke. Angleži ne bodo priznavali samo naše 
civilne oblasti, ampak tudi našo vojaško oblast, kjer jo bomo 
vzpostavili. Merodajni jugoslovanski činitelji so in bodo vse 
storili za definitivno priključitev Primorske Jugoslaviji. Naša 
zunanja propaganda za Primorsko je bila močna in uspešna in

io Beseda »predlagal« je pripisana s črnilom.

i Izvirnik je v ARS, sign.: AS 1670, IOOF, šk. 1 (432)/I.
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je pri demokratičnih elementih učinkovala. V demokratičnem 
mednarodnem svetu prevladuje prepričanje, da pripada Primorska 
s Trstom Jugoslaviji. Naša dosedanja politika in organizacija ter 
sklepi zadnje seje2 so v redu. Treba pa bo v podporo Institutu 
za meje pri zunanjem ministrstvu zbirati čim več podatkov 
in jih dostavljati temu institutu. Propaganda ne sme iti več v 
pravcu dokazovanja, da pripada Primorska nam, ampak mora biti 
dokumentarna, to je, prikazovati mora stvarno stanje./

2/ Notranje politični položaj. /Konsolidacija demokratičnega 
gibanja v Jugoslaviji. Široke ljudske množice trdno na strani 
osvobodilnega gibanja. Manifestacija 27. III.3 je bila velika potrditev 
naše politične zmage. Desni zemljoradniki so večinoma vključeni 
v JNOF4. Stari politiki, ki so člani vlade, razen dr. Šubašiča5, so 
negativni. Predvsem Grol6, ki ga podpira beograjska čaršija in 
reakcija sploh. Delovanje reakcije: hujskanje na separatizem, v Srbiji 
na hegemonijo. Sem ter tja tudi teroristični in sabotažni poizkusi, 
vendar zaenkrat brez učinka. Vse stanje kaže potrditev pravilne 
politike OF. Pripravlja se enotna jugoslovanska OF, ki seveda 
ne bo samostojnosti nacionalnih front v ničemer okrnila. Bo pa 
velikega pomena za konsolidacijo demokratičnega javnega življenja v 
Jugoslaviji prav v borbi z reakcijo./

3/ Ekonomski položaj. /Iniciativa širokih ljudskih množic. Velik 
pomen državnega gospodarskega sektorja. Sredstev zaenkrat malo. 
Reakcija hoče prav na ekonomskem polju škodovati. Pripravlja 
se uvedba nove jugoslovanske valute, ki pa ni nujno, da bi bila že 
dokončna valuta. Pripravlja se zakon o progresivnem obdavčenju in
o davku na vojne dobičke. Pripravlja se agrarna reforma. Vsa naša 
ekonomska politika stremi za tem, da obdrži naše gibanje komandne 
ekonomske pozicije./

4/ Vojska. /V vojski velikanski napredek. Reorganizacija in 
modernizacija vojske. Vzgled IV. armada./

5/ Zunanje politični položaj. Ugled Jugoslavije v inozemstvu 
velik. Priznanje sedanjega stanja in zunanje politična afirmacija. 
Istočasno pa zunanji reakcionarni krogi skušajo omajati organizacijo 
naše oblasti in vodijo kurz na državljansko vojno. Poizkusi so seveda 
bedni in izgleda, da se oprijemljejo le osamljenih četniških skupinic./

2 Glej dok. št. 117.
3 Verjetno gre za obletnico množičnih demonstracij 27. marca 1941 proti pri
stopu Kraljevine Jugoslavije k trojnemu paktu.
4 Jugoslovanska narodnoosvobodilna fronta, enotna vseljudska politična or
ganizacija, ki seje v Srbiji izoblikovala decembra 1944.
5 Dr. Ivan Šubašič.
6 Milan Grol.
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6 / Federacija: Čuvan bo dosledni princip enakopravnosti.
Proces se bo vršil dosledno in normalno, izogibajoč se v dobi graditve 
kompetenčnih sporov. Odločujoč je in ostane zaenkrat kriterij 
smotrnosti in dosega trenutno najvažnejših uspehov./

7/ Naši Slovenci v Beogradu. /Odnos naših ljudi, to je tistega 
kadra, kije bil poslan od nas v Beograd, je razen dveh do treh izjem 
jako slab in principielno in konkretno napačen. Preveva jih ozki 
samoslovenski duh in nadutost nekega kulturtregarstva, ki na eni 
strani oddaljuje Slovence od drugih narodov, na drugi strani pa ne 
doprinese ničesar k skupni graditvi Jugoslavije. Nezanimanje za 
probleme ostalih jugoslovanskih narodov je znatno. Razlogi za to so 
predvsem: napačna miselnost, pomanjkanje političnega dela med 
njimi in nekako sentimentalno hrepenenje po domovini. Problem 
sam je resen, ker taki odnosi ne samo da ne doprinašajo ničesar k 
graditvi Jugoslavije, ampak pomenijo za Slovenijo samo velik minus 
in to prav v smislu našega nacionalnega preroda./

Poročilo tov. Petra se v celoti sprejme ter se na podlagi njega 
razvije obširna debata.

Zaključki:
1 / Članom IO in ostalemu vodilnemu kadru, ki se nahaja v 

Beogradu napiše naš IO pismo v smislu poročil in analize tov. Petra 
ter soglasnih zaključkov na podlagi debate.

2/ Tov. Tomšič Mira se napoti v Beograd z nalogo političnega 
dela med Slovenci.

3/ Ustanovi se pri IO propagandna komisija za meje s 
tajnikom dr. Čermeljem7 in članoma dr. Beblerjem in dr. Borisom 
Furlanom. Njena naloga je zbirati ves material Primorske 
in Koroške ter ga dostavljati Institutu za meje pri zunanjem 
ministrstvu, tov. Zwittru8. Ta komisija ne bo navezovala 
samostojnih stikov na inozemstvo, ampak bo samo podpora 
našemu zunanjemu ministrstvu.

4/ Poglobitev ideološkega dela za enotnost OF in slovenskega 
in jugoslovanskega političnega dela sploh.

Dolžnost Izvršnega Odbora in organizacije Osvobodilne Fronte 
je, da se čimbolj urede odnosi OZNE do ljudstva in da naše 
organizacije pripomorejo k pravilnemu pojmovanju OZNE, da 
ji nudijo vso pomoč in da ustvarijo v širokih ljudskih množicah 
popolno zaupanje vanjo.

Miha B

7 Dr. Lavo Čermelj.
8 Dr. Fran Zwitter.
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Št. 119

ZAPISNIK SEJE IZVRŠNEGA ODBORA OF
DNE 7. APRILA 19451

Seja Izvršnega Odbora dne 7. IV. 1945.

Navzoči: Vidmar [Josip], Kidrič [Boris] Polič [Zoran], Lubej 
[France], Bebler [dr. Aleš], Brecelj [dr. Marijan], Leskošek [Franc], 
Vavpetič [dr. Lado], Turnher [Edmund], Maček [Ivan], Kovač 
[Stane], Toman [Tone], Krmelj [Maks].

I. politični položaj Slovenije in osvobojenega dela Prekmurja. 
Poroča tov. Kidrič. /Vojaški položaj Jugoslavije se ugodno 
in naglo razvija. Padec Sarajeva in Gospića ter osvoboditev 
dela Prekmurja. Tov. Kardelj2 je takoj poslal v osvobojeni del 
Prekmurja tov. Rusa3, Brileja4, Svetka5, Krivica5 z desetimi 
slovenskimi oficirji. Predsedstvo SNOS in Glavni štab Slovenije naj 
takoj stopita s tem ozemljem v stik, in prevzameta na njem oblast. 
Rus in ostali odšli v Prekmurje s pooblastili SNOS-a. Zaenkrat 
zveza preko Beograda avijonska in iz Beograda v Prekmurje tudi 
avtomobilska. Izvršene so priprave za direktno avijonsko zvezo 
med tukajšnjim osvobojenim ozemljem in Prekmurjem.

Izvršiti je treba priprave in ukrepe za dokončno osvoboditev. 
Najvažnejše: a/ v vsako okrožje postaviti krepkega sekretarja; 
b / izvršiti pregled strokovnega kadra in civilnih organizacij in 
vojske; c/ okrepitev OZNE in Slovenske divizije KNOJ-a; č/ 
pripraviti ekipe propagatorjev in politične delavce za slabše 
predele Slovenije; č/ sestaviti interno že zdaj slovensko vlado7; 
objaviti jo ob času, ko bo del Slovenije osvobojen, oz. ob politično 
najprimernejši priliki. Vlado bo imenovalo Predsedstvo SNOS, če 
bodo pa prilike dopuščale, pa se bo za to priliko sklical SNOS. 
Kriterij pri sestavi vlade: OF vlada, delavna, zajeti mora po svoji

1 Izvirnik je v ARS, sign.: AS 1670, IOOF, šk. 1 (432)/I.
2 Edvard Kardelj.
3 Josip Rus.
4 Dr. Jože Brilej.
5 France Svetek.
6 Vladimir Krivic.
7 Prvo Narodno vlado Slovenije po drugi svetovni vojni je Predsedstvo SNOS 
imenovalo na slavnostni seji 5. maja 1945 v Ajdovščini. Glej dok. št. 160.
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sestavi dejansko širino osvobodilnega gibanja, način dela vlade 
mora biti kolektiven; Izvršni Odbor mora ostati faktični voditelj 
celokupne politike./

Po diskusiji se na podlagi referata tov. Kidriča sklene:
1 / potrde se vsi ukrepi tov. Kardelja, ki jih je napravil za 

osvobojeni del Prekmurja;
2/ sekretariat Izvršnega Odbora določi kader za okrožja in 

pripravi propagandistične ekipe;
3/ Predsedstvo naj pri upravni razdelitvi Slovenije zastopa 

linijo velikih okrožij;
4/ Predsedstvo naj izvrši takoj evidenco vsega strokovnega 

kadra in predvidi njegovo namestitev;
5/ Izvršni Odbor mora dati vso moralno podporo OZNI in 

KNOJ-u ter v tem smislu direktive vsem odborom OF;
6 / Propagandna komisija pri IOOF naj takoj napravi načrte 

propagandnega in agitacijskega dela v slabših pokrajinah 
Slovenije.

Posebej se razpravlja o notranji disciplini IO, o potrebi 
popolnoma enakega nastopanja ter o strogi molčečnosti glede 
vseh sklepov in diskusij, ki niso namenjene javnosti. Sklene se, da 
se na vsaki seji določi, katere stvari in sklepi, ki so bili v razpravi, 
so za javnost, kateri ne. Vsi sklepi ali razprave, ki so namenjeni 
javnosti, naj se v tej ali oni obliki najprej oficielno priobčijo.

II. Tov. predsednik stavi na podlagi referata tov. Kidriča 
predlog za sestavo slovenske narodne vlade. Različno od resorne 
razdelitve federativne državne vlade, bo imela naša slovenska 
vlada predsednika, podpredsednika in 11 resorjev. Vsega skupaj 
torej 13 ministrstev. Odpadejo z ozirom na državno vlado zunanje 
ministrstvo, narodna obramba, kolonizacija, pošta -  telegraf -  
telefon, informacije in ministrstva brez listnice. Pri naši vladi bodo 
nadalje združeni resorji industrija in rudarstvo v eno ministrstvo 
ter socialna politika in narodno zdravje v eno ministrstvo. Tov. 
predsednik predloži nato listo imen8, s katerimi se Izvršni Odbor 
strinja. Ta odločitev velja interno za Izvršni odbor. Za slučaj 
pa, da bo politična situacija zahtevala kako spremembo, ali da

8 Predlagana lista ni priložena. Predsednik prve vlade je postal Boris Kidrič, 
podpredsednik dr. Marijan Brecelj, minister za notranje zadeve Zoran Polič, za 
pravosodje dr. Jože Pokorn, za prosveto dr. Ferdo Kozak, za finance dr. Aleš 
Bebler, za trgovino in oskrbo dr. Lado Vavpetič, za industrijo in rudarstvo Franc 
Leskošek, za gozdarstvo Tone Fajfar, za poljedelstvo Janez Hribar, za socialno 
politiko Vida Tomšič, za narodno zdravje dr. Marjan Avčin, za gradnje dr. Miha 
Kambič in za lokalni promet Franc Snoj.
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bo sprememba potrebna iz drugačnih razlogov, se bo danes 
predložena lista spremenila. V toliko ni današnji sklep Izvršnega 
Odbora definitiven.

III. Pri slučajnostih se razpravlja o proslavi IV. obletnice OF 27. 
IV. 1945. Sestavi naj se pripravljalni odbor za to proslavo in naj se 
takoj prične z izvajanjem priprav. Parole, v znamenju katerih naj 
se vrše priprave naj bodo naslednje:
• Svoboda slovenskega naroda samo v Jugoslaviji;
• Bratstvo jugoslovanskih narodov;
• Bratstvo sovjetskih in jugoslovanskih narodov;
• Bratstvo vseh slovanskih narodov;
• Združitev vseh Slovencev in brezpogojna priključitev 

Primorske, Trsta in Koroške;
• Enotnost OF in dosledni boj proti vsakemu strankarstvu;
• Enotna Narodna Osvobodilna Fronta Jugoslavije;
• Vse za dokončni izgon okupatorja;
• Boj proti notranji reakciji in vsem pojavom fašizma;

Tov. Dr. Lado Vavpetič sproži vprašanje neumestnosti 
skandiranja imen naših voditeljev o priliki proslav in graja ta 
način kot fašistični način, kar je našemu ljudstvu odvratno. Na 
podlagi izčrpne diskusije, kije obravnavala principielno vprašanje 
oblike in vsebine se ugotovi, da bi bilo napačno odstranjevati iz 
našega javnega življenja vse zunanje oblike, ki jih je uporabljal 
tudi fašizem, ker bi to pomenilo samo formalni boj proti fašizmu 
in bi tak naš postopek služil le reakciji. Gre za izpopolnitev 
vsebine v smislu prave demokracije, pri čemer ne more zunanja 
oblika, pa če tudi jo je uporabljal preje fašizem, v nobeni smeri 
škodovati razvoju v smislu narodno osvobodilnega gibanja in v 
čemer koli dajati videz kakršnekoli fašizacije javnega življenja.
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« Seja IOOF, dne 23.aprila 1943.

• Navzoči: Saša, Peter, Krištof, Andrej, Brejče, 
Gašper, Miha.

I. Posvetovanje aktivistov z Notranjske, Dolenjske 
in Bele Krajine se določi na 27.IV .t.i. Spored: Saäa - 
Uvodni nagovor (ob dveletnin'i OF,historični pregled) . 
Referati: Krištof (zunanji in notranji politični pregled 
ter utemeljit-ev pravilnosti Izjave), Andrej (Izjava kot 
izraz političnih stremljenj Sokolov, pomen enotnega poli
tičnega vodstva), Gašper 4üistoriat KS, njihovo razmerje 
do KPS in Izjave), Peter (organizasija OF, ZSM in PŽZ), 
koreferati: vsi člani IOOF.

I I .  Sklep. Poverjeništvi IOOF za Kotranjsko in Do
lenjsko sê ukineta.

Sklep..Ustanovi se institut inštruktorjev IOOF. 
SnxBkÊ  Osebe še določijo na posvetovanju.

Sklep. Organizacijo zbora aktivistov (v okrož- 
p ic i ,imenovani aktivistični krožki) prevzamejo okrožja 

1 18ÓÌ? prevzame skrb in xsjäxmx iniciativo referent. ’
I I I .  Notranja razdelitev dela v IOOF:

Saša - predsednik,
Peter - sekretar,
Pavle' -  propaganda,
Andrej ■» kader,
Brej če - mladina,
Gašper - ženske,
Luka - vojska,
Marko - aktiv isti,
Krištof -t odnosi z jug.narodi 
Kiha - organizacijsko tajništvo (in začasno 

do prihoda Marka aktiviste)
IV. Organizacija.dela in razmestitev.

Št. 6  Zapisnik prve seje Izvršnega odbora OF dne 23. aprila 1943 
po prihodu na novi sedež v Kočevski Rog po umiku iz Polhograjskih 
Dolomitov (dok. št. 53; ARS, AS 1670, IOOF, šk. 1 (432)/I)

L
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Št. 7 Člani Vrhovnega plenuma OF France Svetek, dr. Makso Šnu
derl, Josip Jeras in ing. Dušan Sernec (stojijo od leve proti desni) 
ter Tatjana Jakac, šef britanske vojaške misije pri Glavnem štabu 
NOV, POS major William Jones in Božidar Jakac (sedijo) (Fotograf
ski dokumenti o boju KPS, II/3, Ljubljana 1963, str. 134)

Št. 8  Člani Izvršnega odbora OF na seji aprila 1945 na Doblički 
gori (ARS, AS 1549, Zbirka fotografij, XVII/108)
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Št. 9 Shema odseka za notranje zadeve. Priloga k dok. št. 100 
(ARS, AS 1670,IOOF, šk. 1(432)/I))

436



ZAPISNIKI SEJ UPUAVME KOMISIJE ZA 
QSV0BOJEMQ SLOVENSKO OZEMLJE

IV.
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UPRAVNA KOMISIJA ZA OSVOBOJENO SLOVENSKO
OZEMLJE

Po kapitulaciji Italije septembra 1943 je Vrhovni plenum OF kot 
najvišji organ ljudske oblasti na Slovenskem za nemoteno delo
vanje upravnih nalog postavil na obsežnem osvobojenem ozemlju 
Dolenjske in Notranjske Upravno komisijo za osvobojeno sloven
sko ozemlje, ki je pod vodstvom Izvršnega odbora OF od srede sep
tembra 1943 do srede marca 1944 kot prvi upravni organ na tem 
ozemlju vodila upravo. Ustanovil jo je Izvršni odbor OF s posebnim 
odlokom 15. septembra 1943 in imenoval njene člane. Komisija je 
imela sekretarja in osem odsekov z načelniki: za splošno upravo 
(Bogdan Osolnik, kije bil obenem tudi sekretar upravne komisije), 
finance (Viktor Repič), industrijo (ing. Lojze Dular), gospodarstvo 
in prehrano (ing. Jože Levstik), narodno vzgojo in prosveto (Jože 
Zemljak), za promet (ing. Lojze Rojec), za zaščito civilnega prebival
stva (ing. Filip Kumbatovič) in narodno zdravstvo (dr. Lado Mila
vec). Poleg sekretarja Bogdana Osolnika je imela Upravna komisija 
za Osvobojeno slovensko ozemlje še tehničnega sekretarja Jožeta 
Slapničarja, pravnega referenta dr. Darka Černeja, vodjo pisarne 
Alojzija Kramarja in strojepisko Jelko Lubi. Vsak odsek je imel po
leg načelnika še najmanj dva člana. Upravno komisijo so sestavljali 
predvsem strokovnjaki za posamezna področja. Najbolj izpostavlje
no je bilo področje gospodarstva in prehrane ter financ.
Upravna komisija je bila podrejena Vrhovnemu plenumu in Izvr
šnemu odboru OF in so zato bili nekateri njihovi člani odgovorni za 
posamezne odseke: Boris Kidrič, splošni odsek, ing. Dušan Sernec, 
odsek za finance, Franc Leskošek, odsek za industrijo, dr. Marijan 
Brecelj, odsek za gospodarstvo in prehrano, in za njim dr. Lado 
Vavpetič, France Lubej, odsek za narodno vzgojo in prosveto, Fran
ce Svetek, odsek za promet, Josip Jeras, odsek za zaščito civilnega 
prebivalstva in Tone Fajfar, odsek za narodno zdravstvo. Vendar 
sta imela največ stikov s komisijo Boris Kidrič in dr. Marijan Bre
celj.
Upravna komisija je bila nastanjena v dveh vasicah, Sela in Obrh, 
ob severovzhodnem pobočju Kočevskega roga.
Po nemški ofenzivi se je delo Upravne komisije, tudi zaradi zmanj
šanja osvobojenega ozemlja, precej skrčilo in se moralo prilagoditi 
novim razmeram. Delovala je do začetka marca 1944, ko so njeno 
delo prevzeli odseki pri Predsedstvu SNOS1.

l Več glej Tone Ferenc, Ljudska oblast na Slovenskem 1941-1945, knj. 2,
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Gradivo upravne komisije hrani Arhiv Republike Slovenije v Lju
bljani v fondu AS 1644, Upravna komisija za osvobojeno slovensko 
ozemlje. Objavljenih je 9 zapisnikov sej načelnikov odsekov uprav
ne komisije in sestankov oziroma konferenc nekaterih odsekov s 
člani Izvršnega odbora in Vrhovnega plenuma OF za čas od oktobra 
1943, to je do nemške ofenzive, ki je začasno prekinila njeno delo
vanje. Zapisniki komisije po tem datumu niso ohranjeni. Prvi trije 
objavljeni zapisniki so napisani z roko, ostali so natipkani.

Narod si bo pisal sodbo sam. Založba Borec Partizanska knjiga, Ljubljana 1985, 
str. 87-207.
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ŠT. 120

I. Zapisnik z dne 3. 10. 43.

Navzoči odseki: spl. uprava, finance, gospodarstvo in industrija2. 
Sprejeti sklepi:
I. IOOF se ustno sporoči, da se naj člane v Upr. komisijo 
postavlja v soglasju in po potrebi Upr. komisije.
II. GIO ZSM se bo dal pismen odgovor na dopis z dne 2. 10. 
19433.
III. Na sestankih, kakršen je današnji se bo vodil zapisnik.
IV. Finančni odsek bo napravil v teku treh dni pravilnik4 o 
razpolaganju okrožnih in drugih odborov z denarjem.

ZAPISNIK SEJE UPRAVNE KOMISIJE ZA
OSVOBOJENO SLOVENSKO OZEMLJE

DNE 3. OKTOBRA 19431

1 Izvirnik, napisan s črnilom, je v ARS, sign.: AS 1644, Upravna komisija za 
osvobojeno slovensko ozemlje (dalje UK), šk. 1 (439)/I.
2 Upravna komisija za osvobojeno slovensko ozemlje , ki jo je postavil Izvršni 
odbor OF z odlokom dne 15. septembra 1943 (glej Šnuderl, Dokumenti, dok. št. 
74, str. 84-85) za vodenje upravnih zadev na osvobojenem ozemlju Dolenjske in 
Notranjske, je imela osem odsekov: za splošno upravo, finance, industrijo, go
spodarstvo in prehrano, narodno vzgojo in prosveto, promet, narodno zdravstvo 
in za zaščito civilnega prebivalstva v vojnih razmerah. Več glej Ferenc, Ljudska 
oblast, knj. 2), str. 87-207.
3 Dopis Glavnega iniciativnega odbora Zveze slovenske mladine dne 2. ok
tobra 1943, v katerem prosijo Upravno komisijo, da jim pošiljajo vse njihove 
izdane odloke, okrožnice itd. je v ARS, sign.: AS 1644, UK, šk. 1 (439)/I.
4 Finančni odsek Upravne komisije za osvobojeno slovensko ozemlje je že 17. 
septembra 1943 izdal navodila za finančno poslovanje okrožnih odborov OF. 
Glej ARS, sign.: AS 1670, IOOF, šk. 4 (435)/II.
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ŠT. 121

2. Zapisnik o seji načelnikov upr. kom. dne 4. X. 43.
Navzoči: tov. Osolnik [Bogdan]2, Novak [Franjo]3, Repič [Viktor]4, 
Dular [ing. Lojze]5, Zemljak [Jože]6, Kumbatovič [ing. Filip]7, 
Milavec [dr. Lado]8, Jošt [Jože Slapničar]9, Černej [dr. Darko]10. 
Sklepi:
I. V samem delu U. k. je dati kar največ političnega poudarka in 
je paziti, da delo ne bo preveč birokratsko.
II. Tov. Bogdan naj oskrbi čimprejšnji sestanek Up. k. s člani
I.O., zlasti radi razprave o finančnih in gospodarskih vprašanjih 
(Davki, trošarine, takse, plače, podpore drž. in samoupr. 
uradnikov, posojilo itd) 11

III. Tov. Dular naj uredi z gl. štabom vprašanje odpusta v 
industriji potrebnih kvalif. delavcev iz vojske12

IV. Tov. Černej naj pripravi odredbo glede plačevanja socijalnih 
dajatev v posebne fonde in pravilnik glede njih uporabe.
V. Odsek za zaščito naj pripravi navodila za ohranitev po 
bombardiranju poškodovanih zgradb.
VI. Tov. Jošt naj oskrbi

ZAPISNIK SEJE UPRAVNE KOMISIJE ZA OSVOBOJENO
SLOVENSKO OZEMLJE
DNE 4. OKTOBRA 19431

1 Izvirnik, napisan s črnilom, je v ARS, sign.: AS 1644, UK, šk. 1 (439)/I. Za
pisnik je pisal dr. Darko Černej.
2 Bogdan Osolnik je bil načelnik odseka za splošno upravo Upravne komisije 
in obenem še sekretar Upravne komisije.
3 Franjo Novak, član odseka za gospodarstvo in prehrano Upravne komisije.
4 Viktor Repič, načelnik odseka za finance Upravne komisije.
5 Ing. Lojze Dular, načelnik odseka za industrijo Upravne komisije.
6 Jože Zemljak, načelnik odseka za narodno vzgojo in prosveto Upravne ko
misije.
7 Ing. Filip Kumbatovič, načelnik odseka za zaščito civilnega prebivalstva 
Upravne komisije.
8 Dr. Lado Milavec, načelnik odseka za narodno zdravstvo Upravne komisije, 
nato vodja odseka za zdravstvo pri Predsedstvu SNOS. Po nesreči je bil zadet od 
krogle v Črmošnjicah in umrl 1. avgusta 1944 v partizanski bolnišnici Zgornji 
Hrastnik v Kočevskem Rogu.
9 Jože Slapničar, član Osrednje gospodarske komisije OF, tehnični sekretar 
Upravne komisije in komandant njene baze 27, kjer je bila komisija nastanjena.
10 Dr. Darko Černej, pravni referent Upravne komisije,
n  Glej dok. št. 123
12 Dopis s seznamom odseka za industrijo Upravne komisije za osvobojeno 
slovensko ozemlje dne 10. oktobra 1943 Glavnemu štabu NOV in PO Slovenije 
je v ARS, sign.: AS 1644, UK, šk. 2 (440)/IV .
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a.) intendanta
b.) gospodinjsko pomočnico.

4. X. 43.

Drč

ŠT. 122 

ZAPISNIK SEJE UPRAVNE KOMISIJE ZA OSVOBOJENO 
SLOVENSKO OZEMLJE IZ ZAČETKA MESECA 

OKTOBRA 19431

4. Zapisnik o seji vsega aktiva Upravne komisije.
Navzoči so bili skoro vsi člani (razen Vida [ing. Jože Levstik]2, 
Goloba [Roman]3, Novaka [Franjo], dr. Ravniharja [Anton]4, ki so 
bili na potovanju)
Sprejeti so bili sledeči sklepi:
1.) Člani Upr. kom. morajo kontrolirati, da Okrožni odbori vestno 
in redno odgovarjajo Upr. kom. in da njene odredbe pošiljajo 
podrejenim rajonom.

Člani se morajo obračati na terenu glede informacije in dela 
na odbore O.F., kjer so stari preizkušeni delavci.
2.) Pri potovanju po terenu morajo člani ob povratku naznaniti 
nedostatke, če so jih zapazili v okrožnih in drugih odborih.
3.) Radi popularizacije naše uprave kot organa ljudske oblasti, 
bomo morali napraviti mitinge in objaviti razne strokovne članke v 
časopisju.
4.) Radi nedostatkov pri objavi odredb Upr. kom. se bo pri 
tiskarni urgiralo. Agit. prop. do sedaj še ni spoznal dela naše 
komisije in nas v tem pogledu ni zadostno podprl.
5.) Člani Upr. kom. naj takoj javijo, če kdaj na terenu opazijo, da 
so se v razne odbore vrinili razni belogardistični n plavogardistični 
elementi.
6 .) Upr. kom. bo izdelala odredbo o liri.

1 Izvirnik, napisan s črnilom, je v ARS, sign.: AS 1644, UK, šk. 1 (439)/I. 
Zapisnik je oštevilčen kot četrta seja in je brez datuma. Zapisnika s številko tri 
uredništvo ni našlo.
2 Ing. Jože Levstik, načelnik odseka za gospodarstvo in prehrano Upravne 
komisije.
3 Roman Golob, član odseka za gospodarstvo in prehrano Upravne komisije in 
sekretar Osrednje gospodarske komisije pri Izvršnem odboru OF.
4 Dr. Anton Ravnikar, član odseka za narodno zdravstvo Upravne komisije.
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7.) Radi navijanja cen pri raznih neracijoniranih predmetih, 
bo odsek za gospodarstvo izdelal odredbo o blokiranju cen teh 
predmetov. Isti odsek bo napravil članek za časopisje.
8 .) V Belo krajino bo odšla po Upr. kom. določena ekipa, ki bo 
imela nalogo pospešiti naše delo.
9.) Tovariši Jošt, 5 Vid in Saša6 bodo določili kraj bodoče baze s 
sodelovanjem ostalih tovarišev.
10.) Rezervna hrana naj se porazdeli med vse tovariše.
11.) Pri vzgoji mladine se naj radi pomanjkanja učiteljev - 
aktivistov pritegnejo zlasti člani Z.S.M. in tovarišice S.P.Ž.Z.

ŠT. 123

ZAPISNIK SEJE ČLANOV UPRAVNE KOMISIJE ZA 
OSVOBOJENO SLOVENSKO OZEMLJE 

DNE 6. OKTOBRA 1943 S ČLANOM 
VRHOVNEGA PLENUMA OF DR. LADOM VAVPETIČEM1

Zapisnik
0 seji članov gospodarskega in industrijskega ter splošnega 
odseka in načelnikov prosvetnega odseka, odseka za zaščito 
civilnega prebivalstva s članom Plenuma dr. Vavpetičem2 dne 6 .
10. 1943.
Sklepi:

Uradniško vprašanje3

I. Vsi državni in samoupravni uslužbenci se stavijo na 
razpoloženje do nove razporeditve po narodni oblasti.

11. Državnim in samoupravnim uslužbencem ter upokojencem 
ostanejo za bodoče varovane pravice, izvirajoče iz dosedanjih 
službenih let, dela in sposobnosti; pravica do prejemkov in

5 Jože Slapničar.
6 Ing. Saša Sedlar.

1 Izvirnik je v ARS, sign.: AS 1644, UK, šk. 1 (439)/I.
2 Dr. Lado Vavpetič.
3 Osnutka odredbe Upravne komisije oktobra 1943 o položaju dosedanjih dr
žavnih in samoupravnih uslužbencev in Izjava Upravne komisije 1. o varovanih 
pravicah državnih in samoupravnih uslužbencev in upokojencev glede službe
nih let, dela, pravice do prejemkov in osebnih ter rodbinskih pokojnin in 2. 
Zagotovitve za življenje potrebnih prejemkov v naravi in denarju sta v ARS, sign: 
AS 1644, UK, šk. 1 (439)/II.
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osebne ter rodbinske pokojnine.

III. Za čas vojne in z njo zvezanih izredno težkih razmer bo 
prva skrb slovenske narodne oblasti, da zagotovi državnim in 
samoupravnim uslužbencem, upokojencem in njih rodbinam vsaj 
za življenje potrebne prejemke v naravi ali denarju.

Splošna določila o minimalnih prejemkih4.

I. Vsak, kije zaposlen z zasebno -  pravno -  pogodbo mora dobiti 
od delodajalca vsaj eksistenčni minimum.

II. Dosedanji državni in samoupravni uslužbenci imajo pravico 
do minimalnih prejemkov vsaj v višini eksistenčnega minima, 
v kolikor s posebno odločbo v posameznih primerih ne bi bilo 
drugače določeno.

III. Vsi ostali, ki so nezaposleni se stavijo narodni oblasti na 
razpolago.

IV. Rodbine mobiliziranih hranilcev, v kolikor so potrebne in v 
kolikor ne spadajo v eno gornjih skupin prejmejo vzdrževalnino v 
živilih ali denarju.

V. Začasni eksistenčni minimum za sedanje izredne čase znaša 
za:

Več članske družine prejmejo za vsakega nadaljnjega člana 
skupnega gospodinjstva po 150. -  Lir mesečno.

Prebivalstvo osvobojenega ozemlja se razdeli radi ureditve 
prehrane 3 v kategorije in sicer:

4 Osnutek odredbe Upravne komisije o zagotovitvi najnižjih za življenje po
trebnih dohodkov prebivalstvu osvobojenega slovenskega ozemlja je v ARS, prav 
tam.

1 osebo .450. -  Lir mesečno 
700. -  Lir mesečno
............900. -  Lir mesečno
............1100. -  Lir mesečno

2  člansko gospodinjstvo
3 člansko gospodinjstvo
4 člansko gospodinjstvo

Prehrana
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I. Kat.: Prebivalci, ki ne pridelujejo in tudi nimajo zalog živil.
II. Kat.: Prebivalci, ki le deloma pridelujejo živila, ki so 
racionirana.
III. Kat.: Pridelovalci, ki pridelajo ves zanje in njihove družine 
potreben živež ali več.

I. Kat. V to kategorijo spadajo vsi dosedanji nameščenci, 
upokojenci in vsi ostali prebivalci, ki ničesar ne pridelajo in 
nimajo nobenih zalog. Vse eventuelne zaloge oz. pridelki se 
upoštevajo pri dodeljevanju živil.

Začasno se določajo za živila sledeči obroki mesečno:
1 0  kg mlevskih izdelkov,
40 dkg maščob,
60 dkg mesa,
1 0  dkg5 krompirja,
(Skupna vrednost teh racioniranih živil znaša po 

maksimalnem ceniku Lir 172.25)

II. Kat. V to kategorijo spadajo oni prebivalci, ki le deloma 
pridelujejo živež in prejemajo manjkajočo razliko v živilih na 
podlagi gornje lestvice.

III. Kat. Pridelovalci živil (kmetovalci) smejo od pridelanih živil 
obdržati količine, ki so potrebne za preživljanje članov družine, za 
posevek in za krmo živine.
Za prehrano članov družine more obdržati živila po sledeči lestvici
za leto in na osebo:
pšenice 50 kg
ječmena ali rži 60 kg
ajde, prosa ali ovsa 50 kg
koruze 40 kg
krompirja 1 2 0  kg
fižola 1 0  kg

Za posevek za naslednje leto smejo pridelovalci obdržati sledeče
količine za vsak ha posevka:
pšenice 180 kg
ječmena 160 kg
rži 160 kg

5 Glede na količino krompirja, ki ga obdrže pridelovalci III. Kategorije na leto, 
gre tu za očitno napako in bi moralo biti kg.
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koruze 50 kg
ovsa 1 2 0  kg
prosa 30 kg
ajde 1 2 0  kg
koruze za krmo 1 2 0  kg
krompirja 1500 kg
fižola po velikosti posestva 20 do 40 kg.

Za živilsko krmo smejo kmetovalci obdržati sledeče količine 
pridelkov:
Za prašiče za pitanje in pleme na glavo krompirja 150 kg

zrna 150 kg

Pripraviti je posebno odredbo glede mlevnine6.
Finančni odsek naj oskrbi popis in pretisk poštnih znamk7. 
Vprašanje posojila8 naj se obravnava na posebni konferenci. 
Zaostali davki naj se načeloma iztirjajo, dovoli pa možnost odpisa 

vojnim oškodovancem in internirancem9.

6 Osnutek odredbe Upravne komisije, odseka za gospodarstvo in prehrano 
dne 15. oktobra 1943 o mletju in mlevnini je v ARS, sign.: AS 1644, UK, šk.
1 (439)/III.
7 Glej okrožnico Upravne komisije, odseka za finance dne 13. oktobra 1943 
okrožnim odborom OF, referentom za finance o popisu in oddaji poštnih vredno
tnic in taksnih znamk na poštnih uradih na osvobojenem ozemlju, ker jih bodo 
prežigosali v ARS, sign. AS 1644, UK, šk. 2 (440)/I.
8 Glej dok. št. 124.
9 Osnutek odloka o začasnem pobiranju davkov ie v ARS, sign.: AS 1644, UK, 
šk. 1 (439)/III.
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ŠT. 124

ZAPISNIK KONFERENCE UPRAVNE KOMISIJE ZA 
OSVOBOJENO SLOVENSKO OZEMLJE 

DNE 6. OKTOBRA 1943 S ČLANOM IZVRŠNEGA 
ODBRA OF BORISOM KIDRIČEM1

Zapisnik
o konferenci Upravne komisije s članom Izvršnega odbora tov. 
Petrom2 z dne 6 . 10. 43.

Sklepi:
I. Upravna komisija naj podpre politično kampanjo v posledici 
zbora odposlancev slovenskega naroda3.
II. V kompetenco Upravne komisije spada nastavljanje strokovnih 
moči za okrožja ter vseh učiteljev in zdravnikov. Pri nastavitvah je 
postopati v kar najožjem soglasju z Okrožnimi odbori.
III. Priporočilu o sklepih Upravne komisije glede uradniškega 
vprašanja eksistenčnega minima in prehrane sklene konferenca 
nekaj sprememb k sklepom od istega dne4.

Tov. Peter je mnenja, da delodajalcem ne kaže obvezno naložiti 
plačila mezd družinam mobilizirancev, temveč je na delodajalce 
apelirati, da store to prostovoljno. Tak apel naj se izvede že na 
sestanku v Žužemberku 9. oktobra5.

Zato konferenca sklene, da se v splošnih določilih o 
minimalnih prejemkih pod I. črtajo besede: »Enako njih rodbinam, 
če so mobilizirane«.

Vsa določila naj se uvodoma utemelje s sklepom6 zbora 
odposlancev o civilni mobilizaciji. V komentarjih pa naj se odredbe 
utemelje [z] izjavo7 Tito8 -  Ribar9 od 8 . februarja 43.

Tov. Peter je mnenja naj vse te odredbe izdaja Upravna

1 Izvirnik je v ARS, sign.: AS 1644, UK, šk. 1 (439)/I.
2 Boris Kidrič.
3 Glej dok. št. 81.
4 Glej dok. št. 123.
5 Načelnik odseka za industrijo Upravne komisije ing. Lojze Dularje imel 9. 
oktobra 1943 v Žužemberku zborovanje z zastopniki tekstilne in usnjarske in
dustrije. Glej zapisnik zborovanja v ARS, sign.: AS 1644, UK, šk. 2 (440)/IV .
6 Sklep Zbora odposlancev slovenskega naroda dne 3. oktobra 1943 o splošni 
mobilizaciji glej dok. št. 77, op. 7.
7 Glej dok. 54, op. 9.
8 Josip Broz - Tito.
9 Dr. Ivan Ribar.

447



komisija. Zato sestavi tov. Černej10 osnutek odloka11 o tozadevni 
pooblastitvi Upravne komisije.

Ostali sklepi seje Upravne komisije s tov. dr. Vavpetičem12 

od 6 . 1 0 . se odobre.
Z vprašanjem socialnih dajatev naj se še počaka.
Po poročilih načelnikov odsekov konferenca sklene: 

Finance:
Finančni odsek naj pripravi načrt odloka13 o razpisu 

posojila z obrazcem obveznic in se naj tov. načelnik finančnega 
odseka sestane dne 7. 10. na konferenci s člani IO radi 
defenetivnega sklepanja o posojilu.

Industrija:
Takoj naj se organizira izdelovanje generatorjev. Sestavijo 

naj se spiski mobiliziranih v industriji potrebnih specialistov ter 
predlože glavnemu štabu in tov. Petru radi pospešitve rešitve14. 
Čimprej naj se izdajo odloki o omejitvi prenosa industrijskih 
podjetij in nadzoru nad industrijo in gospodarskimi podjetji.
Z ozirom na ta sklep izroči pravni referent tov. Petru že 
pripravljena osnutka, daju predloži Izvršnemu odboru.

Zaščita civilnega prebivalstva:
Izvesti je pospešeno evakuacijo večjih krajev15.

Zdravstvo:
Osnuje naj se centralna civilna apoteka.

10 Dr. Darko Černej.
11 Odlok Izvršnega odbora OF dne 18. oktobra 1943 o pooblastitvi Upravne 
komisije za osvobojeno slovensko ozemlje za izvršitev druge točke sklepa Zbora 
odposlancev slovenskega naroda dne 3. oktobra 1943 o splošni mobilizaciji vse 
ljudske sile in vseh gmotnih sredstev slovenskega naroda. Glej dok. št. 84, op 3.
12 Dr. Lado Vavpetič. Glej op. 4 zgoraj.
13 Odlok o razpisu 3% posojila narodne osvoboditve je izdal Izvršni odbor
OF dne 8. oktobra 1943. Glej dok. št. 77, op. 8. Osnutek besedila obveznice za 
posojilo je v ARS, sign.: AS 1644, UK, šk. 1 (439)/I. Grafični osnutek obveznic 
je napravil akademski slikar Božidar Jakac in so jih začeli tiskati v Tiskarni 
Pavliček v Kočevju in nato zaradi nemške ofenzive na osvobojeno ozemlje preki
nili in nadaljevali v tiskarski bazi na Goteniškem Snežniku, kamor so prenesli 
tiskarski stroj iz Kočevja. Glej Jože Krall, Partizanske tiskarne I. Osrednje ti
skarne, Ljubljana 1972, str. 73.
14 Glej dopis Upravne komisije, odseka za industrijo dne 10. oktobra 1944
Glavnemu štabu NOV in PO Slovenije v ARS, sign.: AS 1644, UK, šk. 2 (440)/IV.
15 Glej okrožnico Upravne komisije dne 4. oktobra 1943 okrožnim in rajon
skim odborom OF o evakuaciji mest in trgov ob sovražnikovih letalskih napadih 
v ARS, sign.: AS 1644, UK, šk. 1 (439)/I.
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ŠT. 125

ZAPISNIK KONFERENCE UPRAVNE KOMISIJE ZA 
OSVBOJENO SLOVENSKO OZEMLJE S ČLANOM 
IZVRŠNEGA ODBORA OF BORISOM KIDRIČEM
V PRVI POLOVICI MESECA OKTOBRA 19431

Zapisnik

o konferenci Upravne komisije s tov. Petrom2 članom 10.

Obveznice za narodno osvobodilno posojilo3 namenjeno za 
Ljubljano naj se tiskajo. Obenem z obveznicami, namenjenimi za 
Osvobojeno ozemlje.

Pri usnjarskih industrijah naj se organizirajo izdelovalnice
čevljev

V izogib umešavanja vojske v načrtno gospodarstvo 
Upravne komisije naj se čimprej skliče skupna konferenca 
Upravne komisije in Gl. štaba4.

Ekipa Izvršnega odbora in Upravne komisije bo odšla 
na potovanje po vseh okrožjih v četrtek 14. t. m. in naj seje 
iz Upravne komisije udeleže tov. Osolnik5, Levstik6, Repič7 in 
Černej8.

1 Izvirnik je v ARS, sign.: AS 1644, UK, šk. 1 (439)/I. Zapisnik ni datiran.
2 Boris Kidrič.
3 Gre za obveznice za posojilo narodne osvoboditve, ki ga je z odlokom o raz
pisu 3% posojila razpisal Izvršni odbor OF dne 8. oktobra 1943. Glej dok. št.
124, op. 13.
4 Sestanek je bil verjetno 10. oktobra 1943. Glej vabilo Upravne komisije za 
osvobojeno slovensko ozemlje dne 9. oktobra 1943 Glavnemu štabu NOV in PO 
Slovenije v ARS, sign.: AS 1644, UK, šk. 1 (439J/II.
s Bogdan Osolnik.
6 Ing Jože Levstik. ...
7 Viktor Repič.
8 Dr. Darko Černej.



ŠT. 126

Z a p i s n i k
seje načelnikov odsekov Upravne komisije dne 12. 10. 43 na točki 
152.

Sklepi:
Spl. uprav. Pri Izvršnem odboru je treba pospešiti takojšnjo izdajo:

1. odlokov o pooblastitvi Upravne komisije za izdajo izvršilnih 
odredb k sklepu zbora odposlancev slovenskega naroda o 
mobilizaciji vse ljudske sile in vseh gmotnih sredstev slovenskega 
naroda z dne 3. okt. 1943.3, da bo Upravni komisiji mogoče 
izdati vse potrebne odredbe zlasti odlok4 o položaju državnih in 
samoupravnih uslužbencev, o rekviziciji motornih vozil itd.

Pri Izvršnem odboru je pospešiti tudi čimprejšnjo izdajo
odlokov

1 . o prepovedi prenosa industrijskih podjetij
2 . o stavljanju industrijskih gosp. podjetij pod nadzor
3. o prepovedi oz. omejitvi prenosa nepremičnin5

4. o komasaciji in definitivni razmejitvi okrožij6.
Finance. Pripraviti in izdati je odlok7 o bonih kot plačilnem 
sredstvu.

Davki8: po poročilu načelnika finančnega odseka bi dali 
davki na osvobojenem teritoriju na podlagi do sedaj veljavnih 
predpisov finančni efekt okrog 10, 000.000 Lir. Sistematična 
uvedba enotnega novega progresivnega narodno osvobodilnega 
davka potrebuje časa radi sestave točnih in pravičnih načrtov o 
porazdelitvi tega davka. Zato Upravna komisija sklene:

ZAPISNIK SEJE NAČELNIKOV ODSEKOV UPRAVNE
KOMISIJE ZA OSVOBOJENO SLOVENSKO OZEMLJE DNE

12. OKTOBRA 19431

1 Izvirnik je v ARS, sign.: AS 1644, UK, šk. 1 (439)/I.
2 Sedež kurirske postaje TV 15 v Podturnu.
3 Glej dok. št. 124, op. 11.
4 Glej dok. št. 123, op. 3.
5 Izvršni odbor OF je 18. oktobra 1943 izdal Odlok o omejitvi prometa z ne
premičninami, gospodarskimi podjetji in imovinskimi pravicami, ki je določal 
prepoved prenosa, zastava ali obremenitve industrijskih, bančnih, trgovskih 
itd. podjetij brez dovoljenja Izvršnega odbora OF in nadzor nad njimi v vojnem 
času. Glej Šnuderl, Dokumenti, dok. št. 93, str. 114-115.
6 Gre za združitev okrožij v Ljubljanski pokrajini. Glej dok. št. 83.
7 Glej dok. št. 84, op. 6.
8 Glej dok. št. 123, op. 9.
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a/ za tekoče leto se poberejo neposredni davki z dokladami in 
obrambnim fondom po stari odmeri. Z novim letom se uvede 
enotni progresivni narodno osvobodilni davek, 
b/ uslužbenski davek se bo na novo določil že sedaj kot narodno 
osvobodilni davek.
c/ Trošarine in takse se bodo za enkrat pobirale kakor doslej.

Kakor pri davčnih zaostankih je treba dopustiti tudi 
pobiranju davkov za zadnje četrtletje 1943. možnost odpisa za 
žrtve okupatorskega nasilja, pogorelce internirance.

Organizirati je centralno blagajno za vse denarno 
poslovanje Upravne komisije.

Za pripravo načrta za narodno osvobodilni davek naj se 
skuša pridobiti sodelovanje strokovnjakov v Ljubljani.

Narodno osvobodilno posojilo9 se more vplačevati:
1 . v lirskih novčanicah
2 . v bonih
3. v blagu po posebnem pristanku Upravne komisije /za vpis 
posojila v blagu prihaja v poštev le znatnejše količine blaga/.

Finančni odsek naj pripravi okrožnico10 aktivistom da 
podpro z vsemi silami propagando za vpis narodno osvobodilnega 
davka.
Gospodarstvo.
1. Vojska naj odkupuje blago od gospodarskih komisij in plačuje v 
gotovini.
2. Blago namenjeno za vojsko naj se stavi vojski takoj na 
razpolago da ga odpelje v svoja skladišča.
3. Z ozirom na izredno visoke zahteve vojske na živilih je uvesti 
tudi pri vojski kampanjo štednje.

