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Ob objavi osme knjige dokumentov organov in organizacij
narodnoosvobodilnega gibanja v Sloveniji
Do leta 1989 je Inštitut za novejšo zgodovino v Ljubljani
izdal sedem knjig dokumentov organov in organizacij narodnoosvobodilnega gibanja na slovenskem narodnostnem ozemlju za obdobje od aprila 1941 do konca junija 1943 pod naslovom DOKUMENTI LJUDSKE REVOLUCIJE V SLOVENIJI.
K tej seriji lahko prištejemo tudi objavo korespondence med
Edvardom Kardeljem in Borisom Kidričem po italijanski okupatorski ofenzivi leta 1942 pod naslovom JESEN 1942, Ljubljana 1963.
Po letu 1989 so avtorji edicije nadaljevali s pripravo dokumentov za objavo še za obdobje od julija 1943 do kapitulacije Italije septembra 1943, tako kot je bilo ob začetku edicije
načrtovano. Gre za obdobje, ko si je ob pričakovanem padcu
fašizma v Italiji in kapitulaciji italijanske vojske vodstvo narodnoosvobodilnega gibanja postavilo za temeljno nalogo okrepitev narodnoosvobodilnega gibanja, onesposobitev njegovih
nasprotnikov (bele in plave garde), vključevanje še neopredeljenih, t. i. "sredine", v Osvobodilno fronto slovenskega naroda
ter predvsem prevzem in organizacijo ljudske oblasti na terenu. Vse to seje odražalo tudi v količini ohranjenega arhivskega gradiva in je narekovalo selektivnejši izbor dokumentov za
objavo že za čas pred kapitulacijo Italije. Po tem datumu je
načrtovano objavljanje dokumentov po tematskem izboru.
Tako so že v pripravi sejni zapisniki osrednjih organov in organizacij narodnoosvobodilnega boja v Sloveniji od 1943 do
1945.
Kljub temu, da je poteklo že več kot desetletje od izida zadnje, sedme knjige dokumentov, se je Arhiv Republike Slovenije po dogovoru z Inštitutom za novejšo zgodovino odločil, da
bo z objavljanjem dokumentov nadaljeval. Objava virov je
namreč eden od pomembnejših pogojev za raziskovalno delo.
Poleg tega pa je bilo poletje leta 1943, ki ga je zaznamovalo
pričakovanje padca fašizma in s tem velikih sprememb v drugi svetovni vojni, tudi v našem narodnoosvobodilnem boju
zelo pomembno obdobje. K odločitvi, da bo arhiv izdajatelj in
založnik, pa je prispevalo tudi dejstvo, da so z reorganizacijo
arhivske službe v Sloveniji v letih 1990-1992 vsi specialni
arhivi in sodelavci pri objavi prešli v njegov okvir. V duhu

političnih sprememb zadnjega desetletja se je založnik odločil
naslov dosedanjih objav "Dokumenti ljudske revolucije v Sloveniji" nadomestiti z naslovom "Dokumenti organov in organizacij narodnoosvobodilnega gibanja v Sloveniji". Novi naslov
tudi mnogo bolj natančno pojasnjuje izvor in vsebino objavljenih dokumentov.
Za poletje 1943 so bili dokumenti pripravljeni za objavo v
dveh knjigah: v tej, osmi knjigi, so objavljeni dokumenti iz
julija, v naslednji, deveti, pa bodo objavljeni dokumenti, nastali od začetka avgusta do 8. septembra.
V osmi knjigi, ki je pred nami, je objavljenih 141 dokumentov. Odbrani so iz fondov Izvršnega odbora Osvobodilne
fronte slovenskega naroda, Centralnega komiteja Komunistične partije Slovenije, pokrajinskih odborov Osvobodilne fronte
in komitejev Komunistične partije Slovenije za Gorenjsko in
Koroško, za Primorsko in za severno Slovenijo (Štajersko), iz
fondov okrožnih in okrajnih odborov Osvobodilne fronte in
komitejev Komunistične partije Slovenije na Gorenjskem,
Primorskem, Dolenjskem In v Beli krajini, pokrajinskih in
okrožnih odborov Zveze slovenske mladine in Slovenske protifašistične ženske zveze, iz fondov komitejev Zveze komunistične mladine Slovenije ter iz osebnih fondov in zbirk članov
vodstvenih organov narodnoosvobodilnega gibanja dr. Marijana Breclja, Zorana Poliča in Edvarda Kardelja.
Izbor in metodologija obdelave dokumentov se v primerjavi
z dosedanjimi sedmimi knjigami nista spremenila. Dokumenti
so objavljeni v kronološkem zaporedju. V opombah Je navedeno nahajališče dokumentov, ohranjenost in način zapisa, razrešena so Ilegalna Imena, šifre in kratice, pojasnjeni so nerazumljivi pojmi in dogodki, s kazalkami Je opozorjeno na vsebinsko povezane dokumente, navedeni so podatki o dosedanjih objavah dokumentov, o pomembnejši literaturi, o poškodovanih ali uničenih delih besedila itn. Dokumenti so objavljeni tako, kot so napisani, dodana so le najnujnejša ločila,
potrebna za razumevanje.
V Ljubljani, septembra 2001

Uredništvo

ŠT. 1
OKROŽNICA IZVRŠNEGA ODBORA OP DNE 1. JULIJA
1943 OKROŽNIM, RAJONSKIM IN TERENSKIM ODBOROM
OF O NADALJEVANJU ORGANIZIRANJA MATERIALNE
POMOČI PARTIZANSKI NARODNOOSVOBODILNI VOJSKI1
Izvršni odbor
Osvobodilne fronte
slovenskega naroda
št. 29/43

Položaj, 1. julija 1943

OKROŽNICA
Vsem okrožnim, rajonskim in terenskim odborom.
Dveletni razvoj Osvobodilne fronte nam je pokazal, da smo
mogli doseči vse velike uspehe samo zato, ker smo takoj od
vsega početka razpolagali z vojaško silo. Prvi partizani, ki so
nastopili leta 1941 so preprečili okupatorju, da bi svobodno
zagospodaril na naši zemlji. Že v prvem letu borb so nam rešili naše gospodarstvo pred popolnim uničenjem in preprečili
večja izseljevanja naših ljudi.
Po svojih uspehih je dosegla naša vojska tak ugled, da jo
občuduje ves zavezniški svet. Po njeni zaslugi nas je svet spoznal in nam priznava pravice, ki nam gredo kot malemu narodu.
In kako negujemo mi to svojo vojsko? Kako skrbimo, da
bo še močnejša zdržala težke borbe do popolnega zloma zločinskega okupatorja? Koliko obleke, perila, čevljev in hrane
so zbrali odbori za naše vojake?
Ko bi vsak pripadnik dnevno pomislil na napore, ki jih
prenašajo naši partizani, ko včasih po več dni vztrajajo v neenaki borbi s fašisti in nacisti ter domačimi izdajalci, ko bi
pomislili, kako slabo opremljeni kljubujejo vremenskim neprilikam, ko bi pomislili na krvave žrtve, ki jih doprinašajo za
srečno bodočnost nas vseh, bi gotovo vsak dan zbirali vse,
1

Izvirni kopiji sta v Arhivu Republike Slovenije, Oddelku za dislocirano
arhivsko gradivo I (dalje ARS, Odd. I), sign.: AS 1487, CK KPS, a. e. 5567 in v
Oddelku za dislocirano arhivsko gradivo II (dalje ARS, Odd. II), sign.: AS
1670, IOOF, àk. 432/11.

kar kdo premore in kar lahko služi vojski. Vse to bi dali na
razpolago našim partizanom.
V težkih borbah prekaljeni, naši borci brez ugovora prenašajo vsa pomanjkanja, ker se zavedajo veličine borbe, kateri so posvetili svoja življenja. Toda sramota za nas vse bi bila,
če najboljši slovenski sinovi ne bi uživali tiste skromne podpore, katero Jim mi kot siromašen narod lahko nudimo.
Če se lahko oskrbujejo, opremljajo in prehranjujejo iz naših narodnih sredstev okupatorski zločinci in njihovi izdajalski podrepniki, s tem večjo pravico terjajo vse to od nas naši
vojaki. Zato danes ne sme biti nobenih ugovorov, nobenih
premišljanj. Geslo "Vse za vojsko" mora postati resnica in
oprema ter hrana se mora nabirati v taki množini, da vojski
sami ne bo treba skrbeti še za to, ampak se bo mogla vsa
posvetiti res samo borbi. Vzgled vsem naj bo siromašen kmet,
ki je daroval svoje poslednje čevlje, češ vojak jih bolj potrebuje kakor jaz.
Borba na vseh svetovnih bojiščih se bliža vrhuncu. Zmagoviti konec ni več daleč. Toda ravno v tem razdobju čakajo
našo vojsko največje težave. V borbi si moramo osigurati vse
tiste pravice, ki jih terjamo za svobodno življenje nas samih in
naših otrok.
Vsi naši odbori morajo s podvojeno silo in nemudoma na
delo, da v najkrajšem času oskrbijo partizanom vse, kar jim
je potrebno za skromno življenje. To delo mora biti danes prvenstvena naloga vseh odborov. Zato:
1.) ZBIRAJTE OBLEKO, PERILO, ČEVLJE IN HRANO TER
VSE PO NAJKRAJŠI POTI DOSTAVLJAJTE VOJSKI!
2.) PRI ZBIRANJU ZAPOSLITE VSE PRIPADNIKE O.F.,
OD NAJMLAJŠIH DO NAJSTAREJŠIH IN UVEDITE MEDSEBOJNO TEKMOVANJE. VSAK POEDINEC, VSAKA HIŠA MORA ŽRTVOVATI ZA NAŠO VOJSKO.
3.) NABIRANJE, KI STE GA PRIČELI V TEDNU ZA VOJSKO NE PREKINITE, TEMVEČ GA NADALJUJTE ŠE S POSPEŠENIM TEMPOM!2
4.) OKROŽNI ODBORI MORAJO PRESKRBETI, DA BO TA
OKROŽNICA RAZŠIRJENA PO VSEM TERENU.
2

Okrožnica izvršnega odbora OF dne 30. maja 1943 o organiziranju
materialne pomoči partizanski vojski. Glej Dokumenti ljudske revolucije v
Sloveniji (dalje Dokumenti), knj. 7, LJubljana 1989. dok. št. 105. Str. 313 314.

Domovina kliče! Danes je čas, da vsakdo, ki ni v borbenih
vrstah izpolni svojo dolžnost do naroda, do naše bodočnosti,
do naše zmagovite, po vseh zaveznikih priznane narodne vojske.
Smrt fašizmu - svobodo narodu!
ZA IOOF:
org. tajnik:
Miha Borštnik3, l.r.

ŠT. 2

OKROŽNICA CENTRALNEGA KOMITEJA KPS DNE 1. JULIJA 1943 OKROŽNIM KOMITEJEM KPS ZA POŽIVITEV
AKCIJE "VSE ZA NAŠO VOJSKO"1
Centralni komitet
Komunistične partije Slovenije

Položaj, dne 1. junija 19432

VSEM OKROŽNIM KOMITETOM KPS
Izvršni odbor OF je dal vsem svojim Okrožnim odborom
poziv za nabiralni teden od 13. - 20. junija pod parolo "Vse za
našo vojsko"3.
O uspehih te nabiralne akcije IOOF ni sprejel nobenega
sporočila.
O važnosti te nabiralne akcije ne bomo govorili, temveč to
nalogo postavili konkretno na vse člane Partije odnosno na
vse Partijske organizacije, ker smatramo, da člani Partije v
odborih OF to nalogo niso pravilno razumeli. Za večji uspeh
te akcije in radi hitre pomoči naši vojski, ki nujno potrebuje
čevljev, obleke, perila in sanitetnega materiala, je potrebno:
3

Dr. Marijan Brecelj.
Izvirna kopija je v ARS, Odd. I, sign.: AS 1487, CK KPS, a. e. 180.
'Pomota. Pravilno 1. julij 1943.
3
Glej dok. št. 1, op. 2.
1

1. Nabiralni teden ne zaključiti, temveč z nabiralno akcijo nadaljevati.
2. Člani Partije v OF odborih so dolžni stremeti za tem,
da se na terenu v krajih in vaseh postavijo aktivi za nabiranje
vseh potrebščin, ki so za našo vojsko nujno potrebne, t.j. v
prvi vrsti obleka, čevlji, perilo, sanitetni material, rjuhe itd.
3. Nadzirati funkcionarje in delo teh aktivov ter Jim nuditi pomoč in jim dajati nasvete.
4. Vršiti največjo propagando in popularizirati našo vojsko na vseh mitingih, sestankih in konferencah.
Prikazati ljudstvu težke naloge in napore, ki jih naša vojska vrši. Govoriti o velikih uspehih naše vojske. Predočiti
ljudstvu potrebo naše vojske, povedati, da je dolžnost ljudstva, da svojo vojsko vzdržuje in zalaga z vsem potrebnim
materialom In hrano. Vsakdo lahko odstopi od svojega en del
za vojsko. Ne drži izgovor, da je naše ljudstvo izčrpano itd.
Ljudstvo mora deliti z vojsko vse težave, če hoče, da bo osvobojeno in srečno.
V ostalem se držite poziva IOOF.
Smrt fašizmu - svoboda narodu!
Za Centralni komitet KPS
sekretar:4

« Franc Leskošek - Luka.
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ŠT. 3
PISMO ČLANA CENTRALNEGA KOMITEJA KPS BORISA
KIDRIČA DNE 1. JULIJA 1943 ČLANICI POVERJENIŠTVA
IZVRŠNEGA ODBORA OF ZA LJUBLJANO MIRI TOMŠIČ1
1. julija 1943.
Draga Soča,2
1. Nujno rabimo 4 žurnaliste, za vsako brigado3 po enega,
ki bodo opravljali dopisniški in poročevalski posel. Mislim, da
ni treba posebej poudarjati, kolike važnosti bo tudi za vašo
agitacijo in propagando v Ljubljani. Kolikor smo informirani,
je osvobodilna fronta v Ljubljani zajela nekaj takih ljudi. Popolnoma nepotrebno in nekoristno je, če se nahajajo še naprej v Ljubljani, kjer služijo zgolj belogardističnemu in okupatorskemu časopisju. Pošlji jih takoj ven. Gre seveda tudi za
to, da nam ne pošljete kakih nesigurnih elementov, ki bi bodisi vohunili, bodisi frakcionašili znotraj OF in vojske. V tem
pogledu naj bodo kar se da čisti. V kolikor takih žumalistov
ne bi bilo, najdite kake druge zares žurnalističnega in reportažnega posla sposobne ljudi. Vsekakor je važno, da bi [se]
lahko ob takih poročilih podpisovali s polnim imenom ljudje,
ki so javnosti znani bodisi kot žurnalisti bodisi kot reporterji
ali beletristi. Na ta način bi naše vojno poročanje zadobilo
mnogo večji ugled. Poskrbi torej, da se stvar takoj!!! uredi!
Ne vzemite tega neresno in ne odlašajte. Piši takoj kaj si podvzela.
2. Nujno rabimo nekaj gledaliških igralcev ali vsaj sposobnih diletantov. Gre za to, da stvorimo po brigadah gledališke
grupe za same brigade in za propagando brigad med civilnim
prebivalstvom. Pošlji takoj vsaj tri do štiri. Naši kulturniki
zunaj bodo poskrbeli za dostojni in primerni material za njihove predstave. Vzemi tudi to sila resno, ukreni takoj, kar je
potrebno in javi, kar si podvzela.
1
2
3

Izvirnik je v ARS, Odd. I, sign.: AS 1487, CK KPS, a. e. 1807.
Mira Tomšič - Vlasta.
Misli Cankarjevo, Gubčevo, Sercerjevo in Tomšičevo brigado.
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3.V svoji agitaciji in propagandi ožigosajte novo vlado4 v
Londonu kot vlado, ki Ji narodi Jugoslavije ne morejo zaupati.
Hkrati razbijajte sredino - kot smo se dogovorili in kot ste
prejeli naše direktive5. Pridobivajte kolebljive sredince, zagrizene razkrinkujte, predvsem tolčite z vsemi propagandnimi
sredstvi po sredinski miselnosti. Priložena okrožnica6 glede
oblasti OF in političnega predstavništva OF je važna zlasti za
vas v LJubljani. Mislim, da ni treba posebej poudarjati kolike
važnosti je za Ljubljano dejstvo, da sodelujejo v OF najrazličnejše grupe. Ne pozabljajte tega naglašati v svojem delu za
razširjenje OF. To pa seveda ničesar ne izpremlnja na borbi
za enotnost OF in na Izjavi7 kot Interni zadevi.
4. Razširite po LJubljani dejstvo, da so tako v Vrhovnem
štabu, kakor v vseh glavnih štabih NOV in POJ angleške oficirske misije, poslane od angleškega glavnega štaba za bližnji
vzhod. Prilagamo vam tudi fotografijo8 angleškega majorja
Jonesa /izgovori Džonsa/, ki govori na ustanovnem zboru
Protifašističnega sveta narodne osvoboditve Hrvatske. Angleška delegacija se nahaja tudi v Glavnem štabu Slovenije9. Ta
dejstva lahko uporabite v borbi proti beli gardi in sredini ter
mihailovičevcem, vendar stvari ne napihujte preko okvira, ki
vam ga podajamo v tej točki, hkrati pa ne zapadite v neko
4

Misli kraljevo Jugoslovansko begunsko vlado v Londonu, ki Jo Je sestavil
dr. Miloš Trifimović, potem, ko je 18. junija 1943 odstopila dotedanja vlada
pod predsedstvom dr. Slobodane Jovanovića. Novoimenovana vlada pa je že
10. avgusta 1943 odstopila. Več glej Jugoslavenske vlade u Izbjeglištvu 1941
- 1943. Dokumenti. Priredio Bogdan Krizman, Arhiv Jugoslavije. Globus
Zagreb 1981 (dalje Krizman, Jugoslavenske vlade u Izbjeglištvu).
5
Misli okrožnico izvršnega odbora OF dne 7. maja 1943 o odnosu do
sredincev. Glej Dokumenti, knj. 7. dok. št. 21, str. 65 - 66.
6
Misli okrožnico centralnega komiteja KPS dne 27. junija 1943 o razvijanju odborov OF v organe oblasti. Glej Dokumenti, knj. 7. dok. št. 212, str.
652.
7
Misli t.i. Dolomitsko izjavo, izjavo Komunistične partije Slovenije, slovenskega Sokolstva in krščanskih socialistov dne 1. marca 1943 o okrepitvi
politične in organizacijske enotnosti Osvobodilne fronte pod vodstvom Komunistične partije Slovenije. Glej Dokumenti, knj. 6, dok. št. 3, str. 13 - 16.
• Uredništvu nI uspelo dobiti te fotografije. Znana Je fotografija, kjer sedi
major William Jones v delovnem predsedstvu na tem zboru - prvem zasedanju ZAVNOH v Otočcu v Liki 13. junija 1943.
• V glavni štab NOV In PO Slovenije Je prišla britanska vojaška misija 27.
Junija 1943. Vodil Jo Je kanadski major William Jones. V Sloveniji Je ostal do
aprila 1944. Skupaj z nJim sta prišla narednika Alexander Simich, tolmač,
poročevalec in telegrafist ter Frank Pavletic, telegrafist in tehnični strokovnjak misije. Glej William Jones, Dvanajst mesecev s Titovimi partizani, LJubljana 1962.
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tako propagando, ki bi jo lahko Angleži označili za nelojalno v
odnosu do sebe. Za vaše interne informacije: to so vojaške
misije, mislimo da gre predvsem za Intiligenceservicerje10, ki
tipajo. Možnost pa je, da dobimo mi od njih vsake vrste koristi. Ne morejo se načuditi, kaj so tukaj videli in kako daleč se
je stvar razvila. Najboljši med njimi odkrito obsojajo Dražo11
in njemu podobne ter dajejo izjave popolnoma v našem smislu pred vsemi. Seveda imajo tudi te stvari - kakor vsaka
stvar na svetu - svojo dvojno dialektično naturo: koristno in
nevarno.
5. Danes ali jutri pošljemo tudi nekaj drugega materiala,
ki ga boste lahko uporabili za svojo propagando po Ljubljani.
6. Glejte, da na vsak način dobro držite plenumaše.12 Poročaj stalno o tem poslu.
7. U.13 in Črt14 naj prideta čimprej. Javita se naj. Števil15
ke , ki slede na koncu Ti povedo, kje in kako naj se javita.
Dešifrira naj Ti Dane16. Je to šifra med njim in Marjeto17.
Bodi tovariško pozdravljena

Peter18

10

Intelligence Service - britanska obveščevalna služba.
Dragoljub Mihailović - Draža, polkovnik kraljeve jugoslovanske vojske,
organizator in vodja četniškega gibanja v Jugoslaviji.
12
Misli člane vrhovnega plenuma OF.
" Lojze Ude.
14
Jože Dolenc.
15
Številk v izvirniku ni.
16
Vladimir Svetina - Ivo.
17
Zdenka Kidrič.
" Boris Kidrič.
11
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ŠT. 4
PISMO POOBLAŠČENCA CENTRALNEGA KOMITEJA KPS
ZA PRIMORSKO DUŠANA KVEDRA DNE 1. JULIJA 1943
CENTRALNEMU KOMITEJU KPS*
Centralnemu Komitetu KPS
Prispeli smo2 do prve primorske karavle. Marš čez Notranjsko je bil zelo naporen radi prehranjevalnih težkoč. Smo
precej izstradani. Tukaj bo, po prvih vtisih, potovanje v tem
pogledu lažje. V 4 dneh smo pri tov. Primožu3.
Patrola tov. Perota4 in Boljka5 je srečala spremstvo gorenjskih tovarišev in z njimi krenila čez Dolomite.
Na Pugledu nam je pobegnil (izginil je s stražarskega mesta, ko so bili najavljeni Italijani) eden izmed primorskih kurirjev, tov. Rajko Baje6. Drugih komplikacij na poti nismo
imeli.
Na tej točki še nisem srečal nobenega od odgovornih tovarišev. Prve vtise sem dobil samo iz razgovorov s kurirji. S postojankami so res posejali vso Primorsko. Ko gledam modre
kroge, ki sem si jih začrtal po specijalki, vidim da je res malo
vasi ostalo brez postojanke. Vsekakor so pogostejše, kot na
Dolenjskem. Hajke so zelo pogoste in predrzne, ter hitro pripravljene. Vendar imam vtis, da se brigade še vedno lahko
obdrže. Izgleda, da je štab zone7 že opustil misel, da jih uma1

Izvirnik, napisan s črnilom, je v ARS, Odd. I, sign.: AS 1487, CK KPS,
a. e. 3092.
2
Centralni komite KPS je konec junija 1943 poslal na Primorsko kot
svojega pooblaščenca Dušana Kvedra - Tomaža, da bi uredil organizacijsko
politične probleme v Slovenskem primorju. Z njim so odšli še Dušan Bravničar, dr. Joža Vilfan, Zora Rupena, Edo Brajnik in spremljevalci Franc Jereb,
Jože Modic - Ižanc in neki Zdenko iz Trbovelj. Skupina je prišla na Primorsko
1. julija. Glej Mira Mihevc, Pogumna zvesta četa, Knjižnica NOV in POS
55/11, Ljubljana 1990 (dalje Mihevc, Pogumna zvesta četa), str. 225.
3
Dr. Aleš Bebler.
4
Pero Popivoda, komandant H. (Gorenjske) operativne cone.
5
Dr. Jože Brilej - Bolko, politični komisar II. (Gorenjske) operativne cone.
6
Rajmund Baje - Rajko, kurir na kurirski postojanki P 4 na Javorniku.
Padel 12. aprila 1944 pri Preložen. Glej Rado Zakonjšek, Partizanski kurirji,
Ljubljana 1985 (dalje Zakonjšek, Partizanski kurirji), str. 214 - 215, 219.
7
Misli štab Primorske operativne cone. Glej pismo centralnega komiteja
KPS dne 20. junija 1943 pokrajinskemu komiteju KPS za Primorsko v Dokumenti, knj. 7, dok. št. 192, str. 583 - 587.
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kne v Ljublj[ansko] pokrajino. Položaj se sploh popravlja.
Imajo nekaj uspešnih akcij. Iz popolnoma sigurnega vira sem
zvedel za sledečo akcijo8. Okrog 20. 6. je 5. brigada S. Gr.
napadla pri Vojskem nad Idrijo kvesturni avto, pobil[a] 17
policistov in karabinerjev (eden je ušel), ter zaplenil[a] 3 brzostrelke, 15 pušk in 18 pištol. V znak represalij so Italijani
pobili v vaseh Mrzla rupa in Vojsko 32 civilov in požgali 36
hiš.
V svojem delu bom imel težave radi tega ker ne bom mogel
v kratkem času do Ladota9. On je še vedno v mestu, kjer je bil
preje. Poslal sem mu nujno pošto, da se takoj javi pri Primožu. V 14 dneh ga še sigurno ne bo. tudi Blaža10 sem poklical.
Pred odhodom11 nisem utegnil napisati pismo za PK Štajerske. Mislim, da je treba njim postaviti sledeča vprašanja:
1. PK naj skupno s štabom zone uredi svoj center, kjer
naj bo stalno nekaj odgovornih tovarišev. Preživeli smo fazo,
ko bi vsi bili neprestano pri enotah in okrožjih.
2. Več pažnje naj se posveti organiziranju tehnike, ki se
naj nahaja v bližini centra. Izpolnjena naj bo z okrožnimi tehnikami, za ponatise.
3. Čimpreje naj se prične s štajersko izdajo S. P.12 Pošljite jim kot vzorec kako štev. "Primorskega Por."13, pa tudi

8
Gre za napad patrulje Gregorčičeve brigade pod poveljstvom Ivana Turšiča - Iztoka, političnega komisarja Gregorčičeve brigade, 22. junija 1943 na
italijansko policijsko vozilo v Razorih pri Idriji. V spopadu je bilo ubitih in
ranjenih 21 italijanskih vojakov. Več glej Tone Ferenc, Primorska pred vseljudsko vstajo 1943. Južnoprimorski odred in Gregorčičeva brigada. Knjižnica
NOV in POS 4/1, Ljubljana 1983 (dalje Ferenc, Primorska pred vseljudsko
vstajo), str. 603-619.
9
Gre za Branka Babica - Vlada, sekretarja pokrajinskega komiteja KPS
za Primorsko. Marca 1943 je zaradi povezave s KP Italije odšel v Trst, kjer je
ostal do kapitulacije Italije. Glej Branko Babic, Primorska ni klonila. Spomini
na vojna leta. Založba Lipa 1982 (dalje Babic, Primorska ni klonila).
10
Darko Marušič.
11
Do odhoda na Primorsko je bil Dušan Kveder politični komisar 4. (Štajerske) operativne cone in član pokrajinskega komiteja KPS za severno
Slovenijo.
13
Prva številka Slovenskega poročevalca, glasila OF, izdaje za severno
Slovenijo je izšla konec junija 1943. Glej ARS, Odd. II, sign.: AS 1756, Varnostna policija na Spodnjem Štajerskem, šk. 156/1.
13
List: Primorski poročevalec, Vestnik oz. glasilo Osvobodilne fronte slovenskega naroda na Primorskem je v ARS, Odd. II, sign.: AS 1887, Zbirka
narodnoosvobodilnega tiska. Prva številka je izšla januarja 1943. V letu 1943
je izšlo 14 številk.
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vzorec Pace e liberta14 ter "Frieden und Freiheit"15. Vse premalo se izdaja pri nas lit. za okupatorja v nem. jeziku.
4. Org. naj se dopisništvo za izdajo Agit-propa CK-ja.
5. Skoro popolnoma neizkoriščene so legalne zveze med
Štabom zone in bataljoni, ter PK-jem in okrožji. Današnje
stanje dovoljuje široko izkoriščanje leg. zvez ter je tudi eden
važnih razlogov za počasen razvoj naših pozicij v mestih in
krajih s nem. posadkami.
6. Na terenu je premalo partij, delavcev. Treba je dodeliti
na teren iz partiz. enot nove kadre. Nastale luknje je treba
zakrpati s pritegovanjem novih članov med partiz. V vojski se
kadri hitreje in lažje razvijajo. Pomanjkanje polit. del. je eden
glavnih nedostatkov na Staj.
7. Zelo se zanemarja razvoj partije na terenu. Najboljše
elemente iz odborov OF se ne priteguje v partijo. Na terenu je
danes na stotine "brezpartijnih boljševikov", ki vsled naše
krivde delujejo izven Partije. Nič se ne dela na sistematični
polit, vzgoji part, celic ter aktivistov OF, na terenu. S posebno
okrožnico je treba prikazati partijskim funkcionarjem na Štajerskem avangardno vlogo Partije v OF in v osvob. borbi na
splošno.
8. V primeri s gorenj, zono je štajerska slabo izvedla nalogo mobilizacije novih partizanov. Nekoliko zadovoljivo sta se
odzvali področji Kamniškega in Zasav. bataljona.
Treba je poslati bataljonom in okrožjem točna navodila za
ono obliko "napol prisilne" mobilizacije], ki so [jo] z uspehom
izvedli na Gorenjskem.
9. Partija ima veliko odgovornost pri organiziranju staj.
brigade. Predvsem mora pobiti oportun, mišljenje, da je pri
nas še prezgodaj za brigado," da bo brigada takoj razbita", itd.
10. PK še ni sprejel nobenih direktiv za org. VOS-a. Treba
je takoj org. grupo Varnostne službe. Vreči jih v gestapovske
14

List: Pace e libertà, Bolletino Communiste di Informatione je izdajalo
vodstvo pokrajinskega komiteja KPS za Primorsko za delo okrajnim in okrožnim komitejem KPS na Primorskem med italijanskim vojaštvom in italijansko
manjšino na Primorskem. Glej poročilo pokrajinskega komiteja KPS za Primorsko dne 18. maja 1943 centralnemu komiteju KPS in okrožnico dne 20.
maja 1943 okrajnim in okrožnim komitejem KPS na Primorskem v
Dokumentih,
knj. 7, dok. št. 57, op. 44, str. 163 in št. 69, str. 201-205.
15
Uredništvu ni uspelo dobiti popolnejših podatkov o listu. Omenjen je v
poročilu pokrajinskega komiteja KPS za Primorsko dne 9. junija 1943 centralnemu komiteju KPS kot "naša nova publikacija za Trbiž in Rabelj". Glej
Dokumenti, knj. 7, dok. št. 144, op. 25, str. 436.
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centre. Obleči jih popolnoma civilno s pištolami, deloma v
nemške uniforme. Vršiti z njimi likvidacije nositeljev hiti. režima po centrih (Kamnik, Trbovlje itd.). Te stvari so danes
popolnoma izvedljive.
11. PK naj obširneje poroča CK-ju.
V zadnjih dneh se je pojavil okrog Idrije oborožen oddelek
"Modre garde" verjetno iz Sv. Jošta v Dolomitih. Italijani jih
tolerirajo.
Več bom sporočal sproti.
S. F. - S. N.