V tej kampanji je organizirati: 
a/ kurz namestnikov komandantov področij radi predočitve 

potrebe štednje kakor tudi radi tehnične izvedbe sodelovanja med 
okrožnimi gospodarskimi komisijami in komandami področij pri 
dodeljevanju živil, 

b/ kurz intendantov področij, ki naj se združi s kurzom pod a/

9 Glej dok. št. 124, op. 13.
10 Okrožnica Upravne komisije za osvobojeno slovensko ozemlje, odseka za 
finance, dne 9. oktobra 1943 vsem okrožnim odborom za propagandno delo 
pri vpisovanju posojila je v ARS, sign.: AS 1670, IOOF, šk. 4 (435)/II , okro
žnica Upravne komisije za osvobojeno slovensko ozemlje dne 18. oktobra 1943 
vsem okrožnim, rajonskim in terenskim odborom, gospodarskim komisijam in 
agitacijsko- propagandističnim ustanovam za popularizacijo vpisovanja posojila 
narodne osvoboditve je v ARS, sign.: 1644, UK, šk. 2 (439)11.
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c/ potrebo štednje je predočiti tudi vsem pripadnikom NOV in 
POS

č/ potrebo štednje z vsem poudarkom predočiti tudi Izvršnemu 
odboru dajo s svoje strani iznese Gl. štabu.
4. Izvršnemu odboru je predlagati da zahteva od Anglije pošiljatev 
vžigalic, tobaka in onih serumov ki so bili že zahtevani, kakor tudi 
že zahtevanega zdravniškega materiala sploh.
5. Pri gospodarskem kurzu ki začne 16. t.m. bo sodelovala gosp. 
komisija po odsekih:

a/ splošni upravi s kakšnim referatom o splošni upravi in 
političnem delu. 

b / o finančnem odseku s kratkim referatom o financah 
c/ po industrijskem odseku s kratkim referatom iz 

industrijskega področja.
Industrija

Vojska naj ne posega v načrtno gospodarstvo Upravne komisije. 
Vsi ukrepi naj se izdajajo le v sporazumu med glavnim štabom in 
Upravno komisijo.
Promet.

Na sestanku med Gl. štabom, Izvršnim odborom in Odsekom za 
promet naj se čimprej definitivno določi območje dela in sredstva 
Odseka za promet.

Izda naj se odlok o zopetni izpostavitvi poštnega prometa 
in s tem v zvezi odlok o cenzuri.
Prosveta.

Otvorijo naj se tudi zasebne šole.
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ŠT. 127

ZAPISNIK SEJE ČLANOV UPRAVNE KOMISIJE ZA 
OSVOBOJENO SLOVENSKO OZEMLJE IN ČLANOM 
IZVRŠNEGAODBORA OF BORISA KIDRIČA DNE 18. 

OKTOBRA 1943 Z OKROŽNIM IN TRŠKIM ODBOROM OF 
VELIKE LAŠČE DNE 18. OKTOBRA 19431

Z a p i s n i k

o sestanku člana Izvršnega odbora tov. Petra2 in članov Upravne 
komisije z okrožnim in trškim odborom Vel. Lašče dne 18. 10. 
1943.

Gospodarske zadeve:
Mleko. Na Barju bi bilo na razpolago dnevno 700-800 1 

mleka ker je prevoz mleka v Ljubljano zabranjen. To mleko bi bilo 
mogoče predelati v Združeni mlekarni v Vel. Laščah.

Sklep: brezpogojno je treba nakupiti na Barju vse 
razpoložljivo mleko in ga prevažati dnevno v Vel. Lašče radi 
predelave. Za plačilo mleka potrebna gotovina se bo dobila s 
kratkoročnim posojilom Kreditne zadruge Mlekarski zadrugi.

Zelje. Enako je treba oskrbeti za nakup zelja ki se naj 
nabavi v čim večji količini na Barju in stavi na razpolago vojski in 
civilnemu prebivalstvu okrožij.

Sol. Člani okrožnega odbora prikažejo nujno potrebo 
preskrbe soli. Sklene se skušati čimveč soli pribaviti iz Ljubljane 
in prevzamejo člani okrožnega odbora nalogo, da to pribavo soli 
organizirajo.

Deske in žeblji, bi bili nujno potrebni vsaj za provizorično 
kritje pogorelih hiš.

Sklep: deske bodo po navodilih Okrožnega preskrbeli 
rajonski odbori sami, žeblji pa se bodo skušali dobiti iz Ljubljane 
potom naših aktivistov.

Usnje. V vsem okrožju je nujna potreba po usnju. Težave 
so sicer s čevljarji vendar bo okrožni odbor poskrbel za zadostno 
število čevljarskih delavnic.

Kože. Člani okrožja poročajo, daje v okrožju precejšnje 
število nestrojenih deloma dobro konserviranih kož. Nato je treba

1 Izvirnik je v ARS, sign.: AS 1644, UK, šk. 1 (439)/I.
2 Boris Kidrič.
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opozoriti usnjarsko industrijo. Okrožje pa naj objavi da morejo 
dati privatniki strojiti kože za lastno uporabo.

Škoda povzročena do vojski: Člani okrožja poročajo daje 
bataljon ZDO v nekaterih krajih ki so bili že itak močno prizadeti 
pokrmil znaten del živilske krme zlasti sena, ki ga je civilno 
prebivalstvo imelo pripravljeno za lastne potrebe in povzročil tudi 
sicer razno škodo.

Tov. Peter naroči članom okrožnega odbora naj v vseh 
prizadetih vaseh na mitingih pojasnijo daje naša vojska zelo 
disciplinirana da so taki slučaji le izjemnega slučaja zlasti ker je v 
vojski mnogo novincev. Na mitingih se naj prebivalstvo pozove da 
prijavi nastalo škodo, da se ta škoda popravi, kaznujejo krivci in 
poskrbi, da se slični dogodki več ne ponavljajo. Porabljena krma 
naj se po možnosti prisilnim odkupom nabavi drugje in prizadetim 
povrne. Na take napake je opozoriti tudi Gl. štab. V bodoče naj 
Okrožni odbor v sličnih primerih nemudoma obvesti Izvršni odbor, 
da se napake pravočasno preprečijo.

Živina. Člani okrožnega in trškega odbora so mnenja naj 
se dovoli klanje telet. Po pojasnilu daje klanje telet kar najbolj 
omejiti zaradi zaščite naše živinoreje se sklene, da bo okrožni 
odbor zbiral podatke o tem, kdo je pripravljen odnosno prisiljen 
radi pomanjkanja krme pripravljen teleta prodati in nato v 
lastnem okrožju pa tudi z obvestilom sosednjim okrožnih odborom 
skušal ta teleta spraviti v roke interesentom, ki bi jih želeli za 
pleme oz. rejo.Za rejo in pleme je torej dovoliti prost nakup in 
prodajo.3

Živila za vojsko. Od osrednje gospkom zahtevane količine 
živil za vojsko so tako visoke da jih ne bo mogoče zbrati izvzemši 
koruze in živine ter krompirja. Člani okrožnega in trškega ter 
rajonskega odbora ne morejo točneje označiti v kaki višini bo tem 
zahtevam mogoče ugoditi.

Prijave živil. Gospodarska referentka okrožnega odbora 
poroča da so prijave živil v nekaterih krajih dale povsem 
nezadovoljive in resničnemu položaju neodgovarjajoče podatke. 
Sklep: V takih krajih je treba ljudem na vaških sestankih predočiti 
daje za dobro gospodarstvo nujno potrebna točna evidenca živil 
daje to tudi v njihovo korist in skušati nato na sestankih dobiti 
točne podatke.

Finančne zadeve:
Članom okrožnega, rajonskega in trškega odbora

3 Stavek je pripisan s črnilom.



se obrazložijo na to predpisi o pobiranju davščin4, o uvedbi 
bonov kot plačilnega sredstva5 ter o potrebi obsežne in intenzivne 
kampanje za posojilo narodne osvoboditve6.

Splošna uprava:
Razmejitev okrožja: Slemena naj pripadajo v okrožje Vel. 

Lašče do Sv. Gregorja po prejšnji občinski meji.

Zdravstvo.
V okrožju Vel. Lašče je nujno potrebno nastaviti 

zdravnika.

Politično delo:
Prisotne članice AFŽ poročajo, da AFŽ nabira zdravstveni 

material za ranjence in ga dvakrat tedensko odpremlja.

Zastopnik ZSM poroča, daje v laškem rajonu 70-80 % 
mladine povezane v ZSM.

Po obsežnem političnem poročilu in navodilih tov. Petra se 
sklene organizirati v okrožju tečaje za vzgojo aktivistov za politično 
delo. Aktiviste je treba poiskati med ljudstvom.

Po mnenju članov okrožnega odbora bi bile volitve v 
narodno osvobodilne svete umestne in koristne.

4 Glej dok. št. 84, op. 6.
5 Glej dok. št. 123, op 9.
6 Glej dok. št. 126, op. 8.
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ŠT. 128

ZAPISNIK SKUPNE SEJE UPRAVNE KOMISIJE ZA 
OSVOBOJENO SLOVENSKO OZEMLJE, ČLANOV 

IZVRŠNEGA ODBORA OF IN GLAVNEGA ŠTABA NOV IN PO 
SLOVENIJE DNE 19. OKTOBRA 19431

Z a p i s n i k

0 skupni seji članov Izvršnega odbora, Gl. štaba in Upravne komi
sije dne 19.10.1943.

Sklepi:
I. Pri preračunavanju potreb vojske, ki jih mora neposredno kriti 
Osrednja gospodarska komisija2, je upoštevati samo potrebe voj
ske z osvobojenega teritorija bivše ljubljanske province.
II. Vojska naj si sestavi budžet, po katerem mora dobiti na razpo
lago potrebna denarna sredstva, s katerimi bo blago nakupovala 
in Osrednji gospodarski komisiji plačevala.
III. Blago, ki ga nakupujejo od producentov Okrožne gospodar
ske komisije naj Osrednja gospodarska komisija koncentrira na 
mestih določenih od vojske. Na teh mestih jih vojska prevzame in 
spravi v svoja skladišča.
IV. Za živila, kijih pridobi vojska izven osvobojenega ozemlja naj 
se Osrednja gospodarska komisija razbremeni.
V. Sestavi naj se skupni vojaško -  civilni gospodarski odbor v ka
terem naj bodo zastopani Gl. štab in Ekonomski odsek Gl. štaba 
na eni in Osrednja gospodarska komisija ter Upravna komisija na 
drugi strani.

S strani civilnih oblasti bodeta člana tega odbora načelnik 
gospodarskega odseka Upravne komisije3 in sekretar Osrednje 
gosp. komisije4, s strani vojske pa namestnik komisarja Gl. štaba5 

in namestnik vodje Ekonomskega odseka6.

1 Izvirnik je v ARS, sign.: AS 1644, UK, šk. 1 (439)/I.
2 Osrednjo gospodarsko komisijo pri Izvršnem odboru OF so ustanovili 10. 
julija 1943 za organiziranje gospodarske pomoči in oskrbe narodnoosvobodil
ne vojske in civilnega prebivalstva za vse slovensko ozemlje. Glej okrožnico 
Izvršnega odbora OF dne 10. julija 1943 okrožnim, podokrožnim, rajonskim in 
terenskim odborom OF o organizaciji gospodarskih komisij v Dokumenti, knj. 
8, dok. št. 44, str. 170-172.
3 Ing. Jože Levstik.
4 Roman Golob.
5 Viktor Avbelj - Rudi.
6 Mihaela Dermastia - Mara.
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V slučaju zadržanosti enega ali drugega člana se more 
poslati na skupno sejo pooblaščenec.
VI. Obračunavanje naj se izvrši med Osrednjo gosp. komisijo na 
eni in glavno intendanturo na drugi strani. Dopustno pa je seveda 
tudi obračunavanje med Okrožnimi gosp. komisijami na eni in 
področnimi komandami na drugi strani.
VII. V vojski je uvesti kampanjo štednje v to svrho je treba pripra
viti kurz intendantov in skrbeti tudi za vzgojo vseh pripadnikov 
vojske.
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St. 11 Prva stran zapisnika seje načelnikov Upravne komisije za 
osvobojeno slovensko ozemlje dne 4. oktobra 1943 (dok. št. 121; 
ARS. AS 1644, Upravna komisija, šk. 1 (439)/I)
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Št. 1 0  Člani odseka za gospodarstvo upravne komisije (od leve 
proti desni: Jože Penca, Jože Levstik, dr. Stane Pavlič, Jože Ber- 
kopec in Božo Košir) v Črmošnjicah (Tone Ferenc, Ljudska oblast 
na Slovenskem 1941-1945, knj. 2, Narod si bo pisal sodbo sam. 
Založba Borec Partizanska knjiga, Ljubljana 1985, str. 185)

-

459



V.

ZAPISNIKI SEJ NARODNOOSVOBODILNEGA 
SVETA ZA PRIMORSKO SLOVENIJO
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NARODNOOSVOBODILNI SVET 
ZK PRIMORSKO SLOVENIJO

Narodnoosvobodilni svet za Primorsko Slovenijo (dalje NOS) je 
ustanovil Pokrajinski odbor OF za Primorsko 11. septembra 1943 
na Vogrskem. Zamišljen je bil kot organ, ki bo po kapitulaciji Italije 
vodil upravo na osvobojenem ozemlju Primorske. Imel je zakono
dajno in izvršno funkcijo. Do velike nemške ofenzive 25. septembra 
1943 je deloval na Vogrskem in pri Štomažu, nato pa na Vojskar- 
ski planoti.

NOS so sestavljali trije člani predsedstva, predsednik dr. Jože Vil
fan (za njim France Bevk), podpredsednik Bevk (za njim Vilfan), 
tajnik dr. Aleš Bebler in člani: Branko Babič, Anton Bajt, Julij Bel
tram, Stanko Bidovec, Lojzka Bratož, Avgust Dugulin, Albin Kovač, 
Andrej Kumar, Ferdinando Marega, Vincenzo Marcon, Darko Ma
rušič, Jože Mezgec, Roza Nemec, Dušan Pirjevec, Groga Šinkovec, 
Miro Špacapan, Anton Velušček, France Vuk. Devet dni po ustano
vitvi se je razširil še s sedmimi člani, in sicer Rudi Mahnič, Lojzka 
Trošt, Pavla Colja, Slavko Mohorčič, Rudolf Brajnik, Maks Lutman 
in dr. Danilo Lokar.

V NOS so bili zastopani predstavniki iz vse Primorske, sestavljalo 
pa gaje devet okrožij: briško, tolminsko, idrijsko, goriško, ajdov
sko, komensko, pivško, brkinsko-istrsko in tržaško.
NOS je svoje delo opravljal v glavnem na plenarnih sejah, na kate
rih je sprejel tudi vrsto odlokov. Vsi ti odloki so bili izdani v duhu 
programa OF in odlokov IOOF.
Medtem ko je bilo politično življenje v tem obdobju »prve svobode« 
na Primorskem marsikje precej živahno, pa so volitve v narodno
osvobodilne odbore in vaške odbore potekale počasneje. Odloki in 
navodila zaradi vojnih razmer niso pravočasno prihajali v vse pre
dele Primorja, kar se je poznalo pri izvajanju volitev. Do septembr
ske nemške ofenzive, ki je zajela Kras, Vipavsko dolino, Trnovsko 
ter Banjško planoto in se v začetku oktobra razširila v Brkine in 
Istro, so bili narodnoosvobodilni odbori izvoljeni le v goriškem in 
ajdovskem okrožju, v drugih okrožjih pa so z volitvami nadaljevali 
v oktobru 1943.
NOS kot organ vseljudske vstaje v Slovenskem primorju je bil po
sebnost, saj takega organa ni bilo v nobeni drugi slovenski pokra
jini. Do njegove ustanovitve pa je prišlo tudi zaradi pravnega polo
žaja, v katerem je bilo tedaj Slovensko primorje, ki je bilo medna-
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rodnopravno še vedno v Kraljevini Italiji. Po kapitulaciji Italije je 
prišlo do vseljudskega upora proti italijanski oblasti, ki se po padcu 
fašizma ni bistveno spremenila.

NOS je sklep o združitvi Slovenskega primorja z ostalo Slovenijo 
izrazil že v svojem prvem proglasu 11. septembra 1943. Po tem 
sklepu je Vrhovni plenum OF 16. septembra 1943 razglasil priklju
čitev Slovenskega primorja k Združeni Sloveniji in novi Jugoslaviji 
in ta sklep je potrdil tudi AVNOJ 29. novembra 1943 s posebnim 
odlokom.
Temu je sledil predlog Franca Leskoška o razpustitvi NOS, saj je 
bila z omenjenim odlokom AVNOJ-a njegova naloga izpolnjena. 
NOS za Primorsko Slovenijo seje 13. januarja 1944 sestal na zadnji 
seji, kjer so sprejeli sklep o ukinitvi NOS. Po ukinitvi je POOF postal 
tudi najvišji upravni organ v Slovenskem primorju, vse predsedstvo 
z referati NOS pa je bilo vključeno v POOF za Slovensko primorje. 1

l Tone Ferenc, Ljudska oblast na Slovenskem 1941 -1945, knj. 2, Narod si bo 
pisal sodbo sam, Založba Borec in Partizanska knjiga, Ljubljana 1985, str. 209- 
286 in ARS, sign.: AS 1632, NOS za Primorsko Slovenijo, šk. 1.
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ŠT. 129

Zapisnik seje NOS dne 20.9.1943;

Navzoči so tovariši: Dr. Vilfan Jože, Bevk France2, Dr. Bebler 
Aleksej, Beltram Julij, Marega Ferdinando, Markon Vinko, Bajt 
Anton3, Nemec Roza4, Špacapan Miro5, tov. Ahac [Dušan Pirjevec], 
župnik Petrič [Jože], Velušček Anton, Bratož Lojzka, Trošt Alojzija, 
Babič Branko, Brajnik Rudolf® in Lutman Maks.
Sejo vodi tov. podpredsednik7, ki predlaga sledeči dnevni red:

1. Poročilo o vojaškem položaju
2. Nadaljna razširitev NOS
3. Sestava umesnega odbora in imenovanje novih 
referentov
4. Poročilo tov. Primoža8

5. Poročilo referentov
6 . Poročilo o političnem delu na terenu
7. Volitve v prvi slovenski parlament9 

Dnevni red se sprejme.

ZAPINIK SEJE NARODNOOSVOBODILNEGA SVETA
ZA PRIMORSKO SLOVENIJO
DNE 20. SEPTEMBRA 19431

1 Izvirnikje v ARS, sign.: AS 1632, NOS za Primorsko Slovenijo, šk. 1 (538)/II.
2 France Bevk (1890-1970), pisatelj, kulturni delavec. Po zasedbi Primorske 
1918 kljub preganjanju (zapor, konfinacija) ostal na Primorskem opravljal 
organizacijske in kulturne naloge, 1943 odšel v partizane, bil predsednik NOS 
za Primorsko Slovenijo 1943-44, od novembra 1943 član AVNOJ-a, član SNOS, 
predsednik PNOO od 15. septembra 1944 do 23. februarja 1947.
3 Anton Bajt (1913-1998), župnik, narodni delavec, sodeloval v narodnoosvo
bodilnem gibanju, oktobra 1943 odposlanec na kočevskem zboru, referent za 
verske zadeve za NOS za Primorsko Slovenijo.
4 Rozina Roza Nemec - Snežnica (1919-1963), aktivistka OF, 1943 postane 
članica Pokrajinskega odbora Slovenske protifašistične ženske zveze za Sloven
sko primorje, članica NOS za Primorsko Slovenijo.
5 Miro Špacapan, aktivist, deloval v okviru OF za Gorenjsko, jeseni 1942 po
stane član POOF za Slovensko primorje, septembra 1943 član NOS za Primor
sko Slovenijo, oktobra 1943 ga aretira nemški okupator in internira v koncen
tracijsko taborišče Dachau, kjer je 2. 1. 1944 umrl.
6 Rudolf Brajnik (1922-1962), prosvetni delavec, planinec, član NOS za Pri
morsko Slovenijo.
7 France Bevk.
8 Dr. Aleš Bebler.
9 Gre za volitve odposlancev v Zbor odposlancev slovenskega naroda, ki je bil
1.- 3. oktobra 1943 v Kočevju. Več dok. št. 81.
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ad 1) Tov. Ahac poroča: Štabu10 seje posrečilo dobiti pregled 
čez Primorsko glede naših čet. Izčrpna poročila imamo za jug in 
Kras. Sile, ki so nastale spontano, obvladamo. V Brdih imamo tri 
bataljone 1500 mož. Vrgli so progo Videm-Gorica v zrak. Idrijski 
odredi so se spopadli z Nemci in jih pognali v beg. V Podkraju ni 
pritiska Nemcev. Na jugu je prišla Šercerjeva brigada na našo 
stran in bo tu ostala. V operativnem pregledu spada pod naš štab. 
Nadalje je bila ustanovljena Snežniška brigada. Tovariš Blaž11 ima 
nalogo za akcije in premik proti Vipavski dolini. Na Krasu operira 
500 mož. Okrog Doberdoba so skupine, ki vodijo borbo proti 
Nemcem. V teku je sestava furlanskih bataljonov. Poslali smo četo 
v Furlanijo, da organizira punt. Pri Gorici Nemci od časa do časa 
vrše izpade, mislim, da jih vršijo na osnovi izdajstev in ovaduštev. 
Zlasti napad na Vogersko bi kazal na to. Na Vogerskem so izvršili 
velik teror. Pri Kromberku so požigali hiše, poklali žene in otroke. 
Nemška avijacija je bolj redka, kar je gotovo posledica tega, daje 
bilo letališče pri Gorici uničeno. Včeraj so naši uničili dva avijona, 
tank in avtoblindo. V teh bojih je bilo 50 Nemcev mrtvih. Običajno 
potekajo borbe tako: Nemci prodrejo v kak naš kraj s tanki, naši 
se morajo umakniti, ponoči se pa Nemci spet potegnejo nazaj in 
naši zasedejo kraj. Nemci nimajo večjih sil na našem teritoriju. Pri 
Tolminu jih je 26, v Bovcu 100; njih morala ni na višku. Znani so 
nam primeri samomorov. Šibkost Nemcev se javlja tudi v tem, da 
iščejo stika z nami, ponujajo nam premirje. Pogajajo se tako: puste 
nam oblast na teritoriju, ako jim ne rušimo prog. Pripravljeni so 
dajati nam hrano za civilno prebivalstvo na osvobojenem teritoriju 
in za vojsko. Na pr.: za Grgar so rekli, da ga bodo zasedli, ako ga 
partizani ne zasedejo. Mi smo ta kontakt sprejeli, da bi se pogajali 
o izmenjavi ranjencev in ujetnikov. Naši parlamentarci se s teh 
pogajanj še niso vrnili.
Organizacijski položaj: Na fronti sami še ni izvedena organizacija, 
povsod pa napreduje, kjer niso naše čete zapletene v borbo. Vendar 
moramo tudi pred Gorico izvesti vojno organizacijo. Prvo primorsko 
brigado bi tvorile vse čete, ki so pred Gorico. Glede štaba še nismo 
na jasnem. Disciplina se utrjuje. Opažamo, da se borci, čeprav jih 
Nemci razprše in prepode s položajev, vračajo in iščejo kontakt s 
poveljstvom. Njih vojaška zavest je ustvarjena. Na Vipavskem smo 
začeli forsirati vojaško organizacijo, ki bo ostala na terenu. Bilo bi 
to pet bataljonov, katerim bi poveljeval tov. Martin12, za komisarja

10 Štab Primorske operativne cone.
11 Darko Marušič.
12 Martin Greif (1919-1975), vojaški poveljnik, politik, leta 1941 poveljeval 
Pohorski četi na Primorskem, leta 1942 Vipavski četi, bil politični komisar So-
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pa bi bila tovarišica Cvetka13. Iz dneva v dan se izpolnjujejo 
sabotažne skupine. Mostovi in ceste lete v zrak točno ob določeni 
uri. Težje je vprašanje artilerije. Topništvo sicer imamo, toda 
manjkajo mu merilne naprave. Vendar se nam je posrečilo, da smo 
popolnoma porušili mirenski aerodrom14. To je naš uspeh, kajti 
Nemci ne morejo imeti tam letal. Peta in šesta brigada prideta na 
pomoč našemu štabu.
Za tem poročilom poroča tajnik15: Ko sije nek angleški oficir 
ogledoval našo partizansko vojsko, ki nastaja, je bil velik skeptik, 
češ, kako bodo mogli ti vojaki nastopiti proti tankom in letalom. 
Vendar je pozabil, da navdaja te borce neizčrpna volja po svobodi. 
Imamo nešteto primerov pravih junaštev. En sam primer: en sam 
partizan je napadel kamijon, v katerem so bili trije Nemci. Enega je 
ubil, enega je ujel, tretji je zbežal, kamijon pa je zažgal. Jasno je, da 
so žrtve neizbežne pri takem stanju. Vendar pa lahko ugotovimo, 
da so ljudje pripravljeni boriti se za svoj narod. Jasno je, da 
pri takem stanju stvari štab ni mogel doseči izrednih uspehov, 
vendar moramo poslati toplo zahvalo samemu moštvu, ki je iz 
lastne iniciative začelo akcije. Predlagam, da damo kratek apel na 
svetovno javnost v cpaliki telegrama: Nemci požigajo in morijo žene 
in otroke. Prvega ujetega partizana se takoj na mestu ustrelili. 
Nasprotno pa mi z ujetimi Nemci ravnamo človeško. (Sledijo imena 
ljudi, ki so jih pobili in imena vasi, ki so jih požgali).
Tov. predsednik preide k drugi točki dnevnega reda, t.j.: k 
razširitvi NOS in predlaga kot člane sveta sledeče tovariše:
Brkinca Rudija16Natašo17, prvo primorsko partizanko, Coljo Pavla, 
Mohorčiča Slavka, komandirja južnih primorskih odredov, tov. 
Brajnika in tov. Lutmana. S tem seveda razširitve ne smatra 
za izčrpane, ker moramo skrbeti, da bodo vsi okraji Primorske 
zastopani v svetu. Gorica in tista mesta, ki so pod Nemci, doslej še 
nimajo zastopnikov.
Predlog je bil soglasno sprejet.

škega odreda in komandant Goriške ter Gradnikove brigade, od avgusta 1944 
do maja 1945 ilegalno deloval v Trstu.
13 Roza Nemec - Cvetka.
14 Glej Zbornik NOV 1941-1945: knjiga VI/7, dok. št. 97, str. 165.
15 Dr. Aleš Bebler, tajnik NOS za Primorsko Slovenijo.
16 Rudi Mahnič - Rudo Brkine (1917-1943), aktivist OF, borec, narodni heroj, 
v narodnoosvobodilno vojsko odšel maja 1942, kmalu odšel na Primorsko, bil 
sekretar Okrajnega komiteja KPS za južno Primorsko, član Pokrajinskega komi
teja KPS za Slovensko primorje, član NOS za Primorsko Slovenijo, komisar 30. 
divizije, padel v bojih v Beneški Sloveniji 19. novembra 1943.
17 Alojzija Trošt - Nataša.
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ad 3) Sestava Narodno osvobodilnega sveta. Pokazala se je potreba, 
da se ustvari med predsedstvom NOS in plenumom neki vmesni 
organ, ki bi ga tvorilo predsedstvo z vsemi referenti. Za referente se 
predlagajo sledeči tovariši: tov. Ahac za vojsko, tov. Bajt za verstvo, 
tov. Lutman za promet, tov. Brajnik za finance, tov. Matevž18 za 
upravo, tov. Jule19 za poljedelstvo, tov. Dr. Lokar20 za zdravstvo. 
Predlog je bil sprejet in tovariš tajnik predlaga sejo referentov takoj 
po zaključku seje plenuma.

ad 4) Poročilo tov. Primoža: Moje potovanje do IOOF seje izvršilo po 
zraku z našim letalom. V 35 minutah smo dospeli v okolico Novega 
mesta. Zaupal sem poročilom RSJ, ki poroča, da so vsi ti kraji 
osvobojeni. Ko sem prišel nad Novo mesto, sem našel vasi in mesto 
popolnoma prazno. Ko smo se spustili na letališče nas je obdala 
brž vojska partizanov, toda kaj kmalu smo ugotovili, da sem tudi 
sam partizan. Ko so ugotovili mojo misijo, seje stvar hitro uredila, 
napravili so mi lep sprejem. Ko sem prišel v IOOF je bila to zanje 
velika senzacija. Podal sem jim poročilo21, kije trajalo tri ure. Orisal 
sem jim točno položaj na Primorskem. Nato smo napravili sledeče 
sklepe: 1. Na osnovi proglasa NOS22 se priključi primorsko ozemlje 
Jugoslaviji in 2. sklep O italijanski narodni manjšini. Italijanska 
narodna manjšina je s tem, daje formirala partizanske bataljone 
zaslužila popolno ravnopravnost, zato jim bomo dali avtonomijo 
v krajih, kjer prebivajo oni. Kot dodatek: meje tega avtonomnega 
ozemlja se bodo pozneje določile. V administrativnem pogledu se 
predsedstvo NOS kooptira v plenum OF. Ta sklep o priključitvi 
Primorske Jugoslaviji se bo razglasil na posebnem letaku. Nadalje 
se je dala direktiva, da se dr. Brecelj Marjan kot Primorec in višji 
funkcionar OF avtomatično vključi v odbor našega NOS. Nato sem 
se razgovarjal s člani štaba. Šercerjeva brigada ostane trajno na 
Primorskem, njena naloga bi bila, da operira v Tržaškem zalivu 
in uniči zvez [e] z zaledjem. Druga direktiva je ta, da se ustanove 
vojaška sodišča23, težji slučaji kot izdaja, sabotaža, umor, bi spadali 
v kompetenco vojaških sodišč, dočim bi lažje obravnavalo ljudstvo 
samo. Na prihodnji seji bomo predlagali člane tega vojaškega

18 Anton Velušček.
19 Julij Beltram.
20 Dr. Danilo Lokar (1892-1989), zdravnik, pisatelj, sodeloval z OF, po kapitu
laciji Italije odšel v partizane, član NOS za Primorsko Slovenijo.
21 Prisoten na seji Izvršnega odbora OF. Glej dok. št. 75.
22 Proglas dne 11. septembra 1943 z originalnimi podpisi članov NOS je v 
ARS, sign.: AS 1632, NOS za Primorsko Slovenijo, t.e. 1(538)/I.
23 Odlok NOS za Primorsko Slovenijo dne 4. oktobra 1943 o vojaških sodiščih 
je v ARS, sign.: AS 1632, NOS za Primorsko Slovenijo, šk. 1 (538)/I.
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sodišča. Nadalje sem prosil, da naj nam pošljejo pomoč kakega 
izkušenega oficiija, kar so obljubili.
Položaj v Ljubljanski pokrajini. Razsulo italijanske vojske je bilo še 
hujše ko tukaj. Oficirji so bili v pogajanjih še bolj ponižni. General 
Cerutti24, kije bil v stalnih stikih z nami, je takoj po kapitulaciji 
predlagal premirje. Naši so seveda takoj zahtevali evakuacijo, ko 
pa so se Nemci približali, se je sam z vso divizijo pri Novem mestu 
razorožil, orožje je prišlo nam v roke in mi smo takoj pohiteli 
z ustvarjanjem Narodnih zaščit. Nemci so z bliskovito naglico 
zasedli mesto Ljubljano in tik pred njihovim prihodom se naši 
aktivci in ilegalci v velikanskem številu zapustili mesto po splošni 
direktivi vodstva OF. V 24 urah je nastala na ta način nova divizija, 
Ljubljanska divizija25 s številko 18. V najkrajšem času je bilo 
razoroženih 6000 belogardistov. Ostali so samo trije močni oddelki: 
prvič četa »generala« Hrena26 na Rakitniški planoti, drugič četa 
na Turjaku, tretjič še ena četa, za katero pa ni mogoče ugotoviti 
položaja, ker je na begu. To so zadnje skupine belogardistov in 
naši jih drže obkoljene oziroma jih zasledujejo. Istočasno smo 
prešli v boj proti plavi gardi, kije v popolnem razpadu. Zbežati se 
je posrečilo le Novaku27, kije na begu. Eden njegovih namestnikov 
je napravil samomor, drugi pa je bil od naših ujet inje podal lepo 
izjavo, daje pripravljen napraviti vse, da popravi svoje zločine. 
Novak se nahaja nekje nad Vrhniko. Sedaj se pripravljajo seveda 
večje operacije proti Borovnici in Ljubljani. Nadalje se pripravlja 
osvoboditev trikota Litija - Zidani most -  Brežice. Prišli smo v 
posest nekaj tankov in na Ljubljanskem barju je prišlo do prve 
tankovske bitke, v kateri so bili Nemci poraženi.
Avijacije nimamo nobene, izjema je naš avijonček. Topništva bi 
imeli dovolj. Negativna stran našega vojaškega položaja pa je bila 
v tem da so Nemci nakopičili nekaj svoje aviacije na Krškem polju. 
Imajo tam 50 strmoglavcev. Novo mesto se grozno zbili, bilo je 38 
mrtvih. Nemški strmoglavci se zaganjajo v prometne žile in ceste. 
Tov. podpredsednik predlaga adreso28 IOOF in tovarišu Titu29 o 
priključitvi Primorske Jugoslaviji. Predlog je bil sprejet.

24 Guido Cerrutti, it. general, poveljnik pehotne divizije Isonzo.
25 Ljubljanska brigada.
26 Ludvik Hren, podporočnik, komandant 1. čete MVAC v Kompoljah, ranjen 
na Turjaku 16. septembra 1943. Glej Ferenc, Dies irae, str. 275-278, 328, 337 
in 531.
27 Karel Novak.
28 Pozdrav je objavil Primorski Poročevalec, glasilo Osvobodilne fronte sloven
skega naroda za Primorsko, l.II, št. 10, 4. oktober 1943.
29 Josip Broz - Tito.
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ad 5) Poročila referentov;
Gospodarski referent poroča, daje videl zalogo v Ajdovščini in po 
sosednih vaseh. Manjkajo važni optični instrumenti za vojsko. 
Hrana še ni kontrolirana, v Vipavi pa vlada popolna anarhija.
Petrič se sicer zelo trudi, vendar brez uspeha. Njegove odredbe 
nimajo nobene veljave pri ljudeh. Zaloge so bile vse izpraznjene. 
Ljudstvo je odneslo tudi predmete, kijih prav nič ne rabi. Odnašali 
so tudi opremo za vojsko in obleko. Važno je vprašanje prehrane 
ljudstva. Iz vojaških zalog črpajo zdaj vsi. Trgovci so bili založeni še 
s prejšnjo aprovizacijo in za civilno prebivalstvo bi se moralo črpati 
pred vsem iz teh zalog. Iz vojaških zalog pa bi se vzdrževali le reveži 
in vojaki. Kontrole ni prav nobene. Iz zalog dobivajo po večini tisti, ki 
nimajo prave potrebe. Predlagam, da se ustanovi rekvizicijski odbor, 
ki bi pregledal vse hiše in rekviriral zaloge in se pobrigal, zlasti za 
zbiranje novih pridelkov. Na nas pade tudi vprašanje izseljencev in 
beguncev, ki se vračajo v domovino. Kje dobiti zanje prehrano in 
bivališča.
Prosvetni referent: Treba je izdati na novo osnovni program OF30. 
Izdali bi tudi partizanske pesmi in stremeti moramo za tem, da 
pridemo do tiskarne. Treba bo ponoviti mnogo razglasov OF in jih 
popularizirati. V ta namen nam bo posebno služila radijska oddajna 
postaja. Že sedaj moramo misliti na problem šolstva. Primorska 
bi rabila okoli 800 učiteljev. Mislim, da bi jih za prvo silo spravili 
skupaj 400 s tem, da bi reaktivirali upokojene učitelje, učitelje, ki so 
se šolali v italijanskih učiteljiščih, potem učiteljice otroških vrtcev, 
penzioniste iz drugih poklicev. Treba bi bilo poskrbeti za ljudi, ki so 
se šolali v italijanskih šolah in ki bi se sedaj radi naučili slovenskega 
jezika. Organizacija tečajev, sestava abecednikov in knjig.

Tovariš Davila31 poroča, da ima naša italijanska manjšina 
600-700 partizanov, po večini delavcev iz Tržiča. Stanje teh čet je 
slabo. V skladiščih niso dobili ničesar in tako se zgodi, da najdeš 
partizana na straži bosega. Nimajo nobene opreme. Tudi njih 
prehrana je slaba. Sedaj mislimo poslati nekaj opreme v Ajdovščino. 
Njih morala ni nizka, treba jih bo pa hitro organizirati, da bodo dobili 
nekoliko šatorskih kril, odej, sploh vojaške opreme. Zlasti nimajo 
obuvala. Opravljati morajo dolge marše v slabih italijanskih čevljih. 
Treba je pohiteti, ker se bliža slabo vreme. Te italijanske edinice so 
v odličnih odnosih z našimi partizani. Želijo pa, da bi jih vodili stari 
izkušeni partizani. Ker so bolj slabe telesne konstrukcije, se moramo 
pobrigati, da jih opremimo z vsem potrebnim.

30 Temeljne točke OF, glej Dokumenti knj. 1, dok. št. 111, str. 255-256.
31 Vincenzo Marcon - Davila.
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ad 6) Vršila so se zborovanja po vaseh, takozv. mitingi. V Ajdovščini, 
Vipavi, Rihenberku, Cerničah in drugod. Mitinga v Ajdovščini in 
Vipavi sta zelo lepo uspela. Govorili so tovariši: Vilfan, Bevk in Ahac. 
Vilfan je govoril o delu OF, Bevk o pomenu OF za Primorje, Ahac pa 
kot zastopnik KPS. Prav tako je potekal zbor v Rihenberku, le daje 
namesto Ahaca govoril Matevž kot zastopnik KPS. V Črničah seje 
zborovanja udeležila četa Črnogorcev in miting se je razvil v pravo 
narodno slavje. Takih narodnih manifestacij ni bilo več po dobi naših 
narodnih taborov. Povsod so prisostvovali vsi duhovniki in dekani. 
Zborovanja v Idriji se je udeležilo do 3000 ljudi iz mesta samega in 
okolice. Vodil gaje tovariš Babič. Ko so vkorakale tri čete partizanov 
v mesto, ni bilo pozdravljanja ne konca ne kraja. Nastopili so trije 
govorniki. Zborovanja v Cerknem seje udeležilo 1000 ljudi. Bilo je v 
nedeljo po maši in govorilo se je o situaciji in borbi. Vsi govorniki so 
bili iskreno pozdravljeni. Tudi rajonski odbori poročajo, da so izvršili 
take mitinge, v Brdih in drugod. Poročila o teh mitingih bodo še le 
dospela.

ad 7) Volitve. Izvršni odbor je začel s pripravljanjem zbora 
odposlancev slovenskega naroda. Da bi juridično čimprej zadostili 
in prišli pripravljeni pred mirovno konferenco, je IOOF pohitel, da 
bi čimprej zbral večje število poslancev iz osvobojene Dolenjske. Iz 
drugih krajev, ki niso še prosti, pa bi prišli delegati, ki bi jih IOOF 
imenoval. Primorci moramo spraviti skupaj 200 poslancev. Vsak 
bataljon bi dal 2 poslanca, to bi bilo 60 poslancev. Treba bi bilo 
dobiti še 140 poslancev iz civilnega prebivalstva. Približno na 2000 
ljudi bi prišel en poslanec. Iz vsakega mesta pa bi dodali še enega 
poslanca. Tako bi jih imela Ajdovščina 3, Vipava 2 itd. Priprave za 
volitve bi morale biti izvedene do 26. septembra. Ker je to nekoliko 
kratek rok, bo za nas dovolj, ako imamo pripravljenih 100 poslancev. 
S tem pripravljanjem začnemo takoj v centralnem predelu Primorja 
in ker se ta naš parlament zbira v izrednih prilikah, bodo ti 
poslanci deloma voljeni, deloma imenovani, zlasti za predele, kakor 
Gorenjska, Štajerska, Trst, Gorica. Način volitev: Na zborovanjih se 
bodo volili kandidati, ki bodo najprej spregovorili o svojih namerah in 
političnih pogledih, nato se bo glasovalo z dviganjem roke. Razgovor 
o kandidatih se prepušča predsedstvu.
Predlog je bil sprejet brez pripomb.

Tov. predsednik zaključi sejo in napove novo sejo, ki se bo vršila dne 
21. septembra ob 8 uri 30 minut.
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ŠT. 130

Zapisnik seje NOS dne 21.9.1943. ob 9 uri.

Navzoči tovariši: dr. Vilfan Jože, Bevk France, dr. Bebler 
Aleksej, Špacapan Miro, Velušček Anton, Markon Vinko, Marega 
Ferdinando, Bratož Lojzka, Trošt Lojzka, Nemec Roza, Pristavec 
Bojan, Marko Vasja, tov. Ahac [Dušan Pirjevec] in tov. Rudi 
[Mahnič-Brkinc]2. Pozneje je dospel tov. župnik Bajt [Anton]. 
Zapisnikar. Namesto tov. predsednika, kije bolan na grlu vodi 
sejo tov. podpredsednik.

Tov. predsednik otvori drugo sejo drugega zasedanja NOS, 
pozdravi vse navzoče zlasti pa tov. Mahniča Rudija -  Brkinca, ki je 
prvič prisoten. Nato prečita dnevni red seje, ki je sledeč:

1. Sprejem besedila adrese3 o priključitvi Primorske 
Slovenije in besedila brzojavke tov. Titu4.

2. Sprejem besedila novih odlokov, kijih predlaga odbor
3. Razgovor o volitvah. Določitev kandidatur članov NOS.
4. Slučajnosti.

ad 1. Tov. Bevk prečita besedilo brzojavke tov. Titu in 
besedilo adrese o priključitvi Primorske Slovenije k Združeni 
Sloveniji. /Glej arhiv5/ oboje sprejeto.

ad 2. Tov. Bevk prečita besedilo odloka o italijanski 
liri6 kot začasnem plačilnem sredstvu. Po krajši debati se stavi 
dokončno besedilo, ki se soglasno sprejme.

Nato prečita tov. Bevk besedilo odloka o denarnih 
zavodih7. V debato poseže tov. Bebler, kije mnenja, da bi

ZAPISNIK SEJE NARODNOOSVOBODILNEGA SVETA ZA
PRIMORSKO SLOVENIJO

DNE 21. SEPTEMBRA 1943'

1 Izvirnik je v ARS, sign.: AS 1632, NOS za Primorsko Slovenijo, šk. 1 (538)/II.
2 Rudi Mahnič - Rudo Brkine.
3 Glej dokument št. 129.
4 Josip Broz - Tito.
5 Proglas Vrhovnega plenuma OF o priključitvi slovenskega Primorja dne 16. 
september 1943 je v ARS, sign.: AS 1632, NOS za Primorsko Slovenijo, šk. 1 
(538)/II.
6 Odlok NOS za Primorsko Slovenijo dne 20. september 1943 o italijanski liri 
kot začasnem plačilnem sredstvu je v ARS, sign.: AS 1632, NOS za Primorsko 
Slovenijo, šk. 1 (538)/I.
7 Odlok NOS za Primorsko Slovenijo dne 20. september 1943 o denarnih za
vodih je v ARS, sign.: AS 1670, IOOF, šk. 4 (435)/IIa.

470



ustavitev izplačevanja denarnih vlog moglo zmanjšati zaupanje. 
Tov. Vilfan pa je mnenja, da bi izplačevanje utegnilo povzročiti 
razne špekulacije. Z državnimi papirji, ki so naloženi je problem 
zamotan. Za nje bi bilo potom odškodnine treba dobiti gotovino.
To pa je stvar mirovne konference. Za nujne primere naj bi se 
izplačevale manjše vsote. Okrožni narodno osvobodilni odbori naj 
bi na predlog občinskih odborov izjemoma dovoljevali izplačevanje 
vlog. Po tej debati je bilo sestavljeno dokončno besedilo /glej arhiv 
/, ki ga da tov. Bevk na glasovanje. Sprejeto. Nato prečita tov.
Bevk besedilo odloka o davkih8. Na predlog tov. Beblerja se v 
prvotno besedilo k izrazu »krajevni« dostavi še »občinski«. Nato, da 
tov. podpredsednik odlok na glasovanje. Sprejeto.

Tov. podpredsednik prečita odlok o volitvah v zbor 
odposlancev slovenskega naroda9. Tov. Brajnik10 predlaga k 
gornjem odloku, da bi občini Ajdovščina in Šturje volili skupno. 
Združitev Šturja in Ajdovščine se po soglasnem mnenju tovarišev 
poveri predsedstvu. Pri glasovanju je bil gornji odlok sprejet.
Nato prečita tov. Bevk besedilo odloka o družinskih in krstnih 
imenih11. V debati o tem odloku pravi tov. Bebler daje sprememba 
krstnih imen v nekaterih primerih zelo komplicirana. Predlaga 
slovenska imena za propustnice in podobne listine. Drugi tovariši 
so mnenja, da bi to moglo imeti za posledico zmešnjavo. Tov. Bevk 
predlaga, da bi se važni dokumenti izdajali na prvotna krstna 
imena. Končno se osvoji predlog, da se slovenska krstna imena 
brez izjem uporabljajo za enkrat na izkaznicah in propustnicah, 
kijih izdajajo Narodno osvobodilni odbori. Tov. Bevk da končno 
besedilo tega odloka na glasovanje. Sprejeto. /Glej arhiv/.

V sejno sobo pride med tem tov. župnik Bajt. Tov. Janko12 
predlaga odlog o veleposestvih13. Tov. Beblerje mnenja, da se 
o tem odloku še razgovarja in sestavi dokončno besedilo, ker je 
odlok zelo važen.

Na predlog več tovarišev se tov. župnik Petrič Jože iz

8 Odlok NOS za Primorsko Slovenijo dne 20. september 1943 o davkih je v 
ARS, sign.: AS 1670, IO OF, šk. 4 (435)/IIa.
9 Odlok NOS za Primorsko Slovenijo dne 20. september 1943 o volitvah v zbor 
odposlancev slovenskega naroda je v ARS, sign.: AS 1632, NOS za Primorsko 
Slovenijo, šk. 1(538)/I.
10 Rudolf Brajnik.
n Odlok NOS za Primorsko Slovenijo dne 20. september 1943 o družinskih 
in krstnih imenih je v ARS, sign.: AS 1632, NOS za Primorsko Slovenijo, šk. 1 
(538)/I.
12 Julij Beltram - Janko.
13 Odlok NOS za Primorsko Slovenijo dne 20. september 1943 o veleposestvih 
je v ARS, sign.: AS 1632, NOS za Primorsko Slovenijo, šk. 1 (538)/I.
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Cola imenuje za kurata zone14 in verskega referenta. Predlog 
se soglasno sprejme. Nato prečita tov. predsednik poročilo 
prometnega referenta tov. Marka Vasje15. /Glej arhiv/. K temu 
poročilu predlaga tov. Bebler, da bi se vsaj ena delavnica za 
popravilo motorjev preselila iz Ajdovščine. Tov. Ahac meni, da 
bi bilo treba dati vsa avtovozila na razpolago vojski in da bi bilo 
treba zapleniti vse traktorje. Tov. Vilfan predlaga, da bi se nek 
minimum avtovozil dal na razpolago za civilne potrebe. Nadalje 
bi bilo treba uvesti kontrolo vozil. Po tej debati se poročilo 
prometnega referenta sprejme.

Nadaljevanju seje predlaga tov. Bebler, da naj si vsak 
občinski odbor organizira javno desko, kjer se razobešajo odloki 
NOS. Tov. Bajt predlaga, da se odloki NOS razglašajo tudi pred 
cerkvijo po starem običaju.

Nato prečita tov. župnik Bajt svojo okrožnico slovenski 
primorski duhovščini. Ta okrožnica se sprejme z odobravanjem. 
/Glej arhiv/.

ad 3. K tretji točki dnevnega reda to je k razgovoru o 
volitvah poroča tov. Primož: ugotavlja se, daje za kandidature 
na razpolago omejeno področje, na katerem bodo poleg drugih 
domačinov kandidirali tudi člani NOS. Tisti člani NOS, ki 
zastopajo kraje, v katerih še ni mogoče izvesti volitev, naj bi bili 
imenovani to stališče je soglasno sprejeto. Na podlagi tega se člani 
NOS imenujejo za poslance oz. za kandidate takole:

tov. dr. Vilfan Jože, imenovani poslanec za Trst
tov. France Bevk, imenovani poslanec za Gorico
tov. dr. Marijan Brecelj, imenovani poslanec za Gorico
tov. dr. Bebler Aleksej, kandidat za Idrijo, kjer se izvedejo
volitve. V primeru, da bi volitve ne bile mogoče bo tov.
Bebler imenovani poslanec istotam.
tov. Špacapan Miro, kandidat za Ozeljan
tov. Lutman Maks in Brajnik Rudolf, kandidata za
Ajdovsko okrožje. Točno razporeditev po občinah bo
določil tamkajšnji odbor OF.
tov. župnik Bajt, kandidat za Šmarje
tov. Ahac, kandidat v bataljonu
tov. Nemec -  Snežnica, imenovana poslanica za Podgoro 
tov. Nataša16, kandidira v bataljonu

14 Primorska operativna cona.
15 Poročilo prometnega referenta Marka Vasje dne 20. september 1943 je v 
ARS, sign.: AS 1632, NOS za Primorsko Slovenijo, šk. 1 (538)/II.
16 Alojzija Trošt - Nataša.
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tov. Tanja17, kandidira v Št. Vidu.
tov. Vuk18, voljen ali imenovan v Mirnu
tov. Marega Ferdinand, kandidira v tržiškem bataljonu
tov. Markon, imenovani poslanec za Trst
tov: Brkine, kandidira v Brkinih
tov. Janko, imenovani poslanec za Vogersko19
tov. Velušček Anton, imenovani poslanec za Gorico
tov. Babič20, kandidira v Maresigah
tov. Marušič Darko, imenovani poslanec za Trst
tov. Bidovec Stanko, imenovani poslanec za Trst
tov. Dugolin Avgust21, kandidira v Komnu
tov. Kovač Albin, kandidira v Grahovem v Baški dolini
tov. Kumer Andrej, kandidira v Kojskem v Brdih
tov. Mezgec Jože, imenovani poslanec za Trst
tov. Šinkovec Groga, kandidat oz. imenovani poslanec za
Idrijo
tov. Colja Pavla, kandidira v Rihenbergu22 
tov. Mohorčič Ivan, kandidira v trgu Vipava 
tov. dr. Lokar Danilo, kandidira v bataljonu

Tov. Vilfan predlaga tovariša Kovačiča23 za vodjo 
pisarne. Sprejeto.

ad 4. Slučajnosti: tov. Marko Vasja predlaga, da bi 
se v Ajdovščini uredilo taborišče za ujetnike. Tov. Ahac odgovarja, 
daje organizacija v teku. Tov. Vasja predlaga nadalje, da bi se za 
primer evakuacije zgradile barake izven Ajdovščine. Po soglasnem 
mnenju se izvršitev tega predloga prepušča krajevnim odborom.

S tem je dnevni red izčrpan in seja zaključena. Prihodnji 
sestanek ob 13 uri24.

17 Erna Poljšak - Tanja.
18 France Vuk.
19 Ime in priimek Beltram Julij sta pripisana s črnilom.
20 Branko Babič.
21 Avgust Dugulin.
22 Rihemberk.
23 Kovačič (uredništvu ni uspelo najti imena).
24 Glej dokument št. 131.
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ŠT. 131

Zapisnik tretje seje drugega zasedanja NOS dne 21.9. 1943.

Tov. podpredsednik otvori seje ob 13. uri. Navzoči isti 
tovariši kot predpoldne2. Dnevni red:

1. Sprejem besedila nekaterih novih odlokov
2. Slučajnosti
Tov. Bevk prečita besedilo odloka o veleposestvih. 3

V krajši debati pride odlok na glasovanje. Sprejeto. /Glej arhiv/4.
Nato, prečita tov. Bevk odlok o živinoreji5. K tem odloku se 

usvoji stališče, da izda ta odlok referent za poljedelstvo sam in ga 
NOS vzame na znanje. Sprejeto. /Glej arhiv /.

ad 2. Slučajnosti: tov. Bebler5 predlaga, da se Pozdrav7 
tov. vrhovnega poveljnika NOV in POJ Primorskim Slovencem 
razmnoži in razširi. Tov. Bevk pripominja, daje z razmnoževanjem 
težava, ker je prostor premajhen. Tov. Bebler: prostor se mora 
najti, prav tako tudi papir, zato naj referent za notranjo upravo, 
da odlok o zaplenitvi papirja.

Odlok NOS o prepovedi političnih organizacij in nošnji 
uniform se na predlog tov. Beblerja preloži na odborovo sejo. 
Nadalje predlaga tov. Bebler, naj se vrši odborova seja jutri 
popoldne ob 14. uri8. Za odbornike je prisotnost obvezna. Navzoči 
pa so lahko tudi drugi člani NOS.

Tov. podpredsednik nato zaključi sejo.

ZAPISNIK SEJE NARODNOOSVOBODILNEGA SVETA
ZA PRIMORSKO SLOVENIJO
DNE 21. SEPTEMBRA 1943'

1 izvirnik je v ARS, sign.: AS 1632, NOS za Primorsko Slovenijo, šk. 1 (538)/
II.
2 Glej dok. št. 2.
3 Odlok NOS za Primorsko Slovenijo dne 20. september 1943 o veleposestvih
je v ARS, sign.: AS 1632, NOS za Primorsko Slovenijo, šk. 1 (538)/I.
4 V originalu je puščen prazen prostor.
5 Odlok NOS za Primorsko Slovenijo dne 20. september 1943 o živinoreji je v
ARS, sign.: AS 1632, NOS za Primorsko Slovenijo, šk. 1 (538)/I.
6 Dr. Aleš Bebler.
7 Pozdrav maršala J. B. - Tita je objavil Primorski poročevalec, glasilo Osvo
bodilne fronte slovenskega naroda za Primorsko 1. I, št. 10, 18. julij 1943.
8 Glej dok. št. 132.

474



ŠT. 132

ZAPISNIK SEJE NARODNOOSVOBODILNEGA SVETA ZA
PRIMORSKO SLOVENIJO

DNE 22. SEPTEMBRA 1943’

Zapisnik 4. seje 2. zasedanja NOS dne 22. sept. 1943

Navzoči: tov. Bevk France, tov. Dr. Vilfan Jože, tov. Dr. Bebler 
Aleksej, tov. Velušček Anton, tov. Marko Vasja, tov. Pristavec 
Bojan, tov. Dr. Lokar Danilo, tov. Bratož Lojzka, tov. Trošt Lojzka, 
tov. Nemec Roza, tov. Maks Potokar [Dugulin Avgust]2, tov. Kumar 
Andrej -  »stric Marko«3, tov. Dr. Milič Danilo4 kot pravni referent 
in tov. Kovačič5 kot zapisnikar.

Tov. Bevk otvori sejo in pozdravi vse navzoče, predvsem pa nove 
člane NOS tovariše Dr. Lokarja Danila, Potokarja Maksa in 
Kumarja Andreja.

Dnevni red: 1. Sprejem besedila novih odlokov
2. Naše razmerje do duhovnikov 

Tov. Bebler predlaga kot tretjo točko dnevnega reda in sicer
3.Čitanje novih pisem in pismenih navodil 
IOOF.

Predlog tov. Beblerja se sprejme.

ad 1 / Tov. Vilfan čita besedilo odloka o pridružitvi občine Šturie 
občini Ajdovščini6. /Glej arhiv /7.
Ob tem odloku se razvije sledeča debata: Tov. Lokar: kaj je vzrok

1 Izvirnik je v ARS, sign.: AS 1632, NOS za Primorsko Slovenijo, šk. 1 (538)/II.
2 Avgust Dugulin -  Maks Potokar (1905 - 1981), politični delavec, član KPS, 
član NOS za Primorsko Slovenijo, od septembra 1944 referent za Komisijo za 
ugotavljanje zločinov okupatorjev in njihovih pomagačev pri PNOO.
3 Andrej Kumar-stric Marko (1883-1969) politični aktivist, po okupaciji Ju
goslavije je bil vojaški referent pri Glavnem poveljstvu slovenskih partizanskih 
čet, 1942 je šel na Primorsko, kjer je skrbel za tehnike in tiskarne, bil član NOS 
za Primorsko Slovenijo.
4 Danilo Milič (1917 - 1986) pravnik, bil interniran v koncentracijsko tabo
rišče Visco, po vrnitvi, po kapitulaciji Italije član NOS za Primorsko Slovenijo.
5 Uredništvo imena ni našlo.
6 Odlok NOS za Primorsko Slovenijo dne 22. september 1943 o pridružitvi 
občine Šturje občini Ajdovščina je v  ARS, AS 1632, NOS za Primorsko Slovenijo, 
šk. 1 (538)/I.
7 V originalu je puščen prazen prostor.
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za priključitev? Tov. Pristavec: gospodarske razmere. Tov. Bebler: 
ali bo večina to odobravala? Tov. Vilfan: slišal sem, daje to stara 
želja obeh občin. Tov. Bebler: ali bo večina zadovoljna? Tov. Lokar: 
mislim da. Tov. Vilfan: kakšno je številčno razmeije prebivalstva 
obeh občin? Tov. Pristavec: Šturje so številčno močnejše, 
Ajdovščina pa je gospodarsko močnejša. Ajdovska občina bo 
za priključitev. Tov. Lokar: Mentaliteta prebivalstva obeh občin 
je različna. Ajdovščina je spadala pod Goriško, Šturje pa pod 
Kranjsko. Tov. Vilfan: tendenca je podpirati razdružitev občin.
Tov. Lokar: splošni interesi govore za združitev. Tov. Bebler: ali bo 
odlok popularen? Tov. Lokar: bo. Tov. Bebler: kako se bo občina 
imenovala? Tov. Vilfan: Ajdovščina. Tov. Lokar: Ajdovščina ima 
izjemen položaj, ker je nekak gospodarski center. To ni kmečka 
občina. Tov. Bebler: vidim nujnost skupne uprave radi boljšega 
razvoja. Tov. Vilfan: ostane torej pri odloku.
Tov. Bevk da predlog na glasovanje. Predlog se sprejme.
Tov. Vilfan čita nato besedilo odloka o razglaševaniu odlokov 
NOS8, nato pa tolmači namen tega odloka. To je začasno sredstvo, 
dokler ni tiska in drugih pripomočkov za razglašanje. Ne 
popolnoma pravniška označba »nujni« in »manj nujni« primeri se 
smatra za dopustno, ker so izredne razmere. Veljavnost odlokov 
pa se ne veže na datum razglasa. Namen je ta, da se odloki 
čimbolj popularizirajo. Imamo pa tudi interes, da se krajevni 
zbori čim češče shajajo. Treba je mobilizirati politično življenje. Po 
tem pojasnilu da tov. Bevk predlog na glasovanje. Sprejeto. /Glej 
arhiv/.
Nato prečita tov. Vilfan besedilo odloka o postavitvi tov. Petriča 
Jožefa za verskega referenta9.
Tov. Bevk da predlog na glasovanje. Sprejeto. /Glej Arhiv
/10-

Tov. Vilfan prečita odlok o povračilu škode, nastale kot posledica 
narodnoosvobodilne borbe11.
Tov. Bebler: potreben bi bil člen o podpori tistim, ki beže iz vojne

8 Odlok NOS za Primorsko Slovenijo dne 22. september 1943 o razglaševa- 
nju odlokov NOS za PS je v ARS, AS 1632, NOS za Primorsko Slovenijo, šk. 1 
(538)/I.
9 Odlok NOS za Primorsko Slovenijo dne 22. september 1943 o postavitvi 
tov. Jožeta Petriča za verskega referenta je v ARS, sign.: AS 1670, IOOF, šk. 4 
(435)/II.
10 V originalu je puščen prazen prostor.
11 Odlok NOS za Primorsko Slovenijo dne 22. september 1943 o povračilu 
škode, nastale kot posledica narodnoosvobodilne borbe je v ARS, AS 1632, NOS 
za Primorsko Slovenijo, šk. 1 (538)/I.
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zone. Treba je vzeti v zaščito begunce. Po soglasnem mnenju 
tovarišev se pooblasti predsedstvo, da doda prvotnemu besedilu 
tozadevni člen, odlok sam pa se v principu sprejme. /Glej arhiv/. 
Tov. Matevž12 prečita besedilo odloka o pobijanju sovražne 
propagande13.
O tem predlogu se razvije sledeča debata. Tov. Bebler-: zadnji 
člen ni v skladu s kompetenco vojnega sodišča. Te stvari niso 
tako važne. Tov. Vilfan: v smislu odloka IOOF spada vsa sovražna 
propaganda pod vojno sodišče. Prestopki po čl. 1 in čl. 3 naj 
pridejo v vsakem primeru pred vojno sodišče. Tov. Bebler: to je 
prestrogo. Vojno sodišče naj bi odločalo samo v težjih primerih. 
Tov. Lokar: pri teh primerih je treba biti liberalnejši. Tov.
Vilfan: vsekakor morajo aktivna dejanja sovražne agitacije biti 
obravnavana pred vojnim sodiščem. Določi pa naj se, katera 
dejanska stanja spadajo pred vojno sodišče oziroma pred ljudske 
zbore.

1. nadaljevanje zapisnika seje dne 22. sept. 1943.

Tov. Bevk predlaga, da bi se odlok sprejel v principu, končna 
formulacija pa naj bi se prepustila predsedstvu. Predlog tov. 
Bevka se sprejme.
Nato poroča tov. Vilfan: za volitve imamo kratek rok. Vsi bomo 
morali na delo za volitve. Prosim Narodno osvobodilni svet za 
pooblastilo predsedstvu, da sme predsedstvo izdajati posamezne 
odloke v sporazumu z referentom. S tem bo olajšano poslovanje. 
To bi veljalo samo za dobo volitev.
Predlog tov. Vilfana se sprejme.

S tem je prva točka dnevnega reda izčrpana.

ad 2) Naše razmerje do duhovnikov.
Tov. Bevk poroča: Tov. župnik Petrič pravi, daje toliko dela na 
fronti, da ne more sam opraviti vsega. Potreboval bi dva ali vsaj 
enega pomočnika. Rekel je, da bi se taki duhovniki dobili. Imajo 
pa nek pomislek, namreč ta, da bi mi tega sodelovanja ne izrabili 
v propagandne namene, češ, tudi naši duhovniki so pristopili h 
komunistom. Prosijo, da bi stopil tov. Vilfan v stik z dekanom in 
bi podal dekanu tozadevno izjavo. Duhovniki se boje, da ne bi bili 
izobčeni. Če bo to urejeno, ne bo nobene zapreke več, da ne bi

12 Matevž Velušček.
13 V arhivu ni ohranjen.
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dobili enega ali dva tovariša za pomoč.
Tov. Vilfan: Naj se pošlje zastopnik NOS k dekanu z izjavo, ki 
naj bi se glasila v tem smislu, da se smatra sodelovanje z OF 
kot sodelovanje s politično oblastjo slovenskega naroda. Nihče 
ne prikriva vloge KP, toda nekaj drugega je KP in nekaj drugega 
politična oblast slovenskega naroda. Alije kdo na terenu slišal 
kake pomisleke proti sodelovanju? Tovarišica Bratož: Podraški 
župnik se je izgovarjal, da ni zmožen sodelovati, je pa dober in bo 
pomagal.
Medtem sporoči tov. Vilfan, da so člani NOS vabljeni na veliko 
zborovanje v trgu Vipavi. Navzoči tovariši so mnenja, naj bi se 
zaradi nevarnosti bombardiranja preložilo zborovanje v Podrago. 
Treba je dati navodilo, naj se zborovanje v trgu Vipavi ne vrši. 
Nato se debata nadaljuje.
Tov. Bebler: Pri dekanu naj bi se napravila duhovniška 
konferenca. Razen zastopnika NOS bi podal izjavo tudi sekretar 
KP.
Tov. Vilfan: Vabili smo že na take konference, pa nikogar ni bilo. 
Tov. Bevk: Najnujnejše bi bilo urediti zadevo z dekanom. Na prvi 
razgovor bi šel tov. Vilfan, pozneje pa še predstavnik KP.
Predlog tov. Bevka se sprejme.
Tov. Bevk poroča nadalje: Danes sta dva duhovna gospoda iskala 
stika z NOS. Ker ni bilo nikogar drugega, sem ju sprejel sam. 
Rekla sta, da smo aretirali vse oo. frančiškane na Sveti Gori in 
lazariste v Mirnu. Prosila sta, da bi duhovnikov ne zapirali kot 
navadne jetnike. V nujnih primerih, če so kaj zagrešili naj bi jih v 
smislu konkordata zaprli v samostan.
Tov. Bebler: Ali ste povedali, da to ni bilo res? Tov. Lokar: Slišal 
sem, da so videli avto s frančiškani. Tov. Bebler: Treba seje 
informirati, kaj je na stvari. Tov. Lutman14: V Ajdovščini so 
zaprti 4 duhovniki. Tov. Bevk: Gospoda sta omenila, da naj bi 
bila vsakemu dana možnost, da se spove, če bi bil obsojen na 
smrt. Govori se namreč, daje bilo že več ljudi ustreljenih. Tov. 
Lutaman: Slišal sem, da so imeli na Sveti Gori signalno postajo. 
Tov. Bebler: Zaslišati je treba tov. Štefana15, kaj je na stvari.
Ta predlog se sprejme.

ad 3) Tov. Bevk prečita okrožnico IOOF št. 47/43 glede pobiranja 
in shranjevanja orožja in vojaškega materiala ter o preprečevanju

14 Maks Lutman.
15 Edo Brajnik - Štefan.
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nesreč z orožjem16.
/Glej arhiv /I7.
Tov. Bebler predlaga, da se okrožnica razmnoži v skrajšani in 
popravljeni obliki. Predlog se sprejme.

Slučajnosti.

Tov. Vilfan pozove tov. zdravstvenega referenta naj razmisli o 
svojem delovanju in naj poveže svoje delo z delom tov. Matevža. 
Nadalje pozove tov. Vilfan tov. Miliča, naj prečita osnutke odloka o 
matrikah18 in odloka o prevzemu imovine italijanske države19. Tov. 
Milič prečita oba odloka, na kar predlaga tov. Bebler, da se oba 
odloka odobrita. Sprejeto.
V debati o arhivih pridejo tovariši do sklepa, da se naj sestavi 
okrožnica na okrožne osvobodilne odbore20, da v sporazumu z 
varnostno službo izdajo vse potrebne ukrepe o rekonstituiranju in 
zavarovanju arhivov21.
Ob zaključku seje predlaga tov. Bebler, da se zaključi zasedanje 
in da se poveri predsedstvo, da izda nujne odloke. Prihodnje 
zasedanje naj se skliče, kadar bo nujno potrebno. Predlog se 
sprejme. Potem poroča tov. Bebler, daje bil sinoči izvoljen za 
poslanca tov. Ahac22 in sicer v prvem bataljonu;
Tov. Bevk zaključi sejo ob 16,30.

16 Okrožnica Izvršnega odbora OF o pobiranju in shranjevanju orožja in voja
škega materiala ter o preprečevanju nesreč z orožjem dne 17. september 1943 
je v ARS, AS 1670, IOOF, šk. 1 (432)/II.
17 V originalu je puščen prazen prostor.
18 Odlok NOS za Primorsko Slovenijo dne 22. september 1943 o matrikah je v 
ARS, sign.: AS 1632, NOS za Primorsko Slovenijo, šk. 1 (538)/I.
19 Odlok NOS za Primorsko Slovenijo dne 22. september 1943 o prevzemu 
imovine italijanske države je v ARS, sign.: AS 1632, NOS za Primorsko Slove
nijo, šk. 1 (538)/I.
20 Besedilo od »okrožnica« do »da« je pripisano z roko.
21 Besedilo od »izdajo« do »ukrepe« je z roko napisano nad prečrtano besedo 
»okrožnica«.
22 Dušan Pirjevec - Ahac.
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ŠT. 133

ZAPISNIK SEJE NARODNOOSVOBODILNEGA SVETA
ZA PRIMORSKO SLOVEMÏJO
DNE 26. SEPTEMBRA 19431

Zapisnik seje NOS za Primorsko Slovenijo dne 26. IX. 1943.

Navzoči: Dr. Vilfan Jože, Bevk France, Dr. Bebler Aleksej,
tov. Kumar Andrej, Dr. Lokar Danilo, tov. Vuk [France], 
tov. Matevž [Anton Velušček], tov. Beltram Janko, 
tov. Marušič [Darko] Blaž, tov. Ahac [Dušan Pirjevec], 
tov. Luka [Franc Leskošek], tov. Milič [dr. Danilo], 
in zapisnikar.

Tov. Vilfan otvori 1. sejo 3. zasedanja in predlaga sledeči dnevni 
red:

1. Razgovor o položaju
2. Ukrepi
3. Angleška pomoč.

Dnevni red se odobri. Tov. Vilfan izreče v imenu NOS sožalje tov. 
Vuku, ki mu je včeraj umrla žena. 
ad 1.)
Tov. Ahac poroča: zaradi izredne važnosti cest na našem ozemlju 
so Nemci izvedli bolj organiziran pritisk na te ceste in sicer: preko 
Idrije na Črni vrh, iz Sv. Lucije na Brigar, iz Cola proti Ajdovščini, 
iz Krasa proti Gorici, in iz Postojne proti Razdrtemu. Skušali so 
izvršiti splošen vdor, kar jim je deloma uspelo, in sicer prvič zato, 
ker naše čete niso bile do kraja organizirane; organizirali smo 
na ozemlju Primorske Slovenije šest brigad, ki pa še niso bile 
povezane med seboj. Drugi vzrok nemškega prodora je bil v tem, 
da naše čete še niso bile dovolj izvežbane, da bi mogle Nemce 
povsod odbiti. Uspešno so se borile naše čete pri Čepovanu, kjer 
so po tri urnem boju odbile Nemce. Borbe pri Idriji so stale Nemce 
150 žrtev. Kot zadnji vzrok pa smatram, da naše moštvo še ni bilo 
izvežbano za borbo proti tankom, zato je uspelo Nemcem prodreti 
z manjšimi silami. Vendar se položaj za naše čete bistveno 
ni spremenil, pač pa so oslabljene zveze med posameznimi 
oddelki. Nekatere naše oddelke na Goriški fronti je Nemcem

l Izvirnik, napisan s črnilom, je v ARS, sign.: AS 1632, NOS za Primorsko 
Slovenijo, šk. 1 (538)/II.
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uspelo razbiti. Bali smo se, da bi zaradi tega zajela našo vojsko 
demoralizacija, vendar tega ni opaziti. Goriški bataljon je že prišel. 
Neprimerno manj se bo poznala demoralizacija pri drugih četah. 
Nemci obvladajo danes le ceste s tankovskimi edinicami, med tem 
ko stalnih posadk nikjer ne postavljajo, pač pa terorizirajo civilno 
prebivalstvo. Pri tem jim pomagajo domači izdajalci.
Naše zveze z edinicami so trenutno pretrgane. Dosegli pa smo 
zvezo z edinicami, ki so se borile okrog Gorice in uspelo nam 
je zbrati mnogo moštva z goriške fronte. Na teh edinicah, ki so 
bile deloma razbite, se najlepše kaže, kako se bo stvar urejevala. 
Tudi drugod se bodo našli sposobni ljudje, ki bodo event. razbite 
edinice zbrali. V tem smislu smo dali potrebna navodila in izdali 
ukrepe. Upostavili bomo stike s štabi brigad. Polit, komisarjem 
smo dali navodila, da se prepreči panika. Kakšno je stanje 
v brigadah, ne vemo. Verjetno je Soška brigada še vedno na 
položaju. Naše naloge so: Vso to vojsko moramo ponovno zbrati in 
ji dati trdno organizacijsko obliko. Potem pa pristopiti k rušenju 
komunikacij in k napadanju nemških kolon. Predvsem pa je 
treba našo vojsko na to pripraviti politično in vojaško. Vendar pa 
je naša vojska tudi že danes sposobna vršiti napade na nemške 
kolone, kajti Nemci napadajo navadno v majhnih kolonah, le pri 
Godoviču je bila kolona večja. Svojo slabost so pa očitno pokazali 
s tem, da s pešadijo niso nikjer nastopili.
Tov. Primož postavi dva vprašanja:

1.) Alije bilo nemški vdor predvidevati in ali smo bili 
pravilno pripravljeni?

2.) Kaj je treba v nadaljnjem ukreniti?
Ad 1.) Te dogodke je bilo predvidevati in smo jih predvidevali. 
Držanje fronte bo omogočala le izredna hrabrost naših fantov. 
Nismo pa verjeli, da bi bilo mogoče vzdržati, če bi Nemci 
nastopili z večjimi silami. Nismo živeli v iluziji, da bomo držali 
osvobojeno ozemlje. Naši ukrepi so bili v prvi vrsti vojaške narave: 
miniranje mostov. V tem oziru seje pokazalo ne samo to, daje 
bilo postopanje štaba pravilno, ampak da so se ta povelja tudi 
izvajala. Še danes dopoldne so leteli v zrak mostovi po Vipavski 
dolini. Nadalje seje odvažal material iz doline, n. pr.v goriški 
okolici. Svoječasno sem poročal IOOF2, da držimo strnjeno fronto 
samo zato, ker je tik za fronto polno orožja in drugega materiala. 
Goriška fronta je omogočila, daje bilo orožje odpeljano in ga bo 
dobilo slovensko ljudstvo v svoje roke.

2 Poročilo Izvršnemu odboru OF dne 19. septembra 1943 je v ARS, sign.: AS 
1632, NOS za Primorsko Slovenijo, šk. 1 (538)/II.
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Politični ukrepi: V naglici smo izkoristili maksimum za prebujenje 
ljudstva. Skoro vsak dan se je vršil kak shod. V tem času svobode 
so se vršile volitve v Narodno osvobodilne odbore in deloma tudi v 
zbor odposlancev.
K.P. je delovala in razbijala mišljenje nepoučenih ljudi in 
izpodbijala sovražno agitacijo. Na shodih smo poudarjali, da 
delamo dosledno na stališču, ki zagotavlja svobodo vere in 
nedotakljivost zasebne lastnine. S prvimi odloki naše zakonodaje 
smo pokazali, v kakšnem duhu imamo namen vladati kot OF, 
v kakšnem duhu imamo namen izvrševati ljudsko voljo. S temi 
odloki smo izvršili morda največje agitacijsko delo. Naši odloki 
niso več prazne obljube, 
ad. 2.) Kaj je treba v nadaljnjem ukreniti?
Predvsem moramo ljudstvu pojasnjevati sedanje dogodke. 
Ljudstvu moramo pojasniti, da prodor Nemcev ne pomeni 
znatnejšega poraza NOV. Vedeli smo, da bo svoboda Slovencev 
trdna še le, ko bo Hitlerjev vojni stroj zlomljen v celoti. Z vsakim 
udarcem, ki ga zadamo Nemcem, smo za korak bliže svobodi.
Res je, daje za nas minus, da se bodo Hitlerjeve čete in material 
prevažali po naših cestah. V tem pogledu smo storili korak 
nazaj. Tudi nimamo več prostega dostopa do bogastev Vipavske 
doline, kar bi olajšalo prehrano naše vojske. Kljub temu pa vse 
to skupaj ne pomeni znatnega poraza. Zakaj? Za nadaljevanje 
boja te ceste niso odločilne. Odločilno je, da smo rešili skoro 
vso živo silo. Nikjer ni bilo govora, da bi bile naše edinice zajete 
ali pobite. Tudi orožja nismo izgubili, razen neznatnih količin.
Mi se bomo nadalje bojevali z orožjem, ki smo ga rešili. Nemci 
ne bodo dolgo nemoteno uporabljali naših cest, kajti naše čete 
se bodo izvežbale in zakalile. Imajo pa ti dogodki še eno plat: Iz 
enega vidika se da trditi, daje to ugodno za nas in sicer iz vidika 
splošne mobilizacije in zakaljevanja. Situacija ni tako črna kot 
izgleda, in se bo še popravila. Čete bodo šle na akcije v dolino 
bolj pripravljene in bolj previdne. Kar se tiče presenečenj seje 
situacija popolnoma zaobrnila: sedaj bomo mi Nemce presenečali. 
Moment presenečenja bomo izkoristili zase. Mi bomo začeli s 
popolnoma gveriljsko taktiko, kije bila zadnje čase pomešana s 
taktiko redne vojske.
K razgovoru o položaju bi spadala ocena naše oborožene sile.
Po približnji cenitvi se računa, daje samo na ozemlju osrednje 
Primorske, t. j. brez Tolminskega, Istre, Brkinov, mogoče 
organizirati 9 udarnih brigad. To je približno ena divizija. Ta sila je 
celo večja, kot je za Primorsko ozemlje potrebna. Del teh sil bomo
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lahko uporabili za večje3 operacije. Vojaškemu vodstvu bi bilo 
treba dati splošno navodilo, da najprej koncentrira in pregleda 
te čete, potem pa, v kolikor dovoljuje izvežbanost čet, preide k 
ofenzivi na komunikacije. Kar pa se tiče politične organizacije, bi 
morala biti splošna linija tale:

1. Prepričevati ljudi, da s tem udarcem, ki nam gaje Nemec
zadal, ni ničesar odločeno
2. Prepričevati ljudi, da zaradi tega ne more prenehati naša
splošna mobilizacija. Pobijati je treba mnenje, da punt ni uspel,

mnenje, ki seje lansko leto pojavilo v Ljubljanski pokrajini. Če 
smo na primorskem sektorju doživeli relativen neuspeh, so Nemci 
prav te dni na drugih frontah doživeli poraze. Vojna se približuje 
zmagi zavezniških sil nad Hitlerjem4. Naša splošna mobilizacija 
je še vedno potrebna in naj se naprej izvaja. Prepričevati je treba 
ljudi, daje gverilski način vojskovanja nujno potreben za končno 
zmago. Prebivalstvo mora žrtvovati ugodnost, ki jo nudi promet 
po cestah. V istem duhu je treba politično delovati tudi v četah. 
Treba je skušati iz te Gubčeve vojske ustvariti partizansko vojsko. 
Tov. Vilfan otvori debato k gornjima poročiloma.
Tov. Kumar: Treba bi bilo skopati pasti za tanke na cestah, bolj 
vestno minirati mostove, da se dejansko podre, kar je minirano. V 
ostalem se z izvajanji strinjam.
Tov. Lokar: Neki očanec je rekel, da bi bilo treba rešiti dragoceni 
kameniti most z enim lokom, ker je mogoče z miniranjem skal v 
bregu nad cesto, cesto popolnoma zapreti.
Tov. Primož: Smatram kot pomanjkljivost v bojih zadnjih dni, da 
se niso uporabljale molotovke, t. j. steklenice z bencinom, svežnji 
ročnih bomb itd. Štab5 naj bi pojasnil vse načine borbe s tanki. 
Predlagal bi, da se štabu naroči, da prouči vprašanje boja proti 
tankom in navodila razmnoži, da jih bo dobil vsak vodnik.
Tov. Vilfan: Z vsemi podanimi perspektivami se v celoti strinjam. 
Vedeli smo, da se to ne bo dalo držati. Vendar pa smatram, da 
nas je morda naloga presenetila„in prerasla naše moči. Zakaj 
naše vodstvo ni mislilo na tako borbo proti tankom doslej. V 
vseh predhodnih bojih seje pokazalo, da Nemci prodirajo s 
tanki. Pri tem se je pokazalo, da nimamo pravega sredstva proti 
tankom. Morda tudi razdelitev kadrov ni bila pravilna, morda so 
bila dajana navodila brez kontrole o tem, kako se izvajajo. Teh 
izkušenj ne smemo zanemariti. Na terenu so se pokazale velike

3 S ledi p rečrtana beseda  »akcije«.
4 A d o lf H itler.
5 Štab Prim orske operativne cone.
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iluzije. Ljudje so že čutili potrebo po organiziranem vodstvu.
Tov. Primož: Organizacija seje stvarno izpopolnjevala. Vse pa ni 
moglo biti v tako kratkem času izvršeno.
Tov. Ahac: Naloge so preraščale moči naših kadrov. Za borbo proti 
tankom je treba imeti izvežbano vojsko in hrabre borce. Danes, 
ko imamo vse te kadre v rokah je brez dvoma, da se bo stvar 
izboljšala.
Tov. Matevž: Ugotavljam, da Nemcem ni uspelo prodreti pri Gorici, 
ampak so prodrli tam, kjer so se borile vaške zaščite. Tako so 
na primer prišli Nemci po kolovozu skozi Železna vrata, ker niso 
mogli čez Štanjel, kjer je bila močna zaseda. Na Črnem vrhu pa je 
bila verjetno »plava garda« precej močna, javljali so panične vesti. 
Na Colu bi morala biti močnejša zaseda.
Tov. Vilfan: Od prihoda Nemcev na Col do njihovega prihoda v 
Ajdovščino je poteklo osem ur. Ta čas ni bil izkoriščen. S 5-6 
kamijoni bi se dali izprazniti zaloge v Ajdovščini. Ko so bili Nemci 
že v Ajdovščini, na Vrtovini še niso ničesar vedeli o tem. Tako seje 
zgodilo, da sta se 2 kamijona naših ljudi pripeljala med Nemce, ne 
da bi jih kdo ustavil. Te stvari je treba omeniti radi nalog, ki nas 
čakajo po končnem osvobojenju.
Tov. Ahac: Ni bila Narodna zaščita, kije popustila. Za preprečenje 
ali vsaj za začasno zadržanje prodora, bi bilo v sektorju na Črnem 
vrhu izvesti premik, ki ga naše čete niso bile v stanu izvesti.
Težko je čete prevreči iz enega sektorja na drugi.
Tov. Vilfan: Napačno je bilo, da nismo bolj forsirali evakuacije.
Tov. Primož: Navodila za evakuacijo smo dali prve dni po 
osvoboditvi.
Tov. Vilfan: Izvajanje evakuacije smo premalo kontrolirali.
Tov. Primož: Na privatnike smo izvajali premalo pritiska, da bi dali 
vozila na razpolago. Štefanovo6 poročilo, da ljudje niso dajali vozil 
na razpolago, je presenetljivo.
Tov. Ahac: Vem samo to, da so v Ajdovščini velike zapreke za 
evakuacijo.
Tov. Vilfan: Smatram to za sabotažo, ki naj se omeni tudi v 
proglasu.
Tov. Ahac: Iz fronte je prišlo pismo, da se za tako oblast, kot je v 
Ajdovščini ne bo nihče boril.
Tov. Primož: Narodni svet ni bil obveščen, da se vrši sabotaža.
Tov. Lokar: Izbor oseb za ajdovski odbor morda ni bil posrečen. 
Pred tem odborom ni bilo rešpekta.
Tov. Vilfan: Še ena stvar ni bila pravilna. Srednji kadri so

6 Edo Brajnik - Štefan.
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odpovedali. Lokalna vprašanja so čakala in so naraščala, da so 
zavzela nevarno politično obliko. V Rihenberku smo naleteli na 
plavogardistično opozicijo v OF.
Tov. Lokar: Tudi fašizem je ljudi onesposobil. Izgubili so prakso 
soodločanja.
Tov. Luka: Tovariši, dobo od poloma fašizma do danes moremo 
razčleniti v dve fazi: prva naša naloga je bila razorožiti italijansko 
vojsko. To nam je uspelo na celi črti. V Italijo ni šla niti ena puška 
nazaj. Druga faza je potekla manj ugodno. Politične ukrepe ste 
sicer pravilno vršili, izdajali ste pa preveč političnih ukrepov. 
Postaviti bi morali vojaško diktaturo. Komanda bi morala biti 
vojaška. Bili ste premalo odločni in ste se pustili motiti od 
buržujčkov. Mobilizirati bi morali vsa vozila. Iz Novega mesta 
n.pr. je vozilo po 300 parov konj in vsi kamijoni. V dveh dneh 
je bilo Novo mesto prazno. Isto smo izvedli v Ribnici, Kočevju 
in drugod. Vi pa ste bili prepočasni in premalo odločni. To je 
bila napaka. Kar se tiče organizacije vojske, je mobilizacija sicer 
dobro uspela, niste pa znali formirati te vojske. Računali smo, 
da bomo našli že formirane brigade. Glavni štab in IOOF sta 
poslala semkaj najboljše kadre. S temi aktivisti bi morali več 
narediti. Prijela se vas je vrtoglavica oblasti. Oblasti, ki ste jo 
vzeli v roke niste znali utrditi. Nemci imajo še vedno tako silo, da 
lahko prodirajo po cestah. Za čiščenje gozdov pa nimajo več sil na 
razpolago. Organizacija vojske je šla prepočasi, pa tudi kjer je bila 
organizacija, ni bilo nobene komande. Na Razdrtem tovariši niso 
bili dovolj opremljeni.
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ŠT. 134

ZAPISNIK SEJE NARODNOOSVOBODILNEGA SVETA
ZA PRIMORSKO SLOVENIJO

DNE 5. OKTOBRA 1943 '

Seia predsedstva NOS za Primorsko Slovenijo dne 5. okt. 1943.

Navzoči: tov. dr. Vilfan Joža, predsednik, tov. Bevk 
France, podpredsednik, tov. dr. Bebler Aleksij, 
tajnik in kot zapisnikar dr. Milič Danilo.

Prebereta se osnutka odlokov:
1) Odlok o obrambi slovenskega naroda2

2) Odlok o vojnih sodiščih3

Odloka se soglasno sprejmeta z besedilom, kot je priloženo arhivu 
in se datirata s 4 okt. 1943, ker je tako datiran Primorski Poroče
valec4, v katerem odloka izideta.

S tem je bil dnevni red izčrpan in seja zaključena.

1 Izvirnik, napisan s črnilom, je v ARS, sign.: AS 1632, NOS za Primorsko 
Slovenijo, šk. 1 (538)/II.
2 Odlok NOS za Primorsko Slovenijo dne 4. oktober 1943 o obrambi slovenske
ga naroda je v ARS, sign.: AS 1632, NOS za Primorsko Slovenijo, šk. 1 (538)/I.
3 Odlok NOS za Primorsko Slovenijo dne 10. oktober 1943 o vojnih sodiščih je 
v ARS, sign.: AS 1632, NOS za Primorsko Slovenijo, šk. 1 (538)/1.
4 Odloka sta objavljena v Primorskem poročevalcu, glasilo osvobodilne fronte 
slovenskega naroda za Primorsko, 1. II, št. 10, 4. oktober 1943.
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ŠT. 135
ZAPISNIK SEJE NARODNOOSVOBODILNEGA SVETA ZA 

PRIMORSKO SLOVENIJO 
DNE 23 OKTOBRA 19431

Seia NOS za Primorsko Slovenijo dne 23.okt. 1943.

Navzoči: Tovariši Bevk France, podpredsednik, 
dr. Bebler Aleksij-Primož, Anton Velušček-Matevž in dr. Lokar 
Danilo člana in tov. Andrej [Ivan Bratko] in Milič [dr. Danilo] kot 
nečlana. Zadnji tudi zapisnikar.

Dnevni red: Določitev delegacije za prvo sejo 
Okrožnega NOO za Idrijo, ki se ustanavlja in navodila tej 
delegaciji.

Soglasno se določi sledeča delegacija: tov. 
dr. Lokar, kot zastopnik NOO in tovariša Andrej in Milič kot 
pooblaščena zastopnika. Dajo se tudi navodila tej delegaciji.

S tem je bila seja zaključena.

l Izvirnik, napisan s črnilom, je v ARS, sign.: AS 1632, NOS za Primorsko 
Slovenijo, šk. 1 (538)/II.

ŠT. 136

ZAPISNIK SEJE NARODNOOSVOBODILNEGA SVETA 
ZA PRIMORSKO SLOVENIJO 

DNE 25. OKTOBRA 19431

Seia NOS za Primorsko Slovenijo dne 25 okt. 1943

Navzoči: isti kot na seji 23 okt, zapisnikar isti2.
Dnevni red: Poročilo delegacije ki seje vrnila s seje 

Okrožnega NOO za Idrijo.
Tov. Andrej3 poda poročilo v imenu delegacije, ki je prinesla 
najboljše vtise s te seje.
Najprej prebere poročilo občinskega NOO za Cerkno iz katerega 
je razvidna izredna iniciativnost in delavnost tega odbora.

1 Izvirnik, napisan s črnilom, je v ARS, sign.: AS 1632, NOS za Primorsko 
Slovenijo, šk. 1 (538)/II.
2 Glej dok. št. 135.
3 Ivan Bratko - Andrej.
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Poročilo soglasno sprejeto. Potem navede člane Okrož. NOO za 
Idrijo in njihove referate. Predsednik: tov. Groga4, tajnik, tov 
Peternelj5, referent za vojsko, tov. Ciril6, referent za gospodarstvo: 
tov. Štucin7, referent za finance, tov. župnik Žagar8, referent za 
socialno skrbstvo tovarišica Milica9, referent za prosveto, tov. 
Šinkovec. Vtis, ki so ga ti tov. napravili na delegate je odličen. 
Zgledajo zelo iniciativni, veliko predlogov in tz. materiala so 
prinesli že sami na sejo. (n. pr. okrožnico učitelja Jereba10) Tov. 
Andrej ponovi na kratko navodila, ki jih je dal odboru z ozirom na
.... referate11. -  Poročilo je soglasno sprejeto.

S tem je bil dnevni red izčrpan in seja zaključena

ŠT. 137

ZAPISNIK SEJE NARODNOOSVOBODILNEGA SVETA 
ZA PRIMORSKO SLOVENIJO 
DNE 22. NOVEMBRA 19431

Seja Narodnega sveta za Primorsko Slovenijo z dne 22. XI. 1943.

Navzoči tovariši: Bevk France, dr. Vilfan Joža, dr. Bebler Aleksej, 
Babič Branko, dr. Lokar Danilo, Srebrnič Jože in Nemec Roza- 
Snežnica2. Zapisnikar Milič [Danilo].

Tov. predsednik Bevk otvori sejo3.
Dnevni red: 1. Sestava NOS za PS.

2. Poročila tovarišev, ki so bili na terenu.
3. Sklepi.

K 1. Kooptira se tov. Srebrnič v NOS za PS na predlog tov. 
Beblerja. Tov. Srebrnič se zahvali.

4 Groga Šinkovec.
5 Peternelj (uredništvu ni uspelo najti imena).
6 Franc Bezeljak - Ciril.
7 Jaka Štucin - Cvetko.
8 Žagar (uredništvu ni uspelo najti imena).
9 Minka Treven - Milica.
10 Viktor Jereb.
11 Nečitljiva beseda.

l Izvirnik je v ARS, sign.: AS 1632, NOS za Primorsko Slovenijo, šk. 1 (538)/II.
? Od besede »in« do »Snežnica« pripisano s črnilom.
3 Stavek pripisan s črnilom.
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V zvezi s tem sproži tov. Bebler vprašanje o potrebi, da se 
funkcije pri NOS na novo razdele. Poudarja, daje zlasti potreba, 
da bi en tovariš prevzel finančni referat. Rešitev tega vprašanja se 
odloži za točko 3.

K 2. Tov. Bebler poroča, daje imel v politični šoli 
konferenco s tovariši iz treh okrožij: ajdovskega, goriškega in 
idrijskega. Za podlago te konference je bil položaj kot je bil pred 
ofenzivo. Po njegovem mnenju se bo položaj v kratkem zopet 
vzpostavil. Iz te konference je dobil vtis, daje naše osvobojeno 
ozemlje veliko večje kot smo mislili. Veliko število občin, celo 
v ozemlju kontroliranem po Nemcih, je imelo svoje NOO s 
pisarnami, oglasnimi deskami itd. Zlasti v goriškem in ajdovskem 
okrožju. V goriškem okrožju je bila naša občinska uprava v 
devetih občinah, med drugimi v Mirnu, Renčah, Vogerskem, 
Ozeljanu in Prvačini (pri kolodvoru!). V ajdovskem okrožju so 
bili pogoji isti, toda ljudje niso bili tako iniciativni, zato ni bila 
naša oblast tako razvita, kot v goriškem okrožju. Mobilizacija je 
bila izvedena povsod v veliki meri. Tako n.pr. v goriški okolici 
90 do 100 procentno, v ajdovskem okrožju 90 %, ob glavni cesti 
v Šturjah 50%, v Ajdovščini slabše, v Vipavi 50%. Tu in tam so 
ustanovili tudi slovenske šole. Sicer pa temu vprašanju niso 
posvečali velike pozornosti, ker so smatrali, da za to še ni čas.
Šole, ki so se otvorile, so se otvorile na privatno iniciativo. Primer 
župnika v Botah, ki poučuje v treh šolah. Lepi uspehi so bili 
doseženi tudi v financah. Okrožni odbori imajo polne blagajne. Še 
lepši uspehi so bili doseženi v intendanci. Nemci se v splošnem 
za material prav malo brigajo, ker imajo veliko dela s straženjem 
cest in skladišč. Skladišča, ki smo jih v prvi nemški ofenzivi 
izgubili, so nam deloma zopet na razpolago. Ta skladišča so Nemci 
prenesli v bližino, n.pr. v Gorico ali še bliže. Radi korumpiranja 
nemške vojske moremo dobivati blago iz teh skladišč. Papirja 
in matric, ki so prej vedno primanjkovale, je sedaj dovolj na 
razpolago. Celo kamione se da kupiti pod roko! Podobno je v 
furlanskih mestih, od koder vozijo za nas s kamioni žito, hrano 
itd. Če bi bile prometne razmere boljše, bi se iz teh skladišč lahko 
ponovno odlično opremila vsa naša vojska.

Položaj v Gorici: Tudi o tem smo imeli napačne predstave.
V Gorici je sedaj veliko manj terorja, kot gaje bilo pod Italijani. 
Naša organizacija sedaj veliko bolj svobodno deluje. Tudi politično 
razpoloženje prebivalstva je dobro. Goriški Slovenci so sedaj 
bolj za OF kot so bili pred nemško okupacijo. Belogardistična 
nevarnost je minimalna. Pač pa obstoja druga nevarnost:

489



oportunizem znotraj naše organizacije. Ljudje bi pač hoteli sprejeti 
roko, ki so nam jo Nemci ponudili. Zlasti se opaža to v rajonskih 
odborih na Krasu in na Pivki. Ljudje bi bili za to, da se po 
občinah, kijih kontrolirajo Nemci, postavijo od Nemcev slovenski 
župani, ki bi pa bili naši ljudje. Ta pojav je treba krepko tolči.
Sicer pa to ne pomeni, da bi ti župani sodelovali z okupatorjem 
proti OF, temveč v korist OF in da bi se tako zmanjšale žrtve.
Tako je namreč mišljenje v nekaterih naših organizacijah.
Vojska: Položaj seje močno izboljšal. Vse edinice so dobile štabe 
itd., ustanovile so mestne komande s telefoni, patruljami itd. Te 
komande so imele popolno kontrolo nad svojim področjem. Vse 
sumljive ljudi so aretirale zlasti če niso imeli propustnic.

Slabost naše vojske: S splošno mobilizacijo je naša 
vojska precej izgubila na svoji udarnosti. V njo so prišli tudi 
starejši moški s slabo moralo. Ni pa bilo deklet in fantov, starih 
sedemnajst do osemnajst let, ki so najboljši elementi. Tovariš 
Bebler predlaga, da bi se izdalo poziv preko ZSM in SPŽZ na 
dekleta in mladino, da naj vstopijo v našo vojsko.