Tomaž16

Št. P. 4.17 _ i. 7. 43.
Skupno s mojo pošto nosijo kurirji pošto od PK Primorske,
katere vsebina mi ni znana.

ŠT. 5
NAVODILA ŠT. 1 PARTIJSKA ŠOLA ZA TERENSKE DELAVCE POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA GORENJSKO
• KOROŠKO DNE 1. JULIJA 19431
St. 1

1. julij 1943

PARTIJSKA ŠOLA
za terenske delavce.
Kritika dela terenskih delavcev in organizacij.
(Izdaja: Pokrajinski komitet KPS za Gorenjsko in Koroško.)
1./ KONTROLA IN VPRAŠANJA POROČIL
16
17

Dušan Kveder - Tomaž.

Kurirska postaja P 4 na Javorniku. Glej Zakonjšek, Partizanski kurirji,
str. 216-219.
1
Ciklostilirana navodila so v ARS, Odd. I, sign.: AS 1489, Oblastni komite KPS za Gorenjsko, a. št. 954, šk. 1. Izšla je tudi kot brošura Partijska
šola za terenske delavce št. 1 (ARS, Odd. II, sign.: AS 1887, Zbirka narodnoosvobodilnega tiska, št. 716).
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Lenin2 je rekel, da je v organizacijskem delu glavno izbira
in razmestitev kadrov ter kontrola nad izvajanjem sklepov.
Kontrola je važna zlasti na Gorenjskem in Koroškem, kjer
sestavljajo tudi višje forume skoraj izključno mladi, organizacijsko, teoretično in politično neizkušeni in nevzgojeni kadri.
Oblike kontrole so različne. Z ozirom na današnje razmere
ter trenutno stanje Partije in OF na Gorenjskem in Koroškem
je tedensko poročanje oz. pošiljanje tedenskih poročil
nižjih partijskih forumov višjim najvažnejša oblika kontrole.
Prav v tem oziru naši tovariši neverjetno grešijo: ali sploh
nočejo pošiljati poročil ali pa ne vedo kako poročati. Kar se
tiče pošiljanja tedenskih poročil velja sledeče pravilo: PK-aju
pošiljajo poročila vsi okrožni in začasno tudi vsi rajonski sekretarji; OK-aju pošiljajo poročila vsaj vsi rajonski sekretarji;
RK-aju poročajo začasno sekretarji vseh podrejenih partijskih
organizacij. Kar se tiče načina poročanja pa velja: brezpogojno in točno se je treba držati zadnje številke "Vprašanj - direktiv"3.
2./ MOBILIZACIJA
O mobilizaciji na sploh, o načinu mobilizacije pa še posebej smo prelili že toliko črnila in popisali že toliko papirja, da
bo kar odveč spuščati se v principielno razglabljanje. Ugotovili bomo edino to, kar se je tudi v praksi pokazalo kot edino
pravilno: mobilizirati je treba brez najmanjšega prestanka,
dan in noč, zaenkrat praviloma vse moške do 40 leta, v obliki
pobiranja na dogovorjenih krajih, samotnih kmetijah, vaseh,
predmestjih, mestih, gostilnah, delavnicah, tovarnah, cestah,
železnicah, izven cerkva itd. itd., pri čemer je treba vljudno,
toda odločno zlomiti morebitni odpor družin in omahovanje
mobilizirancev, ker je to posledica strahu pred nemškim terorjem in predstavlja zato ta način mobilizacije obliko borbe
proti in obliko zaščite našega ljudstva pred nemškim terorjem.

2
Vladimir Iljič Uljanov - Lenin (1870-1924), ustanovitelj in voditelj
RSDDS (boljševikov), ustanovitelj Komunistične internacionale, nadaljevalec
dela 3Marxa in Engelsa, klasik marksizma.
Okrožnica Vprašanja-Direktive [št. 1] pokrajinskega komiteja KPS za
Gorenjsko dne 4. maja 1943. Glej Dokumenti, knj. 7, dok. št. 10, str. 37 40.
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Na tem mestu bomo opozorili na nekaj glavnih napak naših kadrov na terenu.
Nekateri terenski delavci sploh ne mobilizirajo, ampak
vzlic vsem pismom, okrožnicam in navodilom, vzlic stanju na
terenu, ki naravnost kriči po mobilizaciji, zavestno sabotirajo naše direktive in s tem osvobodilno borbo slovenskega
naroda in delavnega ljudstva. Ti "tovariši" so direktni pomočniki Hitlerja4 in z njimi je in bo slovensko ljudstvo obračunalo
kot zaslužijo. Drugi se od teh razlikujejo edino v tem, da mobilizirajo le, če jih obišče kak tovariš iz višjega foruma. Tretji
mobilizirajo nesistematično in več ali manj slučajno ter jim
mobilizacija ni vprašanje vsakega dneva in noči. Četrti rešujejo vsa vprašanja ločeno drug od drugega in pozabljajo pri
tem, daje danes glavno in osnovno vprašanje na terenu vprašanje partizanske mobilizacije in da so ter morajo biti zato
vsa ostala vprašanja s tem vprašanjem kar najtesneje povezana in mu podrejena. Peti ne vzdržujejo stalnih, dvodnevnih
zvez z vojsko, vsled česar ne morejo mobilizirati in jih dogodki
stalno prehitevajo. Šesti mobilizirajo brez načrta, vsled česar
ne morejo pri mobilizaciji racionalno izrabiti vseh razpoložljivih sil: kurirjev, terenskih delavcev, partizanskih patrol itd.
Sedmi mobilizirajo brez vsake iznajdljivosti, vsled česar je
uspeh mnogo manjši, kot bi sicer lahko bil. Osmi mobilizirajo
brez pomoči in ločeno od organizacij OF, kar je v osnovi zgrešeno in mora mobilizacijo nujno zavreti. Deveti ne znajo razviti preko organizacij OF silne agitacije in propagande za partizansko mobilizacijo, vsled česar je odpor proti mobilizaciji
mnogo večji, kot bi bil sicer. Deseti začuda smatrajo, da se
sme naenkrat mobilizirati največ dva, tri možake in ne tudi
50 ali pa še več, če je le mogoče. Enajsti se držijo pri mobilizaciji striktno svojega odseka in ne posežejo na sosednjo področje, kjer mobilizacija iz kakršnegakoli vzroka ne uspeva, kot
bi morala itd. itd.

4

Adolf Hitler (1889-1945), kancler nacistične Nemčije (1933-1945), vodja
NSDAP, eden od ustanoviteljev Osi Rim - Berlin, Protikomintemskega pakta
in Trojnega pakta. Pod njegovim vodstvom je Nemčija vodila osvajamo 2.
svetovno vojno.
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3./ KADRI
a./ Čuvanje kadrov. Mnogo borcev za svobodo je že samo
radi nečuječnosti postalo žrtev Gestapa5. Vzlic temu se pa
slični primeri vedno znova in znova dogajajo. Zato mora poleg
vseh ostalih mer čuječnosti brezpogojno in enkrat za vselej
obveljati: količkaj kompromitirani ilegalci morajo takoj v ilegalnost oziroma polilegalnost.
b./ Novi ilegalci na terenu. Narodna in ljudska vstaja
proti Hitlerju in izdajalski beli gardi zavzema vedno večji obseg. S tem vedno bolj rastejo pogoji za uspešno osvobodilno
borbo slovenskih ljudskih množic. Toda objektivni pogoji so
samo ena stran medalje. Da bi prišla borbena volja slovenskih ljudskih množic do izraza, jo je potrebno organizirati in
jo tako stopnjevati. V to svrho je potrebna organizacija, tej pa
ljudje, kadri, organizatorji in voditelji borbe slovenskih ljudskih množic. In praksa je pokazala, da nam na Gorenjskem
in Koroškem primanjkuje trenutno predvsem ilegalnih organizatorjev borbe proti Hitlerju in njegovi beli gardi. Kajti revolucionarna vnema slovenskih množic je tako narastla, da je
OF s sedanjim številom ilegalnih delavcev - brez ilegalnih
delavcev pa si v razmerah gestapovskega terorja ne moremo
zamisliti na Gorenjskem in Koroškem danes nobene organizacije - organizacijsko ne more več zajeti.
Torej nove razmere nujno zahtevajo novih ilegalcev na terenu. Kjer pa so potrebe so k sreči tudi pogoji. Partizanska
mobilizacija je že in bo še vsesala lepo število terenskih delavcev-legalcev iz vrst katerih lahko mobiliziramo za teren potrebno število ilegalcev, kar z ozirom na preobilico razpoložljivih
sil v vojski ne bo povzročilo nobenih težav. Ker leži poudarek
trenutno na številu in ker so naši kadri na terenu brez izjeme
zelo mladi, ne smemo biti pri izbiri zaenkrat preveč izbirčni.
Glavno vodilo nam bodi: vdanost osvobodilni stvari slovenskega naroda in delavnega ljudstva, discipliniranost in agilnost.
•/ Preobtežitev kadrov z delom. Nekateri tovariši opravljajo vse delo sami ali pa skoraj sami. Mnogi tovariši pa so
nasprotno vse delo zvalili na nekaj dobrih aktivistov, dočim
spijo N00 in v njih ostala množica "aktivistov" spanje pravičnega. Princip preobtežitve z delom je v osnovi zgrešen. Prvič je
5
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Kratica za nemško tajno državno policijo (Geheime Staatspolizei).

danes nekonspirativen, kakor je dokazala praksa tudi na Gorenjskem, drugič pa ni v skladu s temeljnim organizacijskim
principom delitve dela. Jasno je, da dotičnik, ki opravlja več
poslov naenkrat, nobenega ne bo izvršil kot se spodobi. Na
drugi strani pa je prav tako jasno, da bo isto delo opravljeno
mnogo hitrejše in kmalu tudi boljše, če bo razdeljeno med
večje število aktivistov - kar pomeni, da je princip delitve dela
istočasno tudi v skladu s politiko vzgoje kadrov.
d./ Merilo za vrednost kadrov. Nekateri tovariši imajo,
kot se pravi, "namazan jezik". Vendar to še ni merilo za njihovo vrednost. Dobri so tisti tovariši, ki dobro in samoiniciativno izvršujejo dane naloge, pa če še tako slabo govorijo, slabi
so tisti tovariši, ki slabo ali pa sploh ne izvršujejo danih nalog
pa če še tako lepo govorijo. Prvim je treba dajati najvažnejša
mesta, drugim pa taka, kakor jih z ozirom na svoje delo zaslužijo. Gledani skozi to merilo, so se izkazali nekateri tovariši,
zlasti ilegalci, popolnoma nesposobne za svoje delo. Vzlic temu pa že nič koliko časa vztrajajo na svojih položajih - menda po zakonu vztrajnosti. Dolžnost odgovornih tovarišev in
organizacij je, da take tovariše čimprej nadomestijo z novimi
svežimi močmi, ki so danes v preobilici na razpolago.
•./ Disciplina. Brez enotne discipline si Partije sploh ne
moremo misliti. Nediscipliniranost nekaterih tovarišev je povzročila našemu gibanju na Gorenjskem in Koroškem že doslej
silno škodo. Kakor se menda čudno sliši pa je vendar le res,
da temelji ta pojav deloma na dejstvu, da večina tovarišev
precenjuje tako imenovani zdravi razum na sploh, svoj zdravi
razum pa še posebej. Zdravi razum je sicer lepa, vendar pa še
vedno nepopolna stvari Koliko modrih ljudi živi na tem svetu,
ki še seštevati ne znajo! In koliko podpovprečnih ljudi rešuje
istočasno težavne matematične račune. Nepismeni modrijani
so pač navezani samo na svoj zdravi razum in nič čudnega ni,
če ne znajo seštevati, saj je potrebovala človeška družba celo
kopico tisočletij, predno se je prikopala do prvih številk. Pri
drugih pa je njihov sicer podpovprečni razum oplojen z izsledki tisoč in tisoč modrih mož, prejkone tako modrih, da bi
jim še marsikateri terenski delavec na Gorenjskem in Koroškem zavidal. Ali je torej kaj čudnega, če se ti podpovprečneži
včasih kar igrajo z nepismenimi modrijani tega sveta. No, tudi
številni naši tovariši na Gorenjskem in Koroškem so v istem
položaju. Četudi so prav vsi ti tovariši v posesti neverjetno
zdravega razuma, ki razsvetljuje srednjeveško temo njihovega
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rajona kar se le da uspešno in v največji dobrobit našega
ljudstva, vendar ima ta zdravi razum - izjemoma brez izjeme
- to malo napako, da je oplojen večji del le z lastnimi "znanstvenimi" izsledki, ki so se razvili kar se le da naravnost iz
"znanstvenih" izsledkov tiste družbe, ki je vse do zadnjih časov vzgajala ta zdravi razum, tako imenovane kapitalistične
družbe, ki je, kakor znano, rodila in vzgojila Hitlerja in belo
gardo. Vsem častilcem še tako zdravega razuma torej priporočamo, da podvržejo svoje zdrave možgane čimprej temeljiti
kritiki ter jih rešijo tako imenovane metafizične in idealistične
navlake - vse to pa s pomočjo tako imenovane teorije marksizma - leninizma, ki se je razvila iz znanosti na podlagi delavskega gibanja, torej v najhujši borbi s kapitalistično družbo in
njenimi "znanstvenimi izsledki". In če bodo naši modrijani v
najtesnejši zvezi z borbo proti Hitlerju vztrajno prodirali v
temelje marksizma - leninizma, bodo lepega dne odkrili, da je
od izsledkov zdravega razuma pa do včasih najbolj vsakdanje
resnice dolga, dolga pot in da velja zato še vedno vsakdanji
izrek: Skromnost je mati modrosti. In čimbolj zdravi razum
bodo imeli, tem prej bodo nehali oboževati svoj zdravi razum.
In ko bodo dosegli ti tovariši to stopnjo skromnosti, bodo postali nedvomno tudi mnogo bolj disciplinirani člani Partije saj je skromnost ena sestavnih prvin discipline.
4./ NOO / NARODNO - OSVOBODILNI ODBORI
a./ Mnoge NOO sestavljajo ali izključno meščanski ali malomeščanski ali pa izključno proletarski in polproletarski
elementi. V prvem slučaju je treba NOO cementirati s prolet.
in polprolet. elementi mesto in vasi že po svojem razrednem
položaju najbolj demokratičnimi elementi, ki danes večinoma
prevladujejo tudi med ostalimi sloji slovenskega naroda.
b./ Pri sestavljanju NOO smo preveč izbirčni. Zavedajmo
se, da so ljudje pač taki kot so. Ni najboljši tisti, ki nima napak, temveč tisti, ki ima najmanj napak.
c/ Nekateri tovariši so se vrgli na organizacijo samo vaških, drugi samo tovarniških NOO. Ta način organizacije trga
borbeno enotnost slovenskega naroda na sploh, enotnost in
zvezo med delavci in kmeti pa še posebej. Proletarijat je voditelj, kmetje so temeljna vojska slovenskega naroda. Brez enih
in drugih, brez zveze med enimi in drugimi si zatorej borbe za
svobodo slovenskega naroda sploh ne moremo misliti.
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d./ Nekaj tovarišev je v nekaj N00 odkrilo nekaj dobrih
aktivistov oz. mecenov, kar jih opravičuje, da z ostalimi NOO
prav nič ne delajo, pač pa v svojih poročilih na dolgo in široko
razkladajo, kaj vse so nabrali oz. organizirali - pri tem pa
zamolčijo glavno, namreč, koliko N00 aktivistov je pri tem
sodelovalo in v koliki meri.
•./ Nekateri tovariši ne organizirajo več N00, češ, jih je že
dovolj. Ti tovariši se ne zavedajo, daje treba N00 postavljati
toliko časa in v takem številu, da bodo s svojim delom lahko
zajeli prav vse Slovence v svojem predelu.
f./ Tega pa ne bomo nikoli dosegli, če bomo organizirali le
NOO v ožjem smislu. Da bi zajeli in aktivizirali vse Slovence,
ki simpatizirajo z OF, moramo v okviru vsakega N00 ustvariti organizacije - in ne samo zastopnike organizacij, kijih ni
- SPZZ, ZSM, NZ, itd.
g./ Da bi bili NOO prave organizacije, je potrebno, da so
njihovi člani povezani med seboj. Ta povezanost se ustvarja
predvsem s pomočjo sestankov, ki naj se vršijo, če je le mogoče, redno vsak teden. V času med sestanki ostvarja to povezanost sekretar N00. Torej mora obveljati: v okviru konspiracije redni organizacijski sestanki NOO, od vaških, tovarniških
itd. pa vse do rajonskih in okrožnih.
h./ Pogoji za ustvaritev in uspešno delo N00 so danes povsod tako ugodni, da lahko rečemo, da se v trditvah nekaterih
tovarišev, da se ljudje težko ali sploh ne dajo organizirati oz.
aktivizirati, zrcali le njihova lastna organizacijska nesposobnost in pasivnost.
5./ Z S M / ZVEZA SLOVENSKE MLADINE
Glavna napaka naših tovarišev v tem pogledu je podcenjevanje mladine in njene vloge v narodno-osvobodilni vojni. Iz
te glavne napake izhajajo vse ostale. Omejili se bomo zaenkrat samo na dve: a./ marsikje še niso postavljeni rajonski
sekretarji ZSM /ZKM/, brez katerih je nemogoč vsak napredek v organiziranju mladine. Nekateri tovariši se izgovarjajo,
da ni mogoče dobiti za to delo primern-ega/-o/ tovariš-a/ico/, kar je seveda popolnoma iz trte izvito. Vsak vdan, discipliniran in agilen mladinec /-ka/ je sposoben za rajonskega
sekretarja ZSM /ZKM/, b./ Nekateri tovariši se izgovarjajo,
da za organiziranje mladine ni pravih pogojev, ker na terenu
ni več moške mladine, stare nad 18 let. Ti tovariši pozabljajo,
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da štejemo med mladino tudi žensko mladino ter moško mladino izpod 18 let.

6./ S P Ž Z /SLOV. PROTIFAŠ. ŽENSKA ZVEZA/
V teku tisočletij je in bo šla človeška družba skozi tri osnovne razvojne stopnje: brezrazredna, takoimenovana prakomunistična družba; razredna /suženjska, fevdalna, kapitalistična / družba, brezrazredna družba na višji stopnji, takoimenovana komunistična družba. Brezrazredna družba ne
pozna razredov in zato tudi ne - kot razredna družba - nasprotij med razredi, ki se javljajo na podlagi zatiranja v obliki
borbe med razredi. Zatiranje razreda po razredu se javlja
konkretno in se je razvilo iz zatiranja človeka po človeku. Posebna oblika zatiranja človeka po človeku je zatiranje žene po
možu, neenakopravnost žene v človeški družbi. Zatiranje žene
po možu je bil važen korak k razredni družbi in je eden od
temeljev te družbe. Borba za žensko enakopravnost je torej
posebna oblika borbe proti razredni družbi. Današnja in zadnja oblika razredne družbe je kapitalistična družba, katere
najbolj dosledni predstavnik je finančni velekapital. In fašizem ni nič drugega, kot diktatura najbolj krvavih in reakcionarnih predstavnikov finančnega velekapitala.
Borba za enakopravnost slovenskih žena je torej posebna
oblika protifašistične in s tem danes tudi narodnoosvobodilne borbe. Ker se borba za žensko enakopravnost ne
more razvijati ločeno od borbe množic kot celote, se more in
mora ta borba razvijati danes v obliki borbe slovenskih žena kot enakopravnega člana slovenske družbe - proti fašističnim
okupatorjem za osvoboditev slovenskega naroda.
Zadnji čas je torej, da nehamo s podcenjevanjem slovenske žene in njene vloge v osvobodilni vojni in da začnemo s
pospešenim uvajanjem slovenske žene v N00, Partijo itd. ter
s pospešenim ustanavljanjem odborov SPŽZ. Ni dvoma, da je
vsled tisočletnega zatiranja in suženjskega položaja žene v
razredni družbi tudi slovensko ženo začasno težje organizirati
kot moške. To pa mora biti samo en vzrok več, da se še z večjo vnemo vržemo na delo. Zato lahko tudi rečemo, da je
vprašanje organizacije žen v SPŽZ, N00, Partijo itd. preizkusni kamen za sposobnost in vztrajnost naših tovarišev.
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7./ S N P /SLOVENSKA NARODNA POMOČ/ in N Z
/NARODNA ZAŠČITA/
Na tem polju je večina naših tovarišev tako malo storila,
da se ne moremo spuščati v podrobnejšo analizo. Kjer ni dela,
tudi ne more biti kritike dela. Na oportunizem in razne izgovore tovarišev odgovarjamo: kjer so potrebe, so tudi pogoji.
8./INTENDANCA
Preskrba vojske in terena s hrano, opremo, tehničnim materialom, denarjem itd. je postalo danes tako važno vprašanje, da je treba poveriti v vsakem rajonu to nalogo posebnemu tovariš -u/-ici/ intendantu. Tam kjer so postavljeni, so
zagrešili intendanti sledeče glavne napake: material zbirajo
preko posameznikov brez zveze z N00; zbirajo samo hrano in
opremo za partizane, pa nobenega tehničnega materiala
/papir, barve, matrice itd./, nobenega denarja v obliki posojil
itd.; zbirajo samo pri siromašnih slojih, ne znajo pa navezati
stikov z imovitejšimi sloji, ki so povsod pripravljeni materialno podpreti OF; itd. itd.
9./ PARTIJA
Z novim poletom osvobodilnega gibanja so se izboljšali in
se hitro izboljšujejo pogoji za organizacijsko utrditev Partije.
Toda partijske organizacije in partijci teh pogojev še daleč
niso izrabili kot bi mogli in morali. Nekaj glavnih napak:
a./ Partijske organizacije so pri sprejemu v Partijo še vedno zelo ozke. Tu mora obveljati danes pravilo: sprejeti v Partijo prav vse kolikor toliko agilne člane organizacij OF, ki so
vdani osvobodilni stvari slov. naroda in delavnega ljudstva.
Kajti, kdor od teh v pogojih gestapovskega terorja sodeluje v
OF, ta spada tudi v Partijo. Odslej naprej mora biti naše geslo: v vsako vas, v vsako ulico, v vsak tovarniški oddelek partijsko celico.
b./ Popolnoma zgrešeno je mnenje, da se sme sprejemati
v Partijo samo člane-funkcionarje N00 in ostalih organizacij
OF. V Partijo se lahko sprejme vse člane OF, to se pravi vse
tiste, ki na kakršenkoli način sodelujejo in podpirajo OF.
•/ Partija je vsota partijskih organizacij. Zato je treba
vsakega na novo sprejetega partijca takoj vključiti v odgovar-
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jajoče partijske organizacije: po dva ali več partijcev v vasi itd.
v celice, po dva ali več partijcev v občini, skupini vasi, tovarni, itd. pa v biroje, ki odgovarjajo poleg ostalega tudi za to, da
ustvarijo povsod partijske celice. Čim se Partija v rajonu kolikor toliko utrdi, je treba ustvariti RK Partije.
d./ Glavna funkcija partijskih organizacij je vodstvo, pomoč in kontrola nad organizacijami OF in podrejenimi partijskimi organizacijami. Da dobi to vodstvo, pomoč in kontrola
načrten in sistematičen značaj, morajo imeti vse partijske
organizacije, če je le mogoče vsak teden redne organizacijske
/in teoretične/ sestanke.
•./ Član Partije je vsak, ki priznava program Partije, kije
član ene od partijskih organizacij in ki Partijo materialno
podpira. Materialno podpira Partijo vsak njen član predvsem
v obliki redne mesečne članarine, ki znaša 1% - ali pa več mesečnih dohodkov. To članarino so dolžni pobirati v začetku
meseca vsi sekretarji partijskih organizacij in jo z navedbo,
koliko članov je to članarino plačalo, poslati višjim partijskim
forumom.
10./ ZVEZE
Zveze so ena najbolj bolnih točk našega terena. To vprašanje še daleč ni tako urejeno, kakor bi pri organizaciji, ki
nam je danes na razpolago, lahko bilo. Opozarjamo še enkrat
na zveze, ki jih morajo terenski delavci oz. organizacije nujno
vzdrževati.
a./ Zveze med terenskimi delavci oz. organizacijami /OKaji in RK-aji s PK-ajem tedensko RK-aji z OK-ajem - vsaj tedensko; sosedni RK-aji iz istega ali sosednega okrožja med
seboj dvakrat tedensko; člani in organizacije v rajonu med
seboj - večkrat tedensko/. Te zveze so legalne, po potrebi
istočasno tudi vojaške.
b./ Dvodnevne zveze med terenom in vojsko, kijih morajo
vzdrževati vse organizacije od RK-aja navzgor in vsi ilegalni
terenski delavci /posamič ali po več skupaj/.
11./ TEHNIKA IN RAZDELJEVANJE LITERATURE
Večina tovarišev se pritožuje radi pomanjkanja literature.
Ti tovariši pozabljajo, da zavisi rešitev tega vprašanja predvsem od njih samih. Predvsem naj si ustvarijo lastno tehniko
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oz. naj si preskrbijo čim več tehničnega materiala, kjer pa je
le mogoče - in povsod je mogoče - naj pod svojo kontrolo organizirajo legalno razmnoževanje literature.
Istočasno naj vodijo vsi tovariši najstrožjo kontrolo nad
razdeljevanjem literature. Ne bomo govorili, o tem, kako naj
to vršijo! Glavno je, da bo rezultat kontrole a./ da se literatura ne bo sežigala in skrivala, ampak, da bo stalno krožila in
c./6 da se literatura ne bo oddajala vedno istim ampak tudi
vedno novim osebam.
12./ BELA GARDA
Neki tovariši predlagajo, da se prestane z borbo proti beli
gardi, "da se ne bi lomilo enotnosti slovenskega naroda in
zastrupljalo ozračje med Slovenci". Take "predloge" najostreje
zavračamo in ugotavljamo, da je OF skovala enotnost slovenskega naroda tudi z brezobzirno borbo proti beli gardi, ki je
orodje okupatorja v njegovi borbi proti slovenskemu narodu.
Seveda je treba voditi borbo proti beli gardi ne pa proti Slovencem, ki so bogati oz. so bili nekoč pristaši raznih reakcionarnih režimov. Vse teče, vse se spreminja, tudi razmere, z
razmerami pa ljudje!