Na splošno ni bilo s strani naših organizacij dovolj odpora 
proti temu, kar Nemci vsiljujejo na ozemlju, ki ga kontrolirajo. 
Tako n.pr. niso naši odbori izvedli kampanje proti šolam, ki so 
jih odprli Nemci tako pri starših, mladini in pri učiteljstvu. Te 
šole je treba zapreti. To se bo dalo izvesti, ker se zlasti učiteljstvo 
boji. Učitelji bi pri najmanjšem našem pritisku pobegnili. V zvezi 
s tem pripomni tov. Bebler, daje prišlo 25 učiteljev iz Ljubljane. 
Podoben pritisk naj bi se izvajal tudi na župane, ki so jih postavili 
Nemci.

V nadaljnjem poroča tov. Bebler o svojem potovanju v 
Brda. Brda so bila vsa svobodna, povsod so poslovali NOO. Največ 
težav je delalo vprašanje kolonov. Zlasti zaradi tega ker imajo 
tudi domačini Slovenci kolone, ne pa samo tujci. Ta problem 
smo rešili tako, da se bo stvar izenačila v davkih. Koloni, ki 
plačujejo še najemnino, bodo oproščeni davkov. Mesto njih bodo 
plačevali davke oni, ki sprejemajo najemnino. Koloni pri tujcih 
ne bodo plačevali svojim bivšim gospodarjem več najemnine, 
zato bodo pa obdavčeni. Tako bo položaj vseh kolonov izenačen.
V zvezi z reševanjem kolonskega vprašanja se opaža mnogo 
preveč birokratizma. Okrožni NOO je izdal nekake popisne 
pole. Tov. Bebler je mnenja, da bi okrožni NOO moral to pustiti 
razlastitvenim odborom. Če se bo delo nadaljevalo na ta način, se 
bo odbor izgubil v papirju. Pri kolonih pa se bo pojavil občutek, 
da mi rešitev njihovega vprašanja samo zavlačujemo. Treba bo, da
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koloni takoj izvolijo razlastitvene odbore.
V Slovenski Benečiji ni kakih posebnih problemov. 

Narodna zavest beneških Slovencev je še precej medla. Jezikovnih 
težav ni, le pisane besede ne razumejo. Dogovorili smo se, da 
izdamo majhno brošurico, namenjeno le Benečanom. Nekaj 
podobnega kot je izdal IOOF za primorske Slovence. V tej brošuri 
bi izdali za tamkajšnje Slovence naš program. Brošura bi bila 
dvojezična: na eni strani bi bil slovenski tekst, na drugi strani pa 
italijanski. Služila bi lahko tudi kot učbenik za čitanje za beneške 
Slovence.

V zvezi s kolonskim vprašanjem v Brdih se razvije debata 
med tov. Beblerjem in tov. Vilfanom o vprašanju, kdo je agrarni 
upravičenec, o razlastitvenih odborih in še drugih vprašanjih.
Tov. Beblerje mnenja, da tega vprašanja ni mogoče rešiti v 
zaletu, mnogo važnejša je politična rešitev problema. Treba je 
dati kolonom zavest, daje OF na njihovi strani in da bo rešila to 
vprašanje. Zato naj si koloni izvolijo razlastitvene odbore in naj 
zborujejo ter sami rešujejo ta vprašanja. - Tov. Vilfan je za to, da 
bi poslali tja inštruktorja, ki bi to vodil. Drugače sami koloni ne 
bodo prišli nikamor.

Tov. Vilfan poroča: Bil sem v Brdih, deloma tudi v 
goriškem okrožju. Najprej bom govoril o goriškem županu Susiču4. 
Susiča so Nemci postavili za župana kot priznanje slovenskega 
značaja Gorice. Tov. Lokar ob tej priliki pripomni, daje Susič 
renegat, ki se piše pravzaprav Sussi. Bil je vedno strupen fašist 
in je strašno nepriljubljen v Gorici radi svojega oderuštva. O 
slovenstvu pri njem ni govora. - V Čepovanu je naša komanda 
aretirala Susičevega odposlanca, kije iskal stika z NOS za PS. 
Susič nam predlaga, da bi sprejel v občinski odbor dvajset 
Slovencev, katere bi mi izbrali. Poleg tega pa še deset ostalih 
Goričanov. Mi bi poslali v Gorico tristo partizanov, ki bi formirali 
goriško stražo. Susič je mnenja, daje treba eliminirati goriške 
Italijane, ohranti skladišče itd. in vse skupaj po propadu Nemčije 
izročiti slovenskemu narodu. Dalje nam sporoča po svojem 
odposlancu, da ne bo ničesar ukrenil, dokler ne bomo mi na 
to pristali. Če mi prevzamemo oblast v Gorici, bi Nemci dovolili 
napraviti spisek Italijanov, priseljenih v Gorico po letu 1918., ki 
naj bi bili izgnani. Odposlanca je VOS aretiral. Pri organiziranju 
občinske uprave zlasti pa odbora pomaga Susiču Medvešček5

4 Sussi Luigi (Sosič, Susig Alojz ) (1884 - 1960 ) zdravnik, kirurg, 1943-1944 
goriški župan.
5 Medvešček (uredništvu ni uspelo najti imena).
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advokat in velik oderuh. Dr. Podgornik6 ni hotel sprejeti 
županskega mesta, izjavil je, da ga sprejme le, če mi pristanemo 
v to. - Susič je bil imenovan od Nemcev za župana kot dober 
Slovenec. Po izjavi tov. Lokarja je pa že leta 1925, koje postal 
primarij, pisal slovenskim zdravnikom nemška pisma. Leta 1932 
je spremenil svoj priimek Sussig v Sussi.

NOS za PS sklene da se o Susiču napiše poseben članek7 

v Primorskem Poročevalcu. To je zelo potrebno, ker seje razširil 
glas, da ga mi podpiramo, zlasti pa tov. Vilfan. Ta članek naj bi 
podpisal tov. Vilfan.

Vtis, ki gaje tov. Vilfan dobil na svojem potovanju je ta, 
daje moralni kapital OF ogromen. Nihče si ne upa nastopiti proti 
OF, ker vsak ve, da bo takoj ožigosan za narodnega izdajalca. - 
Toda pri praktičnem delu so velike težave. Protiljudski elementi si 
skušajo pridobiti pozicije pri NOO. Kulaki že tvorijo skupino zase. 
Okrog kritike (n.pr. o izvozu blaga, o podporah) se čuti po malem 
opozicija. Druga težava je, da naši NOO čakajo le na pobudo od 
zgoraj. To je glavno vprašanje našem uprave, kije tudi zelo važno 
politično vprašanje. Treba je ljudi navaditi na elastično upravo. 
Naše osvobojeno ozemlje se spreminja. Toda kljub ofenzivam še 
naprej obstoja. V krajih, skozi katere gre nemški sunek, naša 
oblast za kratek čas prestane. Treba je ljudi navaditi, da bodo 
kljub sunkom delali naprej in da se ne bodo dali motiti.

Drugi vtis, ki gaje tov. Vilfan dobil na potovanju, je 
potreba postaviti gospodarskega referenta.
Opazil je gotove napake, ki jih je napravila naša vojska. Sem 
spada nasilna mobilizacija v nekaterih krajih in vojvodstvo. Ljudje 
opažajo, da jedo komande boljše kot čete. To lahko zelo škoduje.

Tov. Babič pripomni, da so vojvodstvo in slični pojavi v 
vojski zlasti slabo vplivali v Slovenski Benečiji. Tako so Benečani 
marsikje gledali na slovensko vojsko kot na nekako okupatorsko 
vojsko. - Splošna mobilizacija je vojsko precej oslabila, zlasti 
moralno. To seje opazilo v sedanji ofenzivi, ki bi jo lahko odbili, če 
bi bile edinice boljše. V glavnem se je vojska izboljšala, ker imamo 
sedaj komandni kader. Sedaj vsak ve kam spada in kakšne naloge 
ima. Glavna sedanja naloga je napraviti iz naše vojske borbene 
edinice.

Tov. Bebler da nekaj pojasnil glede Slovenske Benečije.
V začetku se je izvajala mobilizacija kot drugje. Pozneje pa se

6 Dr. Karel Podgornik, politik, advokat.
7 Članek Mešetar Susič rešuje Nemce je objavil Primorski poročevalec, glasilo 
Osvobodilne fronte slovenskega naroda za Primorsko, 30. november 1943, 1. I, 
št. 13, str. 5.
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je to opustilo. Kajti ljudi je bilo treba gnati kot z žandarji iz 
njihovih vasi na položaje. Pri tem seje dogajalo, da so pripeljali 
le eno tretjino mobilizirancev na cilj. Radi dezertacij je bilo treba 
odstopiti od splošne mobilizacije. Za splošno mobilizacijo je 
potreba predpogojev. Potrebno je dolgo predhodno delo, da vsi 
spoznajo, daje mobilizacija nujna. - Dogajalo seje, da so se 
Benečani skrivali pred nami po gozdovih, oboroženi s puškami 
in so celo streljali na naše čete. V Benečiji je potrebno postopati 
na čisto svoj način. Zato smo oddvojili od okrožnega odbora OF 
za Brda in Benečijo poseben odbor za Benečijo. Benečija tvori 
sedaj posebno okrožje. Sekretar okrožja je Filip8. Okrožju smo 
obljubili vso pomoč. Ustanovili si bodo svojo tehniko, ki bo tiskala 
dvojezično.

V zvezi s tem pojasni tov. Bebler vprašanje italijanskih 
bataljonov v Slovenski Benečiji. Želeli smo, da ti bataljoni 
odidejo iz Benečije v italijanske kraje. Toda pokazalo seje, da 
bi zelo škodovali italijanskemu partizanstvu, če bi to zahtevali. 
Italijanski bataljoni s tega ozemlja najlaže rekrutirajo Furlane. 
Ozemlje Beneške Slovenije je veliko bolj primerno za obrambo, kot 
sosednji italijanski teritorij. Zlasti pa čutijo tu italijanski bataljoni 
zaslombo slovenskih čet in veliko oporo radi bližine Slovenije, 
kamor se lahko v sili umaknejo. Italijani so zagotavljali, da 
njihova vojska ne rekrutira Benečanov temveč le furlansko dolino. 
Dejansko je število tistih, ki so le napol Slovenci v njihovih četah 
zelo majhno. Pravih Slovencev pa sploh ni.

Tov. Bebler izjavi, da smo organizirali nov dvanajsti 
okrožni odbor OF za Trst. Sekretarje Bidovec9, članica pa je 
Tavčar Draga in Ivan Mezgec.

Tov. Nemec -  Snežnica poroča o delovanju SPŽZ. V 
goriškem okrožju; v Brdih, v tolminskem okrožju in v idrijskem 
okrožju delujejo povsod odbori SPŽZ. V Benečijo sta šli dve 
tovarišici, da organizirata tudi tam odbore SPŽZ. Povsod kjer so 
organizirani ti odbori nabirajo volno, pletejo nogavice, predejo in 
berejo na večerih našo literaturo. Celo v mestu Idriji so vse žene 
organizirane v naši organizaciji. Isto je v Ajdovščini. S Krasa in 
iz Trsta ni poročil. V Istri pa deluje že 80 odborov SPŽZ. Tovariš 
Vilfan vpraša, kako so se delavne čete obnesle. Tov. Snežnica 
odvrne, da so se v baški dolini obnesle. Od drugod ni poročil.
Tov. Bebler pripomni, da so v goriškem okrožju zelo razvite 
delovne čete. Te čete sedaj predejo in pletejo. Dekleta se zbirajo na

8 Jožef Peršolja - Filip.
9 Bidovec Stane - Nande.
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večerih in delajo skupaj. Žene, ki imajo lastno gospodinjstvo pa 
delajo individualno. Te čete so pospravile pridelke na posestvih, 
last Ente R A10, s katerih so Italijani pobegnili. To zemljo so 
tudi posejale. - Kmetje so povsod obdelali zemljo. Poročila o 
nasprotnem niso bila točna.

Tov. Bebler pripomni, da bo treba izvesti med ženami in 
mladino kampanjo za božična darila našim partizanom. To bi 
izvedli ZSM in SPŽZ.
Tov. Bevk pripomni v zvezi z vprašanjem šol, daje Pokrajinski 
odbor OF poslal okrožnico11, da naj okrožni odbori OF poročajo, 
kje so se otvorile šole. Mišljene so šole, ki sojih otvorili v onih 
okrožjih, kjer ne poslujejo okrožni NOO.

K 3. Sklepi. Pri NOS za PS se ustanove nekateri novi 
referati. Vsi referati so sedaj takole zasedeni: Prosvetni referent: 
tov. Bevk, agrarni referent: tov. Srebrnič, finančni referent: tov. 
Bebler, gospodarski referent: tov. Vilfan, upravni referent: tov. 
Velušček12, zdravstveni referent: tov. Lokar in verski referent: tov. 
Bajt13.

S tem je bil dnevni red seje izčrpan in tov. predsednik je 
sejo zaključil.

Trajala je tri ure.

10 Ente per la Rinascita Agraria della Tre Venezie (Zavod za agrarno obnovo 
treh Benečij) zavod je bil ustanovljen z dekretom vodje tržaške fašistične stran
ke 14. avgusta 1931.
11 Uredništvo okrožnice ni našlo.
12 Anton Velušček - Matevž.
13 Anton Bajt.
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ŠT. 138

ZAPISNIK SEJE NARODNOOSVOBODILNEGA SVETA
ZA PRIMORSKO SLOVENIJO
DNE 13. JANUARJA 19441

Seja Narodnega osvobodilnega sveta za Primorsko
Slovenijo z dne 13. januarja 1944.

Navzoči tovariši: France Leskošek (Luka), France Bevk, 
dr. Joža Vilfan, dr. Aleš Bebler (Primož), dr. Danilo Lokar in Jože 
Srebrnič.
Zapisnikar Milič [dr. Danilo]
Tovariš predsednik Bevk otvori sejo.

Dnevni red: Predlog tovariša Luke.
Tovariš Luka: To naj bi bila zgodovinska seja, preokretnica 

v novejši zgodovini Primorske. Odkar je AVNOJ priključil 
Primorsko Slovenijo Jugoslaviji2, je nastal popolnoma nov položaj. 
NOS za PS je izvršil svoje naloge: predvsem mobilizacijo v našo 
vojsko in vzpostavitev naše narodne oblasti. V sedanjem trenutku 
bi napravili veliko politično gesto, če bi se NOS za PS razpustil.
S tem bi vsem svetu pokazali pripadnost Primorske Slovenije 
k Jugoslaviji. Podčrtali bi pred vsem svetom, da smo sedaj del 
Jugoslavije. O tem bi obvestili z brzojavkami tovariša Tita3 in našo 
jugoslovansko vlado. Izdali bi proglas4 v Primorskem poročevalcu. 
Ves svet bi po radiu izvedel o tem; govorili bi in pisali o Primorski 
in njeni pripadnosti k Jugoslaviji. -  Ker so sedaj že dobre zveze, 
lahko naša slovenska vlada upravlja tudi Primorsko Slovenijo. V 
ostalem so pa skoraj vsi člani NOS za PS člani plenuma OF.

Tovariš Bebler: To dejanje bi bilo v današnjih prilikah 
zelo logično. Priključitev Primorske Slovenije k Jugoslaviji je s 
sklepom AVNOJ-a juridično veljavna. Z razpustitvijo NOS-a za PS 
bi mi to priključitev nekako potrdili5 v očeh vsega primorskega 
ljudstva. Nobena pokrajina v Sloveniji, pa tudi v Jugoslaviji ni 
imela takega organa kot je naš NOS. To je samostojen organ,

1 Izvirnik je v ARS, sign.: AS 1632, NOS za Primorsko Slovenijo, šk. 1 (538)/II.
2 Sklep AVNOJ-a o priključitvi Slovenskega primorja Jugoslaviji, 29. 11. 1943 
je v ARS, sign.: AS 1887, Zbirka narodnoosvobodilnega tiska, brošure, šk. 18,
3 Josip Broz - Tito.
4 Proglas o razpustitvi NOS za Primorsko Slovenijo s tekstom brzojavke za to
variša Tita in jugoslovansko vlado je v ARS, sign.: AS 1670, IOOF, šk. 5 (436)/I.
5 Beseda je napisana s črnilom.
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dasi smo od vsega početka prejemali direktive od IOOF. V 
tem momentu bi nam ta gesta silno pomagala v naši sedanji 
kampanji za popularizacijo6 AVNOJ-a. Na naših mitingih bi 
lahko pokazali tudi nekaj več: Z razpustitvijo NOS-a za PS bi 
poudarili, da mora biti Jugoslavija močna in enotna. Ob enem bi 
bil to tudi udarec po primorski plavi gardi, ki stalno brenka na 
strune jugoslovanske enotnosti in poudarja, daje kralj nosilec te 
enotnosti. Z razpustitvijo ne bi nastale nobene težave, ker bi še 
naprej poslovali tako kot sedaj, toda ne kot NOS za PS, ampak kot 
pokrajinski odbor OF. Politično vodstvo in oblast bi bila združena 
v enih rokah. Ta razpust bi bilo treba politično dobro izkoristiti.

Tovariš Bevk vpraša, ali bodo okrožni narodni 
osvobodilni odbori še naprej ostali. Tovariš Bebler odgovori, da 
naj bi zaenkrat ostali, čeprav onstran bivše državne meje nimajo 
tako urejeno. Tovariš Vilfan pripomni, da se tam občinski odbori 
imenujejo terenski narodni osvobodilni odbori, ki imajo upravne 
in politične funkcije.

Tovariš Vilfan: Politično se strinjam s predlogom tovariša 
Luke. Važno pa je, kako bomo ta akt juridično formulirali. Nas 
je potrdil IOOF7 in nam8 poveril upravo na ozemlju Primorske 
Slovenije, ki jo vršimo vzporedno z Upravno komisijo za 
osvobojeno slovensko ozemlje. To razpustitev bi mi morali 
formulirati kot nekak predlog, ki bi ga IOOF sprejel. Sam akt 
mora izvršiti IOOF. Ne bi pa čakali na odgovor na naš predlog, 
temveč bi to izvršili tako, kot daje odgovor že prišel. -  Tovariš 
Luka in tovariš Bebler: Smatrava predlog za popolnoma pravilen.

Tovariš Luka: Ob priliki njegove razpustitve je treba 
popularizirati NOS za PS. Ljudje morajo vedeti, kaj je napravil 
(mobilizacija, vzpostavitev narodne oblasti itd.). Ljudem mora 
ostati v dobrem spominu; pokazati jim moramo njegovo 
zgodovinsko vlogo.

Tovariš Bebler: Glede narodnih osvobodilnih odborov in 
OF odborov je najbolje, da uredi to IOOF. To bi našlo boljši odziv 
v množicah, kakor če bi mi to sedaj na novo urejali. Ni dolgo kar 
smo ljudem zabijali v glavo, da NOO vrši upravne posle, odbori 
OF pa politične. Če bi mi to sedaj zopet podirali, bi lahko nastale 
motnje.

Tovariš Luka: V Jugoslaviji imajo to drugače urejeno, ker 
so tam druge prilike. Zato mislijo, daje tukajšnja ureditev slabša,

6 Glej sejo Izvršnega odbora OF dok. št. 94.
7 Glej dok. št. 75.
8 Beseda »nam« pripisana s črnilom.

496



je pa v tukajšnjih razmerah enako dobra.- Kar se tiče razpustitve 
NOS za PS, bodo videli v tem po vsem svetu želje Primorske 
Slovenije, da pripada k Jugoslaviji. Ob enem pa bomo doma lahko 
veliko bolj popularizirali AVNOJ,- Upravni referati bodo isti, samo 
podpisovali se boste od sedaj naprej kot Pokrajinski odbor OF. 
Podobno ureditev imajo vse ostale slovenske pokrajine: Gorenjska 
in Štajerska, v najkrajšem času se bo formiral tudi Pokrajinski 
odbor OF za Koroško.

Predlog tovariša Luke je bil soglasno sprejet. -  S tem je bil 
dnevni red seje izčrpan in tovariš predsednik je sejo zaključil.
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POKRAJINSKI NARODNOOSVOBODILNI ODBOR ZA 
SLOVENSKO PRIMORJE

Ustanovitev PNOO na Velikih Laznah je ukinjala staro in uvajala 
novo upravno-politično ureditev v Slovenskem primorju. Oba skle
pa, tako tisti s 24. 5. 1944 (CK KPS) kot tisti z 29. 8 . 1944, (SNOS) 
sta oblikovanje PNOO predvidela še pred izvolitvijo okrožnih NO 
odborov, ki bi morali dati delegate za volilno skupščino PNOO. Da 
bi se izognili tej pravni nedoslednosti, je POOF predlagal okrožnim 
odborom OF, da iz vsakega okraja na ustanovni sestanek pošljejo 3 
ali 4 odposlance, ki bodo volili PNOO.

Po sklepu POOF seje 15. 9. 1944 v Velikih Laznah pri Čepovanu 
zbralo 155 delegatov, ki so prišli iz vse Primorske, in sicer 5 iz Tr
sta, 26 iz Zahodnoprimorskega okrožja, 38 iz Severnoprimorskega 
okrožja, 50 iz Srednjeprimorskega okrožja, 18 iz Južnoprimorskega 
okrožja in 18 iz enot narodnoosvobodilne vojske. Pokrajinski NOO 
je predstavljal vmesni člen med številnimi primorskimi narodnoo
svobodilnimi odbori in Predsedstvom SNOS. Ustanovitev PNOO je 
ukinjala staro, italijansko, in uvajalo novo upravno-politično ure
ditev.

Delegati so izvolili PNOO za Slovensko primorje, kot sledi: 
predsednik: France Bevk, podpredsednik: Branko Babič, podpred
sednik: dr. Lavo Čermelj, tajnik: dr. Joža Vilfan in člani: Anton Ve
lušček, Zorko Jelinčič, Julij Beltram, Evgenij Bajt, Ivanka Škapin, 
Rudi Kodrič, Erna Poljšak, Josip Prosenc. 1

Zbor je pooblastil POOF in PNOO, da se v soglasju z IOOF imenuje
ta v PNOO še dva člana, in sicer zastopnika Italijanov in zastopnika 
katoliške cerkve. Odločitev o tem, da se na Primorskem ustanovi 
PNOO, je bila sprejeta kmalu po srečanju Tito -  Churchill avgusta
1944 v Italiji (ob jezeru Bolsena), koje bila ena od možnosti za izkr
canja zaveznikov tudi Istra.

Od izvolitve dalje je PNOO vodil upravo Slovenskega primorja. Or
ganizirali so široko administrativno dejavnost z odseki, oddelki, 
komisijami in referenti, ki so jih razširili po okrožnih, okrajnih in 
krajevnih NO odborih. Podlago za delovanje ljudske oblasti so imeli 
v Odloku o krajih, okra jih  in  okrožjih  te r n jihovih  narodnoosvobodil
n ih  odborih, ki gaje Predsedstvo PNOO izdalo 22. septembra 1944.

l Ferenc, Ljudska oblast na Slovenskem 3, str. 323 in Mikuž, Pregled NOB, 
IV. knjiga, str. 337.
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Odlok je razlagal značaj, območja in naloge narodnoosvobodilnih 
odborov. Isti datum imata tudi O dlok o volitvah v narodnoosvobo
d ilne odbore te r okra jne in  okrožne narodnoosvobodilne skupščine  
Predsedstva PNOO in Navod ila  okrožnim , okra jn im  in  krajevnim  
voliln im  kom isijam  za p rip ra vo in izvedbo volitev v krajevne naro
dnoosvobod ilne odbore in  okra jne narodnoosvobodilne skupščine, ki 
jih je izdal Odsek za izgradnjo narodne oblasti pri PNOO.2 Za vse 
slovenske dežele je te pomembne dokumente sredi poletja 1944 iz
dalo Predsedstvo SNOS, za področje Slovenskega primorja pa jih je 
izdalo Predsedstvo PNOO. Pri tem je šlo predvsem za volitve, ki so 
po Slovenskem primorju potekale v jeseni 1944.

PNOO je, da bi uskladil svoje delo z delom Predsedstva SNOS, vzpo
stavil odseke in imenoval njihove načelnike. Stanje je bilo 15. okto
bra 1944 naslednje:
Odsek za gospodarstvo: načelnik Andrej Janežič,
Odsek za prehrano: vršilec dolžnosti načelnika Boris Možina, 
Odsek za gozdarstvo: načelnik Jože Jošt,
Odsek za promet: vršilec dolžnosti načelnika Janez Pretnar,
Odsek za obnovo: načelnik Peter Fornazarič,
Odsek za finance: začasno je ta odsek vodil član POOF Leopold 
Krese -  Jošt,
Odsek za zdravstvo: vršilec dolžnosti načelnika dr. Branko Volav
šek,
Odsek za socialno skrbstvo, delo je začasno opravljalo tajništvo 
PNOO,
Odsek za prosveto, delo je začasno vodil France Bevk,
Odsek za izgradnjo narodne oblasti je vodilo tajništvo PNOO,
Odsek za notranje zadeve: Anton Dragar - Nedeljko, vodja pokrajin
skega načelstva Narodne zaščite,
Odsek za sodstvo: začasno vodstvo Milan Vivoda, namestnik načel
nika sodnega odseka SNOS,
Komisija za ugotavljanje zločinov okupatorjev in njihovih pomaga
čev: načelnik Avgust Dugulin,
Komisija za upravo narodne imovine: načelnik Jože Trošt, 
Podružnica TANJUG: vodja Jurij Stante,
Denarni zavod Slovenije, Podružnica za Slovensko Primorje: vodja 
Jože Štrukelj.
Odseki pri PNOO so bili razdeljeni še na oddelke.3

2 AS 1816, Goriško okrožje, šk. 393/IV/5, Odloki so objavljeni kot Priloga 
v Šnuderl Makso, Dokumenti o razvoju ljudske oblasti v Sloveniji, 1949, str. 
167-176.
3 AS 1734, PNOO 1944-1945, šk. 540/III/2, Pregled o organiziranju odsekov

500



Poročilo PNOO s 6 . novembra 1944 navaja, daje bila na Primor
skem že precej razpredena mreža NO odborov, ki je pokrivala vsa 
področja uprave. Tako so upravne enote zlasti skrbele za prehrano 
in oskrbo vojske, pokrivale so najnujnejše socialne potrebe ter or
ganizirale kulturno-prosvetno delo.4

Huda nemška ofenziva, kije zajela Primorsko konec leta 1944 in v 
prvih mesecih 1945, je pustila svoj pečat tudi na delovanju PNOO. 
Po stalnih premikih in umikanju, od septembra 1944 do januarja 
1945, so morali pokrajinski organi zaradi vojaških in političnih ra
zlogov kar dvanajstkrat spremeniti svoj položaj, seje v začetku leta 
1945 sedež PNOO ustalil v Cerknem. France Bevk je v drugi polo
vici januarja 1945 odpotoval v Belo krajino in se v začetku marca
1945 kljub težkim in nevarnim razmeram, vračal na Primorsko. Kot 
predsednik PNOO je moral biti prisoten na sedežu tega organa, saj 
so angloameriške enote po Italiji hitro napredovale. Nekaj časa so 
se ustavili v Gorenji Trebuši, 30. aprila pa so se podali na pot preko 
Vipavske doline do Šempasa in Krasa proti Trstu.5

Konec marca 1945 je PNOO, po izredni seji 23. marca 19456, v 
izvršni odbor PNOO kooptiral tri nove člane, in sicer dr. Bogdana 
Breclja, dr. Aleša Beblerja in Borisa Kraigherja. V isti okvir so sodi
le tudi kadrovske spremembe najvišjega foruma PNOO, do katerih 
je prišlo na seji PNOO dne 27. aprila 1945.7

Pooblastila, ki jih je PNOO dobil na zasedanju 15. septembra 1944, 
so omogočala, da izvršni odbor lahko sam izvede reorganizacijo. 
Najprej so v izvršni odbor, zaradi spoštovanja načela enakoprav
nosti v večnacionalni pokrajini, sprejeli dva Italijana, in sicer ko
mandanta divizije Natisone, krminskega delavca Maria Fantinija
- Sassa in komisarja italijanske Tržaške brigade, delavca iz Trsta 
Eugenia Laurentija - Genia. Nato so, zaradi imenovanja dr. Jože 
Vilfana na mesto javnega tožilca Demokratične federativne Jugo
slavije, za tajnika PNOO imenovali Julija Beltrama. Izvršni odbor 
PNOO je tudi sprejel predlog Borisa Kraigherja, da se, takoj ko bo 
to mogoče, na sedežu izvršnega odbora zberejo vsi njegovi člani, da 
se med njimi izvede razdelitev dela. Za koordinacijo med pokrajin

in imenovanju načelnikov odsekov ter ostalih ustanov pri PNOO, 15. 10. 1944.
4 Prav tam.
5 Bevk F., Pot v svobodo ... str. 156-200.
6 Zapisnik izredne seje PNOO z dne 23.3.1945 ni ohranjen.
7 AS 1635, Okrožni NOO za zapadno Primorsko 1944-45, šk. 8/1/3, Dopis 
PNOO Okrožnim narodnoosvobodilnim odborom, 28. 3 .1945.
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skimi odseki so določili Julija Beltrama in dr. Bogdana Breclja.8

Po končani vojni se je PNOO z drugimi organi preselil v Trst, kjer 
je zasedel guvernerjevo palačo na tržaškem Piazza Grande in s tem 
tudi simbolno poosebil vrh takratne oblasti v pokrajini.
Po prehodu iz vojaške v civilno upravo je ta prevzela vajeti nad ce
lotnim Slovenskim primorjem. V veljavo je postopoma stopalo vse 
načrtovanje, ki se je pripravljalo v letih izgradnje sistema ljudske 
oblasti. Odseki, oddelki in komisije PNOO so po osvoboditvi velikih 
primorskih mest izvedli številne upravne, teritorialne in politične 
spremembe.

8 AS 1734, PNOO 1944-45, šk. 540/11/1, Zapisnik seje PNOO, 27.4.1945.
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Zapisnik
seje Pokrajinskega narodno osvobodilnega odbora za Slovensko 
Primorje, 27. aprila 1945

Navzoči: Tov. France Bevk, Boris Kraigher, dr. Bogdan Brecelj2, 
Julij Beltram. Tov. Vida Tomšičeva, Franc Kimovec, Leopold 
Krese, Tomo Brejc, Oskar Šavli3, dr. Boris Puc4, dr. Stanko 
Peterin5.
Tovariš predsednik otvori ob 20 h sejo in po kratkem uvodu, 
v katerem obrazloži njeno potrebo in pomen, predlaga sledeči 
dnevni red, kije soglasno sprejet:

1. Kooptacija 2 članov italijanske narodne manjšine v PNOO 
za Sl. Primorje;

2. Prekonstituiranje PNOO;
3. Izpolnitev Višjega narodnega sodišča in odsekov pri PNOO;
4. Slučajnosti.

K 1. Tovariš Boris Kraigher govori o sodelovanju italijanske 
narodne manjšine v našem boju; smatra, da so za njene 
predstavnike v najvišjem pokrajinskem forumu legitimirani 
predvsem zastopniki italijanskih edinic, ki se bore v sestavu IX. 
korpusa JA. V PNOO sta nezasedeni 2 mesti, razen tega pa ostane 
zaenkrat še odprto vprašanje zastopnika Trsta, za katerega je 
tudi predvideno mesto v PNOO. Dejanski položaj zahteva, da se 
PNOO posluži pooblastila, ki mu gaje dala Pokrajinska narodno

1 Izvirnik, napisan s črnilom, je v ARS, sign.: AS 1734, PNOO za Slovensko 
primorje, šk. 2 (540)/II.
2 Dr. Bogdan Brecelj (1906-1986), kirurg, ortoped, med drugo svetovno vojno 
sodeloval v narodnoosvobodilnem gibanju, član PNOO od 23. 3. 1945, ko je  bil 
imenovan za koordinatorja med odseki PNOO.
3 Oskar Šavli (1914-1997), publicist, politični delavec, leta 1940 vstopil v 
KPS, od marca 1945 do konca vojne član PNOO.
4 Dr. Boris Puc (1907-1975), pravnik, že leta 1941 se je povezal z OF v Lju
bljani, med vojno postal član KPS, jeseni 1943 odšel v partizane, bil predsednik 
vojaškega sodišča 9. korpusa, predsednik Višjega narodnega sodišča za Sloven
sko primorje in Trst, po vojni tajnik PNOO do 23. februarja 1947.
5 Dr. Stanko Peterin (1913-1998), pravnik, septembra 1943 odšel v partizane, 
decembra 1943 postal inštruktor na sodnem odseku GŠ NOV in POS in septem
bra 1944 javni tožilec pri PNOO.

ŠT. 139

ZAPISNIK SEJE POKRAJINSKEGA NARODNO
OSVOBODILNEGA ODBORA ZA SLOVENSKO PRIMORJE,

27 . APRILA 19451
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osvobodilna skupščina na svojem zasedanju 15. septembra 19446. 
Za zastopnika italijanske narodne manjšine v PNOO predlaga tov. 
Maria Fantinija -  Sassa7, komandanta divizije »Natisone«, delavca 
iz Krmina, ki se je zelo uveljavil po svojih vojaških sposobnostih in 
tov. Eugenija Laurentia-Genia, komisarja najstarejše italijanske 
edinice v sestavu naše vojske, tržaške brigade, delavca iz Trsta, 
ki se je izkazal kot najboljši borec, iskren sodelavec in je tudi zelo 
popularen med italijanskimi vojaškimi edinicami. Predlog je bil 
soglasno sprejet.
K 2. Tovariš dr. Bogdan Brecelj poroča, daje novo službeno mesto 
tovariša dr. Jože Vilfana nezdružljivo s funkcijo tajnika PNOO. 
Predlaga za mesto tajnika PNOO tov. Julija Beltrama -  Janka. 
Predlog je soglasno sprejet. Tudi v tem pogledu se PNOO poslužuje 
pooblastila, ki mu gaje dala Pokrajinska narodno osvobodilna 
skupščina glede prekonstituiranja PNOO, čim se pokaže potreba. 
Isto bo potrebno, da se dà poudarek delovnemu značaju PNOO 
-ja , ki ga ovira trajna odsotnost nekaterih njegovih članov.
Sklene se, da se ugotove razlogi odsotnosti nenavzočih članov 
PNOO zaradi potrebnih sprememb v njegovi sestavi, ki se bo nato 
sporočila z interno okrožnico podrejenim organom. Glede tov. 
Evgenija Bajta se zahtevajo podatki8, ne izključuje se možnost, 
da ga bo okrožna narodno osvobodilna skupščina odpoklicala. -  
Sprejetje predlog tov. Borisa Kraigherja, da se pritegnejo vsi člani 
PNOO na njegov sedež, čim bodo to dovoljevale razmere; tedaj 
se izvede tudi delitev dela med njimi. Zaenkrat sta poverjena za 
delo s pokrajinskimi odseki tov. Julij Beltram in tov. dr. Bogdan 
Brecelj.
K 3. Okrožne narodno osvobodilne skupščine so na svojih 
zasedanjih dale PNOO -  ju pooblastilo, da izpolni Višje narodno 
sodišče za Slovensko Primorje in imenuje vanj nadaljne člane. 
Soglasno se sprejme predlog predsednika Višjega narodnega 
sodišča tov. dr. Borisa Puca, da se imenuje za člana lajika tega 
sodišča tov. Stanka Prvanjo iz Severnoprimorskega okrožja in 
tov. Mirka Domenisa iz Zapadnoprimorskega okrožja. Nadaljna 
izpopolnitev VNS se odloži. -  Sklene se imenovanje tov. dr. Danila

6 Pokrajinski narodnoosvobodilni odbor za Slovensko primorje je bil ustano
vljen z odlokom Predsedstva SNOS 28. avgusta 1944 in izvoljen 15. septembra 
1944 v Velikih Laznah pri Čepovanu. Več o tem Metka Gombač, Pokrajinski 
narodnoosvobodilni odbor za Slovensko primorje in Trst 1944-1947, Organiza
cijska shema ljudske oblasti, Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana 2003.
7 Priimek, ime in ilegalno ime so napisani nad prečrtanim in s pikicami ozna
čenim tekstom.
8 Sledi prečrtano besedilo, 3 besede.
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Milica za načelnika odseka za notranje zadeve in za načelnika 
odseka za izgradnjo narodne oblasti. Obenem se ga poveri z 
nalogo, da stavi predlog za imenovanje pokrajinskega načelnika 
NZ. Tov. Tone Bizjak se imenuje za načelnika odseka za sodstvo.
-  Glavni Štab Slovenije je dal na razpolago tov. Uroša Rupreht, 
mag. pharm.; imenuje se ga za apotekarskega referenta pri 
odseku za zdravstvo,- Za načelnika odseka za socialno skrbstvo se 
imenuje tov. Albin Kovač. Kot predsednik pripravljalnega odbora 
RK za Slovensko Primorje naj poskrbi, da se čimprej sklice občni 
zbor RK, ki bo izvolil Pokrajinski odbor RKS. -  Personalne zadeve 
(pregled kadra i.t.d.) se poverijo odseku za izgradnjo narodne 
oblasti, ki naj v tem pogledu vzdržuje tesen stik s POOF.
K 4. Soglasno se sprejme predlog, da se pošlje tov. dr. Joži 
Vilfanu, javnemu tožilcu demokratske federativne Jugoslavije, 
zahvalno pismo, ki naj bo izraz priznanja za velike zasluge 
bivšega tajnika PNOO (in podpredsednika POOF) za narodno 
osvobodilno gibanje v Slovenskem Primorju.

France Bevk
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yfrisvn &  'f e s i - ^ t^ z -4 4 . (Lčsfće. s?w - i  -& -l& r '-č e . ^s^fo &* ̂ • A  eKlÿ&  t-trrfi.t -tCl^t. £,.•

, tttj? ' ***11*0 AAtO ép'̂ A. cfàt+99*d*&&lt€. 4 _V̂ ?*«V
+ - / £ ?  ytr&~ *4-4. /£7 'Æt -?*«J!of ny . ^

’t*  ̂ ~ /£ ê+  a  -̂ yt-O -nfo~ > iU L f *  -V  ^ € ^ 0   ̂ <51^ U ćZ ^ Jf e  , 4 -*  '* ^ 7 ^ -0  tß r '-^ k .

</a£&«*-4>-4£r f ćfc S&' ^(ns-öo&f &̂ t&7 '•& ’. %*>>&£<} ..
- t& s&<9 st* -£c~̂ ?' &  u ü^t è̂ Æ fé*?’ té A** t̂Jt'/ £f**- 'to fl-o  Ćl̂ '̂ CVl
— A f ĆL41 , <pGĆ-Tt̂ 7̂ j s4~0
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St. 12 Prva stran zapisnika Narodnoosvobodilnega sveta za Pri
morsko Slovenijo dne 26. septembra 1943 (dok. št. 133; ARS, AS 
1632, NOS za Slovenijo, šk. 1 (538)/I)
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Št. 13 France Bevk in dr. Joža Vilfan, predsednik 
in podpredsednik Narodnoosvobodilnega sveta za 
Primorsko Slovenijo spomladi 1944 na Primorskem 
(Svobodna misel, leto XIX, št. 19, 8 . oktober 2010, 
str. 26)
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Št. 14 Prva stran zapisnika seje Pokrajinskega narodnoosvobo
dilnega odbora za Slovensko Primorje 27. aprila 1945 (dok. št. 
139; ARS, AS 1734, PNOO za Slovensko Primorje, šk. 2 (540)/II)
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VII.

ZAPISNIKI SEJ PREDSEDSTVA SLOVENSKEGA 
NARODNOOSVOBODILNEGA SVETA

509



510



PREDSEDSTVO SLOVENSKEGA 
NARODNOOSVOBODILNEGA SVETA -  SNOS

Slovenski narodnoosvobodilni odbor - SNOO, izvoljen na zboru 
odposlancev slovenskega naroda 3. oktobra 1943 v Kočevju, je s 
tem imenom deloval do svojega 1. zasedanja 19. in 20. februarja 
1944 v Črnomlju, ko je sprejel sklep o preimenovanju v Slovenski 
narodnoosvobodilni svet -  SNOS. S tem je bila poudarjena njegova 
parlamentarna narava; bil je vrhovni predstavniški organ z 
zakonodajno in izvršilno oblastjo. Enajstčlansko Predsedstvo SNOS 
pa je bilo obenem tudi izvršni odbor OF. 1 Ločitev je obstajala le pri 
sprejemanju političnih ali oblastnih ukrepov. Dne 23. septembra 
1944 pa seje Izvršni odbor OF razširil in ločil od Predsedstva SNOS.

Slovenski narodnoosvobodilni svet - SNOS se do osvoboditve ni več 
sestal in je bil le posvetovalno telo predsedstva. Najpomembnejši 
sklepi, sprejeti na 1 . zasedanju v Črnomlju, so bili: sklep o 
preimenovanju SNOO v SNOS, odloki o povečanju števila članov 
SNOS-ainopostopnihdodatnih volitvah, oustanovitvi zakonodajnega 
odbora SNOS-a, o razpisu volitev v narodnoosvobodilne odbore, 
deklaracija o vzpostavitvi nacionalnega komiteja osvoboditve 
Slovenije (NKOS), izjava o pravicah in dolžnostih slovenskega 
naroda, sklep o spojitvi Narodnoosvobodilnega sveta za Primorsko 
Slovenijo z organi slovenske narodne oblasti in izjava o potrditvi 
dela slovenske delegacije na II. zasedanju AVNOJ-a.

Predsedstvo samo ne bi moglo voditi organov ljudske oblasti, 
zato je ustanovilo odseke z oddelki, komisije in zavode. Člani 
Izvršnega odbora OF oz. Predsedstvo SNOO pa so si že pred 1. 
zasedanjem SNOS razdelili referate in prevzeli odgovornost za 
posamezna upravna področja. Na podlagi deklaracije o vzpostavitvi 
Nacionalnega komiteja osvoboditve Slovenije, ki jo je sprejel SNOS na
1. zasedanju 19. februarja 1944, je ta pooblastil svoje predsedstvo, 
da organizira upravne odseke. Tako je z odlokom 12. marca 1944 
ustanovilo odseke: za izgradnjo narodne oblasti, za notranje zadeve, 
prosveto, gospodarstvo, finance, obnovo, zdravstvo, informacijo 
in propagando. Organizacija odsekov se je spreminjala predvsem 
glede na reorganizacije pri poverjeništvih NKOJ-a.

O dsek za izgradnjo narodne ob lasti je vodil dr. Darko Černej, od

i Glej Vrhovni plenum in Izvršni odbor Osvobodilne fronte slovenskega naro
da, str. 295 sl.
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decembra 1944, koje odšel v Beograd, pa Stane Kovač.
Odseku za notran je zadeve je  načeloval Ivan Maček - Matija, ko je 
ta junija 1944 prevzel vodstvo oddelka za zaščito naroda, pa Alojz 
Vrhovec.
Odsek za gospodarstvo je vodil Jože Levstik. Naloge tega odseka 
so 19. avgusta 1944 zmanjšali z izločitvijo oddelka za prehrano in 
gozdarstvo, nato pa so z osamosvojitvijo oddelkov odsek ukinili. 
F inančn i odsek je vodil Viktor Repič. V njegovem okviru je deloval 
tudi Denarni zavod, ki gaje Predsedstvo SNOS ustanovilo 15. marca 
1944, za njegovega predsednika pa imenovalo Lavoslava Dolinška. 
Ko je ta konec leta 1944 odšel v Beograd, je njegovo vodenje prevzel 
Viktor Repič.
O dsek za obnovo je najprej vodil Jože Jurančič, za njim od maja 
1944 Saša Sedlar in od 14. oktobra 1944 Lojze Dular. Naloge odseka 
so nekajkrat zmanjšali. Najprej 19. avgusta 1944 z ustanovitvijo 
odseka za promet in nato 14. oktobra 1944 z ustanovitvijo odseka 
za gradnje, dokler ga niso ukinili 25. decembra 1944. 
Odse/czaprosfečojenajprejvodilBorisZiherl, zanjimod 19. avgusta 
1944 Edmund Turnher, od 18. septembra 1944 Jože Zemljak, od
20. novembra 1944 kot v.d. Milena Mohorič in od 8 . januarja 1945 
Ferdo Kozak. Pri odseku so ustanovili Komisijo za ugotovitev škode, 
povzročene po okupatorju na kulturnozgodovinskih predmetih, ki 
ji je predsedoval Božo Vodušek, in Komisijo za učne knjige.
Odsek za  zdravstvo je vodil zdravnik dr. Lado Milavec, po njegovi 
smrti 1. avgusta 1944 začasno dr. Dušan Reja in od 19. avgusta 
1944 dr. Marjan Ahčin. V njegovem okviru je deloval poseben 
zdravstveni svet.
Odsek za in form acije in  propagando je  ves čas vodil Jože Zemljak.
V njegovem okviru je bila podružnica Tanjuga za Slovenijo, 
ustanovljena junija 1944. Septembra 1944 so odsek ukinili, ostal 
je Tanjug, ki gaje vodil dr. France Škerl, propagandno delo pa so 
prenesli na Propagandno komisijo pri Izvršnem odboru OF. Njen 
vodja je bil Milan Apih.
Predsedstvo SNOS je 25. marca 1944 začelo izdajati tiskani Uradni 
lis t S lovenskega narodno-osvobod ilnega sveta.
Odsek za socia lno skrbstvo je  bil ustanovljen 10. aprila 1944, za 
njegovega načelnika so imenovali Jožeta Jurančiča, dotedanjega 
načelnika odseka za obnovo (kjer ga je nasledil Saša Sedlar). 
Šestnajstega septembra 1944 gaje nasledil njegov namestnik Tone 
Toman.

Nove odseke je Predsedstvo ustanovilo na seji 19. avgusta 1944.
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leta in to deloma s preureditvijo že obstoječih oddelkov. Tako je 
iz odseka za gospodarstvo izločilo dva oddelka in iz odseka za 
obnovo dva oddelka in ustanovilo tri odseke: odsek za prehrano, za 
gozdarstvo in za promet. Istočasno je ustanovilo odsek za sodstvo. 
Zmanjšan odsek za gospodarstvo je še naprej vodil Jože Levstik. 
Odsek za p reh rano je  vodil dr. Stane Pavlič. Proti koncu vojne so pri 
njem ustanovili Navod, katerega ravnateljstvo je prevzel dr. Miha 
Kambič.
Odsek za gozdarstvo je  vodil Franjo Sevnik.
Odsek za p rom et je  vodil Josip Gruden (večino prometa je opravljala 
vojska).
Odsek za sodstvo je vodil Silverij Pakiž.

Sredi oktobra 1944 je Predsedstvo ustanovilo Odsek za gradnje, ki 
gaje vodil Saša Sedlar, od 20. novembra 1944 pa Marjan Tepina.

V drugi polovici novembra 1944 je sledila nova preureditev 
odsekov, ko je Predsedstvo sporočilo, da bo z razvojem političnih 
in gospodarskih priložnosti ter zaradi skladnega dela z ustreznimi 
poverjeništvi NKOJ-a v prihodnje v njem poslovalo 16 odsekov. Med 
njimi so bili štirje novi, in to odsek za kmetijstvo z oddelkom za 
veterino, odsek za obrt in industrijo, odsek za trgovino in personalni 
odsek. Dotedanji oddelki odseka za gospodarstvo, ki se ukinja, 
postanejo samostojni odseki, medtem ko je bil personalni odsek 
popolnoma nov.
Vodstvo odseka za km etijstvo je  prevzel dotedanji načelnik oddelka 
za gospodarstvo Jože Levstik (nekaj časa gaje vodil Maks Krmelj, 
dokler ga ni ponovno prevzel Jože Levstik).
Odsek za obrt in  industrijo je vodil Stane Oswald. Ze decembra
1944 pa se mu je priključil kot oddelek v drugi polovici decembra 
ukinjeni odsek za trgovino. Odsek, ki ga je še naprej vodil Stane 
Oswald, se je preimenoval v odsek za industrijo in  trgovino.
Odsek za trgovino je vodil Franjo Novak. Po dobrem mesecu dni pa 
so ga ukinili in priključili k odseku za obrt in industrijo.
Vodstvo Persona lnega odseka so zaupali Miri Tomšič. Po njenem 
odhodu na Štajersko jo je nasledil Boris Kocjančič.

Tako je bilo novembra 1944. leta število odsekov največje (16), že 
v začetku decembra pa se je že zmanjšalo za enega, ko so začeli 
z usklajevanjem sestave odsekov s poverjeništvi NKOJ. Združili 
so odsek za obrt in industrijo z odsekom za trgovino v odsek za 
industrijo in trgovino. Načelnik je bil Stane Oswald.
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Na seji Predsedstva SNOS dne 25. decembra 1944 so ustanovili 
gospodarski svet, njegov predsednik je bil Franc Leskošek. 
Predsedstvo je takrat ukinilo odsek za obnovo in pri tem svetu 
ustanovilo komisijo za obnovo, ki jo je vodil Lojze Dular.

Pomembna naloga odsekov je bila priprava na organiziran prevzem 
oblasti in njihovo delovanje v prvem času po njem.

Enako nalogo so imele tudi komisije in ustanove pri Predsedstvu 
SNOS. Prve tri komisije je ustanovilo že prvo zasedanje SNOS v 
Črnomlju. To so bile komisija Predsedstva SNOS za ugotovitev 
zločinov okupatorjev in njihovih pomagačev, komisija za upravo 
narodne imovine in verska komisija. Študijsko komisijo, komisijo 
za ugotovitev škode na kulturnozgodovinskih predmetih Slovenije, 
denarni zavod, statistični urad in TANJUG je kasneje ustanovilo 
Predsedstvo SNOS. Znanstveni inštitut, ki ga je januarja 1944 
ustanovil IOOF, so nato preimenovali v Znanstveni inštitut pri 
Predsedstvu SNOS.

SNOS oz. njegovo predsedstvo je izvršno funkcijo ob koncu vojne 
preneslo na narodno vlado Slovenije, ki jo je imenovalo 5. maja
1945 v Ajdovščini. Za člane narodne vlade je s posebnim ukazom 
imenovalo: za predsednika vlade Borisa Kidriča, za podpredsednika 
vlade dr. Marijana Breclja, Zorana Poliča za ministra za notranje 
zadeve, dr. Jožefa Pokorna za ministra za pravosodje, dr. Ferda 
Kozaka za ministra prosvete, dr. Aleša Beblerja za ministra za 
finance, Franca Leskoška za ministra industrije in rudarstva, dr. 
Lada Vavpetiča za ministra trgovine in oskrbe, Janeza Hribarja za 
ministra poljedelstva, Toneta Fajfarja za ministra gozdarstva, Vido 
Tomšičevo za ministrico za socialno politiko, dr. Marjana Ahčina 
za ministra narodnega zdravja, dr. Miho Kambiča za ministra za 
gradnje in Franca Snoja za ministra za lokalni promet.

Predsedstvo SNOS je po ustanovitvi narodne vlade ostalo še 
zakonodajni in najvišji predstavniški organ do svojega drugega 
zasedanja 9. in 10. septembra 1946 in nato še kot ustavodajna 
skupščina do sprejetja ustave LRS 16. januarja 1947.2

2 Lit: Tone Ferenc, Ljudska oblast na Slovenskem 1941-1945, knj. 3, str. 
47-85, Ljubljana 1991; Jože Prinčič, Slovenski narodnoosvobodilni svet (1944- 
1945) organizacija, pristojnosti in arhivsko gradivo. Arhivi, letnik III, št. 1-2, 
Ljubljana 1980, str. 8-10; isti, Predsedstvo SNOS, prezidij SNOS, prezidij usta
vodajne skupščine LRS 1944-1947. Publikacije Arhiva SR Slovenije. Inventarji, 
zv. 3.
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Predsedstvo SNOS je od 12. marca 1944 vodilo svojo registraturo 
ločeno od registrature Izvršnega odbora OF. Obe je vodil 
organizacijski sekretar IO OF dr. Marijan Brecelj. Dr. Marijan Brecelj 
je pisal tudi zapisnike sej, ki jih je hranil še nekaj let po vojni in jih 
nato izročil takratnemu arhivu Inštituta za zgodovino delavskega 
gibanja (danes Inštitut za novejšo zgodovino). Gradivo danes hrani 
Arhiv Republike Slovenije. Na 1. zasedanju SNOS v Črnomlju 19. 
in 20. februarja 1944 sta stenografirala Milan Megušar Borut in 
Stane Krašovec. Stenograma je šele po sedeminštiridesetih letih 
v celoti razrešil Milan Megušar Borut in ju objavil v publikaciji 
Prvo in drugo zasedanje Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta, 
november 1993. Za slavnostno sejo Predsedstva SNOS 5. maja 1945 
v Ajdovščini sta ohranjena tudi dva stenograma, ki sta dešifrirana 
samo delno. Enega je pisala Zlata Vidmar, drugega pa »B« (verjetno 
Borut - Milan Megušar).
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ŠT. 140

ZAPISNIK PRVEGA ZASEDANJA SLOVENSKEGA 
NARODNOOSVOBODILNEGA SVETA 

19. IN 20. FEBRUARJA 1944 V ČRNOMLJU1

PRVO ZASEDANJE NARODNOOSVOBODILNEGA SVETA2 

Prvi dan zasedanja 
19. februar 1944

Predsedoval: Josip Vidmar, predsednik IOOF
Zapisnikarja: Vladimir Krivic in Janez Stanovnik, člana SNOO

Predsednik J o s i p  V i d m a r :  Predsedstvo SNOO je s svojim 
odlokom z dne 5. februarja 1944 sklicalo člane SNOO k prvemu 
zasedanju. Ta odlok se glasi:
»SNOO se sklicuje na prvo redno zasedanje, ki se bo vršilo od dne
19. februarja 1944 dalje v kraju, ki bo članom posebej sporočen. 
Predsedstvo Slovenskega narodnoosvobodilnega odbora: 
predsednik Josip Vidmar 1. r. sekretar Boris Kidrič 1. r.«
Kot predsednik SNOO ugotavljam, daje prvo zasedanje SNOO 
odprto.
Predsedstvo SNOO naznanja naslednji dnevni red:
1. Prečitanje odloka predsedstva SNOO o sklicanju zasedanja in 

prečitanje dnevnega reda zasedanja.
2. Izvolitev verifikacijske komisije.
3. Odobritev poročila verifikacijske komisije.
4. Sklepanje o predlogu za sprejem poslovnika SNOO.
5. Volitev zapisnikarjev.

1 Stenogram in delni dešifrat zapisnika prvega zasedanja SNOS sta v ARS, 
sign.: AS 1643, SNOS, šk. 1(447) in AS 1476, Predsedstvo SNOS, šk. 3. Milan 
Megušar Borut je šele po sedeminštiridesetih letih po prvem zasedanju SNOS-a 
razrešil celoten stenogram in ves potek zasedanja objavil v publikaciji Prvo in 
drugo zasedanje slovenskega narodnoosvobodilnega sveta. Tisk: Tiskarna dr
žavnega zbora Republike Slovenije, november 1993, 313 strani. Naklada 100 
komadov. V uvodu je med drugim zapisal, da predaja zapiske prvega in drugega 
zasedanja SNOS » v uporabo in hranjenje predvsem Skupščini Slovenije, preko 
nje pa tudi slovenskemu zgodovinopisju, kateremu bosta oba dokumenta lahko 
koristno služila tudi za podrobnejšo osvetlitev in razumevanje dogodkov tistega 
časa«. Zapisnik prvega zasedanja SNOS obsega 149 strani. Tu objavljamo le 
uvod v zasedanje z dnevnim redom (strani 3-5).
2 Poročilo o zasedanju je objavil Slovenski poročevalec, leto V, št. 4, 4. marec 
1944, ljubljanska izdaja. Glej še Šnuderl, Dnevnik II, str. 155-160 in Ferenc, 
Ljudska oblast, knj. 3, str. 7-32.
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6 . Sklepanje o predlogu, da se sprejme predlagani dnevni red.
7. Referat tovariša Edvarda Kardelja3 o II. zasedanju AVNOJ-a in 

naših nalogah ter v zvezi s tem sklepanje glede deklaracije o 
potrditvi dela slovenske delegacije na II. zasedanju AVNOJ-a.

8 . Referat tov. Borisa Kidriča o graditvi narodne oblasti in 
slovenske državnosti v okviru federacije Jugoslavije.4

9. Sklepanje o predlogu za preimenovanje SNOO v Slovenski 
narodni osvobodilni svet -  SNOS.

10. Sklepanje o predlogu deklaracije o pravicah in dolžnostih 
slovenskega ljudstva.

11. Sklepanje o deklaraciji glede Nacionalnega komiteja 
osvoboditve Slovenije.

12. Sklepanje o predlogu za osnovanje Zakonodajnega odbora pri 
SNOS.

13. Volitev predsednika in 10 članov Zakonodajnega odbora.
14. Sklepanje o predlogu za razpis volitev v narodnoosvobodilne 

odbore.
15. Sklepanje o predlogu za zvišanje števila članov SNOS in 

postopnih dodatnih volitvah.
16. Sklepanje o predlogu, da se pri Predsedstvu SNOS ustanovi 

Komisija za ugotovitev zločinov okupatorjev in njih 
pomagačev.

17. Sklepanje o predlogu za postavitev Verske komisije pri SNOS.
18. Sklepanje o predlogu, da se ukine Varnostnoobveščevalna 

služba.
19. Sklepanje o predlogu za nadomestne volitve dveh članov v 

Slovenski narodnoosvobodilni svet.
20. Sklepanje o predlogu glede spojitve Narodnoosvobodilnega 

sveta za primorsko Slovenijo z organi slovenske narodne 
oblasti.

21. Sklepanje o odobritvi odlokov in sklepov IOOF za dobo od 
prvega zbora odposlancev slovenskega naroda do prvega 
zasedanja SNOS.

22. Referat tovariša dr. Marijana Breclja5 o gospodarskih,

3 Referat je objavljen v brošuri Edvard Kardelj, Drugo zasedanje AVNOJ-a in 
slovenski narod. Izdalo Predsedstvo Slovenskega Narodnoosvobodilnega Sveta 
(SNOS), 1944. (ARS, sign.: AS 1887, Zbirka NOB tiska, šk. 7, št. 278-283).
4 Brošura: Boris Kidrič, O graditvi narodne oblasti in slovenske državnosti v 
okviru federativne Jugoslavije. Referat na I. zasedanju SNOS dne 19. II. 1944. 
Izdalo Predsedstvo Slovenskega Narodnoosvobodilnega sveta leta 1944, je v 
ARS, sign.: AS 1643, SNOS, šk. 1 (447)/I in sign:. AS 1887 Zbirka NOB tiska. 
Objavljenje tudi v Boris Kidrič, Zbrano delo, II. knj. Ljubljana 1959, str. 17-39.
5 Brošura: Dr. Marijan Brecelj, O gospodarskih, finančnih in zdravstvenih 
problemih, nalogah in ukrepih. Referat na I. zasedanju SNOS dne 19. II. 1944.
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finančnih in zdravstvenih problemih, nalogah ter ukrepih.
23. Sklepanje o predlogu za pooblastitev Predsedstva SNOS, da 

izda plačilni bon.
24. Sklepanje o predlogu za narodni davek.
25. Sklepanje o predlogu za obdelavo vse plodne zemlje, za zaščito 

semen in plemenske živine.
26. Sklepanje o predlogu za ustanovitev Komisije za upravo 

razlaščene imovine na slovenskem ozemlju.
27. Sklepanje o predlogu za zaščito gozdov na slovenskem 

ozemlju,
28. Referat tovariša Franja Lubeja6 o prosvetnih vprašanjih in 

ukrepih.
29. Sklepanje o predlogu za ustanovitev roditeljskih svetov.
30. Sklepanje o predlogih, vloženih tekom zasedanja7.

Tovariši in tovarišice! Nedvomno se vsi zavedate zgodovinskega 
pomena tega našega prvega zborovanja. Vsi se nedvomno 
zavedate, da polagamo danes temelje nove slovenske državnosti 
v okviru federalne in enakopravne Jugoslavije. Naša naloga 
je zgodovinska. Pozivam vas, tovariši in tovarišice, da z vso 
zbranostjo in resnobo, ki pristoji temu velikemu trenutku v naši 
zgodovini, sodelujete pri tem zasedanju, da sodelujete pri tem 
zasedanju z vso disciplino in z vso modrostjo, ki je potrebna 
za ustanavljanje države. Zavedajte se, da danes dejansko 
ustanavljamo slovensko narodno državo.

Izdalo Predsedstvo Slovenskega Narodnoosvobodilnega sveta 1944. Je v ARS, 
sign.: AS 1887, Zbirka NOB tiska, šk. 2, št. 75.
6 France Lubej, Osvobodilna fronta, njeno delo in naloge na področju narodne 
prosvete. (Poročilo referenta za narodno vzgojo in prosveto pri IOOF za II. zase
danje SNOO v Črnomlju 19. II. 1944. Tipkopis referata je v ARS, sign:. AS 1643, 
SNOS, šk. 1(447)/1,3.
7 Brošura: Prvo zasedanje Slovenskega Narodnoosvobodilnega Sveta, Sklepi 
in odloki. Izdalo Predsedstvo SNOS je v ARS, sign.: AS 1887, Zbirka NOB tiska, 
šk. 23, št. 873. V brošuri so objavljeni vsi odloki, Izjava, Deklaracija in sklepi 
sprejeti na zasedanju 19. in 20. februarja 1944. Brošuro so leta 1945 ponati
snili.
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ŠT. 141

ZAPISNIK SEJE PREDSEDSTVA SNOS
DNE 4. APRILA 19441

Seja Predsedstva SNOS 4. IV. 1944.

Navzoči: Saša [Josip Vidmar], Andrej [Josip Rus], Peter [Boris 
Kidrič], Luka [Franc Leskošek], Bevk [France], Gašper [Tone 
Fajfar], Marko [Zoran Polič], Miha [B - dr. Marijan Brecelj].
Od Avnoja: dr. Ribar [Ivan] in Moša Pijade.

I: Volitve -  poroča tov. Peter. V Beli Krajini volitve v polnem
teku. Na 35 volilnih področjih so se že izvršile. Odziv skoro 100%. 
Na Notranjskem so priprave izvršene, računa se na 80% udeležbo, 
enako Ribniško in Novomeško okrožje, razen tistih krajev, kijih 
kontrolira okupator. S Primorske je prišla depeša, da nameravajo 
volitve odložiti zaradi sovražnikovih vdorov. Odgovorili smo, da se 
volitve morajo izvršiti v vseh krajih, kjer je to mogoče.

Volilni odlok2 se je v praksi dobro izkazal. Dejstvo, da so 
volitve tajne je jako ugodno učinkovalo.

Pomanjkljivosti se kažejo v tem, da naši aktivisti ne vodijo 
dovolj spretno volilne sestanke, da na njih ne razlagajo nalog 
NOO in da ne popularizirajo dovolj dosedanjih volilnih uspehov.

Instruktorski kader iz Odseka za gradnjo narodne 
oblasti je napoten iz Belokranjskega v druga okrožja.

Sklep:
1. Za Belo Krajino se razpišejo neposredne volitve v 

Okrožne skupščine3.
2. Izda se odlok o kompetencah in poslovanju NOO4.
3. Skliče se vse izvoljene odbornike v Beli Krajini na

1 Izvirnik je v ARS, sign.: AS 1643, SNOS, šk. 2 (448)/I.
2 Odlok Predsedstva SNOS dne 1. marca 1944 o razpisu volitev v krajevne 
narodnoosvobodilne odbore in okrajne skupščine je objavil Slovenski poroče
valec, leto V, št. 7, 15. marca 1944. Glej še Šnuderl, Dokumenti, dok. št. 124, 
str. 150-153.
3 Odlok Predsedstva SNOS dne 15. maja 1944 o razpisu volitev v okrožno 
narodnoosvobodilno skupščino za okrožje Bela Krajina je v ARS, sign.: AS 
1643, SNOS, šk. 1(447)/II.
4 Odlok Predsedstva SNOS o krajih, okrajih in okrožjih ter njihovih narodno
osvobodilnih odborih je v ARS, sign.: AS 1643, SNOS, šk. 1 (447)/II, objavljenje 
v Uradnem listu SNOS, št. 2, 21. maj 1944.

519



skupen posvet.
4. Volilne rezultate se objavi tudi v inozemstvu.

II. Poročila o delu odsekov:
1. Odsek za izgradnjo narodne oblasti: (poroča tov. Peter) 

Dosedanje delo odseka se sprejme na znanje in odobri. Odobri se 
naslednja organizacija odseka:

a./ oddelek za kadre (evidenca, strokovnjaki, šola) vodja 
tov. Krivic5.

b./ oddelek za instruktažo, vodja tov. Popit Franc.
Člani oddelka: Stopar5, Dobinšek7.

c./ Oddelek za administracijo, vodja Stanovnik Janez. 
Dne 20. IV. se prične upravno politična šola8, za katero sta 
izdelala program Polič9 in Černej10. Kurziste bo izbral IO na 
aktivističnih zborih, ki se vrše od 7. t. m. dalje.

Za direktorja šole se imenuje tov. Boris Kocjančič, kot 
redne učne moči bosta sodelovala tov. Polič in Krivic.

2. Odsek za informacije in propagando: (poroča tov. Peter). 
Dosedanje delo se sprejme na znanje in odobri.

Odobri se naslednja organizacija odseka in imenovanje 
vodje oddelkov:

a. Oddelek za radijsko službo, vodja Krašovec Stane,
b. Podružnica Tanjuga, vodja Polič Radko,
3. Odsek za notranje zadeve: ta odsek je poslal obširno 

poročilo11 o svojem delu na Predsedstvo. Poročilo, ki ga s tem v 
zvezi poda tov. Peter se odobri.

Šola tega odseka, ki ima kurs za obveščanje in kurs 
za vojaške kadre se vrši. Ravno tako funkcionirajo že okrožne

5 Vladimir Krivic.
6 Viktor Stopar.
7 Napačno. Biti mora Dolinšek. Jože Dolinšek.
8 Upravnopolitično šolo v Črnomlju je 20. aprila 1944 ustanovil Odsek za 
izgradnjo narodne oblasti pri Predsedstvu SNOS. Glej odlok Odseka za izgra
dnjo narodne oblasti o ustanovitvi št. 24/44 dne 15. aprila 1944 v ARS, sign.: 
AS 1643, SNOS, šk. 19 (463)/I. Več glej Ferenc, Ljudska oblast, knj. 3, str. 434 
in sl.
9 Zoran Polič.
10 Dr. Darko Černej.
11 Organizacijsko in delovno poročilo Odseka za notranje zadeve pri Pred
sedstvu SNOS, 11. april 1944, je v ARS, sign.: AS 1476, SNOS, a. e. 45, šk. 1.
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izpostave12. Zaščita13 še ni organizirana.
4. Odsek za gospodarstvo -  poroča tov. Luka (glej 

priloženo poročilo14) -  se odobri. Na gosp. anketo15 -  Luka in 
Miha.

5. Odsek za finance -  poroča tov. Marko -  glej priloženo 
poročilo16 -  se odobri.

6 . Odsek za prosveto -  poroča tov. Bevk -  se odobri.
7. Odsek za zdravstvo -  poroča tov. Miha -  glej 

priloženo poročilo17 -  se odobri. Predlog na postavitev 
Zdravstvenega sveta se sprejme.

Slučajnosti:
1. Pozovejo naj se iz Ljubljane zdravniki.
2. Odseki ne smejo jemati iz vojske nobenih kadrov. Izda se 
zadevna okrožnica18 (Peter).
3. Prižnic ne bomo porabljali za uradne razglase. Izda se zadevna 
okrožnica19 (Peter).
4. Po poročilu tov. Petra glede preiskave v zvezi s tov. Vojkom20 

iz Štajerske se sklene, da se postavi Vojko za sekretarja 
Pokrajinskega odbora OF za Štajersko, za člane pa: Frančka 
Majcna, Boleta21, Dvojmoča22 in Frica23.

12 Odlok Predsedstva SNOS dne 1. marca 1944 o ustanovitvi okrožnih izpo
stav Odseka za notranje zadeve pri predsedstvu SNOS in Odlok predsedstva 
SNOS dne 1. marca 1944 o dodelitvi oborožene sile Odseku za notranje zadeve 
pri Predsedstvu SNOS, sta objavljena v Šnuderl, Dokumenti, dok. št. 125 in 
dok. št. 126, str. 153 in 154.
13 Odlok Predsedstva SNOS dne 1. marca 1944 o uvedbi in organizaciji naro
dne zaščite, objavljen v Šnuderl, Dokumenti, dok. št. 127, str. 154-155.
14 Poročilo ni priloženo.
15 Zapisnik o gospodarski anketi, ki se je vršila 5. in 6. aprila 1944 je v ARS, 
sign.: AS 1643, SNOS, šk. 7 (452)/III.
16 Poročilo ni priloženo.
17 Poročilo ni priloženo. Odsek za zdravstvo je sicer vodil dr. Vladimir Milavec.
18 Okrožnica Predsedstva SNOS dne 10. aprila 1944 o prepovedi odtegovanja 
kadrov vojski je v ARS, sign.: AS 1643, SNOS, šk. 1(447).
19 Okrožnica Izvršnega odbora OF dne 10. aprila 1944 o prepovedi razglaša
nja s prižnic je v ARS, sign.: AS 1670, IOOF, šk. 1 (432).
20 Ivan Nemec - Vojko Goričan. Glej dok. št. 2, op. 36 in 37.
21 Dušan Bole.
22 Tone Dvojmoč. Družbenopolitični delavec. Leta 1942 član Okrožnega ko
miteja KPS za Belo Krajino, od konca 1943 do 1944 član Oblastnega komiteja 
za Štajersko, nato v OZNI 7. korpusa NOV in POS.
23 Ignac Voljč - Fric (1904-1944). Delavec. Leta 1932 v notranjskem procesu
obsojen in zaprt v Sremski Mitroviči. Leta 1942 sekretar Rajonskega komiteja 
KPS Loška dolina, nato Okrožnega odbora OF Ribnica in Velike Lašče, Leta
1943 sekretar Okrožnega komiteja KPS Vrhnika, 1944 član Oblastnega komite
ja  KPS za Štajersko. Padel aprila 1944. Narodni heroj.
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5. Skličejo se aktivistični zbori v vseh okrožjih.

Po opoldanskem odmoru:

Moša Pijade predloži osnutke deklaracije, zakonov in 
pravilnikov, ki sojih izdelali člani Predsedstva AVNOJ-a. Načelno 
se navzoči člani Predsedstva SNOS strinjajo z osnutki stavijo 
posamezne pripombe . Na seji Predsedstva AVNOJa bodo te 
pripombe konkretizirali.

Miha B

ŠT. 142

ZAPISNIK SEJE PREDSEDSTVA SNOS ([IZVRŠNEGA 
ODBORA OF) DNE 19. APRILA 19441

Seja predsedstva SNOS (IOOF) dne 19. aprila 1944.

Navzoči: Saša [Josip Vidmar]. Andrei [Josip Rus]. Luka [Franc 
Leskošek]. Bevk [France]. Peter [Boris Kidrič]. Marko [Zoran Polič], 
Miha [B - dr. Marijan Breceli[.

I. Poročilo o volitvah in splošni politični situaciji (Peter). Potek 
volitev v ljubljanski pokrajini zadovoljiv. Volitve se bodo vršile tudi 
na Primorskem, treba bo podaljšati rok.
Sklep:

1./ Volitve podaljšamo s posebnim odlokom za nedoločen 
čas v smislu ustreznega odloka SNOS, ki predvideva 
postopno izvajanje volitev.2

2./ Popularizacija dosedanjih volilnih uspehov doma in v 
inozemstvu.

3./ Skličejo naj se čimprej Okrajne skupščine.
4./ Za Belo Krajino naj se razpišejo neposredne volitve v 

Okrožne skupščine.3

1 Izvirnik je v ARS, sign.: AS 1643, SNOS, šk. 2(448)/I.
2 Glej dok. št. 141, op. 2.
3 Odlok Predsedstva SNOS 15. maja 1944 o razpisu volitev v okrožno naro
dnoosvobodilno skupščino za okrožje Bela Krajina je v ARS, sign.: AS 1643, 
SNOS, šk. 1 (447)/II.
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Glede splošne politične situacije: mobilizacija na Štajerskem 
in Gorenjskem uspeva dobro, razpoloženje ljudi se zboljšuje. V 
ljubljanski pokrajini postaja gospodarsko in finančno vprašanje 
pereče, Notranjski grozi glad. V švabobranskih in B. G. vrstah se 
opažajo znaki demoralizacije in pogostejši so primeri dezertacij 
iz njihovih vrst. Odsek za informacije in propagandno pripravlja 
intenzivnejšo agitacijo za pospešitev tega razkroja. Ljubljani so 
bila dana v tej zvezi točna navodila.

Treba bo posvetiti veliko pažnjo moralno politični vzgoji 
našega kadra in preprečiti pojave birokratizma. Energično bo 
treba udariti po pojavu izrabljanja funkcij in po karierizmu.
Urediti bo treba odnose vojske do civilnega prebivalstva, predvsem 
pa postopanje zalednih komand.
Sklep: V zvezi s potrebo ureditve teh odnosov naj se vrši razgovor 
med Predsedstvom in Štabom.

II.- »Slovenski zbornik« -  poroča tov. Saša: Gradiva je dovolj. 
Končno redakcijo izvršijo on, Bevk in Peter in pošljejo Zbornik v 
tisk 24. t. m .4

III. O priliki odhoda članov Avnoja5 priredi Predsedstvo v taborišču 
skupno večerjo s pozdravi.

IV. Po poročilu tov. Miha se sklene:
1./ Ustanovi se Odsek za socialno skrbstvo6 in se imenuje za 
načelnika tov. Jožeta Jurančiča, dosedanjega načelnika Odseka 
za obnovo.
2./ Za načelnika Odseka za obnovo se imenuje tov. ing. Sašo 
Sedlarja.

V. V Komisijo za upravo razlaščene zemlje7 se imenujejo naslednji 
tov.

4 Slovenski zbornik je izšel šele po osvoboditvi. (Slovenski zbornik, uredil Juš 
Kozak, Ljubljana 1945. Izd. DZS). Glej: F. Škerl, Slovenski zbornik 1945, Zgo
dovinski časopis II—III, 1948-1949, str. 245-253.
s Dr. Ivan Ribar, Moša Pijade, Marko Vujačič in Josip Rus so odšli 25. aprila 
1944. Glej: Šnuderl, Dnevnik II, str. 206.
6 Odlok Predsedstva SNOS 19. aprila 1944 o ustanovitvi Odseka za socialno 
skrbstvo in imenovanju načelnika tega odseka je v ARS, sign.: AS 1643, SNOS, 
šk. 1(447). Objavljenje v Šnuderl, Dokumenti, dok. št. 138, str.176.
7 Odlok Predsedstva SNOS 20. februarja 1944 o ustanovitvi Komisije za upra
vo razlaščene imovine na slovenskem ozemlju je v ARS, sign.: AS 1643, SNOS, 
šk. 1 (447)/II; objavljenje v Šnuderl, Dokumenti, dok št. 120, str. 147-148.
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za predsednika 
za člane pa

dr. Kovačiča Staneta,
1./ ing. Sevnik Franja,
2./ Paulina Maksa,
3./ Kralja Jožeta,
4./ Rakušo Jožeta,
5./ Cetina Franja,
6 ./ polk. Pekareka Miroslava,
7./ ing. Budihna Karmela,
8 ./ ing. Bajca Viktorja.

VI. Predsedstvo pooblasti tov. Andreja, da v njegovem imenu uredi 
pri ZAVNOH-u politične in gospodarske stvari, kakor so bile 
dogovorjene na zadnji seji.8

VII. Tov. Bevk poroča o šolstvu na Primorskem in v ljubljanski 
pokrajini.

Seja Predsedstva SNOS dne 13. maja 1944.

N a v z o č i :  Peter [Boris Kidrič], Luka [Franc Leskošek], Bevk 
[France], Gašper [Tone Fajfar), Miha [B - dr. Marijan Brecelj].

I. Milostna prošnja Kerna Franca.2

8 Glej dok. št. 145 in 104.

1 Izvirnik je v ARS, sign.: AS 1643, SNOS, šk. 2 (448)/I.
2 Proces proti Francu Kernu (r. 17. 12. 1917 v Šenčurju pri Cerkljah), žu
pnemu upravitelju v Hinjah, je bil 12. in 13. maja 1944 pred izrednim voja
škim sodiščem pri Glavnem štabu NOV in PO Jugoslavije v Metliki. Obtožen 
je bil vohunjenja v korist nemškega okupatorja. Vodil je propagando in 
organiziral odhod vojnih obveznikov NOV in POS iz Hinj in Suhe Krajine v vaške 
straže (belo gardo) in slovensko domobranstvo. B ilje obsojen na smrt in usmr
čen. Glej: ARS, sign.: AS 1643, šk. 60 (496)/XIX in sign.: AS 1851, GŠ, šk. 
156/11, glej še Slovenski poročevalec leto V, štev. 12, 19. maj 1944, Proces proti

Miha B

ŠT. 143

ZAPISNIK SEJE PREDSEDSTVA SMOS 
DNE 13. MAJA 19441
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Prečita se milostna prošnja Kerna Franca, ki gaje Izredno 
vojaško sodišče obsodilo na smrt zaradi veleizdaje.

Po poročilu tov. Petra se soglasno sklene, da se prošnji 
ne ug o d i .  Obsojenemu Kernu naj se omogoči oprava spovedi 
in maše, ki pa naj jo bere samo ob prisotnosti uradnih oseb. 

Razlogi za zavrnitev milostne prošnje so v kratkem ti-le:
I. Gre za številna in težka kazniva dejanja, med njimi za špijonažo 
v korist nemškega okupatorja.
II. Pri sedanji politični situaciji je potrebno prav z ozirom na 
dejstvo, da sklicujemo duhovniške konference in da dopuščamo 
popolno svobodo vere, vesti in bogočastja, z vso odločnostjo 
nastopiti z vso ostrostjo proti tistim duhovnikom, ki v službi 
Nemcev in švabobrancev vršijo njim v korist propagandno in 
špijonažno delo.
III. Ne da bi se spuščali v vprašanje iskrenosti ali neiskrenosti 
njegove izjave v milostni prošnji, je treba ugotoviti, daje imel 
Kern vso možnost spoznati težnje osvobodilnega boja in vso 
velikodušnost slovenske narodne oblasti. Zaradi svojega delovanja 
je bil Kern že trikrat klican pred naše vojaške in civilne oblasti
na odgovor ter bil ob vseh teh prilikah točno poučen o vsem.
Gre tedaj za primer zakrknjenega in zagrizenega nasprotnika 
slovenskega naroda.

O rešitvi milostne prošnje naj se takoj obvesti Glavni javni 
tožilec in izredno vojaško sodišče pri Glavnem štabu NOV in POS.

Miha B

Francu Kernu, župnemu upravitelju iz Hinj in Šnuderl, Dnevnik II, str. 207.
O Francu Kernu je govora tudi v knjigi Palme mučeništva (Zbrali in uredili An
ton Pust, Zdravko Reven in Božidar Slapšak. Izdala in založila Mohorjeva druž
ba v Celju. Celje 1994). Sestavljavci in uredniki te knjige, zgoraj navedenih virov 
niso uporabili.



ŠT. 144

ZAPISNIK SEJE PREDSEDSTVA SNOS
DNE 15. MAJA 19441

Seja Predsedstva SNOS dne 15. V. 1944.

Navzoči: Saša [Josip Vidmar], Luka [Franc Leskošek], Bevk 
[France], Gašper [Tone Fajfar], Miha [B - dr. Marijan Brecelj],
Peter [Boris Kidrič].

I. Odlok o krajih, okrajih in okrožjih ter o njihovih Narodno 
osvobodilnih odborih.2

Poroča in utemelji tov. Peter.
Po izčrpni debati se predlog načelno sprejme. Končno 
redakcijo prevzamejo Saša, Peter in Černej3 z naročilom, 
da upoštevajo v debati iznešene pripombe.

II. Odlok o razpisu volitev v Narodno osvobodilno skupščino 
za okrožje Bela krajina4 -  sprejet po predlogu.

III. Odlok o razdelitvi okrožja Bela krajina v okraje5 - sprejet 
po predlogu.

IV. Poročilo o šolstvu poda tov. Bevk. Sklep:
1. Organizirajo se vzgojno politični tečaji za učiteljstvo v tem 
poletju, kakor tudi tečaji za nadomestno in drugo učiteljstvo v 
primorski Sloveniji.
2 . Šolski pouk se konča z zadnjim junijem.
3. Odobri se predloženi načrt šolskega spričevala.6

1 Izvirnik je v ARS, sign.: AS 1643, SNOS, šk. 2 (448)/I.
2 Odlok Predsedstva SNOS dne 15. aprila 1944 o krajih, okrajih in okrožjih 
ter njihovih narodnoosvobodilnih odborih. Uradni list SNOS, leto I, št. 2, 21. 5. 
1944. Glej še: Šnuderl, Dokumenti, dok. št. 137, str. 167-176.
3 Dr. Darko Černej.
4 Odlok Predsedstva SNOS dne 15. maja 1944 o razpisu volitev v okrožno 
narodnoosvobodilno skupščino za okrožje Bela Krajina. Odlok v čl. 4. določa 
tudi razdelitev v okraje: I. Semič, II. Metlika, III. Črnomelj, IV. Vinica. Izvirnik 
je v ARS, sign.: AS 1643, SNOS, šk. 1 (447)/II. Glej še: Ferenc, Ljudska oblast, 
knj. 3, str. 109.
s Glej op. 4 zgoraj.
6 Spričevala so natisnili v začetku junija 1944 v tiskarni Grafika 13 A v Ko
čevskem Rogu. Glej: Jože Krall, Partizanske tiskarne. Osrednje tiskarne, str. 
154. Natisnjeni formularji za spričevala so v ARS, sign.: AS 1887, Zbirka NOB
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4. Odobri se predlog glede šolskega mladinskega lista7, katerega 
uredništvo prevzame tov. Venceslav Vinkler.
5. Učitelje nastavlja odsek za prosveto, nadzornike Predsedstvo, ki 
si pridržuje tudi nadzor nad nastavljanjem učiteljev.

V. Izda naj se okrožnica8 Glavnemu tožilstvu, Notranjemu 
odseku, Sodnemu oddelku glede poostrenega postopka proti 
nemškim in švabobranskim agentom in organizatorjem. Sestavi 
naj jo Miha B.

VI. V Pokrajinsko poverjeništvo OF za Koroško se imenuje 
tov. Primožiča9.

Miha B

tiska, šk. 90/XXII.
7 Novi rod, list za šolsko mladino. Izdaja Oddelek za osnovno šolstvo Odseka 
za prosveto Predsedstva SNOS, št. 1, oktober 1944. (To je naslednik lista Mladi 
rod. List za naše pionirje, izd. POOF za Slovensko Primorje 1943-1944, štev. 
1-9) Glej: Krall, Partizanske tiskarne. Osrednje tiskarne, str. 225.
8 Okrožnica Izvršnega odbora OF 19. maja 1944 Glavnemu javnemu tožil
cu pri Predsedstvu SNOS, Odseku za notranje zadeve pri Predsedstvu SNOS, 
Oddelku za sodstvo pri Glavnem štabu NOV in PO Slovenije, Pokrajinskim in 
okrožnim odborom OF o postopkih proti gestapovsko - kvizlinškim agentom je 
v ARS, sign.: AS 1670, IOOF, šk. 1(432). Objavljena je v Šnuderl, Dokumenti, 
dok. št. 141, str. 188-189.
9 Primožič Franc - Marko (1915-1963), častnik in diplomat. Po okupaciji se 
je vključil v narodnoosvobodilno gibanje. Italijanski okupatorji so ga poslali v 
taborišča v Italiji, od koder je leta 1943 pobegnil k primorskim partizanom. Ob 
kapitulaciji Italije je bil načelnik štaba Primorske operativne cone NOV in PO 
Slovenije, oktobra 1943 komandant Zapadnokoroškega odreda, aprila 1944 na
čelnik štaba Koroške grupe odredov, od septembra 1944 pa pomočnik načelnika 
štaba 4. operativne cone NOV in PO Slovenije do maja 1945.
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ŠT. 145

Seja Predsedstva SNOS dne 17. VI. 1944.

ZAPISNIK SEJE PREDSEDSTVA SNOS
DNE 17. JUNIJA 19441

Navzoči: Saša [Josip Vidmar], Peter [Boris Kidrič], Luka [Franc 
Leskošek], Drejče [France Lubej], Gašper [Tone Fajfar], Miha [B - 
dr. Marijan Brecelj].

I. Po iniciativi NKOJ-a glede ustanovitve Rdečega križa federativne 
demokratske Jugoslavije se sklene ustanovitev Rdečega križa Slo
venije2. Organizacijo ustanovnega zbora in vseh priprav prevzame 
tov. Miha.
II. Skliče se okrožna skupščina za Belo krajino3. Priprave prevza
me tov. Miha.
III. po poročilu gospodarskega odseka glede dogovorov s Hrvati o 
prehrani njihovih pasivnih predelov in XIII. divizije se sklene, da 
se odloži dokončno ureditev do poročila mešane komisije, ki rešu
je to vprašanje.
IV. Na podlagi poročila tov. Luke o industriji v Beli krajini se skle
ne, da prevzame tov. Luka iniciativo za sestanek industrijalcev z 
našim gospodarskim odsekom v svrho poživitve industrije.
V. Na podlagi poročila tov. Bevka4 in Odseka za prosveto se skle
ne, da se oddelek za umetnost in oddelek za ljudsko samodejav- 
nost združita v oddelek za umetnost in ljudsko samodejavnost. 
Glede vodje oddelka se bo sklepalo kasneje. Zaenkrat ostane vodja 
združenega oddelka tov. Kumbatovič5. Za namestnika se imenuje 
tov. Apiha6.

Miha B

1 Izvirnik je v ARS, sign.: AS 1643, SNOS, šk. 2 (448)/I.
2 Ustanovni občni zbor Rdečega križa Slovenije (RKS) je bil 18. junija 1944 v 
Gradacu v Beli Krajini. Izvolili so 18 članski glavni odbor s predsednikom dr. 
Dragom Marušičem. Podpredsedniki so bili dr. Engelbert Gangl, Vida Tomšič in 
Andrej Ilc, tajniki pa Josip Jeras, dr. Bogdan Brecelj in Sonja Falet. Glej ARS, 
sign.: AS 1643, SNOS, šk. 7 (452)/V.
3 Prvo zasedanje okrožne narodnoosvobodilne skupščine za Belo krajino je 
bilo 18. junija 1944. Več glej Ferenc, Ljudska oblast, knj. 3, str. 113-117.
4 France Bevk.
5 Filip Kumbatovič.
6 Milan Apih.

528



Št. 146

ZAPISNIK SEJE PREDSEDSTVA SNOS
DNE 22. JUNIJA 19441

Seja Predsedstva SNOS 22. VI. 1944.

Navzoči: Saša [Josip Vidmar], Peter [Boris Kidrič], Luka [Franc 
Leskošek], Bevk [France], Drejče [France Lubej], Marko [Zoran 
Polič], Gašper [Tone Fajfar], Miha [B - dr. Marijan Brecelj]. -  
Sklepčni.

I. Tov. Peter poda poročilo o poteku pogajanj med Titom2 in 
Šubašičem3. Prečitajo se došle brzojavke od NKOJ in od Tita.
Točke sporazuma4 še niso javljene.

Z danim poročilom in z analizo političnega položaja, kakor 
jo je napravil tov. Peter se vsi strinjajo.

Na podlagi brzojavke NKOJ5, s katero kličejo tov. dr. Draga 
Marušiča v Londonsko (vlado ali odbor -  v tem delu brzojavka 
nejasna) se izjavijo vsi člani Predsedstva SNOS sporazumni s 
stališčem NKOJ in njegovo odločitvijo. Ko bomo prejeli točnejše 
podatke, bo to vprašanje obravnavano tudi pred plenumom6. Za 
šefa Marušičevega kabineta v inozemstvu se določi tov. dr. Jožeta 
Ravniharja.

Miha B

1 Izvirnik je v ARS, sign.: AS 1643, SNOS, šk. 2 (448).
2 Josip Broz - Tito.
3 Dr. Ivan Šubašič.
4 Zaradi vse večjih zmag NOV in PO Jugoslavije in pritiska zavezniške svobo
doljubne javnosti je spomladi 1944 prišlo do sprememb v jugoslovanski emi
grantski vladi. Dne 19. maja 1944 je Puričeva vlada morala odstopiti. Sestavo 
nove vlade so poverili dr. Šubašiču. Dr. Šubašič seje v dneh od 14. do 17. junija 
1944 sestal na osvobojenem ozemlju s predstavnikom NKOJ Josipom Brozom 
- Titom. Sporazum, ki sta ga podpisala 16. junija, je priznaval Šubašičevo vlado 
kot predstavnico Jugoslavije v inozemstvu, a NKOJ kot zakonito oblast v deželi 
in narodnoosvobodilno vojsko kot edino vojaško silo in zavezniško vojsko v Ju
goslaviji. Na podlagi tega sporazuma je dr. Šubašič 7. julija 1944 sestavil novo 
vlado, v kateri sta bila kot predstavnika NKOJ prof. Sreten Vukosavljevič in dr. 
Drago Marušič. Glej še dok. št. 17, op. 2.
5 Brzojavke Vrhovnega štaba NOV in PO Jugoslavije so v ARS, sign.: AS 1487, 
CK KPS, a. e. 73 /44, 46, 47, 50.
6 Misli Vrhovni plenum OF.
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ŠT. 147

ZAPISNIK SEJE PREDSEDSTVA SNOS
DNE 26. JUNIJA 1@441

Seja Predsedstva SNOS z dne 26.VI. 1944.

Navzoči: Saša [Josip Vidmar], Peter [Boris Kidrič], Luka [Franc 
Leskošek], Bevk [France], Drejče [France Lubej], Gašper [Tone 
Fajfar], Miha [B - dr. Marijan Brecelj].

I. Politična situacija -  tov. Peter
Smernice: Močnejši poudarek Jugoslavije, vzgoja kadrov v smeri 

širše presoje v jugoslovanskem in evropskem obsegu, mobiliza
cija, razkroj bele garde, utrjevanje OF in vodstva, postopek proti 
sredini, okrepitev centralnih institucij po slovenskih kadrih, vsa 
mednarodna propaganda po NKOJ, prav tako odnosi do zapadnih 
zaveznikov.
Sklepi: a/ duhovniške konference, 

b/ sestanki z odseki,2 

c/ aktivistični zbori,
d/ opozorilo NKOJ glede nasprotne propagande v Sloveniji

0 tkzv. Smodlakini pogodbi.3

II. Reorganizacija Odseka za notranje zadeve4 -  Peter. Po poročilu 
tov. Matije5 je NKOJ izločil borbo proti peti koloni posameznim na
cionalnim edinicam in jo stavil pod direktno vodstvo Poverjeništva 
za narodno obrambo -  oddelka za zaščito naroda.6 Za Slovenijo je 
imenovan od tega Poverjeništva za načelnika oddelka za zaščito
1 Izvirnik je v ARS, sign.: AS 1643, SNOS, šk. 2 (448)/I.
2 Zapisniki sej načelnikov odsekov ter predsednikov komisij in ustanov pri 
Predsedstvu SNOS so v ARS, sign.: AS 1643, SNOS, šk. 29 (473)/I.
3 Brošura Dr. Josip Smodlaka, O razmejitvi med Jugoslavijo in Italijo (24 stra
ni), ki so jo oktobra 1944 natisnili v Partizanski tiskarni na Kočevskem Rogu, 
je v ARS, sign.: AS 1887, Zbirka NOB tiska, šk. 25, št. 918-1. Glej še: Krall, 
Partizanske tiskarne. Osrednje tiskarne, str. 230.
4 Odlok Predsedstva SNOS dne 12. marca 1944 o osnovanju odsekov pri Pred
sedstvu SNOS glej Uradni list SNOS, leto I, št. 1, 25 marec 1944 in Šnuderl, 
Dokumenti, dok. štev. 132, str. 158.
5 Ivan Maček - Matija.
6 Oddelek za zaščito naroda (OZNA) je bil ustanovljen v Drvarju 13. maja 
1944, v Sloveniji pa v drugi polovici junija 1944. Več glej: Dornik, Oddelek za 
zaščito, str. 47 in sl.
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naroda tov. Matija. - Ta sprememba, napravljena po NKOJ, se 
sprejme na znanje s pristavkom, da bo kljub centralizaciji tega 
oddelka potrebna najtesnejša kolaboracija s Predsedstvom SNOS.

Notranji odsek ostane in vrši naloge notranje varnosti in 
reda, kontrole ter organizacije Narodne Zaščite, ki naj se po želji 
NKOJ imenuje za celo državo enako, to je Milica.

Sklene se, da se postavi za načelnika Notranjega odseka 
polkovnika Lojzeta Vrhovca.

Oddelku za zaščito naroda se odstopi tov. Popit Franc -  Jokl, ko 
se vrne s Primorske in tov. Maležič Ivan -  Ciril,7 čez en mesec.

III. Tov. Mile Klopčič se imenuje za vodjo oddelka za umetnost in 
ljudsko samodejavnost.

Ravnatelj SNG tov. Kumbatovič8 prevzame začasno še po
sle dramaturga.

Miha B

ŠT. 148

ZAPISNIK SEJE PREDSEDSTVA SNOS 
DUE 11. JULIJA 19441

Seja Predsedstva SNOS z dne 11. julija 1944.

Navzoči: Saša [Josip Vidmar], Peter [Boris Kidrič], Luka [Franc 
Leskošek], Bevk [France], Drejče [France Lubej], Marko [Zoran 
Polič],Gašper [Tone Fajfar], Miha B [dr. Marijan Brecelj], Vilfan 
[dr. Joža], Brejc [Tomo], Osolnik [Bogdan], Pirjevec [Dušan - 
Ahac].

I. Poročilo tov. Vilfana Jožeta, člana Pokr. OOF za Primorsko. 
Politični položaj. -  Navezanost prebivalstva na OF. -  Razmerje

7 Napaka, biti mora Maležič Matija - Ciril. Glej: Dornik, Oddelek za zaščito 
naroda, str. 100.
8 Filip Kumbatovič.

l Izvirnik je v ARS, sign.: AS 1643, SNOS, šk. 2 (448)/I.
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do nove demokratične Jugoslavije. -  Pojav bele in plave garde.
-  Švabobranstvo na tolminskem, baškem in deloma Vipavskem 
okrožju. -  Pomanjkljivost organizacije predvsem v centrih. -  
Trst. -  Tržaška sredina.- Razmerje in sodelovanje z Italijani. -  
Duhovščina.

Na podlagi diskusije in Petrovih zaključkov se ustanovijo 
sledeče smernice:
1 ./ pritegnitev sredine,
2 ./ sodelovanje z italijanskim proletariatom,
3./ pospešitev organizacijskega dela v centrih in okrepitev OF 
odborov kot nosilcev slovenske narodne oblasti.
4./ borba proti primorskemu provincializmu.

Sklene se zaradi pospešitve dela na Primorskem, da 
odideta za par tednov tov. Bevk in tov. Stanovnik.2

Ostale kadre za Primorsko, 3 predvsem upravne in 
gospodarske določita tov. Peter in Miha.