6

V izvirniku točke b./ ni.
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ŠT. 6
POROČILO OKROŽNEGA KOMITEJA KPS ZA KOROŠKO
DNE 1. JULIJA 1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS
ZA SEVERNO SLOVENIJO O SESTANKU OKROŽNEGA
KOMITEJA KPS ZA KOROŠKO DNE 24. JUNIJA 1943 »
OK KPS za Koroško
na položaju 1. julija 1943.
Predmet: Poročilo
POKRAJINSKEMU KOMITETU KPS
za severno Slovenijo
Sestanek OK za Koroško se je vršil 24. junija s sledečim
dnevnim redom:
1. Zunanje politični položaj - tov. Matjaž2
2. Kritika in autokritika
3. Poročilo o političnem delu v vojaških edinicah - tov.
••••
4. Poročilo o delu na terenu - tov. Polde4
5. Vprašanja kadrov
6. Okrožna tehnika
7. Razno
Prisotni so bili tovariši Matjaž, Bor,
pomanjkanja kadrov, tako političnih
bataljonski biro ni formiran, in vsled
Tugo momentalno ne pripada nobeni
oziroma forumu. Radi tega je tudi on
okrožnega komiteta.

1

Polde in Tugo5. Zaradi
kakor tudi vojaških,
[tega] tov. komandant
aktivni partijski celici
prisostvoval sestanku

Izvirna kopija je v ARS, Odd. I, sign.: AS 1490, Oblastni komite KPS za
Koroško, a. št. 2690.
2
Ing. Pavle Zaucer.
3
Boris Cižmek.
4
Lavoslav Eberl - Polde Jamski.
5
Tomaž Slapar, komandant Koroškega bataljona.

28

V prvi točki smo predvsem obravnavali razpust Kominterne6; pomen in značaj tega razpusta na mednarodne odnose
zaveznikov kakor tudi na naše notranje prilike. Prečitali smo
tudi komentar tov. Juga7 o razpustu.
V autokritiki in v tovariški, vendar pa stvarni in ostri kritiki, smo pretresli vse pomanjkljivosti in napake v delu vsakega posameznega tovariša. Vsak tovariš je po podani kritiki
obljubil, da bo napake popravil do prihodnjega sestanka, vsi
pa se bomo vrgli na delo še z večjo aktivnostjo. Omeniti pa
moram, da nismo pri nobenem tovarišu opazili kakih večjih,
grobih napak.
Tovariš Bor je poročal o političnem delu v edinicah I. koroškega bataljona. To delo ni tako uspešno, kakor bi lahko
bilo, če bi bil bataljon skupaj. Ker pa radi neprikladnega terena in težkoč za prehrano to ni mogoče, sloni politično delo v
posameznih edinicah na političnih delavcih, ki so pa mladi v
delu in še neizkušeni. Veliko pomoč v tem delu nudijo terenski politični delavci, v kolikor se nahajajo v edinicah. V teh
edinicah je le po eden ali po dva partijca, ki pa so bili večinoma pred kratkim sprejeti v Partijo. Tov. Bor organizira politično in partijsko delo po edinicah, vendar sam ne more osebno niti kontrolirati vsega tega dela, ker je teren tako razsežen
in edinice operirajo v veliki oddaljenosti ena od druge.
Tovariš Polde je poročal o delu na terenu koroškega okrožja. Na tem terenu so doseženi lepi uspehi v organiziranju OF
kljub temu, da so na Koroško prodrli sorazmerno kasno politični delavci OF kakor tudi partizani. Da je OF zavzela tako
širok razmah, je znak, da so se naši politični delavci kot tudi
partizani v resnici znašli na tem še neobdelanem terenu.
Znali so pridobiti koroško ljudstvo za Osvobodilno fronto, ki
je danes postala edina vodnica in boriteljica za tako težko
pričakovano svobodo izpod tujega jarma, ki ga je to ljudstvo
prenašalo skozi desetletja.
OF ni ostala samo na bivšem jugoslovanskem predelu Koroške, temveč je njeno delo zajelo že skoro ves slovenski del
bivše avstrijske Koroške. Tudi na tem predelu ljudstvo gleda
na OF z istimi simpatijami. Te simpatije kaže v tem, da ogro6
Komunistična intemacionala (Kominterna) je bila razpuščena 15. maja
1943. Sklep o razpustu je objavil Slovenski poročevalec, leto IV, št. 11, 1.
junij 1943 (ARS, Odd. H, sign.: AS 1887, Zbirka narodnoosvobodilnega tiska). 7
Dr. Dušan Kraigher.
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nino prispeva za partizane kakor v hrani tako tudi v drugih
potrebah. Velik je tudi odziv v partizanske vrste. Od bivših 13
partizanov je nastal močen koroški bataljon, ki šteje danes
preko sto borcev. Vsi ti so večinoma sami Korošci, pravi borci
za svobodo in zedinjenje slovenskega naroda.
Koroško okrožje je eno najobširnejših okrožij, zato bi potrebovali večje število političnih delavcev, ki bi organizirali OF
in KP na Koroškem. V tem kratkem razdobju dela še ni bilo
mogoče izgraditi novih političnih delavcev, ki bi bili sposobni
za samostojno delo na terenu. Zato nam teh sil še vedno primanjkuje.
Vkljub temu se razmah OF vidno širi. Danes ne obstojajo
na Koroškem samo posamezni zaupniki, ampak nasprotno že
skoraj v vsaki industriji na jugosl. delu Koroške obstojajo
odbori DE. Za nekatere odbornike lahko zares trdimo, da so
pravi, požrtvovalni aktivisti. Vsi ti odbori so predani delu OF
in njenemu končnemu cilju. V Črni obstojajo 3 odbori, v Žerjavu 5, v Guštanju 2, v Mežici 1, ki niso sestavljeni samo iz
delavcev, ampak so organizirane tudi delavke. V Črni in Žerjavu obstojata ženska odbora. Po večjih kmečkih naseljih
delujejo odbori OF. Vsi ti odbori nam danes iz dneva v dan
pošiljajo vedno več partizanov, zbirajo prispevke za partizansko vojsko in nabavljajo material za našo tehniko.
Enako je tudi delo političnih delavcev OF na avstrijskem
delu Koroške. Iz dosedanjih zaupnikov so pristopili k formiranju odborov OF in DE. Tudi tam so prodrli med industrijsko delavstvo. Navezali so stike tudi z bivšimi člani KPA, ki so
se izrazili, da so pripravljeni sodelovati v delu OF. Poročila, ki
prihajajo od naših terenskih delavcev, so precej zadovoljiva.
Ako bo delo še naprej tako uspešno, lahko trdimo, da bo OF s
svojo organizacijo prodrla do zadnje slovenske vasi kakor tudi
industrije.
Partizanske edinice, ki so na tem terenu se vedno bolj
množijo. Slovenski fantje, ki služijo v nemški vojski in prihajajo domov na dopust se navadno ne vračajo več nazaj. Po
raznih vesteh se nahajajo samostojne edinice dezerterjev na
različnih krajih, s katerimi pa še nimamo zveze. Pred kratkim
smo dobili sporočilo, da je nekje pri Beljaku močna edinica.
Komandir te edinice je Jugoslovan, dva politična komisarja
sta pa Avstrijca. Človek, preko katerega smo imeli zvezo, je
nekatere tovariše iz te edinice učil celo minirati. Bil pa je nenadno odpoklican na vzhodno fronto in je na ta način preki-
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njena zveza z edinico. Po drugih vesteh se nahaja ena skupina dezerterjev na Svinški planini in Korici onstran Drave.
Tam so fantje iz Labotske doline in Kozjaka. Kako so oboroženi in kaj delajo, nam ni znano in tudi zveze z njimi še ne
moremo dobiti.
Zadnje čase je nastala provala, ki pa doslej še ni zavzela
širših razmer. Ker pa je poteklo že nekaj dni od prvih aretacij
in ne sledijo nove, upamo, da se bo omejila na že aretirane
tovariše. Provala je nastala zaradi dveh mladih Avstrijcev, ki
sta bila poslana v partizane preko tega terena in so jih pozneje Nemci ujeli, mogoče pa sta tudi sama dezertirala. Iz poročil, ki jih je poslala njuna edinica pred zajetjem je razvidno,
da sta bila disciplinirana in sta voljno prenašala vse težkoče
partizanskega življenja. Zato je druga predpostavka manj
verjetna. Novejših poročil iz edinice o njihovem zadržanju,
zajetju ali dezertaciji, še nimamo. Provala je nastala tudi ob
priliki izdajstva, ko so padli tovariši Mile8, politkomisar 1.
čete, en mlad Rus, ki je šele pred kratkim prišel v partizane,
in še eden tovariš, dezerter iz nemške vojske. Eden tovariš je
bil tako težko ranjen, da so ga Nemci ujeli. Takrat so Nemci
zaprli večje število ljudi, od katerih so nekatere že izpustili,
večina pa jih je še zaprta. Tudi o tem še nimamo izčrpnejših
poročil.
Po referatu tovariša Poldeta se je razvila debata. Tov. Matjaž je predlagal, da naj bi se v svrho aktivizacije odborov OF
v kmečkih naseljih pritegnili tudi tam stanujoči delavci ter bi
se s tem organizirali odbori OF iz kmetov in delavcev. Tov.
Polde pa je zastopal stališče, da je treba delavce organizirati
izključno le v odbore DE in naj se jih niti začasno ne pritegne
v mešane odbore, pa četudi so ti delavci šele pod Nemčijo
začeli delati v industriji. Prosimo PK, da nam to stvar razjasni, ker sami tega nismo načelno rešili. Za odgovor prosimo
čimprej.
V peti točki smo reševali vprašanje kadrov. Najprej smo
dajali odgovore na vprašanja št. 26 - 30 vprašalne pole za
kadre9 za posamezne tovariše partijce. Ker niso poslale vse
8

Milan Mrzelj, politični komisar prve čete Koroškega bataljona in obenem tudi namestnik političnega komisarja bataljona. Padel sredi junija 1943.

9
Gre za rubriko Splošna ocena (26/ Ocena osebnega in družinskega življenja dotičnega tovariša, 27/ Ocena njegovih karakterističnih lastnosti,
vrlin, slabosti, 28/ Kateri sektor dela mu najbolj odgovarja, 29/ Ocena njegovega partijskega dela, 30/ Eventuelne posebne pripombe).
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edinice te pole, jih še vedno ne moremo odposlati. Tovariša
kadrovika nismo mogli postaviti, ker nekatere tovariše pozna
eden boljše ene pa drugi. Zato smo to reševali kar vsi trije.
Tov. Bor je pa itak odgovoren za partijsko in politično delo v
bataljonu. Na vsakem koraku se čuti pomanjkanje izkušenih
partijcev, tako v edinkah kakor tudi na terenu. Zavedamo se,
da ne moremo pričakovati kakšne večje pomoči od kod drugod, zato smo sklenili, da se bomo z veliko požrtvovalnostjo
vrgli na delo za izpopolnitev partijcev in pridobivanje novih
moči za politično delo.
Naša okrožna tehnika10 je še precej nepopolna. Velike težave so bile, ker smo [se] morali že takoj v začetku, ko je šele
začela funkcionirati, seliti vsled provale. Tov. Kostja11 se je
popravil in sedaj pridno dela. Vse edinice in odbori OF in DE
pa bodo morali skrbeti za nabavo tehničnega materiala, da se
tehnika čimprej izpopolni.
Prilagam tudi poročilo tehnike12, o izvršenem delu v mesecu juniju.
V sedmi točki smo poudarili potrebo, da bi nam PK ali tehnika IV. zone pošiljali vsaj originale letakov. Latošnje leto
smo v tem pogledu dobili bore malo, skoraj nič, OK je v zadnjem času izdal štiri letake, ki jih prilagamo v oceno, in sicer:
Koroški Slovenci13, Slovenci (za 22. junij)14, Ob zadnji uri fašizma15, Še ni čas!?1«*. Razmnožujemo pa tudi letak Slovenke17, ki ga je že svoječasno izdal koroški OK, letak "Kmetom
Lepene itd."18, ki so ga izdali naši terenci in še razne druge
letake, kar je razvidno iz poročila tehnike.
10
Gre za tehniko Okrožnega komiteja KPS za Koroško v Senčnem Javorju pri Črni na Koroškem. Glej Bogdan Žolnir, Partizanski tisk ob •••,
Dravi, Mislinji, Maribor 1962 (dalje Žolnir, Partizanski tisk), str. 48 in si.
11
Milovan Ilih, vodja Okrožne tehnike KPS za Koroško.
13
Poročilo tehnike ni priloženo.
13
Letak Koroškim Slovencem je izdal izvršni odbor OF, natisnila pa tiskarna Podmornica (ARS, Odd. II, sign.: AS 1887, Zbirka narodnoosvobodilnega tiska) v decembru 1942. Glej še Žolnir, Partizanski tisk, str. 52 - 54.
14
Glej Žolnir, prav tam, str. 49.
15
Ciklostiliran letak Ob zadnji uri fašizma! Slovenci! Tovariši, Tovarišice!
Fašizem se vije... Osvobodilna fronta slovenskega naroda, je v ARS, Odd. I,
sign.: AS 1548, Zbirka letakov, šk. 7.
16
Ciklostiliran letak Se ni čas!? Že tretje leto... Osvobodilna fronta slovenskega naroda, je v ARS, Odd. II, sign.: AS 1869, IV. operativna cona, šk.
328.
17
Glej Žolnir, prav tam, str. 41.
" Podatkov o letaku nismo našli.

32

Tov. Jug je svoječasno poročal, da bomo dobili okrog 150
kom "Slovenskega Poročevalca"19 za severno Slovenijo ter se
priporočamo, da nam ga čimprej pošljete.
Veliko potrebo čutimo tudi po vsaj enem kompletnem izvodu VKP/b, ki bi ga naša tehnika potem razmnožila.
Sprejeli smo Ljudsko pravico, št. 5/6, Proglas slovenskemu narodu20, in nekaj pesmaric. Čudimo se pa temu, da so v
štabu zone razdelili ta material na dva dela: za bivšo jug. in
avstr. področje. Mi smatramo, da boljše poznamo potrebe za
razdelitev materiala, in smo ga zato razdelili kakor so zahtevale potrebe terena, ne glede na bivše meje.
Želimo tudi, da bi na naša precej obširna poročila [dobili]
vsaj čitljive in obširnejše odgovore.
DELU CAST IN OBLASTI

Za OK:
Pavle Žaucer-Matjaž, Boris Čižmek-Bor, Lavoslav EberlPolde.
P. S. Prilagamo spominski članek21 za "Slovenskega Poročevalca" ob smrti tov. Mileta in pisma iz koncentracijskih taborišč.22

19

Glej dok. št. 4, op. 12.
Proglas izvršnega odbora OF "Slovenskemu narodu" je v AS, Odd. II,
sign.: AS 1670, IOOF, šk. 432/II. Glej Dokumenti, knj. 7, dok. št. 2, str. 12 15.
31
Kopija spominskega članka Nova žrtev je v ARS, Odd. II, sign.: AS
1869, IV. operativna cona, šk. 328.
32
Pisma niso priložena.
30
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ŠT. 7

PISMO OKRAJNEGA KOMITEJA KPS ZA SEVERNO
PRIMORSKO DNE 1. JULIJA 1943 POKRAJINSKEMU
KOMITEJU KPS ZA PRIMORSKO1
Okrajni Komitet za
sever. Primorsko.

Na položaju 1. 7. 43.

Pokrajinskemu komitetu KPS. za Primorsko.
Sporočamo Vam, da smo danes prejeli dopis2 od 27. 6.
1943., dalje dopis3 od 25. 6. 43. ter "Radio vesti" št. 2 in
"Vzorec" za blagajniško knjigo.
Prerešetali smo vsa vprašanja, o katerih nam pišete, ter
bomo preduzeli vse, za pravilno izvedbo teh nalog. Glede
blagajne nas veseli, da ste poduzeli korake, ki bodo ozdravili
to anarhistično stanje z denarjem. Imamo pa pri tem sledeča
vprašanja; "Ali bodo okrožja pošiljala nam obračune, ali bodo
pošiljali obračune direktno na PK.?" Kaj pa članarina in partijski fond? To moramo menda tudi poslati Vam!?
Tov. Rudiju4 smo sporočili, kar ste nam naročili in bo počakal na karavli 235.
O tov. Maksu6 smo Vam že sporočili, da je odpotoval v
smeri proti naročenemu naslovu.
Mrežico za ciklostil Vam na žalost ne moremo poslati niti
preskrbeti;
Sprašujete nas za mnenje o terenskem delavcu tov. Savotu7, da naj podamo naše mnenje o njemu? Mi vemo o nje1

Izvirnik je v ARS, Odd. II, sign.: AS 1638, Oblastni komite KPS za Primorsko, šk. 532/IV.
2
Pismo pokrajinskega komiteja KPS dne 27. junija 1943. Glej Dokumenti, knj. 7, dok. št. 216, str. 661 - 663.
3
Okrožnica pokrajinskega odbora OF za Primorsko dne 25. junija 1943
o finančnem poslovanju. Glej Dokumenti, knj. 7, dok. št. 202, str. 621 - 624.
4
Martin Greif.
5
Gre za kurirsko postajo P 23 na Mrzlem vrhu. Več glej Zakonjšek, Partizanski kurirji, str. 253 - 257 in Kliče glavni štab, Ljubljana 1972 (dalje
Kliče GS), str. 127 - 128.
6
Miro Pere.
7
Janko Manfrede. Glej op. 2.
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mu samo toliko, da je član Partije in vrši službo obveščevalca
na terenu.
Če smo res vzeli preveč ljudi iz vojske, se bomo o tem pomenili s tov. Ahacom8?
Smrt fašizmu - svobodo narodu!
Za Okraj. kom. za
sever. Primorsko:
Tesar Franc9
Jaka Gorjan10

ŠT. 8
PISMO OKRAJNEGA ODBORA OF ZA JUŽNO PRIMORSKO
DNE 1. JULIJA 1943 ČLANU OKROŽNEGA ODBORA OF
MATERIJA ŽUPNIKU VIKTORJU BERCETU*
Južno Primorski
OKRAJNI ODBOR OSVOBODILNE FRONTE
SLOVENSKEGA NARODA Položaj, dne 1. julija 1943
Častitemu gospodu župniku Božu2, položaj.
Častiti gospod župnik!
Prilagamo Vam nekaj naše zadnje literature - čtiva in si
dovoljujemo pri tej priliki opozoriti na nekatere stvari, ki se
tičejo našega skupnega dela.
Na našo primorsko slovensko duhovščino je zadnji čas
vplivala precej močno od Italijanov in belogardistov izdana

8

Dušan Pirjevec.
Franc Casermon.
10
Albin Kovač.
1
Izvirna kopija je v ARS, Odd. I, sign.: AS 1497, Zbirka komiteji KPS in
odbori OF na Primorskem, šk. 6.
2
Viktor Berce, župnik v Slivju.
9
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knjiga "V znamenju OF"3. V tej knjigi so blateni voditelji slovenskega osvobodilnega boja z najbolj bedastimi in podlimi
lažmi. Poleg dejanskih usmrtitev narodnih izdajalcev je v
knjigi našteta nepregledna vrsta ubojev, ki so jih zagrešili
okupatorji in belogardisti sami (Italijanska vojska, Ovra4, Gestapo5). Podrobnejše boste razbrali iz Poročevalca št. 5 od 1.
p. n.6
Nadalje, med našo duhovščino se je začela širiti organizacija "Slovenska zveza"7. Poštene duhovnike je potrebno opozoriti, da je ta organizacija belogardistična in da jo vodi znan
belogardist in prijatelj italijanskih oblasti dr. Kralj8 ter njegov
pomočnik Kemperle9. Glavni organizator Kralj se giblje po
Gorici in izven nje pod zaščito kvesture, njegovo hišo stražijo
kvestorini. Nek višji italijanski oficir se je izrazil, da sta Kralj
in Kemperle za Lahe več vredna kakor vojaške garnizije na
Primorskem.
Potrebno je tudi, da budno pazimo na anglofilstvo med
našimi množicami. Poudarjati je treba, da so vojaški nastopi
in uspehi angleškega orožja zlasti uspehi Sovjetske Zveze in
njene pravilne politike, ki je znala mobilizirati svetovne demokratične sile v boj proti fašizmu in po drugi plati uspehi
demokratičnih ljudskih množic v Angliji in Ameriki, ki so
podpirajoč politiko SZ, prisilile angleško in ameriško peto
kolono, da je oborožena sila teh držav morala nastopiti proti
hitlerjevski Nemčiji in fašistični Italiji. Uspehe angleškega
3
Brošuro "V znamenju Osvobodilne fronte. Dokazila o grozodejstvih komunizma v Ljubljanski pokrajini." Ljubljana 1943, je izdalo uredništvo lista
Slovenec v 15000 izvodih. Glej Saje, Belogardizem, str. 536.
4
Kratica za italijansko tajno politično policijo Organizzazione Vigilanza
Repressione
Antifascismo (Organizacija za nadzor in zatiranje antifašizma).
5
Kratica za nemško tajno državno policijo Geheime Staatspolizei.
6
Gre za članek Nova knjiga laži in podtikanj v Primorskem poročevalcu,
leto I, št. 5, 1. junij 1943 (ARS, Odd. II, sign.: AS 1887, Zbirka
narodnoosvobodilnega tiska).
7
Pravilno: Slovenska zaveza. Ustanovljena je bila marca 1943. Več glej
Saje, Belogardizem, str. 282 - 396, za Primorsko še: Boris Mlakar, Domobranstvo na Primorskem (1943 - 1945). Založba Borec, Ljubljana 1982.
8
Dr. Janko Kralj (1898 - 1944). Odvetnik v Gorici. Med drugo svetovno
vojno se je povezal z vodstvom SLS v Ljubljani in se postavil na stališče proti
NOB. Na Primorskem je organiziral Slovensko legijo in pokrajinsko Slovensko
Zavezo.
Po kapitulaciji Italije je odšel v Rim.
9
Leopold Kemperle (1886 - 1950). Časnikar in publicist. Živel in delal je
v Gorici, kjer so ga fašistične oblasti stalno nadzirale in večkrat zaprle. Med
drugo svetovno vojno se je zaradi vodilne vloge komunistične partije obrnil
proti OF.
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orožja je torej treba pozdraviti kot naše uspehe in kot poraze
angleške pete kolone. Drugič pa je treba opozarjati množice
na nevarnosti, ki nam pretijo s strani angleške pete kolone, ki
je tako dolgo in še danes zavlačuje odprtje druge fronte. Angleška reakcija predstavlja za naš slovenski narod še posebno
nevarnost, kajti tudi danes, v času oboroženega boja proti
fašistični Italiji vpliva ta reakcija na angleško zunanjo politiko
v smislu pripravljanja kompromisnega miru z Italijo. Za oficialno angleško politiko je slovensko Primorje še vedno ločeno
od Jugoslavije, ali z drugo besedo angleška zunanja politika
še danes priznava kraljevini Italiji tiste meje, ki jih je imela
zadnjega četrt stoletja. To je očitna priprava za umazano kupčijo, v kateri bi reakcionarna Anglija za separaten mir z Italijo poleg drugega žrtvovala tudi nas, primorske Slovence,
italijanskemu imperializmu. V tej zvezi moramo naglašati
dejstvo, ki smo ga omenili tudi v Poročevalcu10, namreč dejstvo, da obstoja v Egiptu tako imenovani "Jugoslovanski odbor iz Italije". Ta odbor je sestavljen iz primorskih anglofilov
(meščanskih) (dr. Čok)11 in je ta odbor ločen in neodvisen od
tega kar Angleži smatrajo za predstavništvo jugoslovanskih
narodov. Poudarjati moramo, da je Sovjetska Zveza še vedno
edina demokratična velesila, ki je nedvoumno priznala za
zakonito oblast na slovenskem OF, to je tisto oblast, ki neomajno vztraja na svojem programu združitve vseh Slovencev
ne glede na državne meje raznih starih kraljevin.
Častiti gospod župnik! Z vašim vplivom, ki ga imate med
čč. gg. duhovščino in množicami, boste brez težkoč mogli
gornja dejstva razjasniti, da si bo vsak na jasno. Prosimo Vas,
da nam javite vse Vaše predloge, ki se tičejo našega skupnega
dela, posebno predloge čč. gg. duhovščine.
Iskreno Vas pozdravljamo in želimo čim več uspehov pri
Vašem delu za slogo in enotnost našega naroda ter njegovo
osvoboditev.
Smrt fašizmu - svobodo narodu!
10

Gre za uvodnik Kdor ni z narodom je proti njemu, ki gaje objavil Primorski poročevalec, leto I, št. 4, 15. maj 1943 (ARS, Odd. II, sign.: AS 1887,
Zbirka narodnoosvobodilnega tiska).
11
Karl Marija Čok, slovenski pravnik in politik v Trstu, od leta 1928 živel
v Jugoslaviji. Od leta 1931 do 1940 je bil predsednik Zveze jugoslovanskih
emigrantov iz Julijske krajine v Beogradu, od 1940 - 1941 v internaciji v
Arandelovcu. Med drugo svetovno vojno živel v Palestini, ZDA in Londonu.
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za OKRAJNI ODBOR OF za J. P.:
Rudo Brkine12
P. S: Odgovor prosimo po isti poti
na tov. Rudija Brkinca.

ŠT. 9
POROČILO OKROŽNEGA KOMITEJA KPS KANAL DNE 1.
JULIJA 1943 OKRAJNEMU KOMITEJU KPS ZA SREDNJE
PRIMORSKO (CENTER)1
K. K. za Center

Položaj 1. 7. 43

Pošiljam blagajniški obračun2 za mesec junij. Obračun ni
povsem točen, ker do zdaj stroške, ki so jih imeli razni odbori
nismo kontrolirali. In tudi sam nisem vedel kako zavesti, danes sem vdobil okrožnico3, ki daje potrebna navodila. Mislim,
da prihodnji obračun bo ustrezal zahtevam okrožnice.
Kanalski rajon. Bil sem dva tedna v Kanalskem rajonu.
Glede Partije nisem mogel urediti radi situacije, ki ni dopuščala, da bi prišel povsodi v stike. Postavil sem 1 odbor (ZSM),
3 odbore (O.F.), 2 odbora (S.P.Ž.Z.). Vsega skupaj je tam,
vštevši odbore od prej, 4 odbori (SPŽZ), 5 odborov (O.F.), 1
odbor (ZSM), 1 aktiv (ZKM), 3 člani partije dobrih za R. K., 10
kandidatov in kandidatk, 5-članska celica v tovarni v Anhovem, o kateri pa za enkrat še nimam poročila. Odbor (SPŽZ) v
Deskiah se je razšel in to vsled vpliva tamkajšnjega župnika
in pa trgovca Nanuta in njegove žene, ki propagirata proti O.
F. Nanuta so Lahi zaprli. Ljudje, ki so napol kmetje napol
delavci v tamkajšnji tovarni, so najmanj dovzetni za naše gibanje. Niso niti moralno niti socijalno zavedni. Seveda vdobi
la
1

Rudi Mahnič.
Izvirnik, napisan s črnilom, je v ARS, Odd. II, sign.: AS 1701, Goriško
okrožje, šk. 615/1. V naslovu kratica K[rajevni] K[omitel pomeni okrajni komite KPS za srednje Primorsko (Center).
2
Blagajniški obračun ni priložen.
3
Glej dok. št. 7, op. 3.
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se tudi naše ljudi, a so zelo omahljivi in nezaupni drug proti
drugemu, tako da je tam zelo težko organizirati. Načrt imam
ostati več časa v tem rajonu ter prodreti s pomočjo že organiziranih ljudi v tovarno in v okoliške vasi.
Grgarski rajon. Bil tam tov. Franc4 z dvema članicama O.
O., A. F. Ž., prodreti niso mogli radi vojaščine in nezaupnosti
ljudi, torej Grgarski rajon brez nikakršne organizacije.
Bajnški rajon. Zaupnica, kateri sem pred časom poveril
nalogo za organizirati (SPŽZ) ni razen denarja poslala nobenega poročila o kakšni organizaciji, torej, ne vem, ali je kaj
napred[ovala] ali ne. Tov. Franc je tam postavil eden odbor
(SPŽZ).
Mislim, da bi bilo bolje, ako bi ta rajon razdelili na Grgar
in Kal. Ker je premajhen, da bi se dalo tam vzpostaviti toliko
oblik organizacije kot jih zahtevate.
Kalski rajon. Stiri partijske celice. Kolikor jim razmere in
čas dopušča vršijo redno sestanke. Člani celic so agilni na to
seje polagalo važnosti že pred sprejemom v Partijo.
Ko pišem to poročilo nimam še poročila od R. K. zato o
morebitnih spremembah in trenutnem stanju ne morem o
vseh potankostih poročati.
Rajonski odbor (SPŽZ) deluje precej dobro. 29. 6. sem imel
sestanek ž njimi. Odbor je iz štirih članic, 2 kandidatk in 2
partijk. Poročila jih je težko navaditi, da jih pišejo.
Sporočite mi ali naj odbori (SPŽZ) dajejo denar po svojih
forumih naprej ali naj pride do nas.
Poročilo o Kalskem rajonu ni izčrpno, a ker zadnjega poročila niste vdobili in ker radi odsotnosti prej nisem mogel
poročati Vam pošiljam to nepopolno poročilo. Naročim tov.
Mirkotu5, da Vam v najkrajšem času pošlje razne podrobnosti
iz tega rajona.
Smrt fašizmu - Svobodo Narodu!
Za 0;K. Kanal
Miro Brdar6

4

Franc Jakopič.
Arkadij Pirih.
6
Mirko Zinne.
5
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ŠT. 10
POROČILO OKROŽNEGA ODBORA OF RIBNICA - VELIKE
LAŠČE DNE 1. JULIJA 1943 IZVRŠNEMU ODBORU OF O
POLOŽAJU V OKROŽJU1
O. O. O. F. za Ribnico
Vel. Lašče

Št. 91 pr. 14. VII. 43.

IZVRŠNEMU ODBORU OSVOBODILNE FRONTE.
Poročilo o situaciji v okrožju.
Sporočamo vam, da smo ukrenili in uredili takoj vse potrebno na poslane nam letake2 "Slovenskemu narodu", "Našim
zapeljanim bratom" in "Reši - se", katere smo dali takoj natisniti vsakih po več sto izvodih, ki jih bomo čim jih prejmemo
kolikor najbolj racionalno izkoristili in o učinku istih poročali.
Dalje smo prejeli in napravili vse potrebne korake z ozirom na poslane nam okrožnice in to politično okrožnico3 od
tov. Borisa Kidriča z dne 14. VI. o okrepitvi narodne oblasti
vseh odborov O. F. med ljudstvom. V zvezi s tem so v nekaterih krajih, predvsem v onih, kjer je bila narodna oblast odborov O. F. pri ljudeh za časa osvobojenega ozemlja na najvišji
stopnji, ki pa je po ofenzivi lanskega leta polagoma vsled takratnega političnega stanja (teror Italijanov in bege), popolnoma popustila in padla na najnižjo stopnjo. Vzrok takemu
stanju, pa je bil tudi, ker so bili zelo slabi ali pa, sploh nič
stikov z ljudmi, od strani partizanov, kakor tudi nas političnih delavcev. Ta narodna oblast odborov O. F. pa se je začela
1

Izvirnik je v ARS, Odd. II, sign.: AS 1670, IOOF, šk. 435/1. Številka 91
in datum prejema sta registraturni oznaki izvršnega odbora OF.
2
Gre za proglas izvršnega odbora OF "Slovenskemu narodu" ob tretji obletnici ustanovitve OF (ARS, Odd. II, sign.: AS 1670, IOOF, šk. 432/II, objavljen v Dokumenti, knj. 7, dok. št. 2, str. 12 - 15) in ciklost¡Hrana letaka
Osvobodilne fronte slovenskega naroda, izdana 15. junija 1943 Našim zapeljanim bratom v vrstah bratomorne bele gardel ter Reši sel Obračamo se na
tebe žalosten sin... (ARS, Odd. II, sign.: AS 1887, Zbirka narodnoosvobodilnega tiska).
3
Okrožnica izvršnega odbora OF dne 14. junija 1943 okrožnim odborom
in aktivistom OF o razvijanju odborov OF v organe narodne oblasti. Glej
Dokumentí, knj. 7, dok. št. 162, str. 479 - 480.
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zopet uveljavljati, pri ljudeh s pravilno politično linijo O. F., z
našim novim poletom O. F. z velikimi uspehi naše Narodnoosvobodilne vojske in P. O. S., kakor tudi spričo zunanje političnega položaja.
V dokaz na to so nam konkretni slučaji, kot n. pr.: Da se
ljudje v večini slučajev obračajo na naše zaupnike ter odbore
O. F. oziroma direktno na nas aktiviste, ali pa na partizane
kurirje, ako smejo in da če jim dovolimo, da gredo lahko v
gozd po drva, steljo ali stavben les za popravilo gospodarskih
poslopij, kar jim, ko se prepričamo sigurno, dali rabijo to res
za lastne potrebe, damo dovoljenje. Ali pa so slučaji, da posamezniki zaprosijo nas ako bi lahko prodali in vozili les za
trgovino, kar jim pa ne dovolimo, temveč jim pa dovolimo, da
že posekan les lahko zvlečejo skupaj na kupe, da se točno
držijo naših nasvetov in direktiv. Isto tako se držijo naših
direktiv, glede narodnega premoženja (njiv, travnikov, gozdov
itd.). Seveda jim pa vso to stvar dobro raztolmačimo in podučimo, da so vsi bivši državni, banovinski, cerkveni, graščinski
itd. gozdovi in zemlja, kakor tudi imetje organizatorjev in izdajalcev slov. naroda, last slovenskega naroda, last O. F.,
torej kakor tudi njih samih. Od vsega tega pa danes, ako bi to
O. F. dopustila, ne bi imel slovenski narod nobenih koristi,
temveč samo ogromno škodo, ker ta denar je že sedaj skoraj
brez vsake veljave, ker se za njega ne dobi nobene stvari, po
osvoboditvi, katera pa je blizu, pa ne bi imel lastnik, ako bi
prodal les, ne denarja ne lesa. Drugo pa, kar je še več, ako bi
mi dovolili prodajo in izvoz lesa, da bi mi na ta način direktno
pomagali našemu sovražniku, kajti ravno od tega lesa bi delal
okupator kopita za puške, s katerimi streljajo nas in uničujejo slovenski narod, da prav iz tega našega lesa delajo barake
in logorje, v katere zapirajo in internirajo naše očete, matere,
brate, sestre in vse najbolj zavedne Slovence, da prav iz našega lesa delajo in popravljajo mostove, železnice, po katerih se
prevaža okupatorsko vojaštvo v borbo proti nam in našim
zaveznikom, da bi mi na tak način samii podaljševali vojno.
Ravno tako se obračajo ljudje na nas, glede košnje sena od
izdajalcev slov. naroda. Dalje nas vprašujejo in prosijo za nasvete, kakšen odnos naj imajo do Italijanov in bele garde, da
se dekleta in žene, katere so bile kdaj malo bolj prijazne z
Italijani in belogardisti, potom naših zaupnikov, odborov O.
F. ali nami samimi zagovarjajo na najrazličnejše načine, da se
sramujejo same nad seboj in obžalujejo svoje zmote. Torej vsi
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taki in še drugačni podobni konkretni slučaji, potrjujejo, da
se oblast odborov O. F. med ljudmi krepi.
Po celem okrožju, kakor smo dobili poročila, in tudi sami
vidimo, ljudje najrajši čitajo izmed vse naše literature "Kmečki glas" in ženski vestnik "Našim ženam", ter venomer povprašujejo, kdaj bo že vendar prišel "Kmečki glas" in "Našim
ženam". V Kmečkem glasu se ljudem najbolj dopadejo uvodni
članki tov. Mikuža4. Zelo veliko povpraševanje na terenu je za
pesmarice, v katerih naj bi bile zbrane prav vse partizanske
in revolucionarne pesmi, za katere smo že parkrat pisali in
prosili tehniko, da nam naj jih pošljejo, katerih pa do danes
še nismo prejeli. Naše mnenje je, da bi se prav s temi pesmaricami, katere ljudje, predvsem pa mladina res komaj pričakujejo, doseglo tudi precej političnega uspeha, kajti prav s
pesmijo se tudi dviga in krepi narodna zavest, morala, borbenost in revolucionarnost ljudskih množic.
Z ozirom na vaš dopis z dne 17. junija vam sporočamo, da
je prišel tov. Jovo Rajakovič5, katerega ste dodelili v naše
okrožje kot političnega delavca (aktivista), katerega smo z
veseljem sprejeli v naš krog, ter ga tudi takoj pritegnili v delo.
Sedaj je šel skupaj s tov. Cirilom6 v Laški rajon.
Na splošno je delo v celem okrožju malo otežkočeno, to pa
zaradi hajk in pa zased ter patrulj po vaseh ali v bližini njih,
in to ponoči in podnevi. Dne 28. junija t.l. je napravilo okoli
300 Italijanov in belih hajko v Travno goro, kjer so napadli
naš transport z Rusi in Gorenjci. Pri napadu je bil eden naš
tov. ubit, enega so pa ujeli, katerega so po 6-urnem mučenju,
ker ni hotel nič izdati, ustrelili na pokopališču v Sodražici.
Ves podrobnejši potek, kako se je zgodilo eno in drugo, je
podrobneje in točno razvidno iz priloženega zapisnika7. Skoraj
po večini krajih okrožja, se je povečal in poostril teror na civilno prebivalstvo, od strani be-ge in Italijanov.
V rajonu Vel. Lašče, se položaj polagoma zboljšuje, in izgleda, da bo delo v tem rajonu kmalu dobro napredovalo,
kajti predvsem polagamo pažnjo sedaj temu rajonu. Predvsem
« Dr. Metod Mikuž.
5
Janko Rajakovič - Jovo. Glej pismo centralnega komiteja KPS dne 18.
junija 1943 okrožnemu komiteju KPS Ribnica - Velike Lašče o njegovem
imenovanju za partijskega sekretarja v rajonu Velike Lašče v ARS, Odd. I,
sign.: AS 1487, CK KPS, a. e. 2610.
6
Matija Maležič.
7
Zapisnik ni priložen.
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je zelo dobro odjeknilo v tem rajonu prihod brigad in borbe
ter uspehi istih, v vojaškem kakor v političnem pogledu, so
bili veliki. V samih Laščah se tudi zboljšuje situacija v našo
korist, iz katerih smo dobili ven že nekaj narodnega davka in
nekaj hrane, tudi literaturo že precej čitajo, predvsem letakov
za belogardiste precej želijo, katerih smo jih sedaj tudi precej
poslali. Po poročilu, katerega smo prejeli v kratkem iz Lašč,
bo v kratkem postavljen trden rajonski odbor za Vel. Lašče
same in bližnjo okolico. Predvsem so najbolj aktivne same
ženske. Govori se zopet nekaj, da mislijo napraviti v Laščah
čistko, za kar pa nimajo dosedaj še nikakih argumentov. Odnosi ljudi do belogardističnih voditeljev in organizatorjev so
vedno slabši. Cele vasi okoli Vel. Lašč kot na. pr. Male Lašče
se upirajo in se ne odzovejo pozivom be-ge za orožje. Sovraštvo do Dolšina8 (kaplana) v Laščah, raste že med belogardisti
samimi, tako je proti njemu, kakor pravijo, cela posadka na
Vel. Slevici. V Lašče hodijo iz Ljubljane nekateri črnoborzijanci po hrano ter ob tej priliki širijo najrazličnejše alarmantne
vesti, kot na. pr., da se zbirajo ob Soči velike čete
Mihailovičevskih vojakov, ter o veliki podpori Angležev istim.
Z ozirom na to smo dali rajonskemu odboru Lašče takoj potrebna navodila, kako in kaj naj ukrenejo proti tem
Mihailovičevskim agentom.
V vaseh Želimlje, Sarsko, Škrilje, Golo je be-ga zopet nasilno mobilizirala nekaj mladih ljudi, čemur se vsi upirajo in
jih imajo sedaj zaprte in jih pretepajo. S Čatežom smo dobili
tudi vezo. Morala teh ljudi je precej na visoki stopnji. Morala
belogardistov v Robu je zelo na nizki stopnji, posebno še sedaj po borbah s partizani okrog Grosuplja.
V rajonu Ribnica, smo zadnjih 14 dni predvsem polagali
pažnjo na občino Dolenjo vas, s katero smo imeli do sedaj
zelo slabe stike z ljudmi te občine. Dosegli smo še kar zadovoljive uspehe, kjer smo postavili odbore A. F. Ž. v Dolenji
vasi, Blatih in Rakitnici, v kratkem pa bo postavljen tudi v
Prigorici. V Dolenji vasi se pripravlja tudi organizacija terenskega odbora O. F. Na splošno se politični položaj te občine
zadnje čase obrača nam v korist, kjer je vedno več simpatizerjev za O. F., dočim se napram beli gardi vedno slabša, katera izgublja dan za dnem več svojih ljudi; tako na primer je
dovolj jasen dokaz ta, da je od belogardistične posadke v Do8

Janez Dolšina, kaplan v Velikih Laščah.
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lenji vasi, ki je štela okoli Božiča okrog 60 mož, dočim jih je
danes še vseh skupaj okrog 23 belogardistov, ostali so pa vsi
odložili. Z dneva v dan postaja med ljudmi večja mržnja do
belogardistov ter vedno bolj obsojajo organizatorje be-ge. Ljudje pravijo, da bi bili partizani stokrat bolj koristno napravili,
da so ubili dekana Skulja9, kakor pa ko so Riglerja10.
V Ribnici sami in njenih okoliških vaseh, pa se je delo
precej ustavilo, to pa zaradi tega, ker so pred par dnevi zopet
ponovno aretirali in zaprli okoli 9 ljudi, predvsem največ same mladince; gre za neko izdajo. Tudi tov. Poldeta11, katerega
so še pred enim mesecem zaprli, ki pa so ga pred kratkim
izpustili domov, so takoj drugi dan odpeljali v internacijo.
Spričo teh dogodkov in provai smo izgubili nekaj kadra, katerega bi sedaj zelo potrebovali, kar pa bomo skušali te izgube
čimprej nadomestiti in luknje zamašiti. Ljudje pa so v teh
krajih spričo teh slučajev zelo preplašeni in se bojijo in je delo
sedaj momentalno zelo otežkočeno. Pri vsem tem izgleda, da
je bilo deloma krivo tudi nepravilno delo in vse premajhna
konspiracija mladinskih aktivistov, kakor tudi naših. V Ribnici je že par dni samo straža in pa še nekaj malega vojakov,
ostali pa so v Mali Gori že teden dni. Po vesteh ki smo jih
prejeli iz Ribnice, pravijo da bo v kratkem hajka v Veliko Goro.
Rajon Sodražica: Tudi v tem rajonu smo zadnje dni delali
in organizirali v krajih, kjer je zelo slabo ali pa sploh nič organizirano. Tako smo šli direktno do ljudi v vasi okoli sv.
Gregorja, kjer smo šli po več hišah in so nas neverjetno hitro
in z veseljem sprejeli ter nam dali povsod hrane. V teh vaseh
po ofenzivi sploh ni bilo še partizanov, so pa po večini belogardističnega duha ter poleg stalne belogardistične propagande, [bili po večini] skoraj vsi prepričani, da so partizani
res taki banditi, ravbarji, morilci, požigalci in ne vem kaj še
vse ter da se borimo proti veri. Ker pa potom naših letakov,
kljub temu še vedno niso verjeli, da nismo taki kot o nas piše
be-ga in Italijani, smo šli skupaj z aktivisti tega rajona, kateri
so vedno trdili, da je v te vasi absolutno nemogoč dostop, v te
vasi prvič samo s tem namenom, da pojdemo do kar največ
ljudi, pa najsi bodo še tako zagrizeni belogardisti, da jim de9
Karel Škulj,
10
Uredništvu
11

župnik v Dolenji vasi pri Ribnici.
ni uspelo ugotoviti imena.
Uredništvu ni uspelo ugotoviti pravega imena.
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jansko dokažemo in pobijemo z našim pravilnim ravnanjem
vse tiste laži bele garde in Italijanov; imeli smo s takim postopkom tudi res uspeh v tem pogledu. Postavili smo s temi vasmi, s katerimi do sedaj sploh nismo imeli, tudi vezo in dobili
zaupnika. Med njimi pa je še vedno dovolj izdajalcev in zagrizenih belogardistov, kateri so takoj navsezgodaj zjutraj naš
obisk pri njih javili beli gardi, kateri so takoj skupno z Italijani preiskali ves gozd v bližini teh vasi.
V Sodražici sami se odbor A. F. Ž., kakor tudi aktiv zveze
ZSM zelo dobro razvija in izvršujejo vse dane jim naloge. Pripravlja se tudi ustanovitev terenskega odbora. Župnik iz Sodražice12, kije do sedaj neprestano pridigal proti partizanom in
O. F. je sedaj popolnoma prenehal s takimi pridigami. Tudi
Sodraški magnatarji, ki so bili dosedaj proti O. F. ali pa sredinsko opredeljeni, so se polagoma začeli zanimati za O. F.
ter iskati stikov z nami, oziroma mi z njimi, kar pa nam je
začasno radi hajk to nemogoče; gledali pa bomo, čim bo prva
možnost in prilika sestati se z njimi, da bomo to storili. Ljudje
iz Sodražice, kateri so videli, kako so pretepali in mučili ter
ustrelili Italijani ujetega partizana, so se še bolj združili v
borbi proti krvavemu fašizmu. Z ozirom na ta dogodek s tovarišem partizanom od strani Italijanov in bege, bomo odgovorili
z letakom.
Med be-go pri Sv. Gregorju se tudi opaža veliko nezadovoljstvo.
V rajonu Loški Potok, zaenkrat od zadnjič ni posebnih
izprememb. Predvsem se je delalo in gledalo ter iskalo stikov z
ljudmi iz vasi tega rajona, kjer še istih nimamo ter postavitvijo odborov O. F. v teh krajih. Dne 27. junija je prišlo iz Blok
okoli 300 Italijanov v Loški Potok, od kjer so odpeljali vso
rezervno hrano, municijo, orožje in obleko proti Blokam. Na
splošno je pri ljudeh v celem rajonu morala za nas vedno boljša, dočim je pri be-gi vedno slabša, v kateri se opaža delo
naših zaupnikov med njimi.
Na splošno se je po vseh rajonih tudi gledalo in delalo, o
razširitvi do sedaj že postavljenih odborov O. F.
Tudi finančna organizacija našega okrožja, se je polagoma
začela obnavljati, kakor je to točno razvidno iz obračuna, katerega smo vam poslali za mesec junij, vsekakor bomo pa

la

Franc Majdič, župnik v Sodražici.
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gledali, da bomo kar bo največ v naši moči to res do skrajnosti organizirali.
Tukaj, na terenu se zelo širijo govorice, da [sta se]
Mihailovič in Tito, odpeljala s podmornico v London. Z ozirom
na te alarmantne vesti be-ge in okupatorjev, smo takoj reagirali ter dali nalogo rajonskim in terenskim odborom ter našim
zaupnikom O. F., da naj ljudem o tej zadevi pojasnijo, da to
ni res, da bi šel Tito z Mihailovičem v Anglijo (London), da je
to prava laž in izmišljotina okupatorjev in be-ge, da bi na ta
način tov. Tita in s tem Narodno Osvobodilno vojsko Jugoslavije, pred ljudmi in svobodoljubnimi narodi ter njihovimi zavezniki kompromitirali, kar pa jim bo kakor vse drugo tudi to
spodletelo.
Ker iz rajona Barje do danes še nismo prejeli poročila,
vam o stanju istega ne moremo poročati, radi česar vam bomo v prihodnjem poročilu.
Isto tako vam zaenkrat ne moremo poročati iz Suhe Krajine.
Ravnokar smo prejeli poročilo, da se je v Grčaricah javilo
sedem Rusov, to je od transporta, ki je bil napaden v Travni
Gori, dne 28. junija.
O nabiralni akciji vam bomo poročali prihodnjič.
Smrt fašizmu - Svobodo narodu!
Na položaju, dne 1. VII. 1943

Fajdiga Janez
Za:
žig:
Ribniškolaščanski okrožni odbor
OF

Priloga13:
1. Ena resolucija
2. En zapisnik
3. En izvod o postopanju Italijanov in be-ge z ujetim partizanom.
4. Dva Ital. in belogard. letaka.
5. Tri pesmice, za ženski list "Našim ženam".

13
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Prilog ni.

ŠT. 11
OKROŽNICA IZVRŠNEGA ODBORA OF DNE 2. JULIJA
1943 OKROŽNIM ODBOROM OF O POSLOVANJU Z BONIi
Izvršni odbor
Osvobodilne fronte
slovenskega naroda
Št. 31/43 - 0 -

Položaj 2. julija 1943.

NAVODILO
vsem okrožnim odborom glede poslovanja z boni2.
Vsi okrožni odbori morajo voditi točno evidenco o številu
in vrednosti bonov, ki so jih prejeli od IOOF. Bone smejo uporabljati le za posojila. Vsa posojila, ki eo jih prejeli na podlagi
izdanih bonov, morajo odvesti naši glavni blagajni.
Takoj po prejemu tega navodila, morajo vsi okrožni odbori
napraviti seznam bonov, ki so jih doslej prejeli (število komadov, vrednost in številke posameznih bonov), seznam za izdane bone prejetih posojil in seznam, koliko gotovine so do sedaj na račun posojila za bone izročili naši glavni blagajni. Te
sezname nam takoj pošljite in nam obenem sporočite, koliko
bonov še potrebujete. Najkasneje do 20. t.m. moramo imeti te
podatke.
Smrt fašizmu - Svobodo narodul
Za IOOF:
org. tajnik:
MIHA BORŠTNIK3 l.r.

1

Izvirni kopiji sta v ARS, Odd. I, sign.: AS 1487, CK KPS, a. e. 5568 in
Odd.3 II, sign.: AS 1670, IOOF, šk. 432/11.
Glej Dokumenti, knj. 6, dok. št. 120, str. 343 - 346.
3
Dr. Marijan Brecelj.
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ŠT. 12
OKROŽNICA IZVRŠNEGA ODBORA OF DNE 2. JULIJA
1943 OKROŽNIM, RAJONSKIM IN TERENSKIM ODBOROM
TER POLITIČNIM DELAVCEM OF O PROTESTU PROTI
SUSPENZU DR. METODA MIKUŽA1
Izvršni odbor
Osvobodilne fronte
slovenskega naroda

Položaj, 2. julija 1943.

OKROŽNICA
vsem okrožnim, rajonskim in terenskim odborom, ter političnim delavcem OF.
Kakor je že vsej slovenski javnosti znano, je tov. dr. Metod
Mikuž, duhovnik ljubljanske škofije, že več kakor pol leta
verski referent pri Glavnem poveljstvu NOV in PO Slovenije.
Tov. dr. Mikuž se je odločil za odhod v partizane kot dober
duhovnik in zaveden Slovenec. Ves čas je opravljal svoj duhovniški poklic, tako med partizani, kakor med civilnim prebivalstvom požrtvovalno in dostojno in z vso resnostjo ter je
mnogokrat spremljal naše hrabre borce v njihovih najtežjih
bitkah.
Pred kratkim je ljubljanski škof dr. Gregory Rozman izdal
odlok2, s katerim mu je prepovedal izvrševati verske obrede
toliko časa, dokler se nahaja med partizani. Ta odlok smatramo z vso upravičenostjo ne le kot krivično dejanje nasproti
požrtvovalnemu in hrabremu slovenskemu duhovniku, ampak predvsem kot napad na vsa naša osvobodilna gibanja.
Ljubljanski škofje podlegel pritisku fašističnih okupatorjev in
domačih izdajalcev, ki hočejo na vsak način onemogočiti delo
našemu duhovniku dr. Mikužu, da bi s tem še bolj prizadeli
osvobodilne napore slovenskega naroda, in da bi dali našemu
gibanju značaj protiverskega boja.
1

Izvirni kopiji sta v ARS, Odd. II, sign.: AS 1670, IOOF, šk. 432/II in
Odd. I, sign.: AS 1478, CK KPS, a. e. 5569.
3
Suspenz je objavil Ljubljanski škofijski list, št. 5, 10. junija 1943, str.
32.
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Izvršni odbor OF je vložil pri škofu protest3 s pozivom, da
ta odlok prekliče. Vodstvo Krščanske skupine v OF je preko
radia "Slobodna Jugoslavija" javno protestiralo4 proti temu
krivičnemu odloku. Ker je potrebno, da o tem spregovorijo
pripadniki in simpatizerji OF v čim večjem številu, zato naročamo vsem našim odborom in političnim delavcem, da
prirede čim večje število zborovanj, sestankov in mitingov, na
katerih naj udeleženci sprejemajo protestne resolucije5. Resolucije naj bodo sestavljene tako, da jih lahko podpiše vsak,
brez ozira na to, kakšen odnos ima do vere in cerkvenih obredov. Poudarek mora biti na tem, da smatramo ta škofov
korak kot napad na naše osvobodilno gibanje, torej napad na
vse svobodoljubne Slovence, brez ozira na politično in nazorsko pripadnost. Resolucije, ki naj bodo naslovljene na ljubljanskega škofa, naj izražajo nezadovoljstvo nad tem njegovim
korakom, podčrtajo naj krivičnost odloka in naj izrazijo zahtevo, da škof ta odlok prekliče in omogoči tov. dr. Mikužu
nadaljevati izvrševanje duhovniške službe.
Ker je potrebno varovati, posebno v bolj izpostavljenih
krajih zborovalce pred morebitnimi preganjanji, zato naj bodo
resolucije podpisane le od vodstva zborovanja oz. od okrožnih, rajonskih in terenskih odborov, vsebujejo naj pa število
zborovalcev in kraj, kjer seje zborovanje vršilo. Resolucije naj
bodo sestavljene v odločnem, toda vljudnem tonu. Sestanke
oz. zborovanja te vrste naj prirede tudi AŽZ in ZSM. Od zborovalcev oz. odborov podpisane resolucije pošiljajte nam.
Poleg tako nasvetovane kampanje, ki jo izvršujte v okviru
in s pomočjo OF, skrbite tudi za to, da bodo protestne resolucije oz. pisma prihajala ljubljanskemu škofu tudi od drugih
strani. Naj posamezni ugledni vaščani pišejo naravnost škofu
in naj zahtevajo, da ta korak popravi. Pazite tudi, da bodo
najširše množice reagirale na ta odlok in da se bo kampanja
izvršila na uspešen in na neprisiljen način.
O uspehu nam poročajte ter nam sproti pošiljajte resolucije.
3
Gre za pismo izvršnega odbora OF 28. junija 1943. Glej Dokumenti,
knj. 7, dok. št. 220, str. 669 - 671.
4
Glej ciklostiliran letak: Protest slovenskih katoličanov proti suspenziji
dr. Metoda Mikuža ... Radio svobodna Jugoslavija 26. junij ... julij 1943 v
ARS, Odd. I, sign.: AS 1548, Zbirka letakov.
5
Primerki protestnih resolucij so v ARS, Odd. II, sign.: AS 1670, IOOF,
šk. 438/III.
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Smrt fašizmu - Svoboda narodu!
Za IOOF
org. tajnik: •
MIHA BORŠTNIK6 l.r.