II. Poročilo tov. Osolnika; člana POOF za Gorenjsko.
Po aktivističnem zborovanju4 polet gibanja in organizacijski 

razmah. -  Pojav svojevrstne sredine (oportunizem). -  Problem 
vzgoje kadra. -  Padanje kadrov. -  Mobilizacija (do 6.000 gotovo 
še). -  Odbori Delavske Enotnosti. -  Možnosti postavitve izvoljenih 
predstavnikov oblasti v škofjeloškem in kamniškem okrožju. - 

Na podlagi diskusije in Petrovih zaključkov se ugotove 
naslednje smernice in trenutne naloge:

1 ./ splošna mobilizacija (predvsem tkzv. skrivaškega aktiva
OF).

2./ budnost v OF organizaciji proti Gestapu,
3./ volitve NOO.

III. Poročilo tov. Pirjevca, člana POOF za Koroško.
Prodiranje OF na Koroško iz Štajerske in Gorenjske. -

2 Janez Stanovnik.
3 Boris Kidrič in dr. Marijan Brecelj sta avgusta 1944 poslala na Primorsko 
Ivana Erjavca, Mileno Mozetič, Ruperta Dobrovnika, Alfreda Groblerja, Stanka 
Holyja, Vinka Knola in Avgusta Flegarja. Glej: Ferenc, Ljudska oblast, knj. 3, 
str. 309.
4 Misli Zbor gorenjskih aktivistov OF 13. do 15. maja 1944 na Jelovici. Ude
ležili so se ga Aleš Bebler, Boris Kraigher, Bogdan Osolnik in Lidija Šentjurc ter 
iz vsakega okrožja po trije delegati. Na zboru so izvolili Pokrajinski odbor OF za 
Gorenjsko. Glej Sklepi in ugotovitve prvega posveta gorenjskih aktivistov Osvo
bodilne fronte 13. in 14. maja 1944 v ARS, sign.: AS 1736, POOF za Gorenjsko, 
šk. 2 (668)1, več glej: Ferenc, Ljudska oblast, knj. 3, str. 347 in sl.
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Položaj v vzhodni in zahodni Štajerski. -  Stališče tkzv. slovenske 
aristokracije. -  Sredinaštvo. -  Kmetje in delavci. -  Pritegnitev 
Avstrijcev in sodelovanje z njimi. -  Pomanjkanje kadrov. -  Delo v 
taboriščih. -  Koroški narodni voditelji.

Na podlagi diskusije in Petrovih zaključkov se osvoje 
naslednje smernice:

1./ Tempo dela pospešit,
2 ./ propagando pojačati,
3./ podpora avstrijskemu osvobodilnemu gibanju, (KPA).
4./ koroške narodne voditelje napotit k IO,
5./ pritegnitev gorenjskega kadra na Koroško.

Miha B

ŠT. 149

ZAPISNIK SEJE PREDSEDSTVA SNOS 
DNE 19. JULIJA 19441

Seja Predsedstva SNOS dne 19. julija 1944.

Navzoči: Saša [Josip Vidmar], Peter [Boris Kidrič], Luka [Franc 
Leskošek], Bevk [France], Drejče [France Lubej], Gašper [Tone 
Fajfar], Miha [B - dr. Marijan Brecelj].

I. Po referatu tov. Petra z ozirom na sedanjo politično situacijo v 
zvezi s sporazumom2 izda proglas IOOF,3 ki naj pozove na splošno 
mobilizacijo vseh živih in tvarnih sil ter na enotnost in poziv 
švabobrancem. Sestavi ga tov. Peter.

II. Duhovniške konference za topliški okraj se udeležita tov.
Bevk in tov. Miha. Tov. Miha prevzame organizacijo nadaljnjih

1 Izvirnik je v ARS, sign.: AS 1643, SNOS, šk. 2 (448)/I.
2 Gre za sporazum Tito -  Šubašič, podpisan na Visu 16. junija 1944. Glej dok 
št. 146, op. 4 in Slovenski poročevalec, leto V, št. 11, začetek avgusta 1944.
3 Tiskan letak Izvršnega odbora OF Slovenci! Slovenke! Dogodki na bojiščih... 
je v ARS, sign.: AS 1887, Zbirka NOB tiska, šk. 83, glej še Krall, Partizanske 
tiskarne. Osrednje tiskarne, str. 178.

533



duhovniških konferenc.

III. Sklene se, da se oddelek za umetnost in ljudsko 
samodejavnost preimenuje v oddelek za umetnost in ljudsko 
prosveto. Prosvetne ustanove na terenu naj nosijo ime: Dom 
ljudske prosvete.

IV. Sklene se, da se namesto imena »Milica« uvede za dosedanjo 
Narodno Zaščito drugo ime. Do prihodnje seje naj stavijo člani IO 
svoje predloge.

Miha B

ŠT. 150

ZAPISNIK SEJE PREDSEDSTVA SNOS 
{IZVRŠNEGA ODBORA OF{
DNE 19. AVGUSTA 19441

Seja predsedstva SNOS (IOOF) dne 19.VIII. 1944.

Navzoči: Saša [Josip Vidmar], Peter [Boris Kidrič], Luka [Franc 
Leskošek], Bevk [France], Drejče [France Lubej], Marko [Zoran 
Polič], Miha [B - dr. Marijan Brecelj].

I. Predloženi odloki oz. odredbe:
a/ odlok o izrednih merah proti pomagačem okupatorjev, 
švabobrancev in veleizdajalcev.2

b/ uredba o nadzorstvu gibanja civilnega prebivalstva, 3 

c/ o kaznovanju prestopkov odloka o maksimalnih cenah

1 Izvirnik je v ARS, sign.: AS 1643, SNOS, šk. 2 (448).
2 Odlok Predsedstva SNOS dne 20. avgusta 1944 o izrednih merah proti po
magačem okupatorja, švabobrancev in drugih veleizdajnikov je v ARS, sign.: AS 
1643, SNOS, šk. 1 (447/11). Objavljenje v Šnuderl, Dokumenti, dok. št. 151, 
str. 203-204.
3 Odlok Predsedstva SNOS dne 23. avgusta 1944 o nadzorstvu gibanja civil
nega prebivalstva in o uvedbi potnih dovolilnic je v ARS, sign.: AS 1643, SNOS, 
šk. 7 (460), objavljenje v Šnuderl, Dokumenti, dok. št. 105, str. 202-203. Glej 
še dok. Št. 100, op. 30.
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se v načelu sprejmejo.4

V debati iznesene pripombe po tov. Petru se vzamejo na znanje. 
Sklene se, da na osnovi osnutkov z upoštevanjem teh pripomb 
izvedejo končno redakcijo Peter, Vavpetič in Miha.

II. Novi odseki in institucije pri Predsedstvu SNOS.5

Iz odseka za gospodarstvo se izločijo naslednji oddelki in se 
formirajo v samostojne odseke:
1./ Odsek za prehrano - za načelnika se imenuje tov. dr. Stane 
Pavlič,
2./ Odsek za gozdarstvo -  za načelnika se imenuje tov. ing. Sevnik 
Franjo,
2a6 Odsek za promet -  načelnik še ni imenovan.
3./ Odsek za gospodarstvo - načelstvo obdrži tov. ing. Jože 
Levstik. Ta odsek je rezdeljen na:

a/ oddelek za kmetijstvo -  vodja ostane ing. Jože 
Berkopec,

b/ oddelek za industrijo in obrt -  za vodjo se imenuje dr. 
ing. France Avčin; za njegovega namestnika tov. Jože Penca, ki 
prevzame v tem oddelku referat za obrt.

c/ oddelek za gospodarsko kontrolo -  vodjo se imenuje 
kasneje.
5. / 7 Ustanovi se Statistični urad pri Predsedstvu SNOS -  za šefa 
se imenuje tov. ing. Lojze Dular.
6 ./ Ustanovi se študijska komisija pri Predsedstvu SNOS pod 
vodstvom tov. Borisa Kidriča, dr. Frana Zwitra in dr. Lada 
Vavpetiča.
7./ Ustanovi se Odsek za sodstvo -  člani naj razmišljajo do 
prihodnje seje predloge za načelnika.
8 ./ V načelu se sklene izdajanje sodobne slovenske revije, 
redakcijo naj prevzame tov. Juš Kozak, ko bo prišel do nas.
9./ Za načelnika Odseka za prosveto se imenuje tov. Edmund 
Turnher.
10./ Za načelnika Odseka za zdravstvo se imenuje tov. dr. Marjan

4 Odlok Predsedstva SNOS 23. avgusta 1944 o ureditvi cen življenjskih po
trebščin in kaznovanju kršilcev je v ARS, sign.: AS 1643, SNOS, šk. 1 (447), 
objavljenje v Šnuderl, Dokumenti, dok. št. 149, str. 200-201.
5 Odlok Predsedstva SNOS 19. avgusta 1944 o osnovanju nadaljnjih odsekov
pri Predsedstvu SNOS je v ARS, sign.: AS 1643, SNOS, šk. 1 (447), objavljen je
v Šnuderl, Dokumenti, dok. št. 147, str. 198-199.
6 Točka 2a je pripisana s črnilom na robu dokumenta.
7 Točka 5 sledi v izvirniku točki 3, točka 4 je izpuščena.
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Ahčin.
11./Na predlog Odseka za prosveto se sklene naslednje (glej 
prilogo8 k sejnemu zapisniku).
12./ Denarni zavod Slovenije pri Predsedstvu SNOS se pooblašča 
za izdajo plačilnih bonov v nadaljnjem znesku 80 milijonov lir in 
to v smislu ustreznega odloka SNOS.9
13./ Za vodjo davčnega oddelka pri Odseku za finance se imenuje 
tov. Perko Andrej, ki se nahaja zdaj pri Belokranjskem okrožnem 
odboru.
14./ Za predsednika podružnice Denarnega zavoda pri 
Predsedstvu SNOS za Slov. Primorje se imenuje tov. Štrukelj Jože, 
za blagajnika pa tov. Žvab Vladimir.
15./ Sklene se, da prevzame tov. Marko kot član IOOF inspektorat 
za vse kurze, ki se vrše v okvirju odsekov in ustanov ter samega 
Predsedstva.

III. Tov. Mihi se izreče opomin zaradi nepravilnega postopanja in 
občevanja v taborišču, kar ruši avtoriteto Predsedstva SNOS.

Miha B

Priloga:
Sklepi seje Predsedstva SNOS z dne 19. VIII. 1944

z ozirom na predloge Odseka za prosveto:

1./ Tov. učitelj Turnher je imenovan za novega načelnika Odseka 
za prosveto.

2./ Pri odseku za prosveto naj se takoj osnuje Oddelek za srednje 
šolstvo. Odsek za prosveto naj predloži v imenovanje vodjo 
oddelka in vsaj enega sodelavca.

3./ Odobrena je komisija za polaganje izpitov čez nižje razrede 
srednje šole v sestavu, kot gaje predlagal Odsek za prosveto s 
pripombo naj se nekaterih izpitov udeleži referent za prosveto pri 
Predsedstvu SNOS.

8 Prilogo objavljamo spodaj v nadaljevanju zapisnika.
9 Misli Odlok Predsedstva SNOS dne 12. marca 1944 o pooblastitvi Denarne
ga zavoda Slovenije pri Predsedstvu SNOS za izdajo plačilnih bonov. Odlok je 
v ARS, sign.: AS 1643, šk. 1 (447), objavljenje v Šnuderl, Dokumenti, dok. št. 
129, str. 156.
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4./ Prošnjam okrožnih odborov OF za Ribnico in Notranjsko naj 
se tam odprejo meščanske šole, se ugodi v polnem obsegu, torej 
tudi za Vas - Faro.

5./ Odobrenje predlog Odseka za prosvetno, naj se šole odpro 
s 1. oktobrom, v vinorodnih krajih pa naj se otrokom dovoli 
še posebne trgatvene počitnice. Po trikratnem neupravičenem 
izostanku od pouka naj dobe starši od upravitelja pismen opomin. 
Po dveh nadaljnjih neupravičenih izostankih pa naj šolski 
upravitelj naznani zadevo krajevnemu NOO in naj predlaga kazen, 
obenem naj zaradi kontrole naznani zadevo tudi krajevnemu 
prosvetnemu referatu oz. prosvetnemu odseku. Kazen naj bo 
denarna globa pri ponovnih primerih višja globa in končno zapor. 
Krajevni NOO naj pri odmeri kazni postopajo individualno.

6./ Odobren je predlog Odseka za prosveto, naj bo vpis v šolo s
7 leti (po koledarskem letu) z izjemo za one otroke, ki so duševno 
in telesno že dovolj razviti in ki se jih, ako šolski upravitelj in 
zdravnik to odločita, lahko vpiše s šestim letom.

7. / Odobren je predlog, da smejo otroci, ki več let zaostanejo v 
kakem razredu, prestopiti v tretjem letu v višji razred; ako so slabi 
le v enem predmetu.

8. / Odobri se predlog, da smejo pouku prisostvovati le šolski 
nadzorniki, prosvetni referenti in drugi funkcionarji pa le v 
pristonosti šolskega nadzornika.

9./ Odobrenje predlog, da naj dopust učiteljstvu dovoli za tri dni 
šolski upravitelj, za trideset dni okrožje, za več pa le Predsedstvo 
SNOS na podlagi zdravniškega spričevala.

10./ Odobrenje predlog, da naj dneve za šolske proslave določi 
le Predsedstvo SNOS ne pa krajevni funkcionarji in da naj se 
krajevni in cerkveni prazniki vršijo po starih običajih.

11./ Odobrenje predlog glede podpisa okrožnic, kijih izdaja 
okrožje, toda s to spremembo, da mora okrožnice, kijih izdaja 
okrožni šolski nadzornik, podpisati tudi okrožni prosvetni 
referent, okrožnice kijih izdaja okrožje, pa to daje nadzorniku le v 
vednost in ne v podpis.

537



12./ Odobrenje predlog, da naj otroci pozdravijo vstopivšega 
učitelja tiho z vstajanjem, da naj na cesti otroci pozdravljajo z 
odkrivanjem, drugače pa kakor je krajevna navada, da naj pri 
odhodu iz šole pozdravijo s »Smrt fašizmu!« naj učitelja vikajo, kot 
tudi starše, starejše ljudi in predstavnike oblasti. Predsedstvo je 
pa mnenja, da naj se uvede enoten naziv tovariš (tovarišica) in naj 
se opusti naziv gospod (gospa, gospodična). Odsek za prosveto naj 
v tozadevnih okrožnicah ne omenja niti šolske maše, ne molitve 
pred poukom in po pouku.

13./ Predsedstvo seje načelno odločilo za to, naj se osnuje 
sindikat vseh pedagoških delavcev, kakor je predlagal Odsek 
za prosveto. Vendar pa pripominja, naj tudi sindikat vrši delo 
prejšnjih učiteljskih in podobnih društev, namreč skrbi za 
stanovsko izobrazbo.

14./ Sklenjeno je bilo, da se primerno zviša preživnina za 
učiteljstvo in naj se naroči gospodarskim komisijam, da naj 
učiteljem prodajo potrebna živila po dnevnih cenah.

15./ Predsedstvo SNOS ne odobrava sklepa, da naj male mature 
na meščanskih šolah letos odpadejo, vendar pa je že prepozno, da 
bi to naknadno popravljali

Prav bi bilo, da se je za kraje Desinec, Zastava in Čudno selo 
dovolilo nadaljevanje pouka in preložilo počitnice na zimo, ako 
bi starši otroka res pošiljali v šolo. Izvedeli pa smo, da prihajajo 
včasih k pouku le po trije otroci (primer Desinec). Zadevo je treba 
preiskati. Ako otroci zdaj ostanejo doma zaradi dela, pozimi pa 
bodo imeli še počitnice, bodo polovico leta brez pouka.

Nov odlok glede prepustnic še ni izšel. Dotlej lahko izdaja 
veljavne prepustnice Odsek za notranje zadeve pri Predsedstvu 
SNOS.

Drva za šolo so dolžni preskrbeti pristojni krajevni NOO.
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ŠT. 151

ZAPISNIK SEJE PREDSEDSTVA SMOS
(IZVRŠNEGA ODBORA OF)

DNE 27. IN 29. AVGUSTA 19441

Seja predsedstva SNOS (IOOF) dne 27. in 29. VIII. 1944.

Navzoči: Saša [Josip Vidmar], Krištof [Edvard Kardelj], Peter [Boris 
Kidrič], Luka [Franc Leskošek], Bevk [France], Drejče [France 
Lubej], Marko [Zoran Polič], Miha [B - dr. Marijan Brecelj].

I. Poročilo tov. Krištofa:
V daljšem referatu očrta tov. Krištof mednarodni položaj, položaj 
Jugoslavije, razgovor in sestanek Tita in članov Nacionalnega 
komiteta z Wilsonom, Alexandrom in Churchillom,2 stališče 
NKOJ-a v vprašanju nalog Jugoslavije v sedanjem razdobju vojne 
in nalog Predsedstva SNOS v pogledu Primorske in Trsta.

II. /nadalj. dne 29. 8. ) Poročila in predlogi tov. Petra na podlagi 
Krištofovega referata:

1./ Aktivizacija mas predvsem na Primorskem -  pravilni 
odnos do zaveznikov in konkretno zavezniških armad, če bodo te 
prehajale našo Primorsko -  zunanja manifestacija jugoslovanske 
oblasti -  aktivizacija masovnih organizacij SPŽZ in ZSM.

2./ aktivizacija in vzpostavitev NOO odborov -  osnovna sredstva 
za manifestacijo Primorja Jugoslaviji. Izvajati zbore volivcev -  kjer 
niso bili aktivisti izvoljeni v odbor jih zaposlovati k odborom. 
Izvajati kontrolo nad delovanjem NOO. Organizirati javno varnost 
in red. Konkretna organizacija narodne zaščite. Upostaviti

1 Izvirnik je v ARS, sign.: AS 1643, SNOS, šk. 2 (448)/I.
2 Vrhovni komandant NOV in PO Jugoslavije maršal Josip Broz - Tito seje 6. 
avgusta 1944 v Caserti pri Neaplju sestal z generalom Henryjem Maitlandom 
Wilsonom, zavezniškim poveljnikom za Sredozemlje, naslednji dan 7. avgusta 
1944 pri Lago Bolsena v srednji Italiji z vrhovnim poveljnikom zavezniške vojske 
v Italiji feldmaršalom Heroldom Alexandrom in 10. avgusta ponovno z genera
lom Wilsonom. Dne 12. in 13. avgusta pa seje v Caserti sestal s predsednikom 
britanske vlade sir Winstonom Churchillom. Govor je bil o možnosti izkrcanja 
zavezniške vojske v Istri in slovenskem Primorju. Za tem je bil Edvard Kardelj 
poslan na Hrvaško in v Slovenijo, da bi tamkajšnja vodstva seznanil s pereči
mi vprašanji razvoja narodnoosvobodilnega gibanja. Več glej: Ferenc, Ljudska 
oblast, knj. 3, str. 317 in dok. št. 25, op. 22.
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vrhovne upravne organe za Primorsko in sicer kot izvoljene organe 
slovenske narodne oblasti. Vzpostaviti takoj delovanje odsekov, 
ki jih je POOF nepravilno odrinila od sebe na okrožja. Vzpostaviti 
princip, da so aktivisti, predvsem pa predstavniki oblasti na 
Primorskem tamošnji rojaki. Organizirati civilno sodstvo.

3./ Odnos do Italijanov: kar bi ostalo italijanskih edinic v 
Slovenskem Primorju, se morajo vse vključiti pod komando 
IX. korpusa. Preprečevati dotok Italijanov v partizane na 
tem teritoriju. Kar jih je v VII. korpusu, porazdeliti v delovne 
bataljone. Za Italijane posebno za Tržačane izdajati poseben list v 
italijanskem jeziku3 v naši režiji.

4./ Vojaški ukrepi: Grupirati sile na obeh straneh proge. 
Koncentrirati udarce po Nemcih. Voditi kurz na takojšnjo zasedbo 
Trsta in ostalih mest cele primorske pokrajine po naših četah in 
to predvsem v primeru zavezniške invazije na tem teritoriju.

5./ Za Trst v obliki proklamacije zagotoviti kulturno avtonomijo. 
Preučiti vse probleme, posebno finančne probleme ter konkretno 
pripraviti vse za prevzem oblasti predvsem na Primorskem, v 
Trstu , kakor tudi v ostalih pokrajinah Slovenije.

6./ Ohraniti je treba dosedanjo zavezniško linijo, vendar pa 
je treba predvidevati zavezniške namere predvsem glede Trsta 
in Primorske sploh ter storiti vse za manifestacijo pripadnosti 
k Jugoslaviji v vseh možnih konkretnih oblikah ter z ustno 
propagando odpreti ventil pri ljudskih množicah za večjo 
poudarjanje SSSR in Rdeče armade, slovanske linije in za 
brezpogojno priključitev Trsta in Primorske Jugoslaviji. Navodila 
glede zadržanja ljudskih množic ob eventualnem prehodu 
zavezniških vojska.
V daljši debati se vsi ti predlogi prediskutirajo in se sprejmejo.

III. Sklepi:
1./ Narodno osvobodilni odbor za Primorsko Slovenijo naj 

sestavljajo: predsednik Bevk, podpredsednika Čermelj,4 Taras5 
ali Bajt,6 tajnik: Vilfan,7 člani: Babič,8 Beltram,9 Jelinčič,10 Ema11

3 Glej dok. št. 25, op. 39.
4 Dr. Lavoslav Čermelj.
5 Edvard Ferjančič - Taras.
6 Evgenij Bajt.
7 Dr. Joža Vilfan.
8 Branko Babič - Vlado.
9 Julij Beltram - Janko.
10 Zorko Jelinčič.
11 Ivanka Škapin - Ema.
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ali Tanja12 in eden iz vojske. Ostale člane13 naj predlaga POOF za 
Primorsko.

2./ Primorske kadre iz odsekov in okrožij naj zberejo in 
inštruirajo Peter, Luka, Miha.

3./ Za organizacijo sodstva na Primorskem je potrebno sestaviti 
odlok Predsedstva SNOS o organizaciji in kompetencah ljudskih 
sodišč.14 Osnovni princip naj bodo voljena sodišča v okrožjih in 
okrajih in višje sodišče oz. zaenkrat sodni svet v posameznih 
pokrajinah pri Predsedstvu SNOS. Sestavo odloka naj preskrbi 
tov. Miha, kakor tudi kadre za sodišča na Primorskem.

4./ List za Italijane v italijanskem jeziku naj prevzame v svojo 
redakcijo POOF za Primorsko.

5./ Za organizacijo narodne zaščite naj gre na Primorsko 
pomočnik načelnika za notranje zadeve.
IV. Po predlogu tov. Bevka se sklene, da se vrši svečana proslava 
Gregorčičeve 100 obletnice rojstva po vsej Sloveniji, predvsem 
pa na Primorskem. Odbor za proslavo15 naj sestavi propagandni 
odsek, ki naj tudi sicer podpre to proslavo z navodili in s svojim 
aparatom.

V. Za referente na aktivističnem zboru16 se določijo tov. Krištof, 
Peter, Luka, Drejče in Miha. Tov. predsednik naj ima pa uvodni in 
zaključni govor.

--------  OoO--------

Miha B

12 Erna Poljšak - Tanja.
13 V Pokrajinski NOO so na zboru primorskih odposlancev 15. septembra
1944 izvolili za predsednika Franceta Bevka, za podpredsednika Branka Babiča 
in dr. Lava Čermelja, za tajnika dr. Jožo Vilfana, za člane pa Antona Veluščka, 
Zorka Jelinčiča, Julija Beltrama, Evgenija Bajta, Ivanko Škapin, Rudija Kodri
ča, Erno Poljšak in Jurija Prosena. Dve mesti sta bili prihranjeni za duhovnika 
in italijanskega predstavnika. Glej dok. št. 139 in Ferenc, Ljudska oblast, knj. 
3, str. 324 sl.
14 Odlok Predsedstva SNOS, 3. septembra 1944 o začasni ureditvi narodnih 
sodišč in o narodnih sodnikih je objavljen v Šnuderl, Dokumenti, dok. št. 152, 
str. 204-211.
15 Odbor za proslavo 100- letnice rojstva Simona Gregorčiča je v ARS, sign.: 
AS 1643, SNOS, šk. 25(469a)/II. Glej še: Milena Mohoričeva, Ob stoletnici roj
stva Simona Gregorčiča, Slovenski Poročevalec leto V, št. 29, 3. oktober 1944.
16 Misli 2. zbor aktivistov, ki je bil od 4. do 6. septembra 1944 v Črnomlju 
(ARS, sign.: AS, 1643, SNOS, šk. 56 (494)/II). Glej dok. št. 106, op. 14, dok. št.
151, op. 16, dok. št. 152 in Šnuderl, Dnevnik II, str. 284.
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ŠT. 152

ZAPISNIK SEJE PREDSEDSTVA SNOS (IZVRŠNEGA
ODBORA OF)

DNE 1. SEPTEMBRA 19441

Seja Predsedstva SNOS (IOOF) dne 1. IX. 1944.

Navzoči: Saša [Josip Vidmar], Krištof [Edvard Kardelj], Peter [Boris 
Kidrič], Luka [Franc Leskošek], Drejče [France Lubej], Miha [B - 
dr. Marijan Brecelj].

I. K r i š t o f :  Naloge ob prevzemu oblasti:
1. / Pripraviti upravni aparat pri prevzemu oblasti v mestih -  

red. kriminal, javna varnost, čiščenje sovražnih elementov, črna 
borza.

2./ Gospodarstvo: predvsem aprovizacija mest, aparata, itd.
3./ Kulturni, prosvetni načrti in aparat.
4./ Premestitev in razpored kadrov, obnova prometa, masovno 

delo.
5./ Banke, industrije, podjetja, prevzem zavarovanja pred beža- 

njem kapitala, zagotovitev poslovanja domačih podjetij in denar
nih zavodov.

Po diskusiji se sklene:
1./ da se Študijska komisija dopolni še z Markom,2 Černejem3 

in Svetkom,4
2./ da se odsekom naroči, da v teku 10 dni dajo projekt v zgoraj 

omenjenem obsegu, konkretno za posamezna mesta in pokrajine -  
izvedejo Peter in Miha.

3./ da Študijska komisija takoj za tem predloži konkretne pre
dloge IO.

II. Aktivistični zbor:5 na podlagi diskusije se sklenejo naslednji 
referati po naslednjem vrstnem redu: Krištof: mednarodni jugo
slovanski politični položaj; Peter: Masovno delo OF; Miha: OF in 
izgradnja narodne oblasti; Luka: Praktične gospodarske naloge;

1 Izvirnik je v ARS, sign.: AS 1643, SNOS, šk. 2 (44S)/I.
2 Zoran Polič - Marko.
3 Dr. Darko Černej.
4 France Svetek.
5 Glej dok. št. 151, op. 16.
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Drejče: Propagandno delo OF.

III. 1. Sprejme se predlog Komisije za ugotovitev zločinov, da se 
namesto tov. Silverija Pakiža določi na delo k Komisiji dr. Jelka 
Ravnikarja.

2./ Žena tov. Jerasa6 se zaposli pri Rdečem križu in sejo na
stani na sedežu RK. Zaposlena bo tudi s prevodi propagandne in 
znanstvene literature v angleščino in francoščino.

--------------------------0 O 0 ----------------------------

Miha B

ŠT. 153 

ZAPISNIK SEJE PREDSEDSTVA SNOS 
(IZVRŠNEGA ODBORA OF| 

DNE 18. SEPTEMBRA 19441

Seja Predsedstva SNOS (IOOF) dne 18.IX. 1944.

Navzoči: Saša [Josip Vidmar], Krištof [Edvard Kardelj], Peter [Boris 
Kidrič], Drejče [France Lubej], Miha [B - dr. Marijan Brecelj].

I. Poživitev političnega dela OF. Referira tov. Peter. Dosedanja 
organizacijska forma in dosedanja premajhna aktivnost političnih 
odborov OF, ne odgovarjajo več sedanjim nalogam predvsem pa 
ne taki OF, ki naj bo politična organizacija, zasidrana v širokih 
ljudskih množicah. Terenski odbori OF niso postavljeni in to v 
mnogih krajih, tudi tam kjer so, ne izvršujejo svojih nalog, ki bi 
jih morali kot odbori vsenarodne politične organizacije.

Okrepitev OF je nujno potrebna, potrebna je njena notranja 
trdnost za boj proti sovražniku, ki se bo vanjo vrival. Treba jo 
bo osloniti na domačine, ne pa na tkzv. profesionalne aktiviste 
OF, treba je dejansko vključiti ZSM in SPŽZ v OF organizacije. 
Predvsem pa je potrebno dati možnost odborom OF političnega

6 Sidonija in Josip Jeras.

i Izvirnik je v ARS, sign.: AS 1643, SNOS, šk. 2 (448)/I.
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iniciativnega dela, pomoči in kontrole organom oblasti in jim 
priboriti vodstveno vlogo v slovenskem javnem življenju.

Na predlog referenta se sklene sledeče:
1. Terenski odbor morajo postati množični, vanje je treba 

pritegniti sodelavce od ZSM in SPŽZ.
2. Pristopi naj se k volitvam v OF forume, predvsem k volitvam 

tajništev terenskih odborov. Volijo naj pripadniki OF.
3. Postaviti oz. izvoliti je treba okrajne in okrožne plenume OF, 

ki naj imajo za svoje izvršne organe tajništva.
4. Treba je začeti z nekakim članstvom OF, ki sicer še ne bi bilo 

formalno izvedeno, vendar bi se začela prav v pogledu pripadnosti 
OF nekaka selekcija.

5. Vključevati v OF forume domačine in odstranjevati tkzv. 
profesionalizem.

6. Tov. Peter naj v dopolnilo svojega referata napiše še v tem 
smislu okrožnico2 in brošuro.3

II. Odlok o postopanju z belo gardo po 15. IX. -  Po referatu tov. 
Krištofa4 se sklene, da se na osnovi Titovega proglasa5 izda odlok,6 
ki naj predvidi kazen za vse tiste švabobrance, belogardiste, 
skrivače in one ki kakor koli podpirajo okupatorja in ki se predajo 
po tem roku Narodno osvobodilni vojski. Najmilejša kazen naj 
bo izguba državljanskih pravic, nato postopno prisilno delo, 
začasno prisilno delo, trajno prisilno delo itd. Odlok naj zasleduje 
pospešitev še nadaljnjega razkroja s tem, da bo predvidel 
milejšo kazen v primerih načina in datuma prehoda. Za posebne 
primere naj da odlok vojaškim sodiščem možnost tudi kazen

2 Okrožnica Izvršnega odbora Osvobodilne fronte odborom in aktivistom OF o 
izpolnitvi sklepov in smernic o razširitvi, utrditvi in poglobitvi OF je v ARS, sign.: 
AS 1502, IOOF, šk. 1.
3 Brošura Boris Kidrič, Referat o politični vzgoji narodnih množic, množičnem 
delu in organizacijskih vprašanjih Osvobodilne fronte na II. zboru aktivistov 
Osvobodilne fronte 4. IX. 1944. Izdal Izvršni odbor Osvobodilne fronte, ciklostil. 
ARS, sign.: AS 1670, IOOF, šk. 1(432) in sign.: AS 1887, Zbirka NOB tiska, šk.
8, št. 364.
4 Brošura Edvard Kardelj, Na predvečer zmage. Referat na II. zboru aktivistov 
OF 4. IX. 1944. Izd. IOOF 1944. ARS, sign.: AS 1887, Zbirka NOB tiska, šk. 7, 
št. 327.
s Josip Broz - Tito. Letak Zadnji poziv. Predsednik NKOJ in vrhovni koman
dant NOV in PO Jugoslavije maršal Tito je izdal sledeči zadnji poziv... 30. avgust 
1944, je v ARS, sign.: AS 1887, Zbirka NOB tiska, šk. 87. Objavljenje v Sloven
skem poročevalcu , leto V, št. 25, 8. septembra. 1944.
6 O tem govori Edvard Kardelj v članku Zaprta vrata, objavljenem v Ljudski 
pravici, leto V, št. 22, 27. september 1944. Ponatis članka je izšel tudi v posebni 
brošuri (ARS, sign.: AS 1887, Zbirka NOB tiska, šk. 7, štev. 321).
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odpustiti. Sicer pa naj se ohrani princip, da bo vsak, kdor bo po 
tem datumu prišel v roke naši vojski, postavljen pred sodišče. 
Stilizacijo odloka naj prevzame tov. Miha s tov. Vavpetičem.7

III. Titov govor glede meja.8 -  Z ozirom na veliko pomembnost te 
izjave je potreba, da razvijemo maksimalno kampanjo povsod, 
predvsem na Primorskem in Koroškem. V to svrho so bila
že poslana brzojavna navodila in te kraje, da prirejajo shode, 
mitinge, da pošiljajo brzojavne pozdrave in zahvale Titu.

Še posebej se sklene:
1. Predsedstvo SNOS pošlje Titu pozdrav in zahvalo.9 Sestavi 

tov. Vidmar.
2. POOF Primorska in Koroška naj pošljeta enake pozdrave. 

Zaradi potrebe takojšnjega reagiranja se sestavi pozdrav tu in se o 
tem brzojavno obvesti oba pokrajinska odbora. -  Sestavita Drejče 
in Miha.

III10. Izda se še pismena navodila za popularizacijo tega dogodka.

IV. Sklene se, da se v IO pritegne poleg Mihe Marinka še Tone 
T o m a n  in T u r n h e r  Edmund.

V. Odsek za informacije in propagando se ukine. Pri Predsedstvu 
SNOS ostane za informacijsko službo TANJUG kot uradna 
agencija z vodjo tov. Bregarjem.11 Vse propagandno delo pa se 
prenese na Propagandno komisijo pri IOOF in se imenuje za šefa 
te komisije tov. A p i h  Milan.

VI. Tov. Z e m l j a k  Joško se imenuje za načelnika Odseka za 
prosveto.

VII: Sklene se, daje treba v najkrajšem času določiti kadre 
za NKOJ in sicer za pomočnika finančnemu poverjeniku in 
socialnemu poverjeniku, za strokovnjaka iz gozdarstva, za dva

7 Dr. Lado Vavpetič.
8 Govor predsednika NKOJ Josipa Broza - Tita glede meja v Istri, Slovenskem 
Primorju in na Koroškem 12. septembra 1944 na Visu ob obletnici ustanovitve 
1. Dalmatinske brigade. Slovenski poročevalec, leto V, št. 27, 12. september 
1944. Glej dok. št. 28, op. 4.
9 Slovenski poročevalec, leto V, št. 28, 25. septembra 1944, Slovenija se mar
šalu Titu zahvaljuje za njegove odločne in jasne besede.
10 Številka III. je v izvirniku ponovljena.
11 Dr France Škerl.

545



delegata za UNRO12 ter po možnosti še kadre za ostale sektorje 
dela v centralnih institucijah. Takoj odide s tov. Krištofom D o l i  
n š e k.13 Za gozdarskega strokovnjaka se dogovori IO z odseki na 
jutrišnjem sestanku.

VIII. Pretresejo se predlogi tov. dr. Zwittra14 glede poprave mejnega 
referata v tem smislu, da se v prvi in tretji točki ugodi, v drugi pa 
ne, ter da ostane glede druge točke pri sklepu zadnje seje, ki jo je 
imel IO s strokovnjaki.

IX. Odobri se predlog za odbor za proslavo 100 letnice rojstva 
Simona Gregorčiča,15 kakor gaje predložil oddelek za umetnost in 
ljudsko prosveto.

X. Milostni prošnji na smrt obsojenega Kerna Franca16 se ne17 
ugodi.

XI. Odobri se subvencija v znesku Lit 200.000. -za ponovno 
obratovanje rudokopa v Kanižarici.

XII. Namesto J u r a n č i č a  Jožeta se imenuje v Versko komisijo 
dr. C e n e t a  L o g a r j a .

XIII. Tov. Miho se poveri, da uredi pri vodstvu OZNe postopek pri 
zaplembi imovine izgnanih belogardističnih družin.18

Miha B

12 UNRRA -  United Nations Relief and Rehabilitation Administration (Uprava 
Združenih narodov za pomoč in obnovo) 1945-1947, ustanova Združenih naro
dov za pomoč med drugo svetovno vojno opustošenim državam.
13 Dr. Lavoslav Dolinšek (1898-1966), bančni strokovnjak, predsednik De
narnega zavoda pri Predsedstvu SNOS.
14 Dr. Fran Zwitter, direktor Znanstvenega inštituta, je pripravil predloge za 
elaborat o mejni problematiki. O predlogih so razpravljali 9. septembra 1944 na 
razširjeni seji na bazi 80. Zapisnik je v ARS, sign.: AS 1643, SNOS, šk. 72 (519)/ 
IV. Več glej: M. Mikuž, Pregled NOB, IV, str. 163 in Šnuderl, Dnevnik II, zapis
9. septembra 1944, str. 288.
is Glej dok. št. 151.
16 Glej dok. št. 143, op. 2.
17 Besedica »ne« je pripisana s črnilom.
18 Dopis Predsedstva SNOS - Oddelek za zaščito naroda za Slovenijo 12. ok
tobra 1944 vsem okrožnim in okrajnim NOO/OF odborom je v ARS, sign.: AS 
1643, SNOS, šk. 54 (492)/Il.
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ŠT. 154

ZAPISNIK SEJE PREDSEDSTVA SNOS
DNE 24. SEPTEMBRA 19441

Seja Predsedstva SNOS dne 24. IX. 1944.2

N a v z o č i :  Peter [Boris Kidrič], Gašper [Tone Fajfar], Drejče 
[Franjo Lubej], Miha [B - dr. Marijan Brecelj], Janez [Boris Kraig
her], Primož [dr. Aleš Bebler].

I. Ustanovi se Personalni odsek -  načelnik Mira Tomšič.
1./ tov. dr. Luka Sienčnik se pošlje na Koroško na POOF.
2./ Trampuž Boris se dodeli Odseku za notranje zadeve.
3./ Katehetom, ki poučujejo verouk na ljudskih šolah, se ne iz
dajajo dekreti, ampak samo učne dovolilnice. Oskrbuje se samo 
tiste, ki so oskrbe potrebni, toda ne iz naslova poučevanja v šolah.
4./ Dr. Kambič Miha se imenuje za namestnika predsednika De
narnega zavoda.

II. Sklene se, da se osnujejo iz dosedanjih oddelkov naslednji sa
mostojni odseki: kmetijstvo, obrt in industrija, trgovina.

III. Odlikovanja: 1./ Sklene se, da se predlaga podelitev spomin
skih znakov3 iz leta 1941 še starem Izvršnem Odboru iz leta 1941, 
članom politbiroja CK KPS, likvidatorjem, vodstvu tehnike iz leta
1 Izvirnik je v ARS, sign.: AS 1643, SNOS, šk. 2 (448)/I. Datum dokumenta 
je vprašljiv. Ferenc (Ljudska oblast, knj. 3, str. 64, op. 3) meni, da gre, glede na 
vsebino seje, za poznejši čas in navaja 24. november 1944 (možnost napačne
ga zapisa meseca: IX. namesto XI.). A kar nekaj dokumentov kaže, da tudi ta 
datum ne ustreza. N. pr. okrožnica Predsedstva SNOS 14/44-0, 19. novembra 
1944 (ARS, sign.: AS 712, Okrožje Novo mesto, šk. 1 (707)/11,9) govori o odsekih, 
ki »bodo v bodoče poslovali pri Predsedstvu SNOS-a«, in že navaja personalni 
odsek in samostojne odseke za kmetijstvo z oddelkom za veterino, za obrt in 
industrijo in za trgovino in poudari, da je personalni odsek »popolnoma nov«; 
na seji Predsedstva SNOS 20. novembra 1944 pa potrdijo sklep o ustanovitvi 
Odseka za personalne zadeve, »ki je bil napravljen per referendum«, (dok. št.
156, točka III.). Centralni komite KPS je o ustanovitvi personalnega odseka raz
pravljal 24. oktobra 1944, glej dok. št. 32.
2 Gl. op. 1 zgoraj.
3 Spominski znak 1941 je bil ustanovljen na podlagi odredbe vrhovnega ko
mandanta NOV in PO Jugoslavije maršala Josipa Broza - Tita dne 14. septem
bra 1944 o »Spomenici 1941« za borce, vojaške in politične funkcionarje, ki so 
stopili v partizanske enote ali delali v  civilnih organih narodnoosvobodilnega 
gibanja nepretrgano od leta 1941 dalje. Gl. dok. št. 31, op. 7.
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1941, zdravnikom, ki so leta 1941 zdravili bodisi v Ljubljani ali 
zunaj ranjene partizane, udeležencem ustanovnega sestanka OF, 
če je bilo njihovo zadržanje v teku vse borbe v redu, članom mla
dinskega IO iz leta 1941 ter tistim terenskim delavcem, ki so obo
roženi vršili leta 1941 politično delo.
2./ Medaljo in orden hrabrosti4 naj se podeli vsem starim hrabrim 
borcem našega zaščitnega bataljona in tov. iz ustanov in odsekov 
pri Predsedstvu SNOS, ki so se ves čas borbe hrabro zadržali. Se
znam naj sestavita tov. Janez in Miha B. in naj ga predložita Glav
nemu štabu, ki bo 27. t.m. popoldan na naši bazi ta odlikovanja 
razdelil.

Za člane IO in CK se predloga ne vloži.

— oooOooo—

Miha B 

ŠT. 155 

ZAPISNIK SEJE PREDSEDSTVA SNOS 
DNE 14. OKTOBRA 19441

Seja Predsedstva SNOS z dne 14. oktobra 1944.

N a v z o č i :  Saša [Josip Vidmar], Peter [Boris Kidrič], Gašper 
[Tone Fajfar], Miha [B - dr. Marijan Brecelj].

I. Z ozirom na organizacijo Odseka za obnovo v smislu 
organizacije istega Poverjeništva pri NKOJ-u se dosedanji 
gradbeni sektor izloči in se zanj ustanovi poseben O d s e k  z a  
g r a d n j e .  Načelnik tega odseka ostane tov. ing. Saša S e d l a r .

II. Za načelnika Odseka za obnovo se imenuje tov. ing.
Du 1 a r2. Tov. ing. Dular izvršuje začasno tudi posle Urada za 
statistiko do imenovanja novega načelnika.

III. Tov. Martin M e n c e j se premesti nazaj v Odsek za 
prosveto in sicer kot vodja oddelka za ljudske šole.

4 Medalja in orden za hrabrost sta bila ustanovljena avgusta 1943. Glej dok. 
št. 157, op. 3.

1 Izvirnik je v ARS, sign.: AS 1643, SNOS, šk. 2 (448J/I.
2 Ing. Lojze Dular.
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IV. Kot namestnik načelnika Odseka za socialno skrbstvo se 
imenuje tov. Tomo Br e j c ,  kot referent za urejanje delavnih prilik 
v tem odseku se začasno imenuje tov. D i a c c i  Alojz.

V. Potrdi se predlog Odseka za prosveto, da se imenuje za 
predsednika izpitne komisije Z a v r l a  Albina, za ravnatelja 
srednje šole v Črnomlju pa tov. dr. B e v k a Jožeta.

VI. Glede priznanja šol in diplom, ki so jih prejeli učenci oz. 
dijaki na šolah pod okupatorsko oblastjo, se sklene naslednje:

1./ Rešitev z objavo odloka se glede teh vprašanj določi na 
kasnejši čas.

2./ V praksi pa je treba izvajati naslednje načelno stališče: vsi 
šoloobvezni otroci in dijaki nižjih letnikov, ki so posečali šole pod 
okupatorsko oblastjo, morajo položiti na naših šolah izpite za 
nadaljevanje pouka ob upoštevanju šolanja pod okupatorjem.

3./ Vsem za orožje sposobnim dijakom, predvsem slušateljem 
univerz, se načelno ne priznavajo šole in diplome, ki so jih 
napravili za časa okupacije.

4./ Taka navodila so obvezne izvrševati vse naše šole.
VII. V kazenski stvari proti Pogačarju Radu3 in tovarišem, se na 

podlagi predloga Glavnega javnega tožilca odloči, da naj zastopa 
obtožbe pred vojaškim sodiščem javni tožilec za Belo krajino.

VIII. Odobri se oznake Narodne zaščite, kakor so bile predložene 
po Odseku za notranje zadeve.

IX. Potrdi se tov. Henrika K u ž n i k a  za cenzorja baze 20.4 
Vsa privatna pošta brez izjeme mora iti preko cenzurnega urada. 
Uradna pošta CK, Predsedstvo SNOS in IO gre preko odgovornih 
sekretarjev. Ostala uradna pošta odsekov, institucij in uredništev 
je pa podrejena cenzuri. Isto tako je treba takoj postaviti cenzorja 
za bazo 80 in 80 a.5

X. Zaradi potrebe ideološke in politične izobrazbe na bazi 80, 
se poveri tov. B r a t k a  Ivana za političnega tajnika te baze z

3 Rado Pogačar, starejši vodnik, je bil obsojen 19. oktobra 1944 pred vojaškim 
sodiščem Vojne oblasti 7. korpusa, zaprt v kočevskem taborišču in na podlagi 
amnestije 10. avgusta 1945 izpuščen. {ARS, sign.: AS 1851, Glavni štab, šk. 
159 (119)/II.
4 Na Bazi 20 (tudi 20-22 imenovani) v Kočevskem Rogu je v šestindvajsetih 
lesenih barakah stanovalo in delalo predsedstvo SNOS-a. Baza je bila zgraje
na spomladi 1943. Takrat sta se vanjo naselila izvršni odbor OF in Centralni 
komite KPS, ko sta aprila 1943 prišla iz Dolomitov v Kočevski Rog. Poleg njiju 
sta bila na tej bazi še odseka za izgradnjo narodne oblasti in za informacije in 
propagando ter uredništvi Ljudske pravice in Slovenskega poročevalca.
5 Na Bazi 80-80a so bili odseki, komisije in zavodi pri predsedstvu SNOS ter 
Znanstveni inštitut. Ta baza je bila v gozdu nad Toplim vrhom pri Črmošnjicah. 
Zgradili sojo spomladi 1944.
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nalogo, da bo skrbel za politično ideološko izobrazbo. Tov. B r a 
t k o Ivan se imenuje za člana Znanstvenega instituta predvsem 
zaradi njegove strokovne izobrazbe v ekonomskih in statističnih 
vedah.

XI. Odsek za prosveto je treba opozoriti še posebej na nevarnosti 
uvajanja nepreizkušenih modernističnih pedagoških metod, ki 
morejo le kvarno vplivati na razvoj mladine in begati učitelje. Za 
temelj ljudskemu šolstvu naj se vzame star, preizkušen pedagoški 
sistem s posebnim ozirom na grajenje moralnega lika mladine, 
ljubezni do staršev in domovine, čimveč samoiniciative za splošen 
razvoj ter v praktičnih vedah.

Miha B

ŠT. 156 

ZAPISNIK SEJE PREDSEDSTVA SNOS 
DNE 20. NOVEMBRA 19441

Seja Predsedstva SNOS 20. XI. 1944.

Navzoči: Saša [Josip Vidmar], Peter [Boris Kidrič], Drejče [France 
Lubej], Gašper [Tone Fajfar], Miha [B - dr. Marijan Brecelj], Janez 
[Boris Kraigher], Primož [dr. Aleš Bebler].

I. Tov. Peter referira o organizacijskih smernicah javne uprave 
in o potrebi načelnih rešitev v posameznih panogah. Ugotovi 
se, daje v tem pogledu nastala nova faza prav z ozirom na 
osvoboditev Beograda,2 na dejstvo, da smo pred imenovanjem 
nove enotne vlade,3 z ozirom na splošno politično in vojaško

1 Izvirnik je v ARS, sign.: AS 1643, SNOS, šk. 2 (448)/I.
2 Beograd je bil osvobojen 20. oktobra 1944.
3 Sporazum o imenovanju enotne vlade je bil podpisan 2. novembra 1944 v 
Beogradu med predsednikom NKOJ Josipom Brozom - Titom in predsednikom 
jugoslovanske begunske vlade dr. Ivanom Šubašičem. Začasna enotna vlada 
Demokratične federativne Jugoslavije je bila sestavljena 7. marca 1945.
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konsolidacijo Jugoslavije. Vse probleme izjavne uprave je treba 
reševati prvenstveno s politične strani in ne dopustiti, da bi samo 
strokovnjaški vidiki odločali. Smo v dobi, ko se mora vskladiti delo 
federalnih edinic z delom jugoslovanske centrale.