ST. 13
PISMO INŠTRUKTORJA IZVRŠNEGA ODBORA OF JANEZA
STANOVNIKA DNE 2. JULIJA 1943 ORGANIZACIJSKEMU
TAJNIKU IZVRŠENGA ODBORA OF DR. MARIJANU BRECLJU • POLOŽAJU V SUHI KRAJINI1
Št. 79 2. VII. 43.
Dragi Miha2!

2. VII. 43.

Alešu3 sem izročil izkaznice4 za kočevsko okrožje. Vračam
Ti štiri izkaznice, za katere sem šele sedaj spoznal, da so napačno napravljene:
Št. 161 ... Dekval5 je član kočevskega okrožja in ne ribniško-laščanskega.
Št. 162 ... Borut6 je član rajona Stari trg v kočevskem
okrožju in ne ribniško-laščanskem.
Št. 160 ... Francka7 je sedaj menda v vrhniškem okrožju
in je članica iniciativnega odbora ZSM.

6

Dr. Marijan Brecelj.
' Izvirnik je v ARS, Odd. II, sign.: AS 1670, IOOF, šk. 435/1. Številka 79

in datum prejema sta registraturni oznaki izvršnega odbora OF.
2
Dr. Marijan Brecelj.
3
Stefan Trobiš.
4
Izvršni odbor OF je članom odborov OF, SPZZ, ZSM, DE in vsem, ki jim
je poveril določene naloge, izdal pismene "Izkaznice". Kopije izdanih izkaznic
so v ARS, Odd. II, sign.: AS 1670, IOOF, šk. 438/II.
5
Ciril Dekval.
6
Milan Megušar.
7
Vida Kastrin.
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Št. 163 ... na izkaznici za Ceneta8 manjka podpis organizacijskega sekretarja.
Danes imam zvezo naprej. Kakor mi pove kontrolor T. V.
za Notranjsko linijo tov. Saša9 je Jokel10 menda še vedno v
vrhniškem okrožju, kamor ga bom šel tudi iskat.
Še nekaj glede Suhe Krajine. Kolikor poznam jaz terenske
prilike v ribniško-laščanskem okrožju, bo članom tega okrožja
vsled geografskih prilik kaj težko prodirati v severni del Suhe
Krajine. Suha Krajina pa kliče. Tov. Aleš mi je prav sedaj pripovedoval, da je dobil novo zvezo z Žvirčami. Kakor sem zvedel, bi bil tov. Tone Špan11 pripravljen delati na Suhokrajinskem terenu. Tone je domačin iz Dobrepolj in bi po mojem
mnenju delal uspešno, če se tu sploh kaj napraviti da. Za
spremljevalca naj bi mu bil tov. Majnik12, ki je bil svoječasno
v ribniško-laščanskem okrožju in se nahaja sedaj na Aleševi
bazi. Kakor mi pripoveduje Aleš, je Majnik v Suhi Krajini poznan in od ljudi spoštovan. Aleš tudi pravi, da se je Majnik
ves čas svojega bivanja na bazi zadržal izredno dobro, da je
delaven in da mu ni mogoče nič očitati.
Moje mnenje je, da bi bilo zelo dobro, če bi se skrb za severozapadno Suho Krajino (dolina od Dobrepolja do Žvirč)
poverila tov. Tonetu Španu in tov. Majniku, ki naj bi tu delala
skupaj. Toneta Špana pa je treba predhodno razrešiti dolžnosti pri T. V. št. 14. Če sta onadva mnenja, da bi potrebovala
še koga za oboroženo spremstvo, naj si ga po svoji volji
izbereta. Tako je moje mnenje. Vi pa odločite, toda hitro.
Bodi zdrav!
Tine13

• Ivan Erjavec.
Ljubo Jovan.
10
Franc Popit.
11
Jože Nose, prvi komandir kurirske postaje TV 14 na Pugledu. Glej Zakonjšek, Partizanski kurirji, str. 153 - 158.
13
Anton Majnik, učitelj - begunec s Primorske. Glej Dokumenti, knj. 5,
dok. št. 73, op. 9, str. 240.
13
Janez Stanovnik.
9
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ŠT. 14
POROČILO OKROŽNEGA KOMITEJA KPS ZA CERKNIŠKO
OKROŽJE DNE 2. JULIJA 1943 CENTRALNEMU KOMITEJU KPS1
Okrožni komitet KPS
za cerkniško okrožje
Položaj, dne 2. VII. 1943
CENTRALNI KOMITET KPS,
na položaju.
Dne 15. prejšnega meseca je imel tov. Jokl2 sestanek z
našim OK-jem ter dal nove direktive o partijskem delu, kakor
tudi za OF.
Tovariš Dimač3 je razrešen kot član OK-ja ter je prevzel
nove naloge. Na njegovo mesto je imenovan za člana OK-ja
tov. Pepe Sorok4, dosedanji sekretar RK KPS za Bloke-Sv. Vid.
To spremembo je napravil z ozirom na potrebo in v sporazumu z nami tov. Jokl, dal je tudi direktivo za izpopolnitev RK
KPS v okrožju.
Dne 1. t.m. smo imeli sestanek okrožnega komiteta KPS
ter napravili sklepe o z[a]mišljeni partijski reorganizaciji, ustrezajoči potrebi dela. Rajonski komiteti KPS so izpopolnjeni
in sicer:
1.) RK KPS za Loško dolino: sekretar tov. Štefan5, lesni
indust. delavec in člana tov. Stanko6, sin malega kmeta in
Mirko7, soboslikar (sin kmeta), kije sprejet sedaj iz kandidata
za člana KP. Vsi trije doma iz Loške doline, (ilegalci)
2.) RK KPS za okolico Grahovo-Rakek: tvorijo tov. Sekretar Nace8, autobusni sprevodnik (sin kmeta) in člani Andrej9,
i Izvirnik je v ARS, Odd. I, sign.: AS 1487, CK KPS, a. e. 2471.
Franc Popit.
Anton Preveč.
*5 Pepe Tekavec.
Franc Sterle.
6
Stanko Bavec - Ludvik.
7
Mirko Sepec.
' Jože Znidaršič, po domače Kmetek iz Nove vasi.
9
Andrej Zabukovec.
3
3
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posestnik iz Grahovega, oba ilegalca in Francka10, hči posest,
iz Dol[enje] vasi ter Šloser Lojze11, ključavničar iz Cerknice,
oba v legalnosti.
3.) RK KPS za Bloke-Sv. Vid: sekretar tov. Mirko12, sin
kmeta in člana tov. Milan Žagar13, sin kmeta (voznik), oba v
ilegalnosti ter legalka tov. Mara14, vsi doma iz Bloške planote.
Na novo smo sprejeli v KP poleg zgoraj omenjenega tov.
Mirkota še dva. Tov. Blaža15 (psevdonim), elektrotehničarja iz
Rakeka, ki je še v legalnosti in tov. Smrekarja16, sin kmeta iz
Kremence pri Sv. Vidu, ki je pa v ilegalnosti. Sprejeli smo tudi
7 kandidatov legalcev.
Vseh članov KP je v okrožju 17 ilegalcev in 13 legalcev ter
14 kandidatov KP, od teh 13 v legalnosti.
Na partijskih sestankih obravnavamo o potrebah dela za
utrditev in razširitev naše Partije in utrditev oblasti OF, predelujemo najnovejši material, ki ga prejemamo (okrožnice
IOOF in tekočo literaturo). Na partijskih vzgojnih sestankih
pa predelujemo "O vprašanju leninizma"17 in "Komunistični
manifest" Marksa-Engelsa in Zgodovino VKP(b), ki pa [jih]
imamo na razpolago samo po par izvodov, pa še ne vseh poglavij. Prosimo naslov, ako je možno, da bi se izdala potrebna
količina Zgodovine VKP (b), za katero se poedini člani KP zelo
zanimajo.
Z ozirom na potrebo in možnost dela smo postavili okrožni
iniciativni odbor SPŽZ, postavljajo se tudi nižji odbori in je ta
sektor dela še precej razgiban. Snujejo se in že funkcionirajo
terenski odbori SPŽZ, oziroma se postavljajo zaupnice tega
gibanja, ki se povezujejo medsebojno.
OK ZKM deluje, prilagamo njihov prepis poročila18. Formiran je tudi okrožni odbor ZSM.
10

Frančiška Lovko.
Alojz Rožej.
Mirko Vesel.
13
Milan Zakrajšek - Žagar.
14
Milka Modic.
15
Janez Kralj.
16
Slavko Smelj.
17
Gre za zbornik J. Stalina, Vprašanja leninizma, Moskva 1938, izdala
založniška zadruga inozemskih delavcev v ZSSR. Iz ruščine prevedel Ivan
Regent. Posamezna poglavja so med narodnoosvobodilnim bojem razmnoževale posamezne tehnike pod različnimi naslovi. Glej še Dokumenti, knj. 5,
dok. št. 61, op. 2, str. 188.
18
Prepis poročila ni priložen.
11

12
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Z vsemi okrožnimi odbori imamo sestanke, dajemo in puščamo jim polno iniciativo v delu. Obenem pa stremimo, da
obdržimo čimpravilnejšo politično linijo, po direktivah, ki jih
prejemamo, kakor tudi iniciativno.
Obveščevalna in varnostna služba je organizirana v okrožju in je za svoje delo odgovorna svojim nadrejenim.
Naš OK KPS je sklenil, da bomo od sedaj dalje prilagali
našim partijskim poročilom prepise poročil našega OOOF, iz
katerega bo razvidno razpoloženje ljudi v okrožju, stanje bege
in vse najnovejše podrobnosti, ki se dogajajo po terenu.
Radi popolnejšega partijskega dela naših rajonskih komitetov KPS, smo jim od strani OK-ja izdali podrobnejše direktive o praktičnem delu, kijih v prepisu prilagamo.19
Smrt fašizmu-Svobodo narodu!
Za:
Okrožni komitet KPS
cerkniškega okrožja:
Lj. Skalar" KristoP1
Sorok Pepe

19
Navodila okrožnega komiteja KPS za Cerkniško okrožje dne 2. julija
1943 rajonskim komitejem KPS so v ARS, Odd. I, sign.: AS 1496, Zbirka
komiteji KPS in odbori OF na Notranjskem, a. št. 2772.
30
Alojz Mlakar - Ljubo Skalar.
•> Jože Koščak.
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ŠT. 15
PISMO VODJE POKRAJINSKE TEHNIKE KPS ZA GORENJSKO ADOLFA ARIGLERJA DNE 2. JULIJA 1943
ČLANU POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA GORENJSKO OSKARJU ŠAVLIJU1
Položaj, dne 2. julija 1943
Tovariš Jakob!2
Iz tvojega pisma tov. Niku3 je razvidno, da sploh ne veste,
da se nahajava s tov. Nikom že 3 tedne v Kokri. Razlika je bila
le v tem, da je prišel Niko 1 teden prej v glavni stan "BenkoČrnivec-tehnika"4, ker ga je peljal tja Črnivec. Jaz pa sem se
po konferenci5 oglasil pri tov. Johanu6 in po vezah odšel v
karavlo 57. Iz vašega pisma izgleda, da sploh nimate pojma o
tukajšnem položaju. Zato bom v par stavkih podal splošno
sliko.
V teku 14 dni sva s tov. Gorazdom (Niko) s pomočjo vez iz
loškega OK-aja ustvarila na tukajšnjem terenu tehniko8 brez
najmanjše pomoči s strani terenskih. Prisiljen sem še nekaj
časa ostati tu, ker Niko nima izvezbanega pomagača. Naročili
smo namreč v četo pa še ni prišel nihče.
V svojem poročilu9, ki sem ga poslal približno pred 8 dnevi
sem vas prosil, da mi daste brezpogojno pooblastilo, da ure1

Izvirnik, napisan s črnilom, je v ARS, Odd. I, sign.: AS 1489, Oblastni
komite KPS za Gorenjsko, a. št. 1703.
2
Oskar Savli.
3
Niko Kavčič - Gorazd.
4
Beno Anderwald - Benko in Anton Nartnik - Črnivec, okrožna tehnika
KPS Kranj. Misli torej na sedež okrožnega komiteja KPS Kranj.
5
Misli I. konferenco okrožnega komiteja KPS Kranj dne 2. junija 1943.
Glej Dokumenti, knj. 7, dok. št. 119, str. 358 - 368.
6
Ivan Bertoncelj.
7
Kurirska postaja G 5 je bila na območju Gabrške gore nad vasjo Delnice nad Poljanami. Glej Zakonjšek, Partizanski kurirji, str. 536 - 538.
8
Misli novo tehniko okrožnega komiteja KPS Kranj, imenovano T I OK
Kranj, kije bila v skalah nad Povšno v Karavankah.
9
Pismo dne 16. junija 1943 pokrajinskemu komiteju KPS za Gorenjsko.
Glej Dokumenti, knj. 7, dok. št. 175, str. 511 - 513.
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jujem terenske veze tostran Save. To sem vas prosil iz sledečih razlogov:
1.) Veze so obupne, to dokazuje, da prihajajo vaša poročila skoro mesec dni prepozno. Niko in jaz sva radi slabih vez
hodila več kot mesec. Literatura pa tudi ni prihajala sem, kar
sem se sam prepričal.
2.) Ni iniciativnega in sposobnega človeka, ki bi sploh
razporedil in pravilno organiziral veze. Okrožni sekretarji pravijo, da organizacija teh vez ni njihova dolžnost; rajonskim
sekretarjem (so seveda tudi izjeme) pa je včasih še prav, če ni
veze, ker lažje spijo.
3.) Ker se bom sedaj držal samo v OK Kranj in OK Jesenice bom lahko med potjo vse veze kontroliral in če bo potrebno
nove postavljal.
Čez 5 dni imam sestanek s takozvanim "šefom" kurirjev za
OK Kranj. Z njim se bom natančno pomenil glede medrajonskih vez. Poslal bom človeka, ki bo organiziral prehod čez
Savo in vezo z OK Jesenice. Ko bomo tu uredili se bom takoj
podal na Jesenice.
Mislim, da ste moj predlog, da postavite tov. Miloša10 ali
pa koga drugega postavite za kontrolo tehnike za ono stran
Save. Položaj tukaj me direktno sili, da brezpogojno vložim
vse sile, da uredim razmere glede vez, razdelitve literature itd.
V svojem poročilu sem poudaril, da ni glavni problem literaturo natiskati. Glavni problem je, da literaturo hitro, sigurno in v redu dostaviš na teren. To sem spoznal šele, ko sem
hodil okoli 40 dni v karavlo 5 in med potjo spraševal terenske
delavce in čete, kaj in koliko literature so dobili.
Ali se ti zdi, da bi šel ob priliki pogledat v Kamnik. Če tega
sam ne bom mogel bom poslal tja nekoga, da uredi veze. Veze s Koroško OK Kranj še sedaj nima, to pa zato, ker se ne
zanimajo toliko, kolikor bi se mogli.
Torej prosim vas, da mi daste pooblastilo glede ureditve
vez. Zahtevam pa to pooblastilo zato, da bom lahko kurirje po
potrebi nastavljal pa tudi brez usmiljenja odstavljal. Pojme četa, prekomanda na Jelovco, prekomanda v brigado, bom
moral vsakodnevno uporabljati, ker sicer sploh ne bom uspel.
Kajti strah, da bo kurir mogel oditi iz domačega prijetnega
terena je tista gonilna sila, ki bo edina stvar "zalaufala".

"> Miloš Ziherl.
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Še nekaj besed o položaju, ki se ne tiče tehnike. Mislim,
daje moja dolžnost, da ti pišem o tem.
V Kokrški bataljon še ni bilo nobenega člana odreda. Prišel je samo odredni intendant z opolnomočenjem od odreda,
da uredi stvari, ki bi jih sicer moral urediti odred. Ker je partizan samo 3 mesece in nima pravega pojma je jasno, da je
storil nekaj stvari, ki niso pravilne. "Muzik"11, kakor se ta
odredni intendant imenuje določa, koliko četa lahko poje,
koliko lahko zabeli itd. To je seveda pravilno. - Toda če fantje
gredo 6 ali 7 ur v akcijo, gospod "Mužik" pa na mošt v dolino,
to seveda ni pravilno.
Glede mobilizacije je stvar taka. Četa mobilizira bolj malo,
ker so tu razmere težje. Dezertiranje je na dnevnem redu.
Procent dezerterjev je preko 20 %. V četi je 26 pušk - 18 jih
mobilizira, 8 pa straži 30 ljudi, ki so neoboroženi. Nujno bi
mogel priti na to stran član odreda in še dobro oborožen bataljon. Odred ni storil ničesar, da bi uredil prehod novincev.
Tov. Benko in tov. Črnivc imata sedaj rajon IX, to je Kokra, vendar pa nista v tem rajonu naredila skoraj ničesar. Ne
vem, če sploh eksistira tu odbor OF (N00).
Z Jezerskega so odpeljali cela 2 voza fantov v nemško vojsko. Z njih strani (to je od Benka in Črnivca) ni bil storjen
nikak poizkus, da bi izvedli tam mobilizacijo, ki bi radi bližine
Koroške imela ogromen pomen.
Kriv je temu oportunizem. Boje se namreč, da ne bi kompromitirali terena.
Tov. Niko je v teku 14 dni dobil stike z skoro več ljudmi
kot sekretar rajona IX.
Te zveze pa so nam bile nujne le s tehničnega vidika. Prepričan sem, da so tu v Kokri še bogate možnosti, samo izkoristiti jih je treba. Ko bomo tukaj dobili potrebne ljudi in jih
vzgojili v dobre tehnike bi stvari zelo koristili, če bi postavili
Gorazda (Nika) v IX. rajon za sekretarja. Ta predlog utemeljujem:
1. Tov. Niko bi lahko organiziral sigurne in hitre legalne
veze s PK, kar bi bilo zelo važno za ves OK Kranj, za tehniko
in za Koroško.
2. S pomočjo vez, kijih že sedaj ima in kijih bo še dobil,
bo tehniko preskrboval s potrebnim materialom. Preskrbel bo

11

Uredništvu ni uspelo ugotoviti pravega imena.
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tehniki hrano, ki je postala sedaj važen problem, ker smo
navezani le nase.
3. Uspostavil bo vezo s Koroško.
4. Da je tov. Niko dober organizator dokazuje dejstvo, da
je v tako kratkem času in pod takimi pogoji, toliko naredil.
To je moj predlog, storite pa kakor hočete. Dobro bi bilo,
da se oglasiš tu, če imaš čas, da boš pregledal razmere. Prosim, če bi mi kaj odgovorili. Rad bi vedel ali ste sploh dobili
kakšno sporočilo od mene. To pismo je že šesto ali sedmo od
mojega odhoda.
Tovariško te pozdravlja

Bodin12

Smrt fašizmu - Svobodo narodu!

ŠT. 16
PISMO CENTRALNEGA KOMITEJA KPS DNE 3. JULIJA
1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA SEVERNO
SLOVENIJO1
Centralni komitet
Komunistične Partije
Slovenije

Položaj, dne 3. VII. 1943

POKRAJINSKEMU KOMITETU KPS
za
SEVERNO SLOVENIJO
Potrjujemo sprejem vaše pošte2. Komandant zone tov.
"Adolf
Angler.
1
Izvirnik je v ARS, Odd. I, sign.: AS 1487, CK KPS, a. e. 2339.

2
Glej pismi sekretarja pokrajinskega komiteja KPS za Severno Slovenijo
Borisa Kraigherja dne 23. maja in 18. junija 1943. Dokumenti, knj. 7, dok.
št. 84, str. 246 - 249 in št. 182, str. 539 - 545.
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Stane3 je tudi prispel. Iz pisma tov. Silva4 in referata tov. Staneta nam je postala situacija pri vas jasna. Zelo nas je prizadela izguba dveh res dobrih tovarišev Juga5 in Lojzke6. Z njihovo smrtjo nastane res velika vrzel na Štajerskem. Tov. Stane se vrne takoj nazaj, ko se ozdravi. On sam sili nazaj. Njegovo zdravljenje bo trajalo 14 dni do 3 tedne. Ne strinjamo se,
da ste postavili tovariša Sergeja7 za sekretarja P. K. in Štefana8 v P. K. Štefan naj dela po navodilih za P. K. Sergej pa naj
pride takoj na naš sektor. Začasno naj bo P. K. sestavljen s
tovariši: Skalo9, Vipotnik10 in Anico11. Sekretarske posle naj
začasno opravlja poleg poslov C. K. tovariš Silvo. Ko se vrne
tov. Stane vam bo prinesel nova navodila in tudi sestav P. K.
Vašo politično in vojaško linijo pa odobravamo.
Tov. Stane nam je povedal, da tov. Mica12 težko preboluje
smrt sestre Lojzke, da joka in da ji ni več za življenje. Dajte ji
v prvi vrsti tolažbe, dvignite njen duh in ji povejte, da Partijec
se ne sme tako obnašati, da mora moško prenašati težavo in
nesrečo. Skratka, vplivajte na njo pozitivno.
S tovariškimi pozdravi
Smrt fašizmu - Svobodo narodu!
Poslali smo vam nekaj
hrvaške literature13

Za Centralni komitet KPS
sekretar: Leskošek Franc

Žig: KOMUNISTIČNA PARTIJA SLOVENIJE
CENTRALNI KOMITET

3

Franc Rozman, komandant 4. operativne cone NOV in PO Slovenije. Po
ranitvi v borbi dne 15. junija 1943 na Dobrovljah je odšel na zdravljenje v
Kočevski Rog.
4
Viktor Stopar. Glej pismo dne 18. junija 1943 centralnemu komiteju
KPS v Dokumenti, knj. 7, dok. št. 181, str. 537 - 538.
5
Dr. Dušan Kraigher. Padel dne 15. junija 1943 na Dobrovljah.
6
Vera Slander. Padla dne 15. junija 1943 na Dobrovljah.
7
Sergej Kraigher.
8
Tone Žnidarič.
* Peter Stante.
10
Albin Vipotnik.
11
V tem času je bila članica pokrajinskega komiteja KPS za severno Slovenijo Mica Slander. Uredništvu ni uspelo ugotoviti ali je bilo Anica njeno
ilegalno ime, ali paje prišlo le do strojepisne napake.
12
Mica Slander - Marinko.
13
Stavek je s črnilom pripisal Franc Leskošek.
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ŠT. 17
PISMO ČLANA IZVRŠNEGA ODBORA OF ZORANA POLIČA
DNE 3. JULIJA 1943 ČLANU POVERJENIŠTVA IZVRŠNEGA ODBORA OF ZA LJUBLJANO DRAGU PUSTIŠKU*
Na položaju 3. 7. 43.
Dragi Salvo!2
Vkljub temu, da na svoja pisma ne dobim nobenega odgovora, se ti oglašam, ker smatram, da to pač ne more škodovati. Prosim, da mi v prihodnjem pismu naznačiš vsa moja
pisma3, ki si jih doslej prejel. Sicer sem prepričan, da dobro
razumete čas in temu primerno uravnavate svoje delo, toda
vkljub temu vam gotovo ne bo škodovalo par misli z dežele4.
Upal sem, da bomo lahko govorili z Majo5. Toda razne neprilike so to preprečile. Poslal sem ji pa pismo6 in enega zanesljivega tovariša za razgovor. Do danes še nimam poročila ali sta
se dobila ali ne. Za prihodnjič naj ravna Maja po dogovoru z
Benjaminčkom7 (mislim, da ve kdo je to).
Po poročilih, ki jih imamo iz Ljubljane, se je precej razšopirila sredina. Mislim, da pripada sedaj posebno vam naloga,
da preprečite njen vdor v nacionalne vrste. Poživite svojo akcijo po društvih in preko rajonov. Upam, da ste zvezo uredili,
kakor si skromno poročal v zadnjem pismu8 (to je edinem, ki
sem ga prejel od tebe). Propaganda mora biti odločna, resna
in resnična. Danes imate dovolj argumentov. Spremembe v
1

liča.