Po tem poročilu in diskusiji se sklene:
1. da se poživi delo Študijske komisije, ki naj probleme z vseh 

področij javne uprave obravnava sistematično,
2. Članstvo Študijske komisije se razširi za naslednje člane: dr. 

Joža Pokorn, dr. Josip Ferfolja, dr. Lavo Čermelj, dr. Bebler Aleš, 
ing. Jože Levstik in dr. Vito Kraigher.

3. V najkrajšem času naj ta komisija izdela résumé vseh 
problemov.

4. V prvi priliki naj delegacija Peter, Primož, Miha odpotuje v 
Beograd na razgovor z NKOJ-em v pogledu principielnih smernic 
in organizacije vse javne uprave.

5. O vseh problemih je treba čimveč pisati.

II. Personalne spremembe: 1./ mesto načelnika Odseka 
za prosveto naj po možnosti prevzame dr. Ferdo Kozak, ki se 
trenutno nahaja v Italiji. Treba je stopiti z njim v stik in skušati 
doseči, da pride čimprej k nam. Za sedaj se imenuje za vršilca 
dolžnosti načelnika Odseka za prosveto tov. Milena Mohorič, ki 
naj bo po prevzemu poslov tov. Ferda Kozaka njegova pomočnica.

2. Za načelnika Odseka za gradnje se imenuje tov. ing. arh. 
Marjana Tepino.

3. Dr. Štor4 ostane na svojem dosedanjem mestu na 
Štajerskem, pač pa se imenuje za vršilca dolžnosti predsednika 
komisije za ugotavljanje zločinov tov. Nino Zupan, katerega je 
treba poklicati iz Štajerske.

4. V odsek za notranje zadeve se imenuje dr. Božo Kobe in 
Kužnik Henrik.

5. Vodstvo TANJUG-as prevzame Boris Urbančič. Tov. France 
Škerl pa gre v Znanstveni institut z nalogo zbiranja zgodovinskega 
gradiva in zgodovinskega študija narodno osvobodilne borbe.

6. Do prihodnje seje naj se pripravijo predlogi za načelnike 
oz. predsednike Glavne javne kontrole, NAVOD-a in Centralnega 
zadružnega organa.

III. Potrdi se sklep, ki je bil napravljen per referendum, da se

4 Dr. Stanko Štor, zastopnik Komisije za ugotavljanje zločinov okupatorjev in 
njihovih pomagačev za Slovenijo pri Pokrajinskem odboru OF za Štajersko.
5 TANJUG -  Telegrafska agencija nove Jugoslavije je bila ustanovljena 30. no
vembra 1943 v Jajcu, podružnica Tanjuga za Slovenijo pa v prvi polovici junija 
1944.



namreč osnuje Odsek za personalne zadeve in da se postavi za 
načelnika tega odseka tov. Mira Tomšič.6

.  .  .  — 0O0— . . .

Miha B

ŠT. 157 

ZAPISNIK SEJE PREDSEDSTVA SNOS 
DNE 25. DECEMBRA 19441

Seja Predsedstva SNOS dne 25. XII. 1944.

Navzoči: Saša [Josip Vidmar], Peter [Boris Kidrič], Luka [Franc 
Leskošek], Gašper [Tone Fajfar], Drejče [France Lubej], Marko 
[Zoran Polič], Miha [B - dr. Marjan Brecelj].
Na povabilo Predsedstva prisostvuje seji tudi tov. Miha Marinko.

I. Na podlagi brzojavke2 Predsedstva AVNOJ-a glede predloga 
za odlikovanje aktivistov OF3 se sklene, da naj pripravijo 
predloge trije člani Predsedstva in sicer Luka, Marko in Miha 
s sodelovanjem personalnega odseka pri Predsedstvu SNOS 
Kadrovske komisije pri CK KPS.

Po obrazložitvi tov. Petra se načelno glede predlogov za 
odlikovanje se sklene naslednje:

Odlikovanje »Narodno oslobodjenje I. stopnje« naj prejmejo člani

6 Glej dok. št. 154, op. 1.

1 Izvirnik je v ARS, sign.: AS 1643, SNOS, šk. 2 (448)/I.
2 Brzojavka dr. Rebarić Olakoviča SNOS-u decembra 1944 je v ARS, sign.: AS 
1487, CK KPS, a. e. 73/338-D.
3 Avgusta 1943 so bila z ukazom Vrhovnega komandanta NOV in POJ usta
novljena prva odlikovanja nove Jugoslavije, ki sojih začeli deliti šele leta 1944. 
Slovenski poročevalec (leto IV, št. 27, 12. december 1944, str. 11) je tedaj za
pisal, da so uvedli 1. Red narodnega heroja, 2. Red partizanske zvezde I., II. in 
lil. stopnje, 3. Red narodne osvoboditve, 4. Red hrabrosti, 5. Red bratstva in 
edinstva. Več glej: J. J. Švajncer, Partizanska odlikovanja, znaki in medalje, Ma
ribor 1985 in Nenad Bjeloš, Odlikovani Slovenci 1944-1950. Vojnozgodovinski 
zbornik, Logatec 2002, št. 8, str. 91-102 in št. 9, str. 90-97.
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prvotnega Izvršnega Odbora in člani politbiroja CK KPS.
Odlikovanje »Bratstvo in edinstvo« naj prejmejo v prvi vrsti 

tisti politični delavci živi in mrtvi, ki so delali na edinstvu 
jugoslovanskih narodov in za enotnost osvobodilnega pokreta 
sploh.

Po soglasnem sklepu vseh ostalih članov Predsedstva se sklene 
predlagati, da se pri nameravanih odlikovanjih da poudarka delu 
tov. Krištofa4 in Petra s tem, da naj tov. Miha Marinko predlaga 
v imenu Predsedstva odlikovanje z obema redoma: z redom 
»Narodne osvoboditve I. stopnje« in odlikovanjem »Bratstva in 
edinstva« .

II. Na podlagi brzojavnega sporočila predsednika 
Gospodarskega sveta pri NKOj-u tov. Hebranga5 se sklene:

1 / Ustanovitev Gospodarskega sveta 6 pri Predsedstvu SNOS, 
katerega naj sestavljajo vsi načelniki gospodarskih odsekov pri 
Predsedstvu SNOS in predsednik tega sveta .

2/ za predsednika Gospodarskega sveta pri Predsedstvu SNOS 
se imenuje tov. Leskošek Franc.

3/ namesto Odseka za obnovo se osnuje Komisija za obnovo pri 
tem Gospodarskem svetu.

4/ za predsednika te Komisije za obnovo se imenuje tov. ing. 
Lojze Dular.

Tov. Luka in Miha se pooblaščata, da te sklepe izvedeta.

Miha B

4 Edvard Kardelj.
5 Andrija Hebrang.
6 O ustanovitvi gospodarskega sveta in o nujnosti sodelovanja vseh odsekov, 
ki se tičejo gospodarstva, so razpravljali že 9. oktobra 1944 na seji načelnikov 
odsekov in komisij pri predsedstvu SNOS. Glej: ARS, sign.: AS 1643, SNOS, šk. 
20 (464)/I in Ferenc, Ljudska oblast, knj. 3, str. 67.
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ŠT. 158

ZAPISNIK SEJE PREDSEDSTVA SNOS
DNE S. JANUARJA 19451

Seja Predsedstva SNOS dne 5. I. 1945.

Navzoči: Saša [Josip Vidmar], Peter [Boris Kidrič], Drejče [France 
Lubej], Luka [Franc Leskošek ], Marko [Zoran Polič], Miha [B - dr. 
Marijan Brecelj].

I. Za zborovanje belokranjske in novomeške NO skupščine2 
se sklene, da vodi zborovanje tov. Marko, ki naj ima tudi referat
0 utemeljitvi združenja obeh okrožij. Na zborovanju naj bodo 
poročila obeh predsednikov. Voli naj se 21 članov odbora in sicer
1 predsednik, 2 podpredsednika, 1 tajnik in 17 članov. Izvede naj 
se unifikacija odlokov obeh okrožij.

II. Zasedanje obeh plenumov OF za belokranjsko in notranjsko 
okrožje, ki se bo vršilo dne 7. I. popoldne naj vodi en član 
Izvršnega Odbora, politični referat in referat o nalogah OF odborov 
naj ima tov. Luka.

III. Sklicatelj za pokrajinsko konferenco SPŽZ,3 ki se bo vršila 14. 
in 15. t.m. naj bo Izvršni odbor in Glavni odbor SPŽZ, ki naj tudi 
zborovanje vodita po svojih članih. Otvori naj zborovanje članica 
SPŽZ, diskusijo pa naj vodi član Izvršnega odbora tov. Vavpetič.4

IV. Kongres SPŽZ za Slovenijo naj se vrši 8. marca,5 na dan 
ženskega praznika.

1 Izvirnik je v ARS, sign.: AS 1643, SNOS, šk. 2 (448)1.
2 Dne 7. januarja 1945 je bilo v Črnomlju izredno zasedanje skupščin belo
kranjskega in novomeško-stiškega okrožja. Okrožji sta se združili v novo novo
meško okrožje. Izvolili so nov narodnoosvobodilni odbor s predsednikom Nikom 
Jakofčičem. Seznam izvoljenih članov je v ARS, sign.: AS 1712, Okrožje Novo 
mesto, šk. 1 (707)/II,8.
3 Dne 14. in 15. januarja 1945 je bilo v Črnomlju zborovanje SPŽZ za novo
meško in notranjsko-ribniško okrožje. Udeležilo se ga je 400 žensk. Govorili so 
Boris Kidrič, dr. Marijan Brecelj, ing. Jože Levstik, Angela Ocepek. Glej dok. št. 
113.
4 Dr. Lado Vavpetič.
5 Kongres SPŽZ (II. kongres) je bil šele 8.-10. junija 1945 v Ljubljani.
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V. Pretrese se predlog glede odlikovanj,6 sestavljenih po komisiji 
Luka, Marko, Miha. Predloge na AVNOJ naj se odpošlje s 
karakteristikami in utemeljitvami, prav tako predloge na Glavni 
štab NOV in POS. za spominske znake in za red hrabrosti.
Izvedeta naj tov. Marko in Miha.

VI. Tekoče stvari: 1./ Tov. Ku ž n i k Henrik se imenuje za 
pomočnika ing. Jožeta Levstika v Koodinacijski pisarni odsekov.
2. / Dr. Janko L a v r i č se imenuje za člana Komisije za 
ugotovitev zločinov okupatorjev in njihovih pomagačev.
3. / Za repatriacijsko komisijo v Beogradu oz. v inozemstvu se 
zaenkrat z naše strani določi tov. J e r a s a in njegovo ženo,7 ki 
naj čimprej odpotujeta v Beograd.
4./ Sklene se, da se odpošlje v Beograd tovarišice od Glavnega 
odbora SPŽZ, ki so noseče: Kraigher Miro, Puhar Heleno in Zimo 
Vrščaj.
5./ Sklene se zaprositi finančno poverjeništvo pri NKOJ-u za 
gotovino v lirski ali dolarski valuti.
6./ Sklene se ustanovitev oddelka za kinematografijo pri Odseku 
za prosveto.
7./ Sklene se, da se zaenkrat gospodarskega lista ne razpošlje 
odborom, ker ne bi tega dela zmogli in bi brez efekta zanemarjali 
trenutno važnejše naloge.
8./ Zavrne se predlog v. d. načelnika Odseka za prosveto za razpis 
dramatskega tekmovanja. Odsek naj da vzpodbudo za pisanje 
brez tekmovalnega razpisa.
9./ Prošnje za oprostitev od mobilizacije naj se odpošlje v rešitev 
Glavnemu štabu.

Miha B

6 Glej dok. 157, op. 3.
7 Josip in Sidonija Jeras.
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ŠT. 159

ZAPISNIK SEJE PREDSEDSTVA SNOS
DNE 9. MARCA 19451

Seja Predsedstva SNOS dne 9. III. 1945.

Navzoči: Saša [Josip Vidmar), Peter [Boris Kidrič], Bevk [France], 
Drejče [France Lubej], Luka [Franc Leskošek], Marko [Zoran Po
lič], Miha B [dr. Marijan Brecelj].

Poročilo2 tov. Luke o političnem položaju v Beogradu in Srbiji ter 
trenutno politično in vojaško stanje Primorske.
Na podlagi tega poročila se sklene, da poda tov. Luka poročilo v 
enakem obsegu na seji Izvršnega odbora3. Predsedstvo bo predlo
žilo Izvršnemu odboru predlog za okrepitev političnega in obla
stnega dela na Primorskem in za odhod nekaj vodilnih tovarišev4 
in večje število tovarišev iz odsekov in okrožij k PNOO za Slov. 
Primorje.

Miha B

1 Izvirnik je v ARS, sign.: AS 1643, SNOS, šk. 2(448)/I.
2 Poročilo ni priloženo.
3 Glej dok. št. 117.
4 Izvršni odbor OF je na seji 9. marca 1944 sklenil, da naj se France Bevk, 
ki je bil v tem času na sedežu Izvršnega odbora OF in Predsedstva SNOS v Beli 
Krajini, vrne na Primorsko, na sedež PNOO za Slovensko Primorje, v PNOO pa 
naj se kooptirajo Boris Kraigher in dr. Bogdan Brecelj in še nekateri tovariši s 
terena, k ijih  bodo predlagali NOO. Glej Mikuž, Pregled zgodovine NOB, knj. V, 
str. 7 in dok. št. 139.
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ŠT. 160

SLAVNOSTNA SEJA PREDSEDSTVA SNOS
DNE 5. MAJA 1945 V AJDOVŠČINI1

PREDSEDSTVO 
SLOVENSKEGA NARODNO
OSVOBODILNEGA SVETA Dne 5. maja 1945.

Štev.........

Potek slavnostne seje Predsedstva SNOS:

1. Predsednik2 otvori: pozdrav gostov, napoved dnevnega reda in 
kratka utemeljitev.

2. Pozdravi gostov: dr. Ivan Ribar, predsednik AVNOJ-a, Edvard 
Kardelj, podpredsednik vlade Demokratične federativne 
Jugoslavije, Arsa Jovanovič3, dr. Siniša Stankovič, predsednik 
Narodne skupščine Srbije, Vicko Krstulovič, minister za 
notranje zadeve Narodne vlade Hrvatske, France Bevk,
član Predsedstva SNOS in predsednik PNOO za Slovensko 
Primorje, Eugenio Laurenti, član Pokrajinskega odbora.4

3. Referat Borisa Kidriča,5 sekretarja IOOF.

1 Zapis »Potek slavnostne seje Predsedstva SNOS« na listu z uradno glavo 
Predsedstva SNOS, je v ARS, sign.: AS 1643, SNOS, šk. 2 (448)/2. Prav tam je 
gradivo slavnostne seje, ki obsega 2 nerazrešena stenograma (12 in 13 strani), 
delno razrešena besedila nekaterih govorov, zakon o Narodni vladi, ukaz o ime
novanju vlade, prisego Narodne vlade in rokopisa referata Edvarda Kardelja in 
pozdrava Titu. Gradivo znanstveno ni bilo objavljeno. Poročilo o seji je objavil 
Slovenski poročevalec, Trst, leto V, štev. 16, 8. maj 1945. Prva narodna vlada 
Slovenije. Glej še M. Mikuž, Pregled NOB, knj. V, str. 10-12 in Mag. Zdenko 
Čepič: Ustanovitev prve slovenske vlade v Ajdovščini. Spomeniki delavskega re
volucionarnega gibanja in narodnoosvobodilnega boja na Slovenskem, 48. zve
zek, Ljubljana 1985.
2 Josip Vidmar.
3 Ime je pripisal z roko verjetno Josip Vidmar.
4 Ime je pripisal z roko verjetno Josip Vidmar. Pozdravna nagovora sta ime
la še vodja sovjetske vojaške misije pri Glavnem štabu Slovenije podpolkovnik 
Boris N. Bogomolov in predstavnik Rdeče Armade pri Glavnem štabu Hrvaške 
podpolkovnik Rak.
5 V arhivu je delno razrešen stenogram govora Borisa Kidriča. Govor je obja
vljen v brošuri: Referat tovariša Borisa Kidriča, predsednika prve narodne vlade 
Slovenije na svečani seji predsedstva SNOS dne 5. maja 1945. Izdal Slovenski 
knjižni zavod Osvobodilne fronte, št. 30, julij 1945 in v Kidrič Boris, Zbrano
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Pavza6

4. Diskusija k referatu: Mile Klopčič, Lidija Šentjurc.7
5. Lubej:8 Predlog zakona o Narodni vladi Slovenije9. Glasovanje 

o predlogu.
6. Poveritev mandata za sestavo Narodne vlade. Prekinitev seje.
7. Posvet s člani IOOF.
8. Lubej:10 Nadaljevanje seje s čitanjem ukaza o imenovanju 

Narodne vlade Slovenije.11
9. Poziv ministrom, da zasedejo svoja mesta.
10. Zaprisega ministrov.12
11. Zaključni govor predsednika.13

delo, govori, članki in razprave 1944-1945, II. knjiga, Cankarjeva založba v Lju
bljani 1959, str. 293-300.
6 Pripisano naknadno z roko.
7 Za njima so govorili še: Sava Kosanovič, minister za informacije in propagan
do v centralni jugoslovanski vladi, dr. Metod Mikuž, Janez Hribar, Ivan Regent, 
major Piers, vodja britanske vojaške misije pri Glavnem štabu Slovenije in ka
petan John Blatnik, vodja ameriške vojaške misije pri Glavnem štabu Slovenije.
8 France Lubej. Pripisano naknadno z roko. France Lubej je za Borisom Kidri
čem postal sekretar predsedstva SNOS.
9 Zakon o Narodni vladi Slovenije je objavljen v Šnuderl, Dokumenti, dok. št. 
161, str. 217-219.
10 Ime pripisano naknadno z roko.
11 Ukaz o imenovanju Narodne vlade Slovenije je objavljen v Šnuderl, Doku
menti, dok. št. 162, str. 219.
12 Izvirnik zaprisege ministrov Narodne vlade Slovenije je v ARS, sign.: AS 
1643, SNOS, šk. 2 (448).
Prisegli so:
predsednik vlade Boris Kidrič, 
podpredsednik vlade dr. Marijan Brecelj, 
minister za notranje zadeve Zoran Polič, 
minister pravosodja dr. Jože Pokorn, 
minister prosvete dr. Ferdo Kozak, 
minister financ dr. Aleš Bebler, 
minister industrije in rudarstva Franc Leskošek, 
minister trgovine in oskrbe dr. Lado Vavpetič, 
minister poljedelstva Janez Hribar, 
minister gozdarstva Tone Fajfar, 
minister za socialno politiko Vida Tomšičeva, 
minister narodnega zdravja dr. Marjan Ahčin, 
minister za gradnje dr. Miha Kambič, 
minister za lokalni promet Franc Snoj.
13 Razrešen stenogram zaključnega govora je prav tam.
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S'-j a Predsedstva SNOS (IOOF) dne 1.IX. 1944.

Navzoči: Saša, Krištof, Peter, laika, Dre j Se, Miha.
I. K r i s t o l :  Haloge ob prevzemu oblasti:

1./ Pripraviti upravni aparat pri prevzemu oblasti 
v mestih - red. kriminal, javna varnost, čiščenje 
sovražnih elementov, orna borza.

2./ Gospodarstvo: predvsem aprovizäcija mest, apa= 
rata itd.3./ Kulturni, prosvetni nacrt i in aparat.

4./ Premestitev in razpored kadrov,* obnova prometa, 
masovno delo.5./ Banke, industrije, podjetja, prevzem zavarova= 
nja ored beganjem kapitala, zagotovitev poslovanja 
domačih podjetih in aenamih zavodov.

Po diskusiji se sklene :
« 1./ ds. se Studijska komisija dopolni .le z Markom,
Ö Omejem in Svetkom, . .

y . /  da se odsekom naroči, da v teku lo dni dajo 
orojekt v zgoraj omenjenem obsegu, konkretno_za J>o= 
samezna mesta in pokrajine — izvedejo Peter in Miha.

3 . / da Studijska komisija takoj za tem predloži 
konkretne predloge 10.
II. Aktivistični zbor: na podlagi diskusije se skler.e=
jo nasleonji referati po naslednjem vrstnem redu: 
Krištof : mednarodno) jugoslovanski politični položaj,; 
Peter: Masovno delo OP: Miha: OP in izgradnja naroa=
ne oblasti; Luka: praktične gospodarske naloge;Drej če: 
Propagandno delo OP.
III.lSprejme se predlog Komisije za ugotovitev zlo= 
činov, "'da se namesto tov. Si Iveri j, Pakiža določi na 
delo kJComisiji dr. Jelka Ravnikarja.

2/ Zena tov. Jerasa se zaoosli pri Bdečem križu 
in se jo nastani na sedežu EK. Zaposlena bo tudi s 
prevodi propagandne in znanstvene literature v an= 
gle"c ino"in francoš Sino.

--oOo---

Št. 15 Zapisnik seje Predsedstva SNOS (Izvršnega odbora OF) 
dne 1, septembra 1944 (dok. št. 152; ARS, AS 1643, SNOS, šk. 2 
(448) /1)
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Št. 16 I. zasedanje SNOS v Črnomlju 19. in 20. februarja 1944. 
V ospredju od leve: dr. Ivan Ribar, Moša Pijade, Josip Srebrnič (za 
njim), major Jones, tolmači mu Žiga Vodušek, za njim Aleš Bebler 
(Zdenko Čepič, Damijan Guštin, Martin Ivanič, Podobe iz življe
nja Slovencev v drugi svetovni vojni. Ljubljana, Mladinska knjiga, 
2005, str. 226.)

Št. 17 Ajdovščina, 5. maj 1945. Prihod partizanske godbe na zbo
rovanje (Ajdovščina -  prva slovenska vlada. Spomeniki delavskega 
revolucionarnega gibanja in narodnoosvobodilnega boja na Sloven
skem, 48. zvezek, str. 3)
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Št. 18 Slavnostna seja Predsedstva SNOS v Ajdovščini 5. maja 
1945. Govori dr. Ivan Ribar, v delovnem predsedstvu pa so France 
Bevk, France Lubej, Boris Kidrič, Edvard Kardelj, Josip Vidmar, 
Edvard Kocbek, Franc Leskošek. Zoran Polič in dr. Marijan Brecelj. 
(Fototeka Muzeja novejše zgovodine, Ljubljana)
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K R A T I C E
AA Angloamericani
AFŽ glej SPZZ
AS, ARS Arhiv Republike Slovenile

ASNOS
Antifašistička skupština narodnog oslobodjenja Srbije 
(Antifašistična skupščina narodne osvoboditve Srbije)

AVNOJ
Antifašističko veče narodnog oslobođenja Jugoslavije 
(Protifašistični svet narodne osvoboditve Jugoslavije)

BBO Briško-beneški odred
BK Bela krajina
BO Belokranjski odred
CK Centralni komite
CK KPJ Centralni komite Komunistične partije Jugoslavije
CK KPS Centralni komite Komunistične partije Slovenije

CLN
Comitato di liberatione nazionale (Narodnoosvobodilni 
odbor)

CLN Al
Comitato di liberatione nazionale Alta Italia (Narodnoo
svobodilni odbor za severno Italijo)

CLNG
Comitato di liberatione nazionale Giuliano (Narodnoo
svobodilni odbor za Julijsko krajino)

CO Centralni organ
DE Delavska enotnost
DFJ Demokratična federativna Jugoslavija
FN Fronta Nazionale (Narodna fronta)
FNdA Fronta Nazionale d'Âzione (Akcijska narodna fronta)
FNI Fronta Nazionale Italiana (Italijanska narodna fronta)

GILL
Gioventù italiana del Littorio di Lubiana (Italijanska 
liktorska mladina Ljubljana)

GIO Glavni izvršilni odbor
GIO Glavni iniciativni odbor
GŠ Glavni štab
GŠS Glavni štab Slovenije
HSS Hrvaška kmečka stranka (Hrvatska seljačka stranka)
IO Izvršni odbor
IO OF Izvršni odbor Osvobodilne fronte
JA Jugoslovanska armada
JNOF Jugoslovanski narodnoosvobodilni front

JRZ
Jugoslovanska radikalna skupnost (Jugoslovanska radi
kalna zajednica)

K, k Korpus
KI (tudi Kominterna) Komunistična internacionala
KID Kranjska industrijska družba
KK Kontrolna komisija
KNO Krajevni narodnoosvobodilni
KNOO Krajevni narodnoosvobodilni odbor
KNOJ Korpus narodne osvoboditve Jugoslavije
KP Komunistična partija
KPA Komunistična partija Avstrije
KPH Komunistična partija Hrvaške
KPI Komunistična partija Italije
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KPJ Komunistična partija Jugoslavije
KPS Komunistična partija Slovenije
KS Krščanski socialisti
LMJ Ljudska mladina Jugoslavije
LP (LjP) Ljudska pravica
LRS Ljudska Republika Slovenija
MK Mestni komite

MVAC Milizia Volontaria Anticomunista (Prostovoljna
protikomunistična milica)

NAVOD Nabavni zavod
NDH Nezavisna država Hrvatska (Neodvisna hrvaška država)
NF Narodni front
NK Nadzorna komisija
NKOJ Nacionalni komite osvoboditve Jugoslavije
NKOS Nacionalni komite osvoboditve Slovenije
NO Narodnoosvobodilni
NOB Narodnoosvobodilna borba
NOG Narodnoosvobodilno gibanje
NOO Narodnoosvobodilni odbor
NOS Narodnoosvobodilni svet
NOV Narodnoosvobodilna vojska
NOV in PO Narodnoosvobodilna vojska in partizanski odredi
NOVJ Narodnoosvobodilna vojska Jugoslavije
NZ Narodna zaščita
OBKOM 
(Obkom, ObK)

Oblastni komite

ODE Odbor delavske enotnosti
OKK Okrožna kadrovska komisija
OkK Okrajni komite
OO Okrožni odbor
OF, of Osvobodilna fronta

ÖFF Österreichische Freiheitsfront (Avstrijska osvobodilna
fronta)

OFSN Osvobodilna fronta slovenskega naroda
OK Okrožni komite
OZ Operativna zona, cona
OZNA Oddelek za zaščito naroda
P Partija
P Predsedstvo
PCI Partito Comunista Italiano (Komunistična partija Italije)
PK Pokrajinski komite
PNF Partito nazionale fascista (Nacionalna fašistična stranka)
PNOO Pokrajinski narodnoosvobodilni odbor
PNOS Pokrajinski narodnoosvobodilni svet
PO Pokrajinski odbor
PO Partizanski odred
POS Partizanski odredi Slovenije
PP Pokrajinsko poverjeništvo
PS Primorska Slovenija
RA Rdeča armada
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RK, RKS Rdeči križ /Rdeči križ Slovenije
RO Rajonski odbor
RO F Radio osvobodilna fronta
RSJ Radio svobodna Jugoslavija
SIAU Slovansko (Slovensko)-italijanska antifašistična unija

SKJ Savez komunista Jugoslavije (Zveza komunistov Jugo
slavije)

SKOJ glej ZKMJ
SNAPRA Slovenska narodna antipartijska reformna akcija v OF
SNOUB Slovenska narodnoosvobodilna udarna brigada
SNOB Slovenska narodnoosvobodilna brigada
SNOS Slovenski narodnoosvobodilni svet
SP Slovenski poročevalec
SPC Slovenske partizanske čete
SPZZ (tudi 
AFŽ, AFŽZ, 
AŽZ, PŽZ, 
ŽPZ)

Slovenska protifašistična ženska zveza 
(Antifašistična fronta žena)

SSSR
Sojuz sovjetskih socialističeskih respublik (Zveza sov
jetskih socialističnih republik)

SZ Sovjetska zveza
TAH Tiskovna agencija Hrvaške
TANJUG Telegrafska agencija nove Jugoslavije

TIGR
Trst, Istra, Gorica, Reka (tajna protifašistična orga
nizacija

TO Terenski odbor
TV Točka - veze (izraz za kurirsko postajo)
UK Upravna komisija

UNRRA
United Nations Relief and Rehabilitation Administration 
(Uprava Združenih narodov za pomoč in obnovo)

USAOJ
Ujedinjeni savez antifašističke omladine Jugoslavije 
(Združena zveza protifašistične mladine Jugoslavije)

VDV Vojska državne varnosti
VDO Vzhodno dolenjski odred
VKP (b) Vsezvezna komunistična partija (boljševikov)
VNS Višje narodno sodišče
VOS Varnostno obveščevalna služba
VS Vrhovni štab
W S Višje vojaško sodišče
Z Zona (cona)

ZAVNOH
Zemaljsko antifašističko viječe narodnog oslobodjenja 
Hrvatske (Pokrajinski protifašistični svet narodne osvo
boditve Hrvaške)

ZB NOV Zveza borcev narodnoosvobodilne vojne
ZDA Združene države Amerike
ZDO Zapadnodolenjski odred
ZKFD Zveza kmečkih fantov in deklet
ZKMJ (tudi 
SKOJ)

Zveza komunistične mladine Jugoslavije (Savez 
komunističke omladine Jugoslavije)

ZSM Zveza slovenske mladine
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KAZALO OSEBNIH IMEN

A
Adamič Bojan 265 
Adamič Louis 387 
Adamič (trgovec) 279 
Ahčin Marjan 255, 512, 514, 535, 

536, 558 
Ahlin Pepca 351 
Aleš Frančiška - Dunja 188, 311 
Alexander Harold 148, 426, 539 
Alfirevič Peter 105 
Ambrožič Lado - Novljan 129, 133, 

134, 140, 158, 250 
Andrej 205
Apih Milan 18, 163, 216, 220, 236, 

382, 409, 512, 528, 545 
Artač 18
Avbelj Viktor - Rudi 9, 10, 13, 30, 

45-47,75,90,130,131,
140, 211, 213, 227, 244, 
263, 269-273, 333, 367,
456

Avčin France 348, 375, 535
Avčin Marjan 432
Avšič Jaka - Branko Hrast 263,

306, 307, 325, 347, 362, 
365, 367, 368, 371 

Ažman Jože 8, 9

B
Babič Branko - Vlado, Lado 24, 25, 

30, 73, 74, 96, 102, 103, 
113, 233, 252, 263, 270,
271, 414, 461, 463, 469, 
473, 488, 492, 499, 540,
541

Badoglio Pietro 21, 26, 68, 145 
Baier Max 205 
Bajc Martin 187 
Bajc Viktor 524 
Bajt Anton 461,463,466,470, 

471, 472, 494 
Bajt Evgenij 499, 504, 540, 541 
Bajuk Peterin Stanka 78, 186, 208 
Bauer Otto 69
Bebler Aleš (Aleksej, Aleksij) - 

Primož 9, 10, 13, 20-24,
26, 27, 31, 34, 35, 50, 53,
55, 57, 69-74, 82, 102, 106,
111, 114, 115, 122, 166,
182, 191, 193, 195-197,
199, 200, 202, 204, 205,

214, 215, 217, 221, 
226-229, 236, 240-242, 
245-248, 251-255, 257,
260, 261, 267, 270-273,
296, 298, 331, 332, 343, 
344, 365, 402, 405, 409,
410, 412, 414-416,
429-432, 461, 463, 465, 
466, 470, 471, 472,
474-481, 483, 484, 488,
494, 495, 496, 501, 514,
532, 547, 550, 551, 558, 
560

Bebler Pirkovič Vilma - Spelea
42, 82, 173, 181, 278-281,
283, 285, 304, 392, 398 

Becele Franc 351,365 
Bednarik Rado 226 
Belič Viktor 50
Belopavlovič Niko 82, 175,279,

282, 283, 292, 294 
Beltram Julij - Janko 73, 74, 252, 

270, 272, 298, 402, 461, 
463, 466, 471, 473, 480, 
499, 501-504, 540, 541 

Benčič Dragomir - Brkin 244 
Beneš Edvard 147 
Benvenuto 271 
Bergant 134 
Berglez Jože - Fazan 65 
Berkopec Jože 383, 459, 535 
Bernetič Marija - Marina 271 
Bernstein Eduard 143 
Bertoncelj Ivan - Johan 262 
Besednjak Engelbert 141,226 
Bevk Davorina 174 
Bevk France 151,221,231,251,

252, 297, 343, 344, 365, 
368, 379, 380, 382, 386,
388, 389, 393, 395, 396,
402, 416, 417, 426, 461,
463, 469-472, 474, 475,
477, 480, 486-488,
494-496, 499-501, 503, 
505, 507, 526, 528, 533, 
541, 556, 557, 561 

Bevk Jože 27, 197, 549 
Bezeljak Franc Ciril 488 
Bianco Vincenzo - Vittorio 133,

158, 198, 232, 233, 270, 
271
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Biber Dušan 145 
Bidovec Stane - Nande 461, 473, 

493
Birkelbach Jezeršek Hilda 82, 84, 

175, 279, 282, 283, 292 
Bitežnik Jože - Medved 141 
Bizjak Tone 505
Bizjak Stane - Kosta Dobravc 78,

262, 263, 384 
Bjeloš Nenad 552 
Blatnik John 558 
Blažon Mario - Bruno 271 
Bogomolov Boris Nikolajevič 193 
Bohak Alojz 65 
Bohinc Rozika 186 
Bojc Pavle - Stjenka 82, 86, 175, 

279, 282, 283, 292, 294 
Bole Dušan 35, 36, 40, 60, 193, 

246, 292, 521 
Bore Mavricij - Šimen 118 
Borghese Bruno 271 
Borštnar Jože 141, 193 
Boža 226
Božovič Radomir - Raco 185 
Bračič Mirko 59, 61 
Brajnik Edo - Štefan 384, 478, 484 
Brajnik Rudolf 461, 463, 465, 466,

471, 472 
Bratko Ivan - Andrej 163, 176, 

202, 225, 487, 488, 550 
Bratož Lojzka 461, 463, 470, 475, 

477
Bravničar Dušan - Veljko 79, 383
Brecelj Anton 327
Brecelj Bogdan 136, 252, 272,

361, 412, 428, 501 - 504, 
528, 556

Brecelj Marijan - Miha B. 141, 204,
226, 245, 250, 255,
297-303, 305, 310-318, 
321-337, 339, 340, 342,
344, 346, 348, 349,
351-353, 357-359, 360-369, 
371-383, 385, 386, 388,
389, 393-396, 398-408, 
412-417, 426, 428,
430-432, 438, 466, 472,
514, 515, 517, 519, 521- 
536, 539, 541-543, 545- 
548, 550-556, 558, 561 

Bregar Vojislav - glej Grbec Lojze 
Brejc Jože - Franček Jeriša 305,

317, 388, 409

Brejc Tomo 73, 74, 99, 102, 106, 
109, 110-113, 115, 199, 
205-207, 218, 251, 252,
406, 503, 531, 549 

Brelih Miloš 323 
Brilej Jože - Bolko 46, 243, 307,

431
Brilej Marta 45, 187 
Brodar Ivan 116 
Broz Josip - Tito 17, 23, 25, 26,

59, 60, 69, 78, 83, 88, 89,
91, 94, 97, 103, 109, 113, 
127, 128, 133, 145-148, 
150, 177, 190, 195, 203, 
240, 250, 254, 258, 284, 
285, 288, 304, 321, 322, 
334, 350, 360, 369-372, 
387, 390, 392, 396, 406,
412, 417, 426, 447, 467, 
470, 495, 499, 529, 533, 
539, 544, 545, 547, 550,
557

Budihna Karmel 524 
Bukovec Lojze - Nani 176 
Busar Maček Tilka 81, 189

C
Cajnkar Stanko 100, 401 
Cankar Ivan 18, 22, 44, 46, 198, 

320, 379 
Cerar Zinka - Zdenka 319 
Cerkvenik Gregor 265 
Cerutti Guido 467 
Cetina Franjo 524 
Churchill Sir Winston 25,

144-148, 152, 350, 370, 
426, 499, 539 

Cibic Leon - Tomaž 85 
Cimerman Vida 82,84 
Colarič Lojze 185 
Colja Pavla 461, 465, 473 
Crnkovič Jože 186 
Cunder Stane 198 
Cvetkovič Dragiša 255 
Cveto 33

Č
Čepeljnik Franc 80 
Čepič Maks - Iztok 62-64 
Čepič Zdenko 560 
Čermelj Lavo, Lavoslav 100, 128,

134, 152, 153, 256, 257,
430, 499, 540, 541, 551
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Černe Franc - Klemen, Klement
351, 384 

Černe Stane 264 
Černej Darko 166, 219, 298, 327,

375, 380, 389, 393, 395, 
400, 402, 438, 441, 442, 
448, 449, 511, 520, 526,
542

Černetič Avgust 401 
Červan Vipotnik Olga 82, 85, 86, 

279
Červič Stanko - Samo 64 
Čižmek Boris - Bor 31, 141, 264 
Čolakovič Rodoljub - Ročko 41 
Čuček Franc - Črnivc 18

D
Dedijer Vladimir 341,342 
De Gaulle Charles 143 
Dequal Krivic Ada - Hana 32, 33, 

41, 50, 56, 76, 80, 171,
173, 238, 386 

Dermastia Marjan - Urban 17 
Dermastia Mihaela - Mara 272,

456
Destovnik Karel - Kajuh 375 
Deželak Barič Vida 8-11, 29, 46,

58, 75, 100, 101, 104, 111,
124, 230, 233, 242 

Di Furio Fernando 318 
Diacci Alojz 549 
Doberlet Milenko 81, 265 
Dobrila Pavel 306 
Dobrovnik Rupert 532 
Dolenc Francka 163, 164, 182 
Dolenc Jože - P,, Profesor 320, 335 
Dolenc Milan 265, 266 
Dolfmeister Anton 169
Dolgan Ervin 175, 279, 282, 283
Dolinšek Jože 520
Dolinšek Lavoslav 383, 512, 546
Dolinšek Tone 8-10
Domeniš Mirko 504
Dornik Šubelj Ljuba 41, 75, 87, 97,

125, 141, 153, 193, 203,
248, 530, 531

Dougan Danilo 252, 380, 385 
Dragar Anton - Nedeljko 500 
Draksler Jože - Polh 18, 319 
Draksler Marija - Marjana

246, 305 
Drapšin Petar 268 
Drenik Ferdo 264

Drnovšek Darinka 12 
Družina Andreana - Olga 264 
Dugulin Avgust 461, 473, 475, 

500
Duhovnik Ivan 265 
Dujc Albin - Brkin 252 
Dular Lojze 339, 348, 388, 438,

441, 447, 512, 514, 535, 
548, 553 

Dunaj Alojz - Jastreb 62 
Dvojmoč Tone 35, 36, 40, 60, 78, 

193,214,229,230,521

E
Engels Friederich 143 
Erbežnik Miljutin - Ljuti 65, 66 
Erjavec Ivan 532 
Eržen Janez 383

F
Fajdiga Ivan 188
Fajfar Tone - Gašper 41, 201, 207, 

208,219,249,255,296, 
297, 301-303, 306,
309-313, 315-317, 319,
320, 324, 326, 328-332, 
334, 338, 339, 349, 356,
357, 364, 365, 367, 368,
371-374, 376, 377, 379, 
381 382, 386, 388, 389, 
393, 394, 398, 399, 402, 
403, 405, 407, 410, 412,
414, 432, 438, 514, 519, 
524, 526, 528-531, 533, 
547, 548, 550, 552, 558 

Falet Sonja 412, 528 
Fantini Mario - Sasso 271, 501, 

504
Farčnik Franc 8, 9 
Farkaš Jakob 64 
Fašalek Maks - Ludvik 38 
Ferenc Tone 90, 298, 338, 343, 

354, 349, 356, 363, 369,
393, 401, 438, 440, 459,
462, 499, 514, 516, 520,
526, 528, 532, 539, 541,
547, 553 

Ferfila Ignac 173,210-212 
Ferfolja Josip 128,551 
Ferjančič Edvard (Edko) - Taras 

100,231,540 
Ferjan Rudi 186 
Ferlež Ivan - Milan 97, 225
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Filipič Alojz 100 
Filipovič Sulejman 376, 377 
Fir Regina 186 
Flegar Avgust 532 
Fornazarič Peter 500 
Fornazarič Živa 232 
Franco Francisco 150 
Franko 270
Frankič Mirko - Tilen 18, 326 
Füchsel Roman 205 
Fürenberg Friedl 224 
Furlan Boris 256, 272, 273, 387 
Furiano (Peter) 91

G
Gabrovec Milica - Lenka 262 
Galič Ivan - Jovo 173, 214 
Gangl Engelbert 411,528 
Ganziti Rudolf - Grad 167, 400 
Garibaldi Giuseppe 19, 271 
Gasparič Maks - Gašper 39,

61-66, 166, 170, 246, 262, 
400

Gašperšič Franc - Črednik 317, 
322

Gašperšič Gabrijel - Gusti 304 
Godeša Bojan 22, 23, 241 
Godina Ferdo - Marko 41, 285 
Golob Majla 265 
Golob Roman 442, 456 
Gombač Metka 504 
Gombač Milan 220, 226 
Goodwin James 68,75 
Gorjup Ivan 82, 175, 279, 304 
Gorše Mirko - Iztok 82, 86, 279,

282, 283, 292 
Goršič Milko - Venigerholc 171 
Gosar Andrej 93, 128, 178 
Gradnik Ivan 139 
Grbec Lojze 163,164 
Gregorač Ignac - Vid 203 
Gregorčič Simon 57, 176, 265, 

423, 541, 546 
Greif Martin - Rudi, Rudo 263, 464 
Grobler Alfred 532 
Grol Milan 256, 257, 429 
Gruden Ivan - Peter 81 
Gruden Josip 513 
Gubec Matija 139, 158 
Gustinčič Dragutin 255, 257 
Gušič Ivan 186 
Guštin Damijan 560 
GutovnikJože 124

H
Haas Herta - Vera Savič 186 
Hace Matevž 172 
Hafner Ančka 173,211,214,264 
Hafner Anton - Robnik 253 
Hafner Vinko 33, 117, 119, 197, 

214
Hebrang Andrija 90, 553 
Henigman Maks 8, 9 
Hilferding Rudolf 143 
Hirsch Karel - Drago 38 
Hitler Adolf 22, 123, 124, 334,

391, 482, 483 
Hočevar Anton 311 
Hočevar Jelka 188 
Hočevar Jože 233 
Hohkraut Lojze 8, 9 
Holy Stanko 532 
Honner Franz 224 
Hren Ludvik 467 
Hreščak Vera 220 
Hreščak Vida 80 
Hribar Janez 185,241,251,255, 

365, 432, 514, 558 
Hribar Jože 234 
Hribernik Rudolf - Svarun 332 
Hutar Vera 248 
Hvastja Marija - Jerca 311

I
Ilc Andrej 411,528 
Ivančič Marija 365 
Ivanič Martin 560 
Ivanjšič Slavko - Boris 64 
Ivkovič Vida 186 
Iztok 85

J
Jakac Božidar 365, 367, 368,

372-374, 395, 435, 448 
Jakac Tatjana 435 
Jakič Ivan - Jerin 17, 264 
Jakofčič Niko 554 
Jakopič Maks 262 
Jaksetich Giorgio 271 
Jan Ivan 116 
Jančar Mica 186 
Janežič Andrej 500 
Janko (Štajerska) 78 
Jankovič Jože 186 
Januarevič Vyšinskij Andrej 216 
Javornik Aleksander - Klemen 187 
Javornik Mirko 91
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Jelačin Stanislav 264
Jelinčič Zorko 252, 499, 540, 541
Jeras Ivan 389
Jeras Josip 42, 203, 298, 327,

340, 341, 343, 345, 347,
352, 353, 360, 362, 365, 
367, 368, 386, 393, 395, 
398, 399, 402, 403,
406-408, 412, 415, 416, 
435, 438, 528, 543, 555 

Jeras Sidonija, 174, 543, 555 
Jere Lojze 265 
Jereb Viktor 488 
Jerič Renato - Ambrož 32 
Jevc Ivan - Čufi 384 
Jevdjevič Dobroslav 153, 156 
Jevtič Dragan 330 
Jezeršek Ivan - Sokol 185 
Jones William 47, 68, 321, 322, 

324, 341, 342, 350, 435,
560

Jordan Marija 220 
Jošt Jože 500 
Jovanovič Arsa 557 
Jovanovič Dragoljub 259 
Jug Avgust 80
Jurančič Jože 167, 226, 246, 381, 

400, 401, 512, 523, 546 
Jurančič Vladimir - Lado 173, 211, 

214, 236 
Juvančič Ivo 103

K
Kadunc Vladimir - Maks 263 
Kalan Franc - Vašič, Evstahij 234 
Kambič Miha 255, 432, 513, 514,

547, 558 
Kamilo Hilbert 176, 190 
Karadjordjević Petar II 365, 412 
Kardelj Edvard - Krištof 8-12, 

15-19, 21-28, 30-35,
39-42, 57, 108, 133, 142,
151-159, 162, 165,
167-172, 177-180, 182,
190, 200, 204, 217, 219, 
221, 222, 224, 229, 232,
253, 254, 259, 276, 297, 
300-304, 306, 308, 309,
312, 315, 316, 318, 320,
321, 324, 325, 328-332, 
334-338, 341, 343, 345, 
346, 348, 360, 365-369, 
376-379, 382, 384, 386,

387, 398, 399, 401-404,
431, 432, 517, 539,
541-544, 546, 553, 557,
561

Kardelj Pepca 8-10, 20, 34, 35, 41, 
50, 75, 76, 86, 88, 92, 95, 
96, 115, 126, 127, 129, 132, 
137-139, 142, 159, 165,
169, 171, 175, 177, 179, 
180, 191, 194, 200, 201,
204, 276, 386, 395, 398 

Karlin Alma Vilibalda Maksimiljana 
183

Karlo (Štajerska) 78 
Kašper Tilčka - Diana 65, 66 
Kautsky Karl 143 
Kavčič Ivan - Nande 9, 307, 326, 

330, 333 
Kavčič Stane - Djuro 9, 10, 70, 83,

165, 177, 278, 280, 304,
365

Kavs Franc 252 
Kern Franc 524, 525, 546 
Kersnik Stane - Stane Jelovčan 120 
Keršič Ciril - Metod 105 
Kidrič Boris - Peter 8-12, 15, 16, 

18-20, 22, 25-28, 34, 35,
39, 40, 44-49, 51-61, 63,
64, 66, 76, 87-93, 95-99,
102, 107, 109-115,
118-120, 125, 127-133,
135, 137, 139-142, 152,
156, 157, 159, 163, 165, 
167, 169-171, 177-183, 
189-191, 194-196, 199-203, 
205-209, 212, 215-218, 
221-230, 234, 236,
240-249, 251, 253-255,
257, 260, 261, 266, 267, 
269-274, 276, 296, 297, 
300-305, 307, 308,
310-312, 317-322, 324, 
327-331, 333, 336, 339,
341, 345-352, 354, 356,
357, 359-369, 372-387,
389, 390, 392-394, 396,
398, 399, 401-405,
407-413, 415-417, 426-428,
430-432, 438, 447, 449, 
453-455, 514, 516, 517, 
519-526, 528-535, 539, 
541-544, 547, 548,
550-554, 556-558, 561
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Kidrič Zdenka - Marjeta 183, 238, 
257, 305, 309, 367 