2

Izvirna kopija je v ARS, Odd. II, sign.: AS 1743, Osebni fond Zorana Po-

Drago Pustišek.
Glej pisma Zorana Poliča dne 21. in 28. maja ter 5., 8. in 19. junija
1943 v Dokumenti, knj. 7, dokumenti št. 72, str. 209 -211, št. 99, str. 296 301, št. 123, str. 379-381, št. 139, str. 420 - 422 in št. 188, str. 571-572.
4
Misli sedež osrednjega vodstva narodnoosvobodilnega gibanja na Bazi
20 v Kočevskem Rogu.
5
Jelica Vazzaz. Glej pismo dne [30.) junija 1943 članom vodstva slovenskega sokolstva v OF v Dokumenti, knj. 7, dok. št. 235, str. 714 - 716.
6
Pismo verjetno ni ohranjeno.
7
Uredništvu ni uspelo ugotoviti pravega imena.
8
Glej pismo dne 28. maja 1943 v Dokumenti, knj. 7, dok. št. 100, str.
301-302.
3
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vladi'' jasno kažejo na težek položaj v katerega so zašli Londonaši, pa tudi, da nimajo resnega namena kreniti na narodna pota. To dokazuje ponovni vstop Dr. Mih10. Značilna je
bojazen beguncev pred objavo imen. Dalje imate poročila o
uspehih naših partizanov. Upam saj, da si prejel stvari, ki
sem ti jih poslal. Dodatno k temu pa so poročila, ki jih sedaj
dnevno objavlja SI. Jug11. Izrabite sijajne uspehe naših južnih
bratov. Polom pete ofenzive in zadnje zasedbe, ki jih imate v
posebnih poročilih Vrhov, štaba12 morajo zavrniti vse dvomljivce. Dalje morate temeljito izrabiti dejstvo, da so v našem
poveljstvu Angleži13 (o tem sem ti že poročal). Da vam delo
olajšamo, smo vam poslali slike14. Morate jih razmnožiti in
temeljito širiti. Belim morate temeljito zakuriti glede dr. Mikuža15. Resolucije, ki jih boste pošiljali morajo biti odločne.
Dejstvo angleške prisotnosti vam bo gotovo tudi olajšalo
denarno akcijo. Pritisnite na vso tisto gospodo, ki je sicer zelo
denarna, je pa doslej stala ob strani. Morda boste ravno vi
imeli sedaj lahko dober uspeh.
Pomislite tudi malo na drobno propagando n. pr. z listki,
letaki in pisanjem po stenah.
Kar se tiče notranjih odnosov, sem prepričan, da ste prebrodili vse težave. Ugotoviti moramo, da smo prišli danes že
9
Misli novo jugoslovansko begunsko vlado v Londonu, ki jo je po odstopu vlade dr. Slobodane Jovanovića dne 18. junija 1943, sestavil dr. Miloš
Trifunovič. Glej dok. št. 3, op. 4.
10
Dragoljub Mihailović - Draža. Tudi v novi jugoslovanski begunski vladi
je še nadalje ostal minister vojske in mornarice.
11
Misli Radio Svobodna Jugoslavija, radijsko postajo v Moskvi, ki je jugoslovansko javnost obveščala o narodnoosvobodilni borbi v Jugoslaviji. Prva
oddaja je bila 11. novembra 1941, zadnja 1. marca 1945. Novice je oddajala v
slovenščini in srbohrvaščini, od srede leta 1944 tudi v makedonščini, enkrat,
kasneje dvakrat dnevno. Vodil jo je Veljko Vlahovič. Več glej dr. Mladen
Stefanović, Istorijski izvori o medjunarodnom priznanju narodnooslobodilačke borbe u Jugoslaviji. Arhivist, Beograd, XXXI/1981, št. 1-2, str. 33-44.
13
Vrhovni štab Jugoslavije je dne 1. julija 1943 izdal posebno poročilo,
kije bilo objavljeno v Slovenskem poročevalcu, leto IV, št. 13, 5. julij 1943
pod naslovom Zlom pete ofenzive (ARS, Odd. II, sign.: AS 1887, Zbirka narodnoosvobodilnega tiska). Osvobodilna fronta je izdala tudi letak Okupatorska
vojska - razbita! (ARS, Odd. I, sign.: AS 1548, Zbirka letakov, šk. 6).
13
Misli na prihod britanske vojaške misije v glavni štab NOV in PO Slovenije dne 27. junija 1943. Glej dok. št. 3, op. 9.
14
Glej dok. št. 3, op. 8.
15
Dr. Metoda Mikuža, verskega referenta pri glavnem štabu NOV in PO
Slovenije je ljubljanski škof dr. Gregorij Rozman suspendiral. Izvršni odbor
OF je dne 2. julija 1943 izdal okrožnico političnim delavcem OF o kampanji
proti izobčenju dr. Metoda Mikuža. Glej dok. št. 12.
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velik korak naprej. O tem ti priča tudi pismo16, ki sem ti ga
pred kratkim poslal glede odnosov. Vem, da bodo mnogim
potrebna še pojasnila in ravno to bi vam rad nudil s svojim
člankom17, ki sem ga že precej opilil. Bistvena sprememba je
v tem, da sem odstopil od izključno primerjalne metode, ker
to ni vodilo k pravemu rezultatu, ampak sem pokazal nujnost
izpopolnjevanja. Da temu ničesar ne nasprotuje pa dokazujem iz primerjav, ki jih postavljam v nadaljnih poglavjih. Enostavno povedano, postavil sem [se] na bazo o kateri sem tudi
že s teboj govoril, da bo namreč vse obsegala ena volja - narodna in v tem obsegu pripada nam delo na vzgojnem polju.
Zato ti tudi v zadnjem pismu sporočam, da počakajte s širjenjem, ker bo nova izdaja popolnejša.
Ne bom ponavljal vseh vprašanj, ki sem jih že neštetokrat
napisal. Prosim te pa, da čim preje odgovoriš na vse kar se je
med tem nabralo v mojih pismih.
O našem delu bi ti pravzaprav težko kaj poročal. Delamo
kakor se pač da, malo nam nagaja dež, malo pa druge stvari.
Upam pa, da bomo vse srečno prebrodili.
Ko bom vedel kaj več vaših potreb, se bom oglasil z obširnejšim pismom.
Zdravo!
Smrt fašizmu - Svobodo narodu!
Marko1»

16

Glej pismo dne 5. junija 1943 v Dokumenti, knj. 7, dok. št. 123, str.
379-381.
17
Verjetno misli članek Sokoli in komunúem, ki ga je začel pisati že v
Ljubljani nato nadaljeval po odhodu iz Ljubljane maja 1943 na Bazi 20 v
Kočevskem Rogu in po pripombah članov vodstva sokolov OF in ostalih članov izvršnega odbora OF končal konec leta 1943. Članek je poslal v Ljubljano, vendar ni bil tiskan. Podatek Zorana Poliča. Kopija članka je v ARS, Odd.
II, sign.: AS 1743, Osebni fond Zorana Poliča.
18
Zoran Polič.
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ŠT. 18
OKROŽNICA ŠT. 2 "VPRAŠANJA - DIREKTIVE" POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA GORENJSKO IN KOROŠKO
DNE 3. JULIJA 1943 ILEGALCEM TER SEKRETARJEM
OKROŽNIH IN RAJONSKIH KOMITEJEV, BIROJEV IN CELIC PARTIJE NA TERENUi
Pokrajinski komitet KPS
za Gorenjsko in Koroško

3. julij 1943.
Št. 2

VPRAŠANJA-DIREKTIVE
ilegalcem ter sekretarjem OK-ajev, RK-ajev, birojev in celic
Partije na terenu.
Ker smo sprejeli na prvo številko2 "Vprašanj - direktiv"
odgovore na vsa vprašanja le od dveh rajon, sekretarjev in
ker so bili mnogi odgovori nepopolni in neresnični, dajemo za
naprej sledeča pojasnila in navodila:
Odgovori morajo biti resnični. Resnični so tisti odgovori, ki
prikazujejo stvar tako kot je. Neresnični so torej tisti odgovori,
ki vsebujejo nekaj, kar ne obstoja ali pa jim manjka nekaj
bistvenega, kar obstoja. Neresnični odgovori so torej v protislovju z dejanskim razvojem in stanjem stvari in so zato le
prečesto protislovni tudi sami v sebi. Logično misleči možgani
lahko ta protislovja odkrijejo ali iz samih odgovorov posameznih rajon, sekretarjev ali na podlagi primerjave z razvojem in
stanjem v drugih rajonih, ki jih veže mnogo skupnega ali s
kako drugo obliko kontrole. To pomeni, da "ima laž kratke
noge" in da udari prej ali slej po glavi tistega, ki laže. Mi pa se
bomo z vsemi sredstvi logike potrudili, da bo to čimprej.
Lepo napisane oz. natipkane odgovore je treba numerirati
po točkah /številkah in črkah/ iz "Vprašanj - direktiv". Pod
točko, kjer ni nič narejenega, se naredi črta / - /. Pod nobenim pogojem ni dovoljeno na podlagi naših sestaviti lastna
1

Ciklostilirana okrožnica je v ARS, Odd. I, sign.: AS 1489, Oblastni komite KPS za Gorenjsko, a. št. 955.
3

Glej dok. št. 5, op. 3.
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"Vprašanja - direktive" in na nje odgovarjati - kar seveda ne
pomeni, da ne sprejmemo naknadne kritike. Odgovoriti je
treba istočasno - in ne po odlomkih - na vsa vprašanja DVA
KRAT: prvič, nepopolno, takoj; drugič, popolno, takoj po
sprejemu odgovorov na "Vprašanja - direktive" s strani vseh
podrejenih organizacij oz. tovariš-ev/-ic. Zato morajo "Vprašanja - direktive" sprejeti in na nje RK-aju odgovoriti vsi v
poštev prihajajoči tovariš-i/-ice/ v rajonu. Vprašanja so istočasno tudi zahteve, torej direktive, smernice za delo in zlasti
kontrolo organizacij Partije in OF. Zato ne bomo niti za las
odstopili od tega, da dobimo odgovor na vsa vprašanja in da
bodo ti odgovori vedno boljši in popolnejši.
Redna tedenska poročila se morajo naslanjati na "Vprašanja - direktive" konspirativno pismo3, ter morajo vsebovati
pozitivne in negativne spremembe od zadnjega poročila.
Vsako neupoštevanje zgornjih navodil bomo smatrali za
težek disciplinski pregrešek.
S številko 2. je postala prva številka "Vprašanj - direktiv"
neveljavna.
I. OBSEG RAJONA
1./ Število vasi, trgov, mest in tovarn v rajonu?
•. N O O /NARODNOOSVOBODILNI ODBORI/
1./ Ilegalno ime rajonskega sekretarja OF? Ostalo?
2./ Število prav posebno dobrih aktivistov-legalcev OF v
rajonu /po spolu, ne po imenu/ in njihove funkcije? Ostalo?
3./ a./ Število vaških, št. tovarniških, št. mestnih NOO?
b./ Vzroki premajhnega števila NOO? c/ V koliko NOO se
nahajajo partijci oz. kandidati? •./ Delo NOO od 1. junija
1943 /statistično/? f./ Koliko NOO "spi" in zakaj? g./ Komu
delijo in kako vršijo NOO kontrolo nad kroženjem literature?
h./ Organizacijska zgradba OF v rajonu? i./ Ali imajo NOO
redne tedenske organizacijske sestanke? j./ Število organizacijskih sestankov rajonskega odbora OF od 1. VI. 1943.? k./
Število članov rajonskega odbora OF /po spolu, koliko legalcev, koliko partijcev, kandidatov in ZKM-ovcev/?
4./ Ostalo?

3
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Besedi konspirativno pismo sta pripisani s črnilom.

III. ZSM /ZVEZA SLOVENSKE MLADINE/ IN Z K M
/ZVEZA KOMUNISTIČNE MLADINE/
L/ Ilegalno ime rajon, sekretarja ZSM /ZKM/? Legal-ec
/-ka/? Ostalo?
2./ Število prav posebno dobrih aktivistov - legalcev ZSM
/ZKM/ v rajonu /po spolu ne po imenu/ in njihove funkcije?
3./ a./ Število vaških, št. tovarniških, št. mestnih odborov
ZSM v rajonu? b./ Vzroki premajhnega števila odborov ZSM?
c/ Koliko odborov ZSM ima zastopnika v odgovarjajočem
N00? d./ Delo odborov ZSM od 1. VI. 1943 /statistično/? •./
Koliko odborov ZSM "spi" in zakaj? f./ Komu delijo in kako
vršijo odbori ZSM kontrolo nad kroženjem literature? g./ Organizacijska zgradba ZSM v rajonu? h./ Ali imajo odbori ZSM
redne tedenske organizacijske sestanke? i./ Število organizacijskih sestankov Rajonskega odbora ZSM od 1. VI. 1943? j./
Število članov rajonskega odbora ZSM /po spolu, koliko partijcev/kandidatov/ in ZKM-ovcev/?
4./ a./ Število vaških, št. tovarniških, št. mestnih aktivov
ZKM? b./ Število ZKM-ovcev /po spolu/? c/ Vzroki premajhnega števila aktivov ZKM? d./ Organizacijska zgradba ZKM
v rajonu? •./ Ali imajo aktivi in odbori ZKM redne tedenske
organizacijske /in teoretične/ sestanke? f./ Število organizacijskih sestankov Rajonskega komiteta /odbora/ ZKM od 1.
VI. 1943?
5./ Ostalo?
IV. S P Ž Z /SLOVENSKA PROTIFAŠISTIČNA ŽENSKA
ZVEZA/
Odgovorite na vprašanja 1./, 2./, 3. a./ -j./. 5./ kot pod
III. ZSM /nam. ZSM je SPŽZ/I
V. S N P /SLOVENSKA NARODNA POMOČ/
Odgovorite na vprašanja L/, 2./, 3. a./ -j./, 5./ kot pod
III. ZSM /nam. ZSM je SNP/!
VI. N Z /NARODNA ZAŠČITA/
Odgovorite na vprašanja L/, 2./, 3. a./ - g./, 5./ kot pod
III. ZSM /nam. ZSM je NZ; nam. sekretarjev in odborov ZSM
so desetarji, vodniki in komandirji ter desetine, vodi in čete
NZ/
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VIL PARTIJA
1./ Ilegalno ime rajonskega sekretarja Partije? Ostalo?
2./ a./ Število partijcev-legalcev /po spolu/? b./ Št. Partijcev-ilegalcev /po spolu/? c/ Št. kandidatov-legalcev /po
spolu/? d./ Št. kandidatov-ilegalcev /po spolu/?
3./ Koliko je med partijci in kandidati a./ mestnih in industrijskih delavcev, ter siromašnih obrtnikov? b./ hlapcev,
bajtarjev in majhnih kmetov? c/ srednjih kmetov? d./ velikih
kmetov? •./ delavnih izobražencev? f./ Ostalih?
4./ a./ Število vaških, št. tovarniških, št. mestnih celic oz.
birojev Partije? b./ Vzroki premajhnega števila celic in birojev? c/ Organizacijska zgradba Partije v rajonu? d./ Ali imajo
celice in biroji redne tedenske organizacijske /in teoretične/
sestanke? •./ Ali sekretarji celic, birojev in RK-aja Partije
tedensko poročajo oz. pošiljajo redna tedenska, konspirativno
pisana poročila o rednih in izrednih organizacijskih /in teoretičnih/ sestankih s kratkim zapisnikom konkretnih sklepov
in izvršnega dela svojih partijskih organizacij? f./ Število organizacijskih sestankov Rajonskega komiteta /RK/ Partije od
1. VI. 1943? g./ Število članov RK Partije /po spolu, koliko
legalcev in ilegalcev/? h./ Ali vsi člani Partije plačujejo mesečno članarino?
5./ Ostalo?
VIII. MOBILIZACIJA
1./ Število mobiliziranih od 1. 1. 1943 /po spolu/?
2./ Število s "silo" mobiliziranih od letnikov 1916 do
1903? b./ Število prostovoljcev od letnikov 1916 do 1903? c/
Ostalo?
IX. INTENDANCA
L/ Ilegalno ime rajonskega intendanta?
2./ a./ Ali zbira rajonski intendant preko N00? b./ Alije
povezan z gospodarskimi krogi? c/ koliko hrane in opreme za
partizane je zbral od 1. VI. 1943. /približno statistično/ d./
Koliko tehničnega materiala /papirja, barve, matric itd./ ter
denarja v obliki posojil in prostovoljnih prispevkov je zbral od
1. VI. 1943? •./ Ostalo?

X. OBVEŠČEVANJE
1./ a./ Alije kdo odgovoren za to delo? b./ Število policajev in žandarjev ter št. vojakov v rajonu? c/ Ostalo?
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XI. ILEGALNI KADRI NA TERENU
1./ a./ Ilegalna imena vseh ilegalcev, njihove funkcije in
njihove dobre in slabe lastnosti? b./ Koliko tovarišev ste potegnili od 1. 1. 1943 kot ilegalce na teren? •/ Ali ste potegnili
vse količkaj kompromitirane tovariše v ilegalnost? d./ Ali ste
ukrenili vse potrebno, da potegnete večje število legalnih delavcev pri mobilizaciji v ilegalnost? •./ Katerih principov konspiracije se držite pri čuvanju kadrov? f./ Ostalo?
XII. ZVEZE
1./ a./ Ali imajo ilegalci v rajonu vsaj dvakrat tedensko
zveze z raj. sekretarjem? b./ Ali ima rajon, sekretar oz. RK
Partije vsaj enkrat tedensko legalne oz. ilegalne zveze s sosednimi rajoni svojega in drugih okrožij? c/ Ali imajo rajonski
sekretarji vsaj enkrat tedensko legalno oz. ilegalno zvezo z
OK-ajem? d./ Ali so izrabljene vse možnosti za direktne in
indirektne legalne zveze? f./ Ostalo?
XIII. TEHNIKA
L/ a./ Kako daleč ste napredovali pri delu za vzpostavitev
tehnike v svojem rajonu oz. skupaj s sosednimi rajoni? b./
Kaj in koliko je doslej vaš rajon izdelal oz. razmnožil letakov
in literature? c/ Ostalo?
XIV. BELA GARDA
L/ a./ Imena belogardističnih organizatorjev, poklic in
mesto stanovanja? b./ Obliko njihovega belogar. delovanja?
c/ Ostalo?
XV. KRITIKA
1./ Kritika višjih forumov in funkcionarjev? /Zelo važno/
XVI. PREDLOGI
1./ Predlogi za izboljšanje dela na svojem terenu in drugod? /Zelo važno/
XVII. OSTALO
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ŠT. 19
PISMO POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA PRIMORSKO
DNE 3. JULIJA 1943 OKROŽNEMU KOMITEJU KPS ZA
BRDA1
Pokrajinski komitet KPS
za Primorsko
Na položaju, 3. 7. 1943.
Okrožnemu komitetu KPS za Brda, sekretarju tov. Filipu2.
Dragi tov. Filip!
Iz Tvojega in Krajčevega3 molka sklepamo, da našega zadnjega dopisa4 niste prejeli in vam zato ponovno sporočamo:
1. okrožji Brda in Beneška Slovenija sta odslej priključeni
Okraju srednja Primorska. Odslej ste torej neposredno odgovorni Okrajnemu odboru za srednjo Primorsko in začnite takoj temu odboru pošiljati redna tedenska poročila. (Naslov
tov. Emil5 karavla P IX6.)
2. Tovariš Kraje je odslej član Okrajnega odbora za srednjo
Primorsko in ga prosimo, da se vrne iz Brd in prične z delom
v tem Okrajnem odboru.
3. Če tovariš Kraje ni uspel obiskati tudi tov. Otona7
/zaupnika za okrožje Beneška Slovenija/, prosimo tov. Filipa
ali kakega drugega izkušenega člana OK Brda, da ga obišče.
Tov. Oton je odličen terenski delavec, vendar brez večjih izkušenj. V svojih dopisih8 nas prosi za nasvete, ki pa jih mu ne
moremo dati, ker ne poznamo dovelj njegovih prilik in težav.

1
Izvirna kopija je v ARS, Odd. I, sign.: AS 1491, Oblastni komite KPS za
Primorsko, a. št. 2166.
3
Jožef Peršolja.
3
Jože Kraje - Zakelj.
4
Pismo dne 27. junija 1943. Glej Dokumenti, knj. 7, dok. št. 217, str.
664 - 665.
5
Emil Filipčič.
6
Kurirska postaja P-9 je bila na Banjščicah. Glej Zakonjšek, Partizanski
kurirji, str. 264 - 268,
7
Alojz Mavric.
8
Dopisi dne 7., 16. in 17. maja 1943. Glej Dokumenti, knj. 7, dok. št.
24, str. 71, št. 49, str. 141 - 142 in dok. št. 146, op. 20, str. 443.
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Zato je torej potreben obisk kakega bolj izkušenega terenskega delavca.
4. Prejeli smo poslanih 20.000.- Lit in pričakujemo prihodnje pošiljke. Pošiljke (preko Okrajnega odbora). Denar
pošiljajte na ta način, da določite tovariša, ki je zanesljiv in
mu poverite, da z denarjem potuje prav do sedeža Okrajnega
odbora za srednjo Primorsko in tam denar izroči proti potrdilu tega Okrajnega odbora.
5. Tovariš Oton nam je sporočil, da ima možnost nakupiti
nekaj usnja. Naše brigade usnje nujno rabijo za popravilo in
izdelavo čevljev. Zato velja za vas in za tov. Otona, da lahko
kupujete po nepretiranih cenah usnje iz denarja, ki ga dobite
kot narodni davek. Če tov. Oton ne nabere dovelj davka, mu
vi s svojim denarjem pomagajte in v obračunu sporočite
Okrajnemu odboru ta izredni izdatek.
6. Glede območja vašega in beneškega OK velja tole: vsak
OK seže čimdelj more to se pravi organizira slovenske vasi iz
svojega centra v vse smeri dokler ne naleti na vasi, ki jih je že
organiziralo sosednje okrožje. Glede vasi od Marijinega Celja
do Kobalarja mislimo, da sploh še niso organizirane, in bi bila
zato vaša dolžnost, da prodirate tudi v to smer. Glede okrožja
Beneška Slovenija pa sporočite tovarišu Otonu, ki je pričel z
organiziranjem v skrajnem južnem delu Benečije, da se Benečija organizira tudi s severnega konca in da je tam organizirano okrožje Matajur, ki spada pod Okrajni odbor za severno
Primorsko. On naj torej prodira proti severu, dokler ne naleti
na vasi, povezane z Matajurskim OK.
7. Glede vaše tehnike9 si nismo na jasnem ali potrebujete
naše pomoči ali pa boste sami sposobni pričeti s tiskanjem.
Sporočite kakšna pomoč bi vam bila potrebna in sploh kako
je s to stvarjo.
8. Tov. Kraje je imel s seboj, koje od nas odhajal, pismo10
za Trst. Pisali smo mu že dvakrat, da ima to pismo zelo važno
vsebino in zato ne sme priti v roke kvesturi. To pismo v Trst
ni dospelo in vi pišete, da je vaša zveza s Trstom prekinjena.
Zato vas ponovno nujno prosimo, da to pismo pošljete k nam
nazaj.
9
Gre za Tehniko za zapadno Primorsko. Več glej Jože Krall, Partizanske
ciklostilne tehnike v slovenskem Primorju. Knjižnica NOV in POS 40/IV
Ljubljana
1981 (dalje Krall, Partizanske tehnike v Primorju), str. 40 - 41.
10
Uredništvu ni uspelo ugotoviti, za katero pismo gre.
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9. Za zvezo s Trstom vam trenutno ne moremo pomagati,
ker je tov. Blaž11 na potovanju. Tem bolj pa nas zanimajo
vaše zveze z goriško okolico in samim mestom Gorico. Gojite
te zveze, pošiljajte po njih literaturo v mesto, ker je tam naša
organizacija slaba. V kratkem bomo poslali k vam tov. iz goriškega OK in temu boste potem izročili vaše zveze v Gorici in
neposredni okolici (Podgora).
10. Sporočite kako sprejemajo množice našo novejšo literaturo, katere tiskovine so jim najbolj všeč in zakaj?
11. Sporočite od kod je doma partizanka Planinka12, da bi
mogli ugotoviti če je članica KPS. Sporočite kako se obnese.
Smrt fašizmu - Svobodo narodu!
Za:

ŠT. 20

PISMO ČLANA IZVRŠNEGA ODBORA OF ZORANA POLICA
DNE 4. JULIJA 1943 ČLANU POVERJENIŠTVA IZVRŠNEGA ODBORA OF ZA LJUBLJANO DRAGU PUSTIŠKU1
Položaj 4. 7. 43.
Dragi Salvo2!
Prejel sem tvoje
sicer vse v redu, le
mo stvar urediti in
sem ti ravno včeraj

11
12
1

liča. 3

obširno pismo s sliko3. Tako izgleda, da je
poslovanje je silno počasno. Sedaj skušaupam, da bo stvar kmalu bolje tekla. Ker
napisal pismo4, bom danes omenjal samo

Darko Marušič.
Milena Lipušček iz Avč.
Izvirna kopija je v ARS, Odd. II, sign.: AS 1743, Osebni fond Zorana Po-

Drago Pustišek.
Pismo dne 16. junija 1943. Glej Dokumenti, knj. 7, dok. št. 174, str.
506-510.
4
Glej dok. št. 17.
3
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stvari, kolikor je potrebna dopolnitev z ozirom na tvoje pismo.
Predvsem pa hvala za sliko in Gelei5 za pozdrav.
Iz tvojega pisma sledi, da ste delo popolnoma pravilno nadaljevali. Mislim predvsem kar se tiče zvez rajonov z društvi
in aktivizacije članstva. To stvar morate čim temeljiteje izpeljati. Pravilno je, da tudi vidva z Zvonkotom6 obiskujeta
društva. Kar se tiče sredine sem ti pisal včeraj. Poudarjam pa
ponovno, da postaja to sedaj vaša glavna naloga. To se pravi,
vse dobro članstvo mora biti čim preje aktivno vpreženo v OF
delo in vsi morajo po vaših navodilih posegati v sredinske
kroge. Jasno, da morete to vršiti predvsem v okviru društva.
Tu se članstvo medsebojno pozna in zato tudi bolj zaupa. Kar
se obveščevalne tiče, se strinjam. Gotovo nima pomena postavljati človeka, ki nima prave volje. Zato uredite v nižinah.
Će pa kasneje najdete sposobnega, ga poverite s tem poslom.
Morda bi lahko uredili tudi tako, da organizirate po društvih,
centralno osebo pa vam naj da obveščevalna sama. Mogoče
bo delo tako bolje teklo, če bo vodil stvar eden izven naših
vrst. Stvar seveda premislite in uredite popolnoma po svoji
uvidevnosti. Glede Jošta7 pa prosim, sporoči pod kakšnimi
okoliščinami je padel.
Glede Sok[olske] pom[oči] je popolnoma jasno, da moramo
doseči stopnjo, za katero smo vedno stremeli, t.j. da postane
čim močnejša opora Gl[avni] bl[agajni]. Posebno sedaj je za to
najprimernejši trenotek z ozirom na celotni razvoj dogodkov.
Z materialom, ki smo vam ga sedaj poslali boste mirno lahko
porušili vse sredinske trdnjave, samo, da boste pravilno zagrabili. Tudi tebi prilagam prepis izjave8, ki jo je podal angleški major. Ta izjava mora po vsem terenu. Da Angleži resno
mislijo, dokazuje dejstvo, da na jug res tudi dobavljajo orožje.
Zavedajo se, da bi tudi brez tega bili uspehi in je zato bolje,
da so res zavezniki.
Ker ti odgovarjam po redu, se bom na pomoč še povrnil.

5

Vlasta Pustišek.
Viktor Repič.
7
Uredništvu ni uspelo ugotoviti pravega imena.
8
Glej spodaj. Gre za izjavo kanadskega majorja Williame Jonesa, vodje
britanske vojaške misije pri Glavnem štabu NOV in PO Slovenije. Izjavo je
objavil Slovenski poročevalec, leto IV, št. 13, 5. julij 1943, str. 6-7. Izdana
je bila tudi kot letak: Britanski predstavnik pri partizanih! ... Major Jones.
(ARS, Odd. I, sign.: AS 1548, Zbirka letakov, šk. 6).
6
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Za letak9 hvala! Dobro bi bilo ugotoviti kdo je avtor. Sicer
sem prepričan, da ste že sami našli pravilen odgovor, toda
vkljub temu smatramo, da se moramo tudi mi oglasiti. Prilagam ti prepis letaka10, ki naj ga v Ljubljani objavijo. Pošiljamo
ga istočasno direktno tehniki, tako da ne bo treba tebi skrbeti
za tisk. Vodi pa računa o tem, da pride čim preje ven. Najbolje da se o tem pogovoriš s Sočo11. Kako pa je s prejšnjim letakom12? Alije že izšel in kakšen je bil odziv?
K vašim razgovorom! Tu ni bilo začudenja v tem smislu,
da morda naše delo ni bilo pravilno, temveč kako je mogoče,
da tovariši našega stališča ne razumejo. Tudi Andrej13 je pojasnil naše gledanje v podobnem smislu, kot sem to že jaz
preje. Prišli smo do popolnega soglasja, posebno ker je Soča
izjavila, da popolnoma zaupa in da ji je sedaj vse jasno. Kolikor je bilo začudenja, je veljalo pravzaprav le njenemu nezaupanju. Ugotovili smo tudi, kar se tiče linijskega dela, da je
bila naša pot popolnoma pravilna. Res, da pri tem nismo naleteli na pravo razumevanje skupnosti, toda to ni bila naša
krivda. In tu je Soča obljubila, da se bo sedaj vse spremenilo.
Jasno, da se da to urediti predvsem s čim tesnejšo vključitvijo
društev v celotno gibanje. Tu je tvoja ugotovitev, da za nas v
tem ni nič novega, popolnoma pravilna. Zato tudi upam, da
boste vso stvar dobro izpeljali. S tvojim predlogom glede trojice14 se popolnoma strinjam in se mi zdi, da bo res najboljši
način. Tako delo ne bo preveč razbito, rajon bo pa imel popolen vpogled v društveno gibanje in bo vedno lahko dobil na
razpolago potrebne ljudi. Poudarjam pa ponovno, da je ta
ureditev izključno vaša stvar, ker res samo vi poznate vse
okoliščine in zato lahko sami najprimerneje postopate. Vodilni vidik mora biti vedno samo ta, da stvari koristi.
9
Gre verjetno za letak: Brat, sestra! ... (po maju 1943, Sokoli izven OF).
Ciklostiliran letak je v ARS, Odd. II, sign.: AS 1902, Zbirka tiska nasprotnikov narodnoosvobodilnega boja.
10
Ciklostiran letak: Sokolska Ljubljana! V zunanje in notranjepolitičnem
razvoju ... Vodstvo sokolstva v Osvobodilni fronti je v ARS, Odd. II, sign.: AS
1887, Zbirka narodnoosvobodilnega tiska, IX/1, tipkopis v osebnem fondu
Zorana Poliča (ARS, Odd. II, sign.: AS 1743).
11
Mira Tomšič - Vlasta.
12
Verjetno misli letak: Slovenci! Slovenke! Neuničljiva vojska slovenskega naroda ... (maj 1943) Vodstvo slovenskega sokolstva v Osvobodilni fronti
(ARS, Odd. II, sign.: AS 1887, Zbirka narodnoosvobodilnega tiska).
13
Josip Rus.
14
Misli na predlagani društveni odbor treh članov. Glej pismo Draga Pustiška dne 22. junija 1943 v Dokumenti, knj. 7, dok. št. 174, str. 506 - 510.
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Kar se tiče Sok[olske] pom[oči] pa sledeče. Kot sem že zgoraj omenil, ji pripada velika naloga, da sedaj poseže v tkzv.
nacionalne kroge in čim bolj podpre Gl[avno] bl[agajno]. Torej
je nujno, da ima zvezo z fin. odb. Kar se pa tiče podpiranja
ljudi, pa velja, da morajo tisti, ki so doslej prejemali podporo
in tisti, ki bodo še potrebni, biti redno preskrbljeni. To je vaša
specialna naloga. Potrebno je seveda, da to spravite v sklad s
SNP, ker pač prehajamo v dobo, ko bi lahko popolnoma separatnost stvari škodovala. Nujno pa je, da se združitev ne izvrši
na račun naših ljudi. Zato bo nekoliko posebnosti vedno ostalo, ker je pač določen krog, ki podpira naše ljudi. So pa
seveda ti ljudje ravno tako OF kakor drugi, le da so imeli
stvar bolje urejeno. V tem obsegu zato delajte tako, da bo
prav. Konkretno ti težko svetujem, kako naj uredite, ker verjetno ne bi zadel. Zdi se mi pa, da so tri točke15, ki jih omenjaš popolnoma v redu.
Popolnoma se strinjam s teboj, da bi bilo napačno pričeti
s propagando glede stvari, ki sem jih sporočil s šifro16. Če
sem se tako izrazil, da bi bilo mogoče "razumeti v tem smislu,
je bilo napačno. Jasno je, da bi posebno sredinci z veseljem
pograbili to stvar in nas skušali prikazati kot popolnoma nesamostojne. Mišljeno je torej le, da prizadevanja podpirate, da
tam kjer je treba, dajete izjave, ki kažejo na popolno soglasje
in pod. Zanimalo bi me pa, kako mislite vi vsi osebno (Ti,
Zvonko, Maja1?, Borut1», Zdenko« in drugi bližji). Članek•
bom v kratkem dogotovil in vam ga seveda dostavil. Mimogrede, Drejče21 in Slavko22 sta že šla po poti, kot sem jo omenil.
Za poizkuse bega vemo. Tu je za vas najlepša prilika udariti temeljito. Jasno je, da hočejo ljudje s temi poizkusi samo
sebe rešiti in spraviti v pozabljenje vse zločine, ki so jih zagrešili. Za nas pa je tudi dokaz, da se res bliža konec - ker podgane prve zapuščajo potapljajoči se brod. V kolikor se snujejo

15

Glej prav tam.
Misli na vstop Sokolov v Komunistično partijo. Glej pismo dne 5. junija 1943 v Dokumenti, knj. 7, dok. št. 123, op. 5, str. 380.
17
Jelica Vazzaz.
18
Janez Kramar.
19
Uredništvu ni uspelo ugotoviti pravega imena.
20
Misli članek: Sokoli in komunizem. Glej dok. št. 17, op. 17.
21
France Lubej.
22
Alojz Vrhovec.
16
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sok. legije23 morate takoj udariti. Ugotovite kdo so in skušajte
priti med nje. Posebno morate med nje razširjati vse, kar govori o uspehih naše vojske, ter o porastu našega ugleda (n.
pr. izjava Angleža). O legiji še poročaj in to čimpreje.
Če Maja statistike24 ni oddala jo čimpreje pošlji. Pisal sem
ti že, kako je bilo s sestankom. Doslej še ne vem, ali je prejela
moje pismo25 ali ne.
Jasno je, da morajo biti naši ljudje vključeni na teren in to
vsi, toda naš stik zato ne sme prenehati, ne zato ker bi hoteli
ostati nekaj posebnega, temveč izključno radi dela med sredino in drugimi, ki še stoje izven naših vrst. O tem smo si bili
tudi s Sočo na jasnem in mislim, da trenutno položaj še ni
spremenjen, nasprotno, ravno sedaj je treba pridobivati sredinske elemente predvsem v društva. Jasno pa je, ko bomo
prebrodili to fazo, da bo treba še tesneje povezati naše vrste.
Mislim, da bo veljalo vse, kakor sem se s teboj že pogovarjal.
Nujno pa je seveda tudi, da nimajo ljudje po društvih neka
posebna navodila, ki bi bila v nasprotju s skupnimi. To pa je
itak urejeno z vključitvijo društev na teren, kakor ste se že
dogovorili.
Če stvari še ne bodo jasne piši, da vam svetujemo po stanju kakor ga mi vidimo.
Novice sem ti sporočil že včeraj.
Prav prisrčne pozdrave vsem!
Smrt fašizmu - Svobodo narodu!
Zdravo!26

23

Sokolska legija je bila ilegalna vojaška formacija Sokolskega vojnega
sveta, ki je nasprotoval vključitvi slovenskega sokolstva v narodnoosvobodilno gibanje. Sokolski vojni svet in legija sta bila ustanovljena poleti 1941.
Njihovo glasilo je bilo Naprej zastava slave. Več glej Franček Saje, Belogardizem. Druga dopolnjena izdaja 1952 (dalje, Saje, Belogardizem), str. 215-218
in ing. Lado Beve, Na braniku za sokolske ideale. Druga izdaja 1988 San
Ramon, ZDA.
24
Gre za statistiko opredeljenosti članstva Sokola (vezani, nevezani, pregnani, ustreljeni, partizani, za pridobiti, nasprotniki). Glej okrožnico vodstva
slovenskega sokolstva v OF dne 10. junija 1943 v Dokumenti, knj. 7, dok. št.
154, str. 457-460.
25
Pismo verjetno ni ohranjeno.
26
Pismo ni podpisano. Pisal gaje Zoran Polič.
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P. s. Prepis izjave, ki jo je podal Anglež v Gl. poveljstvu
slov. NOV in PO
Ugotovitev majorja Jonesa!
Nalogo imamo kot britanski zastopniki stopiti v stik s
partizani, proučiti njihovo gibanje ter poročati dejstva britanski vladi.
Na svoje vzhičenje smo našli tukaj dobro organizirano,
učinkovito vodeno demokratično gibanje, ki obsega vse odtenke političnih mnenj, ki ga prostovoljno in enodušno podpira ljudstvo in ki ima edini smoter, osvoboditi Jugoslavijo
okupatorjev ter uničiti pogubni vpliv vseh Qislingov27, slamnatih mož in satelitov, sodelujočih z Osnima silama, zato da
bi jugoslovansko ljudstvo lahko svobodno izbiralo svojo obliko
vladavine. To je cilj, ki je v vsakem pogledu v skladu z duhom
Atlantske deklaracije28.
Naše strmenje, ko vidimo tako močno, dobro disciplinirano in spretno vodeno silo kakor je NOV in PO in to, da smo
spoznali njene v tako kratkem času dosežene uspehe, je napravilo na naše vojaške oblasti tak vtis, da je Vrhovni poveljnik
priznal to silo kot izredno važen činitelj v vojaškem položaju
na Balkanu, kot vplivno silo in silo, ki ji je namenjeno igrati
še večjo vlogo v vojaški strategiji združenih narodov.
Britanske vojaške oblasti si zelo prizadevajo, da bo[do] organizirale sredstva za preskrbovanje NOV v velikem obsegu in
brez odlašanja, kljub presenetljivim težavam, ki so s tem zvezane.
V partizanskem gibanju vidimo edino nado za združeno
svobodno in demokratično Jugoslavijo. Želimo si, da bi bila
naša vera v kratkem tudi vera vaše vlade.

37

Za sodelavce okupatorja se je ustalil izraz kvisling po Widkunu
Quislingu (1887 - 1945), voditelju norveškega pronacističnega gibanja Nasjonal Sämling in zagovorniku politike sodelovanja z nemškim okupatorjem.
Od leta 1942 do 1945 je bil predsednik vlade na Norveškem, podrejene komisarju tretjega rajha. Leta 1945 je bil kot kolaboracionist obsojen na smrt in
usmrčen.
28
Atlantska listina, izjava o bodočih temeljih svetovne ureditve po drugi
svetovni vojni po zmagi zaveznikov. Podpisala sta jo dne 1. avgusta 1941
Winston Churchill in Franklin D. Roosevelt na vojni ladji v Atlantskem oceanu.
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ŠT. 21
PISMO SEKRETARJA POKRAJINSKEGA KOMITEJA ZVEZE KOMUNISTIČNE MLADINE ZA SLOVENIJO STANETA
KAVČIČA DNE 4. JULIJA 1943 SEKRETARJU OKROŽNEGA KOMITEJA ZVEZE KOMUNISTIČNE MLADINE RIBNICA
- VELIKE LAŠČE PAVLU BOJCU*
Tovariš Stjenka!2
Tvoja poročila3 od 28. junija smo dobili. Poročaš nam o
stalnem napredovanju naše organizacije. Prispela pa so med
tem časom tudi poročila o veliki provali, ki je nastala pri vas
in katere rezultat je celo število zaprtih in po vsej priliki tudi
interniranih. Če opazujemo vaš razvoj, polet in delo, pridemo
do zaključka, da ste mnogo napredovali, da ste prodrli v najširše mladinske množice in jih zaktivizirali. Stalne provale in
aretacije pa nam dokazujejo, da pri svojem širokem razmahu
niste bili dovolj konspirativni, niste znali široko organizacijo
pravilno zakonspirirati. Posledice tega se kažejo danes, oziroma so se pokazale, ko smo najboljše naše kadre izgubili.
Točno je, da ni to samo vaša krivda, ampak da so tega krivi
tudi mladinci. Z ozirom na vse to, je naša dolžnost, da storimo vse, da se nekonspirativno delovanje vseh naših funkcionarjev in forumov popolnoma odpravi.
Ni moj namen, da bi ti dajal konkretna navodila z ozirom
na konspiracijo, ampak hočem to prepustiti tebi, ker te smatram, da si tej nalogi tudi dorasel in da jo boš pravilno rešil.
Vsekakor pa je treba zelo pazljivo razvijati organizacijo po
ostalih rajonih, preko zaupnikov organizirati skupine, ki se
pa ne smejo med seboj poznati, ampak jih povežite samo z
voditelji do mestnega ali rajonske/ga/ IO ZSM.
Drugič te hočem opozoriti na nevarne posledice, katere
nastajajo pri prehajanju iz ene skrajnosti v drugo, iz enega
ekstrema v drugi. Bili ste v poletu, posledica tega poleta je
bila, da niste bili dovolj konspirativni, da niste videli nevarnosti in sovražnikovih trikov, katerim ste očitno nasedli. Se1 Izvirnik je v ARS, Odd. II, sign.: AS 1733, PK ZKMJ za Slovenijo, šk.
l/III.2
3
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Pavle Boje.
Poročil uredništvu ni uspelo najti.

daj ste dobili precej krepak udarec, toda ne sme vas ta udarec zadeti, zadeti tako, da bi popustili v svoji aktivnosti, v
svoji širini! Ta provala naj vam bo samo opomin in svarilo,
biti vam mora opozorilo, da je treba delati previdno in konspirativno! Še enkrat poudarjam, zaradi tega nobene panike,
nobenega pesimizma, ampak še več dela, toda solidnega in
previdnega dela. Prosim pa te, da mi sporočiš svoje mišljenje
o krivcih vaše provale, sporoči mi tudi vaše protiukrepe in
sedanji način dela.
Po nekih poročilih, ki smo jih dobili, se mi zdi, da sta se
ostala dva člana okrožnega komiteta SKOJ-a spremenila v
navadna poštarja, ki prenašata literaturo v dolino in hrano iz
doline. To bi naj bilo vse njihovo politično delo. Ne vem v koliko so ti podatki točni, vsekakor pa je potrebno da ti njihovo
delovanje kontroliraš in jima pri njihovem delu pomagaš. Poročaj mi tudi o tem, kaj in kako delata.
Pričakujem od tebe odgovora, poročila o sedanjem stanju
itd.
Smrt fašizmu - Svobodo narodu!
Za:
Žig:
ZVEZA KOMUNISTIČNE
MLADINE JUGOSLAVIJE
POKRAJINSKI KOMITET
ZA SLOVENIJO
Na položaju 4. julija 1943

Stane Kavčič
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ŠT. 22

PISMO ČLANA IZVRŠNEGA ODBORA OF TONETA FAJFARJA DNE 5. JULIJA 1943 IZVRŠNEMU ODBORU OF1
pr. 10/VH. št. 178.
Otočac, 5. 7. 1943
Dragi tovariši!
Kakor ste že gotovo poučeni, sem pripotoval sem doli2 brez
posebnih težav in nezgod. Morda vas bodo zanimali prvi vtisi
s hrvaškega svobodnega ozemlja.
Prva stvar, ki pade Slovencu v oči, je velikansko razdejanje po velikem delu svobodnega ozemlja, zlasti tam, kjer so
prebivali Srbi. Ustaši so tu opravili strašno delo. Požgane in
porušene so cele pokrajine. Moških je le prav malo doma: ali
so bili pobiti, ali so pri četnikih ali pa pri partizanih. Ljudstvo
je politično sicer že precej zbrihtano, opažam pa pomanjkanje
navdušenja za našo stvar. (To čutimo posebno tu v 0[točcu],
ki je osvobojen šele 3 mesece.) Pravoslavno prebivalstvo je po
največ naklonjeno četnikom, dočim ostajajo Hrvatje najrajši
pasivni. Pravega ustaškega razpoloženja je malo med ljudmi.
Vendarle se tudi v tem pogledu razmere znatno boljšajo, ker
se nova nar. oblast v tej smeri zelo prizadeva.
Vsepovsod so se ustanovili NOO-i, ki so prevzeli vse funkcije civilne oblasti. Njihovo delo je bolj konkretno in tudi bolj
pestro, kot je bilo delo naših NOO-ov lansko leto. Prav včeraj
sem bil na shodu, ki ga je organiziral tukajšnji mestni N00 z
namenom, da poroča prebivalstvu o svojem delu. Mnogo dela
zavzema reševanje gospodarskih vprašanj: zdaj je na vrsti
žetev, ki jo hočejo pospraviti na varno, preden bi mogli Italijani napraviti kako ofenzivo. Gradijo podzemske bunkerjeshrambe. Higiena: zatiranje uši, čiščenje mesta, varstvo pred
epidemijami, skrb za bolnico, ki se nahaja v tem mestu. Soci1 Izvirnik je v ARS, Odd. II, sign.: AS 1670, IOOF, šk. 435/1. Številka 78
in datum prejema sta registraturni oznaki izvršnega odbora OF.
2
Misli v Otočac na Hrvaškem (Lika) k vodstvu hrvaškega osvobodilnega
gibanja. Glej Tone Fajfar, Odločitev. Spomini in partizanski dnevnik. Druga
dopolnjena izdaja, Založba Borec Ljubljana 1981 (dalje Fajfar, Odločitev), str.
308 in si.
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alno skrbstvo: pomoč gladujočim, nabiralne akcije. Kultura:
Gimnazija, ki jo zdaj obiskuje samo 80 učencev (50%), nov
učni načrt, nastavljanje novih učnih moči, ljudska šola, ki je
ostala brez obiska (izgovarjajo se z nevarnostjo letalskih napadov, verjetno pa je to le sabotaža, zato se bodo uporabile
prisilne mere za dosego obiska), tečaji za nepismene, tečaji za
pomožne učitelje, ki bodo šli službovat v vasi, kjer primanjkuje učiteljstva, dom kulture, kjer naj se organizira vse kulturno življenje mesta in okolice. NOO se bavi tudi s sodstvom
v civilnih stvareh. Ljudje so se po malem že začeli zanimati za
delo NOO-ov.
ZAVNOH: Vse se še organizira. Določeni so referenti za razne panoge javne uprave. Večina članov IO je na potovanju po
osvobojenem ozemlju. Največ so se doslej bavili z gospodarskimi vprašanji, zdaj so se začeli baviti tudi s političnimi. Tu
jih čaka še mnogo dela. Največ skrbi jim povzročajo HSSovske množice, ki so še vedno pod vplivom Mačka3. Posrečilo
se jim je sicer pridobiti nekatere veljavnejše HSS-ovce, toda to
so po mojem mnenju le posamezni ffakcionaši, ki skušajo
zdaj pod našim okriljem uveljaviti tudi svoje osebne ambicije.
Skoraj v celoti pa so se za nas odločili samostalci, ki so tudi
močno zastopani v ZAVNOHu. Temu se ne smemo čuditi, saj
so pravoslavci na Hrvaškem pretrpeli strašne stvari. Ustaši so
poklali okoli 800.000 Srbov. Posamezne pokrajine so skoraj
popolnoma iztrebljene.
Čutim, da ima ZAVNOH zaenkrat še nekoliko nesiguren
prijem. V tem pogledu je položaj našega IOOF zavidanja vreden. Tu stoji tudi KP pred težkimi nalogami. Nastopanje KPH
je previdno in modro. Včasih morda celo preveč popustljivo,
tako, da so smatrali to razni ustaški elementi, ki jih je na
svobodnem ozemlju še vedno dovolj, za slabost in so postajali
predrzni.
Težišče vse naše moči na Hrvaškem je in bo ostala vojska.
Ta je čudovita in glede tega se bomo morali Slovenci v marsičem zgledovati pri njej. V njej vlada ofenzivni duh in trdovratna borbenost, zato takšni njeni uspehi. Mislim, da bomo
3

Dr. Vladimir (Vlatko) Maček (1879 - 1964), hrvaški odvetnik, publicist
>n politik, od leta 1929 vodja Hrvatske seljačke stranke (HSS). S sporazumom
z JRZ leta 1939 postane podpredsednik jugoslovanske vlade, kije 25. marca
1941 podpisala pakt s Hitlerjevo Nemčijo in fašist. Italijo. Po okupaciji je
pozval k sodelovanju z oblastjo. V NDH je odobraval ustaško politiko. Umrl je
v emigraciji v ZDA.
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morali tudi mi v naši vojski stremeti za dosego večje borbenosti. Doslej smo bili preveč defenzivni in preveč razbiti. Začeti
bomo morali z velikimi koncentričnimi ofenzivnimi akcijami.
To nam bo zdaj olajšano, ker se bomo s topništvom lahko
lotili tudi utrjenih postojank, predvsem pa bomo morali začeti
osvobajati ozemlje, kar bo posebno važno za zagotovitev prehrane zdaj po žetvi.
V hrvaških tovariših, zlasti komunistih, sem našel sijajne
tovariše, kvalitetne in močne ljudi. Med njimi se počutim res
domače. Prebivalstvo samo, zlasti v novoosvobojenih področjih paje še precej rezervirano.
Dobil sem zvezo z župnikom Lampretom4 in sled za kaplanom Krušičem5, ki ju bom skušal pripeljati v Slovenijo.
Oba sta se tu dobro držala, Lampreta so hoteli četniki že
streljati, ustaši pa so ga imeli zaprtega.
Živimo v malomeščanski udobnosti. Naslajamo se s pivom
in (na uho): s pravo pravcato kavo ... manjka le tobaka. Ko
pridete sem doli, ne pozabite prinesti čim več cigaret!
Mnogo vam bo vedel povedati Krištof6, zato se za zdaj
omejujem na to kratko poročilce. Vse lepo pozdravljam.
Smrt fašizmu - Svobodo narodu!
Gašper7

4 Jože Lampret, slovenski duhovnik. Leta 1939 je bil iz Štajerske prestavljen na Hrvaško, v senjsko - modruško škofijo. 2e leta 1941 seje tam pridružil narodnoosvobodilnemu gibanju in leta 1943 prišel v Slovenijo. Postalje
verski referent v kulturniški skupini 14. divizije NOV in PO Slovenije.
5
Ivan Krušič, kaplan v Sv. Ožboltu ob Dravi. Nemški okupator ga je 5.
julija 1941 izgnal na Hrvaško.
* Edvard Kardelj.
7
Tone Fajfar.
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ŠT. 23
PISMO ČLANA POVERJENIŠTVA IZVRŠNEGA ODBORA OF
ZA LJUBLJANO DRAGA PUSTIŠKA DNE 5. JULIJA 1943
ČLANU IZVRŠNEGA ODBORA OF ZORANU POLIČU1

Dragi Marko!2

Lj. 5. VII. 43.

Maja3 se je vrnila, ne da bi se sestala z Vami! Precej smo
bili razočarani, ker smo si mnogo obetali od tega sestanka.
Zakaj niste prišli? Ali zopet niste dobili pisma4, v katerem
sem sporočil Majin prihod ali so bile tehnične zapreke?
Upam, da ste zdaj vsaj nekaj mojih pisem5 že sprejeli. To
je moje peto pismo.
V glavnem sem opisal naše predloge, delo in težave z ozirom na razgovor s tov. par. že v tretjem pismu6. Je pa še nekaj stvari, o katerih smo mislili, da še boste pogovorili na
sestanku z Majo.
1
Izvirnik, napisan s črnilom, je v ARS, Odd. II, sign.: AS 1743, Osebni
fond Zorana Poliča. Pismo je oštevilčeno s številko 5 zaradi preverjanja pošte.
2
Zoran Polič.
3
Jelica Vazzaz. Glej pismo Vazazzove dne [30.] junija 1943 članom vodstva slovenskega sokolstva v OF v Dokumenti, knj. 7, dok. št. 235, str. 714 716.
4
Pismo verjetno ni ohranjeno.
5
Pisma dne 28. maja, 16. in 30. junija 1943. Glej Dokumenti, knj. 7,
dok. št. 100, str. 301 - 302, št. 174, str. 506 - 510 in št. 230, str. 703 - 704.
6
Pismo dne 22. junija 1943. Glej Dokumenti, knj. 7, dok. št. 174, str.
506-510.
7
Sledi 33 vrstic šifriranega besedila, ki se razrešeno glasi: Naši zastopniki, ki so vstopili v SKOJ ali Partijo (Urška /Ančka Adamič/, Permetova
/Vida Perme - Nemec/) in oni, ki niso bili močneje vezani na sokolsko skupnost (Zdenko /neugotovl./ in poljanski delegat) imajo na naše odnose in
sodelovanje s fronto drugačne poglede kot sokoli, ki jim je sokolska skupnost
še vedno živa in trdna. Opazil sem, da imajo enake poglede na to kot tov.
Part, in nočejo več nobene posebne sokolske vezave, niti ne samo izključno
za delo med sokol. oz. •••. sredino. Na terenu so se po našem razgovoru s
tov. part, razširile govorice o razpustu sokol, linije, o nepotrebnosti sokol,
linije itd. Izgleda, daje moral nekdo nerodno tolmačiti naše razgovore. Vseeno pa ne vem, kako je mogoče, daje prišlo na teren, ko o tem razen prisotnih
na razgovoru nihče vsaj z naše strani ni bil obveščen. Soča /Mira Tomšič/, s
katero sem o tej stvari tudi razgovarjal, pa pravi, da najbrže Miha to širijo.
Sam nisem teh govoric nikjer zasledil, pač pa sta jih zasledila Borut /Janez
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(Črko é, ki je prečrtana moraš šteti kot črko)
Seveda z zgornjim še niso izčrpane vse težave s katerimi
se moramo boriti, toda več, pa z ozirom na nerodnost načina
poročanja že ne morem napisati. Maja je vložila prošnjo za
propustnico in upa, da jo bo v kratkem dobila. Mogoče bo
takrat več sreče.
Pošiljam Ti tudi statistiko8. Nekaj je poslala že Maja takrat, ko Vas je zastonj čakala. Ugotoviti pa moram, da naši
ljudje, vkljub temu, da so že od nekdaj morali delati statistike, tega še danes ne znajo. Tudi pri statistiki, ki ste jo dobili
je precej napak. Pošiljam zato še enkrat popravljeno. V rubrikah, kjer ni ne črtice ne številke nam podatki še manjkajo.
Potrudil se bom, da bo statistika čim preje, čim točnejša in
popolna. Imena nasprotnikov (v kolikor jih poznajo) imam, če
jih želite mi sporoči.
Po razgovoru z našimi terenskimi zastopniki, bi popravil
predlog, ki sem ga sporočil že v tretjem pismu v toliko, da bi
sedanji naš meddruštveni odbor, ki se sestoji iz članov istega
društva tvoril odbor tega društva in bil kot tak vezan na odgovarjajoči rajon, poleg tega bi pa še vršil pregled nad ostalimi društvi. Tako se izognemo, da bi obstojal nek odbor, ki v
svojem svojstvu ne bi imel direktne zveze s terenom.
Gojzerjev pa v Ljubljani ni mogoče več kupiti. Poslal Ti
bom samo svoje. Moral boš pa še malo počakati, ker momentalno ni tehnične možnosti poslati.
Neka gospa iz Ljubljane gre na obisk k svojcem, ki so tam
kot Pikica9. Izročila ji bo Tvoje pozdrave. Ko se vrne, Ti bom
kaj več pisal.
Knjige "Ne bojimo se ruščine"10 še nisem nabral. Piši mi
koliko jih rabite!
Pozdrav Vsem od Vseh!

Kramar/ in Rado /Rudolf Rudolf/. Možno je, ker si sama precej v zgornjem
smislu razlagata naše tesnejše sodelovanje z fronto in sta zato v tej stvari
precej občutljiva, da vidita v vsaki izjavi že napad na nas. Na vsak način pa
so nam te govorice zaenkrat vsaj samo pri teh dveh mnogo otežile naše delo.
Bojim se, da ne bi tega svojega mišljenja nehote zanesla še navzdol". Besedilo
je razrešil Zoran Polič.
8
Statistika ni priložena. Glej dok. št. 20, op. 24.
9
Hilda Jezeršek - Polič.
10
Gre za knjigo Aleksandra Vasileviča Isačenka, Ne bojmo se ruščine.
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Smrt fašizmu - Svobodo narodu!
Zdravo!
Salvo »
P.S.: Dobro bi bilo, če bi na letak12 Miha, ki sem Vam ga
poslal odgovorili v obliki letaka!