Kilibarda Mile 250 
Kimovec Franc - Žiga 30, 68, 73,

74, 102, 103, 108, 109, 111,
112, 140, 232, 503 

Kirbisch Jolanda 41 
Kirn Marija 68
Kladi var Jože - Leon 78, 84, 175, 

279
Klanjšek Jože - Vasja 45, 46 
Klemen 272 
Klinc Francka 183 
Klopčič Mile 197, 216, 374, 531, 

558
Kmet Silva 189
Knez Rudi - Silas 30, 31, 65, 210 
Knol Vinko 532 
Kobe Božo 225, 551 
Kocbek Edvard - Pavle 100, 249,

297, 302-304, 306, 309,
310, 315, 317, 318,
320-322, 324, 326, 327,
329-332, 335-338, 341, 
343-353, 356-361, 364-368,
371, 376-379, 382, 386,
387, 402, 561 

Kocbek Jože 193,246 
Kocjančič Boris 401, 513, 520 
Kodrič Rudi 499, 541 
Kogej Vasja 214
Kogoj Bricelj Ivica - Marjanca 82, 

84, 175 
Kokošina Jože 265 
Kolenc Riko 311 
Kolman Stane 19 
Komel Franta 61, 66 
Konvalinka Sava 185 
Kopitar Jože - Gregor 43, 188,

235, 244 
Koplenig Johann 224 
Korun Milan 120 
Kos Leopoldina 189 
Kos Martin - Čiček 262 
Kos Miroslav - Miško 64 
Kosanovič Sava 558 
Kostjukovski Georgij 194 
Košak Milan 272 
Koščak Jože - Krištof Novšak 384 
Košir Božo 459
Košir Fanika, Fani - Meta 32, 246 
Košir Fedor 380, 385 
Kovač Albert - Peter 384

570

Kovač Albin 461, 473, 505 
Kovač Stane 166, 167, 207, 208,

298, 393, 395, 402, 412, 
413, 415, 416, 426, 428, 
431, 512 

Kovač Stanko 400 
Kovač Szabo Ida 42 
Kovač Štefan 8, 9 
Kovač Tone 26 
Kovačič 473, 475 
Kovačič Oskar 8, 9 
Kovačič Slavko 188 
Kovačič Stane 524 
Kozak Ferdo 255, 296, 432, 512, 

551, 558 
Kozak Juš 523, 535 
Kozina Marjan 38, 265, 381 
Kozulič Karlo 233 
Kozak Lado 336 
Kožar Janez - Prajer 188, 315 
Kračun Valentin 265 
Kraigher Boris - Janez 8-11, 28, 

30-32, 44, 46, 52, 55-58, 
70-77, 80, 87, 88, 90, 91, 
94, 95, 98, 99, 102, 110, 
112-114, 119, 120, 122,
125, 127-130, 132-134,
136-140, 142, 152, 156,
159, 161, 165, 169, 170-
172, 175, 177, 180, 183, 
184, 191, 194, 198-200, 
204-206, 212, 214, 215,
217, 221-227, 229, 230, 
235, 237, 239, 241, 243, 
247-249, 251, 252, 269,
270, 272, 292, 298, 307, 
365, 402, 403, 405, 407, 
409, 410, 414, 426, 428, 
501-504, 532, 547, 548,
550, 556 

Kraigher Dušan 39 
Kraigher Mira 555 
Kraigher Sergej - Andrej 35, 36,

40, 43, 246, 247, 262 
Kraigher Vito - Stanko 48, 186, 

218,225,251,347,380, 
384-386, 395, 551 

Kraigher Živa - Ksenija 232 
Kralj Jože 380, 524 
Krall Jože 11,316,364,448,526,

527, 530, 533 
Kramar Alojzij 438 
Kramar Jože - Juš 263



Kramarič Jože 186 
Kranjc Cene 398, 409 
Kraševec 265
Krašovec Stane 375, 515, 520 
Kremžar Ludvik 266 
Krese Franc - Čoban 318, 319 
Krese Leopold - Jošt 30, 73, 74,

102, 500, 503 
Kristan Etbin 150 
Krivic Vladimir 9, 10, 39, 41, 42, 

50, 55, 56, 171, 174, 183,
189, 190, 358, 361, 362,
375, 382, 386, 389, 393, 
395, 397, 431, 516, 520 

Križnar Ivan 116, 132, 234, 235 
Križnič Edvard 265 
Krmelj Maks - Matija 33, 40, 118,

189, 214, 220, 298, 365, 
380, 402, 410, 412, 415, 
416, 426, 428, 431, 513 

Kronegger Bračič Slava - Mira 45,
173, 214 

Krstulovič Vicko 557 
Krt 239
Kržišnik Anton 43,221,249,347,

356, 365, 369, 389 
Kuhar Ivan 381 
Kuhar Lovro 190 
Kukanja Angelo 100, 134 
Kukovec Alfonz 265 
Kumar Andrej - Stric Marko 174,

183, 461, 473, 475, 480, 
483

Kumbatovič Filip 340, 360, 374,
380, 438, 441, 528, 531 

Kumše Franc - Stamenko 44 
Kuntarič Franc 80 
Kušič Metod 239 
Kužnik Henrik 549, 551, 555 
Kveder Dušan - Tomaž 9, 10, 22, 

23, 46, 58-61, 63-66, 70, 
78, 99, 104, 106, 108, 109, 
113, 117, 121, 124, 125, 
127-129, 242, 243, 246,
250, 261, 266, 270, 271, 
312

L
Lacko Jože 8, 9, 65, 131 
Laharnar Andrej 57 
Lah Borivoj - Boris 214 
Lah Dušan 265 
Lampret Jože 193,195,246

Laurenti Eugenio - Genio 501, 
504, 557 

Laurenti Mauriuccia 233 
Lavrič Janko 555 
Lenarčič Marjan - Tomo 86 
Lenart 33
Lenščak Zdravko 75 
Lepin Jože - Ris 264 
Leskošek Franc - Luka 8-11,

15-17, 19, 20, 24, 26, 27,
29, 31-33, 35, 36, 38-41, 
44, 46, 52, 53, 55-60, 66,
69, 72, 74-82, 86-88, 90,
92, 94-99, 102, 110-112, 
115, 117-120, 125-127, 
129, 130, 132, 134,
137-140, 142, 151, 152,
154, 157, 159, 161, 165,
175, 191,195,207,208,
213, 215, 218, 224, 230,
239, 241, 244, 248, 249,
251, 253, 255, 260, 261,
266, 268-270, 272, 273,
297, 302, 303, 308, 309,
313, 316, 318, 321, 322, 
328, 329, 331, 336, 339,
349, 353, 365-368, 379, 
381-384, 386, 389, 393, 
395, 396, 398, 400, 402,
403, 412, 413, 415, 416,
426, 428, 431, 432, 438,
462, 480, 485, 495-497,
514, 519, 521, 522, 524, 
526, 528-531, 533, 534, 
539, 541, 542, 552-556, 
558, 561 

Leskošek Marija 174, 199 
Lešnik Ivan - Pohor 66 
Levar Ivan - Grof 314 
Levstik Andrina 246 
Levstik Jože - Vid 166, 225, 230, 

245, 347, 381, 400, 438,
442, 443, 449, 456, 459, 
512, 513, 535, 551, 554,
555

List Franček - Marko 305 
Lizzerò Gino - Etore 271 
Lizzerò Mario - Lima 271 
Ljubič Matko 27, 197 
Logar Cene 220, 236, 322, 336, 

409, 414, 546 
Logar Jože - Slovan 185 
Lokar Danilo 461, 466, 473,
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475-478, 480, 483-488, 
491, 492, 494, 495 

Lokovšek Ivan - Jan 18,238 
Lubej France, Franjo - Drejče 297,

300, 302, 303, 310, 317,
326, 328, 339, 345, 347,
350, 357, 359, 362, 364, 
365, 367, 368, 372-374,
376, 377, 379, 382, 386, 
387, 393-397, 399, 400, 
402, 403, 405-408, 412, 
413, 415, 416, 426, 428, 
431, 438, 518, 528-531,
533, 534, 539, 541-543, 
545, 547, 550, 552, 554,
556, 558, 561 

Lubi Jelka 438 
Lukan Mitja 245 
Lukman Ciril - Anjo 236 
Lunaček Pavel - Igor 347, 365,

367, 368, 375 
Lupša Janez - Danilo 38, 64 
Luter Drago - Bratec, Vlado, Bek, 

Steklov 190, 237 
Lutman Maks 461, 463, 465, 466,

472, 478 
Lužnik Stane 265

M
Maček Ivan - Matija 8-10, 12, 15,

19, 20, 26, 29, 34, 35, 39,
40, 44, 46, 48, 51-53, 55- 
57, 87-90, 92-96, 98, 99,
102, 106, 111-113, 115, 
119, 120, 122, 124, 
126-128, 130, 132, 134,
137-140, 142, 155, 159, 
161, 163, 165, 167, 171,
172, 175-179, 181-183,
186, 190, 191, 193, 194, 
196, 197, 200, 201, 
203-205, 207, 208, 214, 
216, 217, 221, 223, 225, 
227, 228, 230, 235, 237, 
240, 241, 243-249, 253,
254, 261, 266, 267, 269, 
274, 298, 325, 365, 367,
380, 382, 383, 402, 405,
407, 412, 415, 416, 426, 
428, 431, 512, 530, 531 

Maček Polde - Borut 81, 174, 187,
263

Maček Vladimir, Vlatko 334, 377

Magišta Jože 265 
Magovac Božidar 377 
Mahnič Angelca 73 
Mahnič Rudi - Brkine Rudo 461,

465, 470, 473 
Maier Kaibitsch Alois 124 
Maister Rudolf 263 
Majcen Dušan - Nedeljko 210, 

214,304,306,318,319 
Majcen Franček 335,521 
Majcen Sandi 351, 365 
Majcen Tončka 262 
Majhen Vlado - Rafael 263 
Malešič Franc - Kosta 43 
Maležič Matija - Ciril 36, 43, 86,

87, 193, 238, 246, 263, 531 
Malnarič Jože - Križevski 185, 210,

214, 238,
Marcon Vincenzo 461,463,468, 

470, 473 
Marega Ferdinand 461, 463, 470, 

473
Marenče Stanko 265 
Marentič Janez 8, 9 
Margotti Carlo 100, 103, 231, 421 
Marinko Miha 8-12, 53, 56, 58,

70, 72, 74-77, 80, 82,
86-88, 90, 96, 132-134,
138-140, 142, 152-154,
189, 198, 202, 213-215,
227, 230, 234, 235, 255,
271, 274, 298, 402, 412,
413, 545, 552, 553 

Marko 141
Marn Janez - Črtomir 46, 198, 388 
Marolto Luigi 318 
Marovič Dino - Gino 256, 272 
Marušič Darko - Blaž 24, 279,

461, 464, 473, 480 
Marušič Drago 97, 98, 250, 389, 

411,426,528,529 
Marušič Fanika 233 
Massola Umberto - Quinto 22, 25, 

227
Mastnak Pavla - Luša 319 
Matevž 32, 239 
Mavrovič Ivan - Ivanov 311 
Mazovec Jože 384 
Medvešček 491
Megušar Milan - Borut 299, 354,

515, 516
Mekina Leopoldina - Polonca, Mimi, 

Bogo, Trdina, Nežka,
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'

Mlakar, NagličII, Roman, 
Marija 247, 248 

Melaher Jože - Zmagoslav 192 
Mencej Martin 163, 176, 218, 380, 

548
Mezgec Ivan 493 
Mezgec Jože, Josip - Franc 24, 

461, 473 
Mihailovič Dragoljub - Draža 63, 

134, 146, 150, 151, 153, 
198, 249, 310, 313, 333 

Mihelčič Jože 8, 9 
Mihelič Slavka 186 
Mihevc Edo - Dore 210, 212, 213, 

307
Mikulič Karel - Kori 188 
Mikuž Metod 22, 23, 100, 104,

123, 272, 298, 321, 354,
362, 363, 365, 367, 368,
372, 389, 395, 399, 401, 
499, 546, 556-558 

Milavec Lado - Vladimir 381, 382, 
438, 441, 512, 521 

Milič Danilo 475, 479, 480, 486,
487, 488, 495, 505 

Mišigoj Dana 305, 323 
Mlakar Alojz - Ljubo 188, 263 
Mlakar Boris 34, 177, 192, 320 
Mlinarič Ludvik - Ivanov 264 
Möderndorfer Vinko 245 
Modic Lev 197 
Mohorčič Ivan 473 
Mohorčič Slavko 461, 465 
Mohorič Milena 225, 512, 541,

551
Molek Jože - Puntar 189 
Moor Peter 90,91 
More Žan 190 
Mozetič Milena 532 
Možina Boris 500 
Mrgutu 22
Mussolini Benito 145, 156, 329 

N
Nagode Črtomir 256, 387 
Nedič Milan 240 
Nedog Alenka 279 
Nemec Ivan - Vojko Goričan

28, 30, 35, 38, 39, 40, 43,
60, 63, 66, 192, 193, 195,
228, 246, 365, 521 

Nemec Roza - Cvetka 461, 463,
465, 470, 472, 475, 488,

493
Novak Ante 220, 264, 273 
Novak Franc 383 
Novak Franjo 441,513 
Novak Ivan - Očka 35, 36, 173,

176, 235, 351, 365, 367,
368, 380 

Novak Karel 156, 333, 467 
Novak Leon 8, 9 
Novotny Mirko - Memo 66

O
Oblak Čarni Marija 298 
Oblak Maksimilijan - Milan 45 
Obračune Rudolf - Cedrik 314 
Ocepek Angela, Angelca 9, 10, 49, 

50, 53, 55, 56, 81, 86, 132, 
166, 169, 171, 173, 174, 
177-179, 181, 182, 191,
196, 200, 202, 205, 208,
218, 221, 226, 227, 298, 
402, 403, 405, 407, 409,
415, 416, 554 

Ocepek Lojze 31, 77, 79, 97 
Ogrizek Anton 192 
Osolnik Bogdan 20, 33, 60, 69,

70, 73, 99, 116, 121, 122,
126, 215, 253, 274, 304, 
308, 311, 316, 317, 322, 
339, 346, 438, 441, 449,
531, 532 

Ostrovska Milica 64-66, 192 
Oswald Stane 81, 166, 245, 389, 

395, 400, 513, 514 
Otavnik Leon 264

P
Padoan Giovanni - Vanni 271 
Pakiž Silverij 513, 543 
Paulin Maks 524 
Pavletič Frank 321, 322 
Pavlič Stane 273, 383, 459, 513, 

535
Pavšič Ivanka - Pavla 81, 188 
Pavšič Marijan 266 
Pavšič Štefan - Jure 208, 263, 307, 

380
Pavšič Vladimir - Matej Bor 375 
Pehaček Rado 98 
Pekarek Miroslav 524 
Pelikan Egon 141 
Penca Jože - Dečko 305, 351, 365, 

367, 383, 387, 459, 535

573



Perc Miro - Maks 77, 238, 243,
252, 384 

Per Janez 265 
Perko Andrej 536 
Perko Vencelj 8, 9, 36, 37, 244 
Perovšek France - Lado Krčan 234 
Perpar Vekoslav - Vrbinc 197 
Peršolja Jožef - Filip 493 
Pervanje Edvin 233 
Petač Valentin 12 
Petejan Jože 120 
Petek Fran 117 
Peterin Stanko 503 
Peternelj 488
Peternelj Anton - Igor 33, 40, 189, 

253
Petkovšek Rudi 265
Petrič Jože 463,468,471,476,

477
Pevc Franc 198 
Piers, major 558

Pijade Moša 54, 55, 376, 519, 522, 
523, 560 

Pirjevec Dušan - Ahac 33, 69, 99, 
122, 125, 127, 205, 206,
262, 461, 463-465, 469, 
470, 472, 473, 479, 480,
484, 531, 532 

Pirkovič Franc - Čort 239 
Pirkovič Ivo 375, 385 
Pišler 264 
Podgornik Karel 492 
Pogačar Rado 549 
Poglajen Franc - Kranjc 184 
Pohar Lado - Damjan 233 
Pokorn Jože 255, 432, 514, 551, 

558
Pokovec Franc - Poki 236 
Polak Bojan - Stjenka 384 
Polič Radko 316, 395, 398, 403 
Polič Zoran - Marko 78, 81, 167, 

221, 245, 250, 255, 297, 
302, 303, 309, 314, 317,
318, 325, 332, 334-336, 
341, 342, 346, 347, 349, 
365, 367, 368, 372-374,
381, 394, 399, 400, 402,
412, 413, 415, 416, 426, 
428, 431, 432, 514, 
519-522, 529, 531, 534, 
536, 539, 542, 552,
554-556, 558, 561

Poljšak Erna - Tanja 473, 499, 541 
Popit France - Jokl 41, 42, 50, 55,

56, 87, 188, 304, 315, 322, 
328, 380, 386, 393, 406, 
520, 531 

Popivoda Krsto 142 
Popivoda Petar - Pero 44, 180,

184, 318 
Potočar Stane - Lazar 158, 239 
Potrč dr. Jože 8, 9 
Potrč Ivan 226, 398, 4M  
Povh Dušan 250 \
Praprotnik Cvetka - Štefka 30, 31 

193, 246 
Preatoni Angelo - Elko 167, 400 
Premrl Janko - Vojko 57 
Prešeren France 105, 124 
Pretnar Janez 500 
Prichard Hasqit - Alfgard Cahusak 

125
Prijatelj Drago 311 
Primožič Franc - Marko 69, 78,

527
Primožič Ludvik - Milan 263
Prinčič Jože 514
Pristavec Bojan 470, 475, 476
Prosen Jurij 541
Prosenc Josip 499
Prosenc Živojin - Palček 198, 311
Prušnik Karel 262
Prvanja Stanko 504
Puc Boris 400, 503, 504
Puhar Helena 174, 306, 555
Purič Božidar 529
Pust Anton 525
Pustišek Drago 336

R
Raduha Štefan 38 
Raj akovič Janko 319 
Rajner P. Erklavec 176, 179 
Rajšp Ludvik 38 
Rajšter Jože - Marjan 85 
Rak, polkovnik 557 
Rakar Francka - Iva 81, 188, 199, 

262
Rakuša Jože 524 
Ravbar Jože - Gregor 187 
Ravnihar Evgenij, Jože 529 
Ravnikar Anton 382, 442 
Ravnikar Jelko 543 
Razdrih Feliks 189 
Rebarič Olakovič 552
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Regent Ivan 256, 272, 558 
Reja Dušan 512 
Rektor 271
Renko Stane - Mišo 71 
Repič Viktor 42, 336, 339, 348,

381, 383, 438, 441, 449,
512

Rešeta Antonija 188
Reven Zdravko 525
Ribar Ivan 304, 350, 360, 376,

392, 447, 519, 523, 557, 
560, 561 

Ribičič Mitja - Ciril 31, 40 
Ribič Lojze 166 
Ribič Tone 32 
Ribnikar Vladislav 228 
Riha Lado - Tomaž 384 
Rihtarič Stanko 65 
Robnikar Vladislav 411 
Rojec Lojze - Miha T. 31, 75, 79, 

339, 347, 349, 348, 359 
Roosevelt Franklin Delano 350, 

360, 369, 370 
Rossi Ermanno 318 
Rozman Franc - Stane 44, 70, 142,

152, 325, 326, 365 
Rožman Gregorij 321 
Rudolf Ivan 358 
Rudolf Janko 332 
Runko Stane - Mišo 77 
Rupe Renko Francka - Zdenka 82, 

84, 189
Rupena Mara 186, 214, 226, 305,

336, 351, 365, 406 
Rupena Zora - Katja 175, 246,

279, 283, 284, 292 
Rupnik Leon 78, 94 
Rupreht Uroš 505 
Rus Josip - Andrej 198, 249, 296,

297, 300-303, 309, 310,
317, 319, 321, 324,
330-332, 334, 338, 342,
346, 350, 352, 353, 356,
357, 359, 364, 365, 
367-370, 377-380, 382,
386, 394, 402, 431, 519,
522, 523, 524 

Russell Earl Browder 142, 143 
Rutar France 265 
Ružič Kraigher Mira 174

S
Saje Franček 320 
Saje Jože 198
Saje Ljudmila - Maruša 173, 214 
Salamon Franc 8, 9, 11 
Sašek Slavo 186
Sedlar Saša 443, 512, 513, 523, 

548
Semič Stane - Daki 179, 184, 185,

239, 365 
Seražin Miro 265 
Sernec Dušan 221,298,327,336, 

339, 341-343, 345-348,
352, 353, 360, 362, 364, 
365, 367-369, 375, 389,
391, 435, 438 

Seton Robert William - Watson 146 
Seton Christoper - Watson 146 
Sever Božo 44, 77 
Sevnik Franjo 383, 513, 524, 535 
Sforza Carlo 145 
Sienčnik Luka 547 
Simčič Branko 381, 438, 443 
Simich Alexander 321 
Simovič Dušan 255 
Sitar Meta 45, 175 
Skupovec Gorazd 264 
Slapničar Jože 441,443 
Slapšak Božidar 525 
Slavik Slavoj 134 
Sluga Jože - Lenart 31, 32, 40, 71, 

78, 117, 118, 272 
Smodlaka Josip 152,530 
Smole Jože 238 
Smolej Viktor 380,401 
Snoj Franc 255, 432, 514, 558 
Somrak Janez 311 
Špindler Dušan - Spiro, Špiro 28,

29, 30, 35, 36, 40, 61-66,
166, 170, 262, 400 

Srebrnič Jože 20, 25, 53, 73, 74,
103, 111, 112, 488, 494, 
495, 560 

Sršen Rudolf 38 
Stadler Franc - Pepe 384 
Stalin Josip Visarionovič Džugašvili 

78, 111, 215, 258, 350 
Stanič Milan - Sašo 64 
Stankovič Siniša 557 
Stanovnik Janez - Tine Koren 42, 

77, 231, 252, 304, 308,
311, 316, 317, 322, 328,
336, 375, 380, 386, 516,
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520, 532 
Stante Jernej 347, 356 
Stante Jurij 500
Stante Peter - Skala 29, 35, 36, 38, 

39, 43, 63, 365, 380 
Stegnar Andrej - Silvo 234, 235 
Stepišnik Vladimir 264 
Strle Franc - Nino 45, 318 
Stevenson Ralph Skrine Clarmont 

258
Stojadinovič Milan 255 
Stopar Viktor - Silvo 8-10, 20, 29, 

30, 35, 36, 38, 39, 43, 166,
170, 278, 384, 400, 520 

Stranic Vesna 319 
Strmecki Maks 8, 9 
Sussi Luigi (Sosič, Susig, Alojz)

491, 492 
Svetek France 42, 119, 120,207, 

208, 249, 298, 327, 332, 
334, 339, 341-343, 352,
353, 360, 364-366, 369, 
380, 386, 389, 391, 393, 
395, 398, 402-408, 410-
413, 431, 435, 438, 542 

Svetina Albert - Erno 68, 71,
76-80, 171, 243 

Svetina Vladimir - Ivo 247, 248

Š
Šali Franc 311 
Šaranovič Milovan 307, 330 
Šavli Oskar 503 
ŠčekVirgilij 141
Šentjurc Lidija - Joža 8-10, 13, 19,

30, 31, 34, 35, 50, 53, 55,
57, 69, 70, 71, 73, 74, 102,
111, 115, 122, 123, 133,
140, 141, 197, 232, 235,
240, 241, 243-248, 251,
253, 261, 263, 266, 269, 
270, 274, 320, 327, 362,
414, 417, 532, 558 

Šiker Rudolf - Hanibal 64 
Šinkovec Groga 461, 473, 488 
Škapin Ivanka - Ema 499, 540,

541
Škerlavaj Milan - Petrač 185 
Škerl France - Nuškin, Bregar 220,

272, 331, 332, 389, 512, 
523, 545, 551,

Škerlj Franc 365 
Skrabar Janez 187

Skrabar Stane - Braškar 226 
Šlander Mica 35, 36, 186, 194, 

195, 246, 305, 365, 367, 
368

Šlander Slavko 8, 9, 11, 330 
Šlibar Martin 311,388 
Šmajd Albin 320 
Šmid Stanko 182, 185, 187 
Šmon Franc 247 
Šnuderl Ela - Mara 61, 65 
Šnuderl Makso 61, 138, 218, 219, 

257, 298, 327, 338, 
343-350, 352-354, 359-361, 
363-366, 380, 383, 385, 
386, 395, 396, 401-403,
407, 408, 412, 413, 435, 
440, 450, 500, 516, 519,
521, 523, 525-527, 530, 
534-536, 541, 546, 558 

Šolar Jakob 128,178 
Sorovič Danilo 139 
Šoštarič Lojze - Peter 173, 214 
Špacapan Avgust - Strnad 32, 33 
Špacapan Miro 461, 463, 470, 472 
Šterk Karl - Ciril 141 
Stesi Jurij 29, 38, 46, 58, 62, 65, 

66
Stih Bojan 137, 226 
Štor Stanko 225, 551 
Štrucelj Franc - Cigo 62, 63 
Štrukelj Jože 500, 536 
Štucin Jaka - Cvetko 30, 73, 117,

119, 488 
Štuhec Martin - Prlek 62, 64 
Šturm Franc 296, 327 
Šubašič Ivan 88, 89, 91, 94, 97,

103, 108, 113, 127, 128, 
146-148, 150, 219, 221,
250, 256, 258, 387, 396, 
412, 426, 429, 529, 533,
550

Šumenjak Slobodan - Feks 41 
Šumrada Vinko - Radoš 137 
Šušteršič Anton - Tine Železnik

189, 207, 218 
Švajncer J.J. 552 
Švara Dušan - Dule 264

T
Tanaskovič Rajko 44
Taufer Karel 214
Tavčar Draga 493
Tavčar Franc - Rok 44, 46, 57, 227
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Tavčar Marko 141 
Tejkal Jože 279, 304 
Tekavec Jože - Pepe 188 
Tepina Marjan 513 
Terčak Stane 131 
Tischler Joško 117 
Tlaker Ivan - Luka 29, 38 
Togliatti Paimiro - Ercoli 57, 137,

144, 227
Toman Tone 67, 208, 245, 298,

402, 512, 545 
Toman Simončič Jožica 67 
Tominšek Teodor 347,356 
Tomšič Svetina Mira - Vlasta 10,

67, 216, 219, 242, 246, 247, 
257, 260, 313, 320, 332,
414, 430, 513 547, 552 

Tomšič Tone 8-12,59 
Tomšič Vida 8-11, 13, 19, 29, 35, 

38, 44, 49, 53, 58, 66-68,
70, 72, 75, 76, 78, 80, 82, 
84, 86, 88, 91, 94, 99, 100, 
113, 127, 130, 132, 138, 
139, 142, 159, 163, 165,
173, 177, 181, 183, 186,
191, 194, 199, 200, 205, 
208, 212, 214, 217, 221,
227, 230, 233, 236, 245, 
249, 251, 252, 261, 283,
380, 385, 389, 395, 411, 
416, 432, 503, 514, 528,
558

Tončič Frane 100, 134 153 
Top alo vic Živko 150 
Trampuž 98 
Trampuž Boris 547 
Tratar Ignac 8-10 
Treven Minka - Milica 488 
Trobiš Štefan - Aleš 272,311,312, 

409
Troha Nevenka 109, 111, 141,

145, 198, 241, 249, 251,
271

Trošt Alojzija, Lojzka - Nataša 461,
463, 465, 472, 475 

Trošt Jože 500 
Tršan Lojz 248 
Trtnik Alojz - Matevž 388 
Tschinkel John 168 
Turk Vid 245
Turnher Edmund (Edo) - Primož 

Krčan 298, 304, 322, 336,
351, 402, 403, 405, 410,

412, 414-416, 426, 428, 
431, 451, 512, 535, 536, 
545

Turšič Ivan - Iztok 105 
Tusulin Rastko 256

U
Ude Lojze - U. 320, 335, 375, 385,

395, 401 
Udovič Leon 382 
Urbanc 38
Urbančič Boris 409, 551
Urh Ivan 186
Ursini Uršič Rodolfo 271

V
Vasič Pirjevec Marjeta 84 
Vasja Marko 470-473, 475 
Vavpetič Lado, Vlado 255, 298,

327, 345, 348, 350, 352,
353, 360-362, 364, 365, 
367, 368, 371, 372, 380,
393, 395, 399, 402, 403, 
405-408, 410, 412, 413,
415, 416, 426, 428,
431-433, 435, 438, 443, 
448, 514, 535, 545, 554,
558

Velušček Anton - Matevž 24, 25,
73, 77, 112, 461, 463, 466, 
469, 470, 473, 475, 477,
479, 480, 484, 487, 494, 
499, 541 

Venišnik Milan 381 
Venturini Angel - Mitja 316 
Venturini Aleksej - Šandor 311 
Verdnik Matija - Tomaž 117, 127 
Vesel Peter 185 
Veselko Franjo 409 
Vidmar Josip - Saša 296, 297, 

300-303, 309, 318, 321, 
324, 326, 327, 334, 340,
347, 352, 354, 356-360,
364, 365, 367-374,
376-379, 389, 391,
394-396, 399, 400, 402,
403, 407, 410, 412, 415,
416, 426, 516, 519, 522,
523, 526, 528-531, 533,
534, 539, 542, 543, 545,
548, 550, 552, 554, 556, 
557, 561

Vidmar Tone - Luka Suhadolc 185
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Vidmar Zlata 515 
Vilfan Joža 22-24, 73, 74, 99, 102,

103, 105, 106, 108, 109, 
111-115, 226, 232,
343-345, 350, 365, 380,
431, 461, 463, 469-473,
475-480, 483, 484, 486,
488, 491-496, 499, 501, 
504, 505, 507, 531, 540,
541

Vilfan Marija 176 
Vinkler Venceslav 527 
Vipotnik Albin 8, 20, 29, 31, 32, 

35, 36, 40, 60, 193, 246, 
365

Vipotnik Janez 185 
Višnjevec Ivo 220 
Vitkovič Janez 186, 199 
Vittorio Emanuele II 329 
Vivoda Marjan 218, 219 
Vivoda Milan 500 
Vodopivec Vladimir - Vito 263 
Vodušek Božo 512 
Vodušek Žiga 385, 560 
Vojinovič Aleksander - Vojin 29,

30, 35, 36, 39 
Vojnovič Petar 153 
Volavšek Branko 500 
Voljč Ignac - Fric 36, 40, 315, 384, 

521
Voljč Nace - Drčar 189 
Vošnjak Mitja - Jernej 82, 86, 278,

279, 294, 304 
Vratuša Anton - Vran 41, 90, 137, 

157, 158, 198, 203, 238 
Vrčon Branko 226 
Vrhovec Alojz - Slavko 97, 225, 

263, 307, 393, 512, 531 
Vrhunec Marko 245 
Vrščaj Holy Zima - Nataša 43, 166,

226, 398, 400, 555 
Vujačič Marko 376, 523 
Vujadinovič 376 
Vujasinovič Todor 376 
Vuk France 461, 473, 480 
Vukosavljevič Sreten 529 
Vukovič Vinko - Guzej 38, 39,

62-64

W
Wilson Sir Henry Maitland 147, 

148, 539

Z
Zagernik Ivan - Joco 29, 62-65 
Zakonjšek Rado 80 
Zavrl Albin 549
Zečevič Vladimir (Vlada) 204, 337,

376, 377 
Zemljak Jože, Joško 298, 336,

339, 347, 365, 367, 375,
381, 383, 389, 393, 395, 
402, 403, 405, 407, 412, 
438, 441, 512, 545 

Zidanšek Miloš 8, 9, 11, 61, 165,
264

Ziherl Boris 9, 10, 32, 97, 218, 
296, 310, 322, 375, 380, 
512

Zlatnar Mirko - Pepe, Miklavž 105, 
263, 272

Zornada Albert - Marko Vašan 264 
Zornada Josip - Frenk 70 
Zupan Anton - Nino 74, 225, 551 
Zupanc Ludvik - Ivo 85 
Zupanc Rudi 8, 9 
Zupančič Anton 188 
Zwitter Fran 256, 375, 388, 422,

430, 535, 546

Ž
Žagar 488
Žagar Iztok 175, 181, 279, 282,

283, 292
Žagar Karel - Line, Kopač 314, 383 
Žagar Stane 8, 9 
Žaucer Pavle 34, 35, 40, 65, 124, 

262
Židan Ivo 182, 245 
Živko Ljubica - Ljuba 65 
Žličar Branko - Franc 62, 63 
Žnidarič Tone - Tunek 40, 196,

197
Zokalj Alojz - Džidži, Gigi 194, 244 
Žugelj Martin 185, 186, 384 
Zujovič Sreten - Crni 270 
Žunič Janez 186, 187 
Župančič Andrej - Mike 327 
Županič Niko 397 
Žvab Vladimir 536
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KAZALO ZEMLJEPISNIH IMEN

A
Afrika 143, 426 
Ajdovščina 298, 420, 427, 431,

468, 468, 469, 471-473,
475, 476, 478, 480, 484,
489, 493, 514, 515, 557, 
560, 561, 591 

Albanija 143, 378, 407, 415 
Aleksandrija 80 
Alzacija (Francija) 23 
Alžir 145, 151, 360 
Amerika/glej Zružene države 

Amerike 
Anglija/glej Velika Britanija 
Avstrija 21, 31, 69, 111, 123, 125, 

143, 150 190, 224, 249, 260 
Avstro-ogrska 146

B
Babna gora 298 
Bača 72, 419 
Balkan 88, 146 
Banjška planota 461 
Bari 19, 82, 98, 150, 198, 210, 

219, 227, 233, 242, 252,
267, 327, 407, 410 

Barje 453 
Barkole 423 
Baška 32, 105 
Baška dolina 473 
Bela krajina 36, 43, 47, 48, 50,

54, 56, 77, 80, 86, 94, 105, 
141, 167, 185-187, 199,
208, 209, 212, 226, 229, 
238, 247, 279, 301, 304,
310-312, 319, 336, 351,
384, 397, 420, 443, 501,
519, 521, 522, 526, 528,
549, 556, 563 

Belgija 222 
Beljak 123, 262, 263 
Benečija 23, 24, 28, 72, 231, 232, 

235, 251, 422, 425,
491-493

Beneška Slovenija 419, 425, 465, 
493

Beograd 17, 31, 32, 39, 41-43, 67,
75, 87, 141, 150, 163, 203,
228, 229, 242, 243, 250, 
256, 257, 259-261, 270,
272, 278, 300, 301, 304,

339, 345, 356, 378, 411,
412, 414, 415, 426, 430,
431, 512, 550, 551, 555,
556

Biograd na moru 45
Bled 116, 124
Bližnji Vzhod 358
Bohinj 214, 234
Bolgarija 146, 378, 415
Bolsena (Italija) 148, 499, 539
Borovnica 467
Bosna 271, 337, 365, 367, 377 
Bosna in Hercegovina 41, 268 
Bote 489 
Bovec 464
Brda 72, 100, 137, 232, 419, 420,

464, 469, 473, 490, 491, 
493

Bregenz (Avstrija) 117 
Brezova Reber 311 
Brežice 467 
Briško 101, 563
Brkini 68, 72, 76, 231, 419, 420, 

422, 461, 473, 482 
Brod 267 
Buzet 427

C
Caserta (Italija) 147, 539 
Celje 35, 62, 78, 81, 85, 192, 262, 

263, 356, 525 
Celjsko 174
Celovec 116, 123, 149, 204, 262,

263, 408 
Cerklje 524 
Cerknica 315, 384 
Cerkno 34, 46, 234, 328, 425, 

469, 487, 501 
Cink v Kočevskem Rogu 8 
Col 420, 472, 480, 484

Č
Čedad 422
Čepovan 151,424,480,491,499, 

504
Češkoslovaška 146, 147 
Črmošnjice 441, 459, 549 
Črni vrh 420, 480, 484 
Črna gora 249, 256, 259, 337 
Črniče 469
Črnomelj 36, 51, 54, 100, 190,
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197, 199, 207, 220, 223, 
256, 266, 280, 296-298,
376-379, 387, 398, 415,
416, 511, 514-516, 518,
520, 526, 541, 549, 554, 
560

Črnomelj sko 174 
Čudno selo 538

D
Dachau 93, 320, 463
Dalmacija 163, 263, 264, 268, 377
Deskle 419, 420
Desinec 538
Divača 427
Doberdob 265, 464
Doblička gora 298, 435
Dobrnič 346
Dol 424
Dolsko 8
Dolenja Trebuša 233, 425 
Dolenjska 18, 20, 31, 32, 60, 62,

263, 268, 282, 297, 298,
301, 304, 317, 318, 322, 
330, 333, 336, 346, 354, 
363, 388, 438, 440, 469 

Dolomiti/glej Polhograjski Dolomiti 
Domžale 32, 60, 174 
Drava 126, 136, 227, 229 
Dravograd 61 
Dravsko polje 192 
Drina 377
Drvar 82, 83, 85, 87, 95, 133, 175,

280, 287, 530 
Dunaj 116, 260, 568

E
Egipt 358 
Evropa 142, 260

F
Fara 537 
Ferdreng 316 
Finska 142
Francija 142, 143, 147, 150, 222 
Fruška gora 16
Furlanija 23, 136, 232, 420, 464 

G
Genova 136 
Godovič 481 
Goli otok 256 
Golo 332

Gonars 8, 9, 28 
Gorenja Trebuša 501 
Gorenjska 17-21, 30-34, 36, 40, 

54, 69, 70, 71, 73, 74, 78, 
91, 97, 104, 116-121, 124,
125, 131, 134, 174, 196,
205, 206, 214, 215, 220,
227, 228, 232, 234, 235,
238, 246, 248, 253, 278,
282, 297, 330, 372, 384,
463, 469, 497, 523, 532 

Gorica 25, 34, 72, 100, 103, 105,
141, 149, 155, 156, 183,
190, 231, 251, 263, 264, 
270, 272, 283, 319, 343,
358, 417, 421, 423, 426,
464, 465, 469, 472, 473, 
480, 481, 484, 489, 491, 
566

Goriška vas 311
Goriška 72, 73, 421, 465, 476,

500
Gorjanci 80, 317 
Gornja dravska dolina 312 
Gorski Kotar 298 
Gospić 431
Goteniški Snežnik 327, 448
Gradac 98,411,528
Gradež 158
Grahovo 473
Grčarice 356
Grčija 143, 146, 254, 378
Grgar 464
Grosuplje 20, 30, 42, 45, 48, 56, 

80, 81, 85, 174, 188, 351, 
384

H
Hinje pri Trebnjem 388, 524, 525 
Hrastje 116 
Hruševo 32
Hrvaška 15, 18, 41, 52, 80, 89,

90, 98, 193, 249, 259, 301,
315, 320, 323, 324, 334,
337, 377, 394, 395, 398,
539, 557, 564, 566

I
Idrija 72, 101, 418, 469, 472, 273,

480, 487, 488, 493 
Indokina 143 
Innsbruck (Avstrija) 123 
Isernia (Italija) 252
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Istra 22, 72, 76, 158, 177, 231, 
266, 268, 270, 284, 419, 
422, 425, 461, 482, 493, 
499, 539, 545, 566 

Italija 5, 19-23, 41, 58, 67, 80, 88, 
98, 99, 101, 105, 109, 111, 
113, 133, 134, 136, 141,
142, 144-151, 153,
156-158, 176, 198, 203, 
233, 240-242, 270, 271,
298, 320, 329, 330, 331, 
333, 334, 339, 340, 345,
356, 358, 360, 397, 407,
408, 417, 423, 427, 438, 
461, 462, 466, 475, 485,
499, 501, 527, 530, 539,
551, 563-565

J
Jajce 8, 221, 299-302, 339,

365-369, 372, 378, 551,
586 

Javorovica 46 
Jelovica 70, 532 
Jesenice 33, 116, 119, 121, 132, 

234
Jugoslavija 5, 10, 11, 15, 16, 19,

20, 23, 32, 33, 41-44, 50, 
52, 62-64, 75, 78, 82, 83,
87-90, 97, 98, 100-102,
107, 109, 120, 133, 136, 
138, 139, 145-150, 152, 
155, 156, 162, 163, 177, 
183, 184, 186, 190, 193,
195, 206, 215, 221, 222, 
224, 226, 227, 231, 237,
240, 243, 249, 254-258,
261, 277-280, 283, 292, 
302, 304, 308, 327, 334,
337, 341, 343, 349, 356,
358, 365-369, 372,
377-379, 387, 390, 393,
394, 396, 397, 406, 407, 
410-412, 415, 417, 418,
422, 427-431, 433, 462,
466, 467, 475, 495-497, 
501, 505, 517, 518, 524, 
528-530, 532, 539, 540,
544, 547, 550-552, 557, 
563-566, 583, 586 

Julijska krajina 28, 109, 133, 158

K
Kairo 47, 306, 358 
Kal 90, 101, 103, 175, 231 
Kamnik 32, 33, 60, 61, 130, 131,

239, 312 
Kanada 322,407 
Kanal 72, 101, 103, 231, 306 
Kanižarica 546 
Karavanke 89, 116 
Karlovac 273, 330 
Kijev 24
Kočevje 16,28,39,41,81,119, 

138, 237, 296, 297, 299, 
304, 311, 316, 345, 346,
348, 350, 354, 356, 357, 
365, 369, 372, 448, 463,
485, 511, 585 

Kočevska Reka 346 
Kočevski Rog 8, 10, 12, 29, 31, 80, 

96, 182, 224, 266, 268, 276,
298, 300, 313, 316, 327, 
332, 335, 363, 372, 434,
438, 441, 526, 530, 549 

Kočevsko 271 
Kojsko 100, 473 
Kolpa 27, 266 
Komen 473 
Kompolje 467 
Koprivnik 317
Koroška 19,20,25,30,31,33, 

34-36, 38, 40, 46, 47, 64,
68, 69, 77, 78, 84, 85, 91,
117, 118, 122, 124-128,
136, 150, 169, 177, 182,
190, 196, 197, 204, 224,
249, 262-264, 278, 282-
284, 297, 370, 384, 407,
408, 430, 433, 497, 527, 
532, 533, 545, 547 

Kosovo 267 
Košana 100 
Kozjak 227 
Kozje 35, 60
Kraljevi Kamen 316, 363, 364 
Kranj 33, 116, 175, 234, 253 
Kranjska 264, 476, 564 
Kras 32, 72, 101, 103, 231, 419, 

420, 461, 464, 480, 490, 
493, 501 

Krmin 504 
Krnica 420 
Kromberk 464 
Krško polje 467
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L
Lastomerci 64 
Lašče/glej Velike Lašče 
Laze nad Čepovanom 133 
Leoben (Avstrija) 123 
Lika 268, 334 
Lim 377 
Limbuš 64
Litija 32, 61, 174, 467 
Ljubljana 5, 8, 10-13, 15, 16,

18-20, 22, 28, 29, 33, 39,
41, 43, 48, 57, 58, 66-68, 
74, 75, 80, 81, 84, 89-91, 
94, 96, 100, 102, 109, 116,
120, 121, 127, 128, 132,
138, 141, 145, 149, 
166-168, 176, 177, 180,
190, 191, 193, 198, 201,
219, 224, 233, 247, 248, 
255, 256, 263, 265, 272,
278, 279, 281, 282, 284,
296, 298, 299, 301, 
303-306, 308-310, 313,
314, 316, 318-321, 327, 
329-333, 335, 338, 339,
341, 345, 350, 354, 356,
358, 360, 363, 387, 388,
391, 397, 400, 435, 438,
439, 448, 449, 451, 453, 
459, 462, 467, 490, 503, 
504, 514, 517, 521, 523,
548, 554, 557, 558, 561, 
563

Ljubljanska pokrajina 27, 50, 74, 
77, 78, 114, 167, 291, 297,
357, 396, 415, 450, 456,
467, 483, 524 

Ljubno 192 
Lübeck (Nemčija) 136 
Ljutomer 20, 41, 64 
Logatec 552 
Lokovec 424 
Lokve 150,421,424 
London 89, 108, 145, 147, 340,

365, 397 
Lorena (Francija) 23 
Loška dolina 36, 521 
Lož 382

M
Madžarska 38, 41, 150, 192 
Mala vas 175 
Mali Podljuben 311

Makedonija 250, 415 
Marezige 473
Maribor 29, 31, 35, 61, 64-66 130, 

188, 257, 262, 263, 312,
345, 552 

Maroko 150 
Marseille 136 
Mauthausen 134 
Medvode 234 
Medžimurje 41 
Mehika 145, 146
Metlika 78, 98, 186, 201, 265,

346, 411, 524, 526 
Mežica 122, 124
Milano 26, 41, 198, 417 
Mirna peč 198,311,317 
Mirje (Ljubljana) 90 
Miren 473, 478, 489 
Mirna 197 
Mokronog 311, 351 
Moravče 312
Moskva 16, 31, 55, 133, 145, 190,

255, 256, 263, 318, 387,
392

Moste (Ljubljana) 80 
Murska Sobota 64

N
Neapelj (Italija) 539 
Nemčija 21, 69, 142, 143, 147,

150, 158, 334, 391, 491 
Notranjska 36, 41, 43, 54, 55, 56, 

72, 77, 81, 84, 174, 183, 
188, 189, 220, 282, 292,
297, 301, 330, 336, 354,
363, 438, 440, 519, 523,
537

Nova Gorica 100, 103 
Nova Fundlandija 370 
Novi grad 80
Novo mesto 20, 32, 35, 36, 42, 45, 

46, 48, 51, 56, 81, 86, 183,
187, 188, 190, 197, 238,
248, 263, 265, 267, 310,
318, 319, 351, 384, 388,
466, 467, 485, 547, 554

O
Obrh 438 
Obrje 12 
Obsotelje 168 
Odesa 24 
Orle 388
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Osredek 298 
Otlica 424 
Otočac v Liki 334 
Ozeljan 472, 489

P
Pariz 142, 190
Pivka 26, 72, 76, 104, 419, 420, 

490 
Plave 133 
Plešivica 354 
Podgora 472 
Podkraj 464 
Podraga 478 
Podlipoglav 10, 298 
Podnanos 419, 420 
Podturn 316, 450 
Pogorelec 316
Pohorje 30, 38, 59, 60, 65, 264 
Polhograjski Dolomiti 10, 12, 32,

33, 116, 140, 174, 298, 300, 
434, 549 

Poljane 316 
Poljska 145 
Posavje 168 
Postojna 72, 330, 480 
Prekmurje 21, 32, 41, 131, 150,

157, 158, 174, 260, 263,
283, 284, 297, 300, 431,
432

Preloge nad Rožnim dolom 294 
Primorje/glej Slovensko primorje 
Primorska 5, 8, 18, 20-22, 24, 

26-28, 30, 32-34, 36, 40,
41, 46, 49, 50, 55, 57, 68,
70-74, 76, 77, 79, 88-90,
94, 96, 97, 99-108, 112- 
115, 119, 128, 132, 133,
138-141, 148, 151-153,
174, 175, 180, 181, 194,
196, 198, 200, 202, 214, 
216, 226, 227, 231-236,
240-242, 249, 251, 252,
254, 256, 264, 266, 268, 
269-273, 278, 279, 282,
284, 292, 297, 304, 306,
307, 330, 331, 343, 345,
350, 370, 379, 384, 393,
394, 400, 408, 413, 414, 
417-420, 422-430, 433, 
461-472, 474-476, 479-483, 
486-488, 492, 495-497, 
499-501, 503-508, 511,

519, 522, 524, 527, 531,
532, 536, 539, 540, 541,
545, 556, 557, 565, 589 

Primorska Slovenija 5, 34, 216, 
343, 344, 379, 461-463,
465, 466, 470-472, 474-
476, 479-481, 486-488,
495, 506, 507, 511, 526,
540, 589 

Prvačina 489 
Ptuj 30,64,312 
Pugled 301, 303, 316 
Pulj 427 
Putrhof 234

R
Radomerje 64 
Rakitniška planota 467 
Rašica 234 
Ravna Gora 150 
Razdrto 480, 485 
Rečica 192 
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