ST. 24
PISMO SEKRETARJA OKROŽNEGA KOMITEJA KPS
KRANJ ANTONA NARTNIKA DNE 5. JULIJA 1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA GORENJSKO1
OK - Kranj
poroča Černivec2:

Na položaju, dne 5. julija 1943
Tek. štev. 393

Pokrajinskemu Komitetu za Gorenjsko!
Vso pošto4 in sicer štev. 73, 73a, 73b, 186 sem prejel dne
2. julija; pismo od tov. Jakoba5 in s podpisom tov. Matije6
sem prejel dne 3. julija. Takoj na to odgovarjam: pošto odnosno poročila sem redno tedensko pošiljal na žalost pa nimam
kopij, da bi se z njimi izkazal. Poročila sem največkrat pošiljal
iz terena, kjer nisem imel možnosti, da bi jih tipkal in delal
kopije. Večkrat sem tudi izven obveznih tedenskih poročil
11

Drago Pustišek.
Verjetno gre za letak: Brat, sestra! .../po maju 1943 Sokoli izven OF/.
Glej dok. št. 20, op. 9.
1
Izvirnik je v ARS, Odd. I, sign.: AS 1489, Oblastni komite KPS za Gorenjsko, a. št. 2312 m ARS, Odd. II, sign.: AS 1636, Oblastni komite KPS za
Gorenjsko, šk. 660/III.
3
Anton Nartnik.
3
Delovodniška številka. Delovodnik odposlane pošte OK KPS Kranj od 6.
7. do 3. 10. 1943 je v ARS, Odd. II, sign.: AS 1636, Oblastni komite KPS za
Gorenjsko, šk. 672.
4
Dokument, označen s št. 73a, brez datuma, je v ARS, Odd. II, sign.: AS
1636, Oblastni komite KPS za Gorenjsko, šk. 672/III. Ostalih dopisov uredništvu ni uspelo najti.
5
Oskar Savli.
6
Maks Krmelj.
12
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poslal posebna poročila. Polno se zavedam partijske discipline
in se točno po njej ravnam.
Z ozirom na kritiko, ki ste jo poslali o našem delu bom
odgovoril po točkah navedenih v okrožnici7:
1) Nisem vedel, da pripada tov. Benku8 ta funkcija. Odslej
se bom ravnal po tej direktivi. Delo je ogromno in mije pomoč
tov. Benka nujno potrebna. Prosim točnejših navodil in pojasnil!
2) Vprašanja in direktive9 smo tu razmnožili in jih poslali
vsem sekretarjem. S tov. Benkom sva izdelala konkreten in
zelo obširen predlog10 za popolno reorganizacijo PK-ja. Prosim, da ta predlog vpoštevate, ker izvira iz neprilik, ki sem jih
imel pri organiziranju tega terena. Če se ta zastarela organizacija in sistem dela še nadalje obdrži, bo to zadržanje rodilo
zelo slabe posledice. Najizrazitejši primer je pošta, ki je niste
ne vi, ne mi prejeli. Vi rotite nas, da smo neredni, mi vas, da
se ne zanimate za delo našega OK-ja. Vzrok teh nesporazu7
Gre za dopis 73a (glej op. 4) z naslednjo vsebino: "Črnivc 1) Prav je, da
si vzel tov. Benka za organizacijskega sekretarja OK-ja. 2) Sprejeli smo predelana navodila z dne 20. V. 1943. Nas veseli Vaša iniciativa tukaj kakor
drugod (le pri mobilizaciji, ne). Vendar "Vprašanja in direktive" vseeno razmnožite in razdelite. Po njih naj odgovarjajo terenski delavci in Vil Pošljite
konkretne predloge za izboljšanje "direktiv - vprašanj" - nismo nezmotljivi. 3)
Vsi rajonski sekretarji in seveda tudi Ti, morate pošiljati tedenska poročila na
PK. 4) NZ, SPŽZ, SNP in NZ, organizirati tudi odbore in ne samo odgovorne.
5) Noben terenski delavec nima pravice kontrolirati štaba direktno, temveč le
preko partije in še to le OK. 6) Pokazali ste se kot skrajni oportunisti pri
kritiki Tarzana [in] drugih, zlasti Johana. 7) Samo od vas in vaše kontrole in
moči je odvisno, koliko bo uspela mobilizacija in OF. 8) Radi mobilizacije naj
se bataljon razdeli na tri dele oz. čete, ki bo imela vsaka svoj odsek za mobilizacijol Izvedite to preko biroja in se sklicujte na PK. Nujnol 9) Mobilizirajte za
teren maso novih terencev! 10) Tarzan seje pokazal tako slabega, da morate
postaviti za rajonskega sekratarija v Tržiču tov. Svejka. Ta odredba je nepreklicna. Tarzan in ostali so mu v pomoč. 11) Borut je odgovoren in potuje po
vsem okrožju, ne pa morda samo po št. 7. 12) Razdelitev na rajone kot taka,
je dobra - vendar je nujno, da bo treba marsikaj predrugačiti. 13) Pri vsakem
poročilu morate sporočiti številko pisma, ki ste ga prejeli od PK-ja - da vemo,
če ste pismo sprejeli ali ne. 15) Se enkrat: niste odkrili oči, ne napak terenskim delavcem in jih niste kritizirali - zato ste sami polni napak. 16) Mobilizirati zaenkrat vse moške do 40 leta, s silo, s silo. Dati takoj direktive bataljonskemu biroju. 17) Kritika terenskih delavcev oz. rajonskih sekretarjev:.."
(Sledi kritika posameznih oseb.)
8
Beno Anderwald.
9
Glej dok. št. 18.
10
Predlog za reorganizacijo PK KPS za Gorenjsko dne 29. junija 1943 je v
ARS, Odd. II, sign.: AS 1636, Oblastni komite KPS za Gorenjsko, šk. 672/1 in
šk. 660/11.
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mov so pa slabe veze. V tem primeru se niti ne da kontrolirati, kje je pošta zastala. Torej nujno je, da se pristopi k celotni
reorganizaciji!
3) Od vseh mojih rajonskih sekretarjev dobivam redna tedenska poročila in tudi jaz redno tedensko poročam.
4) Povsod, kjer je to možno se organizirajo odbori NZ, SNP,
SPŽZ, kjer pa ni mogoče so pa postavljeni odgovorni za te
funkcije.
5) Vsem rajonskim sekretarjem sem dal tozadevna navodila.
6) Kritika je bila mnogo obširnejša kot je pa razvidno iz
zapisnika.
7) Za mobilizacijo imamo pripravljeno sedaj že čez 500
ljudi; po sedanji vaši odredbi, ki pravi, da moramo mobilizirati do 40 leta, pa bomo v najkrajšem času pripravili do 2000
mobilizirancev. Vprašanje je, če bodo vojaške edinice mogle to
izvesti? Vsa pojasnila glede tega še slede, deloma so razvidne
že iz zapisnika izrednega sestanka11 z dne 3. julija.
8) Oborožitev bataljona je v skrajno' slabem stanju. Prva
četa je bila razbita. Z razdelitvijo na tri čete bi novinci ostali
brez zaščite, ki je že itak nezadostna. (Posledica tega so dezertacije in hajke - trije mrtvi in vsa sprema izgubljena.) Do
dobave orožja se ta delitev ne more izvesti!
9) Vsak terenski mora imeti na tem skrajno nevarnem terenu orožje. Orožja ni, zato ne moremo poslati dovolj ljudi na
teren.
10) Direktiva, da se tov. Švejk12 pošlje na Tarzanov13 teren, je izvršena. Nimamo pa upanja, da bi ta tovariš pokazal
več uspeha kakor Tarzan. Po našem mnenju, bi še najbolje
odgovarjal tov. Jure14! Ta tovariš ima pripravljeno za mobilizacijo v Tržiču, za kar pa bi moralo biti v akciji najmanj 150
dobro oboroženih partizanov. Obenem s to mobilizacijo bi se
lahko izvršile še druge akcije, zlasti akcije za dobavo hrane in
opreme.

n.

Zapisnik izrednega partijskega sestanka dne 3. julija 1943 je v ARS,

•••.12I, sign.: AS 1489, Oblastni komite KPS za Gorenjsko, a. št. 2311.
Lojze Podobnik.
13
Vladimir Peraič.
M
Branko Djordjevič.
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11) Tov. Borut15 potuje od rajona do rajona inje obenem v
pomoč tov. Černivcu. V rajonu VII.16 se je zadržal komaj en
teden. Glej poročilo o izrednem sestanku OK-ja.
12) Pri delitvi v rajone ne razumemo, kaj bi bilo potrebno
predrugačiti. Ravnali se bomo po vaši direktivi.
13) Nič!
14) Uvodoma smo navedli prejem vseh pisem s tek. številkami in datumom prejema.
15) Razumemo! Kdor dela, ta dela tudi napake. Stari terenci so bili navajeni stare taktike in starega sistema organiziranja; zelo težko jih je bilo priučiti na novo taktiko in novo
organizacijo. V tem oziru so se razmere že precej izboljšale.
16) v točki 7) je že odgovorjeno na to direktivo; bataljoni
so o tem že obveščeni istotako tudi terenci in štab odreda!
17) Tov. Benko je njegov oportunizem pojasnil že v poročilih. Zdi se mi, da ta obsodba ni utemeljena. Prisilna mobilizacija v mestu je nemogoča, istotako tudi v tovarnah. Delavci po
večini stanujejo izven mesta po različnih rajonih in tam se jih
bo mobiliziralo. Po poročilih, ki jih je poslal na OK je razvidno, da vsi ti odbori obstojajo, osnovani in organizirani so po
direktivah, le da so prilagojeni krajevnim razmeram. Da je
brcnil stran proletarce, to dejansko ne drži, ker s proletarci ni
do konference17 imel stika in niti pooblastila, da bi jih organiziral. Vse tovarne je do tedaj imel v rokah tov. Miha18 in tov.
Črt19. V mestu samem ni proletarcev. V poročilu iz dne 20.
maja pa navaja, da bo glavni mestni odbor sestojal iz dveh
zastopnikov mesta in dveh zastopnikov tovaren, to je proletarcev. Pred[no] sta prišla tov. Gorazd20 in Bodin21 je bilo za
tehniko vse pripravljeno. O tehniki je navedeno že v poročilih
z dne 20. maja22. O vsem ostalem navaja in poroča v svojem
odgovoru, ki mi gaje pokazal.
b) tov. Miha: Ker radi selitve v Stražišču in prekinitve zvez
preko Save nimamo s tov. Mihom zvez ti podrobno ne more15

Stane Konstantin.
Rajon Tržič.
Misli I. okrožno konferenco za okrožje Kranj dne 23. junija 1943. Zapisnik je v ARS, Odd. II, sign.: AS 1636, Oblastni komite KPS za Gorenjsko, šk.
672.
18
Pavle Kavčič.
19
Uredništvu ni uspelo ugotoviti pravega imena.
20
Niko Kavčič.
2
' Adolf Angler.
22
Poročilo verjetno ni ohranjeno.
16
17
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mo poročati. Iz njegovih poročil na PK boš razvidel njegovo
delo.
c) Tov. Johanu23 smo poslali prepis kritike PK-ja in priložili še kritiko OK-ja. Na mesto rajonskega sekretarja v rajonu
III.24 smo postavili tov. Pera25, ki je bil dotlej tam terenski
delavec. Tov. Pero poroča, da ima pripravljenih 60 mobilizirancev, vojaška komanda jih pa noče prevzeti. Prosim urgirajte, da se mobilizacija takoj izvrši.
d) Poročila o delu tov. Boruta niso v zapisniku iz konference OK-ja popolna. O svojem delu bo poročal posebno. Tudi
ta kritika ne drži.
e) Tarzana smo opozorili in poslali namestnika.
f) Mejač26 se je poboljšal, ima pa zelo obširen rajon; trenutno nimamo še ljudi, da bi mu poslali pomoč.
g) Vzroki slabega delovanja tov. Lojzeta27 so navedeni že v
točki 15). Izgleda pa, da se bo poboljšal. Poslali smo mu pomoč.
h) Tov. Borove28 do konference ni imel terena. Sedaj se je
pa pokazal kot eden najagilnejših.
i) (č) To je zaenkrat nemogoče.
j) Zavedamo se, da čas teče, zato delamo noč in dan. Bojimo se pa, da nas čas ne prehiti!
Smrt fašizmu - Svobodo narodu!
Sekretar OK-Kranj:
Cernivo

23

Ivan Bertoncelj.
O delitvi okrožja Kranj na rajone glej Marija Oblak-Čarni, Okrožje
Kranj v NOB, Kranjski zbornik, Kranj 1970, str. 24 si.
25
Bogdan Javor.
26
Jože Stružnik.
27
Lojze Zupan.
28
Ivo Slavec.
24
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ŠT. 25

PISMO SEKRETARJA RAJONSKEGA KOMITEJA KPS ZASAVJE IN ZAČASNEGA SEKRETARJA OKROŽNEGA KOMITEJA KPS KAMNIK FRANCA ZUPANČIČA DNE 5. JULIJA 1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA GORENJSKO O POLOŽAJU V OKROŽJU KAMNIK»
POKRAJINSKEMU KOMITETU
ZA GORENJSKO

Na položaju, dne 5. VII. 43.

Tovarišu JAKOBU3 ali MATIJU3.
I.
Glede Silvestrove4 smrti vam lahko obrazložim samo to, da
je imenovani odšel iz bataljona5 z namenom, da gre v Kamnik. Med potjo pa se je najbrž premislil ter se napotil v neko
ambulanto, kjer so se nahajali ranjenci. Okrog druge ure ponoči je prišel na mesto. Po dveh urah, to je ob četrti uri zjutraj pa je bila ambulanta napadena. To se je zgodilo par dni
pred Veliko nočjo. Vseh ranjencev je bilo v ambulanti cca. 20.
Od teh jih je padlo 8 s Silvestrom in sicer trije takoj ob štirih,
ostali pa šele proti večeru. Med ostalimi je bil tudi Silvester. V
glavnem je bila krivda, ker so bili brez vsake straže. Bili so
izdani.
III.6
Moje želje so, da čim preje pošljete enega, ki bo nadomestoval tov. Silvestra in da pride eden od PK, da bo vsaj začasno podal navodila za nadaljnje delo, dokler ne bo postavljen
nov okrožni sekretar.
1
Izvirnik je v ARS, Odd. I, sign.: AS 1489, Oblastni komite KPS za Gorenjsko, a. št. 2453. Prav tam (a. št. 2454) je ohranjeno še posebno poročilo
dne 5. julija 1943 o položaju v zasavskem rajonu.
3
Oskar Savli.
3
Maks Krmelj.
4
Viktor Stražisar, sekretar okrožnega komiteja KPS Kamnik. Padel 18.
aprila 1943 blizu Kolovca.
' Misli Kamniško-zasavski bataljon.
6
Poglavja II. v izvirniku ni.
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IV.
Po Silvestrovi smrti smo bili nekaj časa kar odrezani drug
od drugega. To je zelo slabo vplivalo na skupno delo. Zastoj v
tehniki in poleg tega cel kup partizanov, katere je razposlal
bataljon na gotove sektorje kot politične delavce. Ti so bili
najmanj sposobni za vsako delo na političnem polju. Partizan,
ki ni bil za rabo v bataljonu se ga je poslalo kot političnega
delavca na teren. Vsaj izdajali so se za to. Radi takih in podobnih reči sem slišal mnogo kritike od strani civilnega prebivalstva, kakšne polit, delavce, da imamo. Videl sem, da je bilo
stanje neznosno in, da ni bilo nobenega, ki bi take in podobne reči uredil in tudi od vas ni prišlo nobenih direktiv. S tov.
Stanetom7 sva ugotovila, da bo na tak način cel teren, kjer so
delovali taki delavci, pokvarjen. Domenila sva se potrebne
reči in jaz sem odšel v bataljon, kjer sem zahteval, da pokličejo vse tiste nazaj, katere so poslali ven kot polit, delavce. To
je bataljonski štab tudi delno takoj napravil. Videl pa sem
velike potrebe in sem potegnil iz obeh bataljonov 10 mož, s
katerimi vršim sedaj politični kurz8. V" kratkem bo ta kurz
končan in potem bomo lahko razposlali nove politične delavce
na različne sektorje.
2elim, da PK čim preje poseže vmes. Za prvo silo naj bi
vsaj eden od vas prišel do tov. Mirana9 in nas potem tja poklical. Zaenkrat sam, s pomočjo tov. Staneta, opravljam, v
kolikor mi je mogoče, delo Silvestra vsled nujne potrebe.
Na predlog tov. Viktorja10 se snuje novo Litijsko okrožje.
To mislim, da so vam že sporočili. To bi bilo po mojem mnenju popolnoma pravilno, ker kamniško okrožje je res preogromno. Nepravilno se mi zdi v toliko, ker popolnoma sami
določajo mejo, ki je najmanj prikladna. Upam, da boste tudi
to zadevo v najkrajšem času sporazumno uredili.
Od PK za Štajersko nismo dobili nobene pomembne pomoči.

7

Franc Bregar.
• Gre za 14-dnevni tečaj o organizacijsko političnih nalogah na terenu,
lecaj sta nad vasjo Vrhpolje pri Moravčah vodila Franc Zupančič - Marjan in
Stane Bregar - Slavko Dobovšek. Glej Kamniški zbornik VII, v juniju 1961,
str. 128.
• Miran Keršmanc.
10
Viktor Stopar.
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SMRT FAŠIZMU - SVOBODO NARODU!
Raj. sekretar:
Marjan"

ŠT. 26
PISMO ČLANA IZVRŠNEGA ODBORA OF ZORANA POLIČA
6. JULIJA 1943 ČLANICI POVERJENIŠTVA IZVRŠNEGA
ODBORA OF ZA LJUBLJANO JELICI VAZZAZ1
Položaj 6. 7. 43.
Draga Maja2!
Prejel sem Tvoje pismo3. Tudi meni je zelo žal, da se nismo
dobili, posebno ko vidim po pismu, da bi bili zelo potrebni
razgovori. Zato na vsak način skušaj urediti po poti kakor
sem sporočil v enem zadnjih pisem4. Res bi bilo dobro, da se
dobimo saj koncem tega meseca. Za ta čas bom pa skušal
čim krajše in jasno prikazati kako je treba gledati na stvari.
Pismo je namenjeno seveda tudi ostalim in služi v nekako
dopolnitev pismu, ki ga pošiljam Salvotu5. Po tvojem pismu
posnemam, da mojega pisma6 nisi prejela. Verjetno si 30. 6.
že zgodaj odpotovala. Tovariš, ki je šel na stik, je bil tam verjetno okrog poldne. Doslej mi še ni poslal poročila. Vedel sem
11

Franc Zupančič. Dne 6. junija 1943 gaje pokrajinski komite KPS za

Gorenjsko imenoval za začasnega sekretarja okrožnega komiteja KPS Kamnik. Glej Dokumenti, knj. 7, dok. št. 130, str. 402 - 405. Za imenovanje je
zvedel šele po prihodu Franca Kavčiča - Veljka z Gorenjske v kamniško okrožje 17. julija 1943. Glej dok. št. 102.
1
Izvirna kopija je v ARS, Odd. II, sign.: AS 1743, Osebni fond Zorana
Poliča.
3
Jelka Vazzaz.
3
Misli pismo dne [30.] junija 1943. Glej Dokumenti, knj. 7, dok. št. 235,
str. 714-716.
4
Glej dok. št. 17.
5
Drago Pustisek. Glej dok. št. 20.
6
Pismo verjetno ni ohranjeno.
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pa že po dveh dneh, da si bila na mestu, ker sem govoril z
Maro7. Škoda, da nisi vedela, da imamo tudi preko nje stik.
Lahko bi ji kaj naročila in tudi poslala temeljito poročilo. Statistiki8 se vidi, da ji še mnogo manjka. Poskušajte urediti čim
preje.
Glede vaših odnosov. Kakor že Salvotu pišem, se popolnoma strinjamo z vašo ureditvijo in tudi v bodoče prepuščamo popolnoma vam, da stvar pravilno peljete. Kar se pa tiče
Grogovega9 predloga pa sledeče: Nihče ne sme pozabiti, da se
je Sokolstvo samostojno pridružilo skupni borbi v OF. Iz tega
izvira za nas nujna naloga, da vse svoje članstvo povežemo v
organizacijo in jih tam aktivno zaposlimo, po drugi strani pa,
da vse svoje stvari rešujemo popolnoma avtonomno. Iz tega
lzv
ira, da so sestanki in urejevanje samo po sokol, plati tudi
nujno potrebni. Mislim, da je popolnoma jasno, da vključitev
v
OF, ne more od nobenega zahtevati, da s tem prestane biti
Sokol. Ravno popolno soglasje med obema nam je narekovalo,
da sodelujemo kot popolnoma enakopravni v skupni borbi.
In, ako je tako soglasje, more samo popolno nepoznanje stvari
narekovati tak predlog kot je Grogov. Seveda bi bilo napačno,
če bi v tem svojem okviru reševali skupne frontne zadeve. To
pa nismo delali preje in sem prepričan, da tudi sedaj nimate
takih namenov. Mi smo ob vstopu s prvo brošuro10 pojasnili
naš odnos. Bistveno se ni nič spremenilo in gre le za praktično urejevanje, v kolikor bi bile potrebne kake spremembe. Iz
načina, kako ste vi stvar postavili se vidi, da ste v tem pogledu naredili velik korak naprej. Da torej še enkrat povzamem
misel; četudi bo vse članstvo aktivno v OF (in to mora biti čim
PreJe), stiki po društvih in med društvi ne smejo prenehati,
samo da v lastnem okviru odločate samo o sok. stvareh, o
ostalih pa seveda tudi razpravljate. Stališče Urške11 in ostalih
pa nam zopet kaže, kako daleč so še ljudje v svojih pogledih,
ko zopet ne znajo spraviti v sklad svojega sokolstva s članstvom v P[artiji]. Tudi tu ni nasprotja in drugo ne zahteva likvidacijo prvega, nasprotno dopolnjujeta se in samo tako gle7
8

Verjetno Mara Rupena.

Glej dok. št. 20, op. 24.
Leopold Krese.
10
Misli brošuro: Sokol v borbi za svobodo. Glej Dokumenti, knj. 4, dok.
st. 184, op. 6, str. 215. Izvod brošure je ohranjen tudi v osebnem fondu
Josipa Rusa v ARS, Odd. II, sign.: AS 1749.
11
Ančka Adamič.
9
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danje je zdravo. Seveda če misli kdo, da mora v sok. reševati
politične probleme, ali pa po drugi strani, da mu članstvo v
P[artiji] prepoveduje skrb za sok. stvari je to popolnoma zgrešeno. Želel bi si pa, da bi ljudje tudi sami prišli do tega spoznanja in da bi jim bil n. pr. moj članek12 samo nekaka potrditev njihovega gledanja. In če pri tem opozorim samo še na
praktično stran, pregled in pa poseg v sredinske kroge je mogoč samo po urejeni lastni skupnosti.
Osebno se mi zdi napačno, da skušate odnose urediti z
nekimi predlogi. Lahko bi iz tega nastal vtis, da se hočemo za
vsako ceno "obdržati", četudi to za splošnost ni potrebno.
Torej, da gre za neke osebne interese. Zato še enkrat poudarjam, odnosi so jasni in gre le za praktično ureditev, tu pa
je mogoče samo popolno soglasje, ne pa kak diktat. Za to
ureditev pa ste merodajni vi, ne pa kdo izven Sokolstva. Zato
rešitev ni v izmenjavanju predlogov, ampak s pravilno postavitvijo stvari po vaši strani.
Iz avtonomnosti internega poslovanja seveda izvira tudi,
da imajo člani društev pravico podpirati svoje najožje. Zato ni
mogoče govoriti o likvidaciji tega podpiranja, ampak le o pravilni ureditvi. Vaš predlog v tem pogledu je popolnoma v redu.
S Sočo13 niti toliko nismo govorili in zato take njene trditve ne
razumem. Z vključitvijo kot ste jo izvedli oz. predlagali je podana možnost popolnega pregleda. Nujno pa je seveda tudi,
da imate sredstva za lastne potrebe. Zlouporabe so pa po sedanji ureditvi itak popolnoma izključene. Mislim, da najjasneje izrazim misel, če povem, za preskrbo naših ljudi nosite
polno odgovornost in imate zato tudi izključno pravico urediti, kakor smatrate, da je najpravilneje.
Kar se tiče P[artije] ste pa napačno razumeli, če ste mislili,
da naj sedaj pričnete s široko agitacijo. Jasno, da bi to stvari
samo škodovalo. Mišljeno je bilo le tako, da vsem, ki čutijo
potrebo pomagate stvari razjasniti. Drugače pa je vaša naloga
napram P[artiji] jasno razvidna iz Izjave14. Če stvari tako postavljate, ste izvršili tisto kar morate oz. kar naj bi javno vršili.
Svoj članek bom izvršil v času kot sem obljubil. Seveda pa
ne smete misliti, da bo to kaka dokončna stvar. Ob njem se
12
13
14
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Verjetno misli članek: Sokoli in komunizem. Glej dok. št. 17, op. 17.
Mira Tomšič - Vlasta.
Gre za t.i. Dolomitsko izjavo. Glej dok. št. 3, op. 7.

bodo še kresale misli. Tudi druge stvari vam bomo skušali
čim preje napisati.
Vloga P[artije] v bodočnosti je jasno razvidna iz Izjave. V
tej zvezi pa tudi vloga sok. Če povem svoje mnenje, si predstavljam stvar tako, da to ne bo neka podržavljena organizacija, temveč vsenarodna, ki bo delala v okviru celotnega narodnega dogajanja. Vsi bodo podvrženi telesni vzgoji, način si
bomo morali seveda poiskati sami. Mislim, da to ne bo težko,
ker imamo ravno v društvih podane vse osnove.
Glede sredine in njenih legij vodite točno računa in čimpreje poročajte.
Stjenka15 je na poti okrevanja, izgleda dobro in bo popolnoma cel. Odkod prihajajo do vas tako čudne vesti ne vem.
Ribičič16 je precej visoka živina na Gorenjskem, za tretjega17
bom pa še poizvedel in poročal.
Stvari, torej tudi paket, nam lahko pošljete na isti naslov
kot pošto. Če pa misliš, da je lažje po poti, po kateri si poslala
pismo, lahko tudi tako. Mi namreč ne vemo, kako je glede
tega pri vas urejeno. Pošto bomo skušali urediti tudi po poti,
kakor jo ti svetuješ. Upam, da bo stvar prej ali slej po eni
izmed poti saj približno redno funkcionirala.
Glede prihodnjega stika sem že pisal. Za nas bi bilo seveda mnogo lažje drugje. Vendar, če tebi ne bo mogoče, bomo
poskušali nekako priti na isto mesto.
Andrejeve18 stvari so že prišle.
Glede važnejših stvari tvojega in Salvotovega pisma se
bomo tudi tu še pogovorili in upam, da se bo dala stvar tako
urediti, da dobi tudi Groga jasna navodila. Pisal pa bom istočasno tudi Soči. Dostavljam ji namreč letak19, ki je priložen
pismu na Salvota.
Pišite takoj, ko prejmete to pismo!
ZDRAV O!20
15 Pavle Boje.
16
Mitja Ribičič, sekretar Moravško-litijskcga okrožja od novembra 1942
do januarja 1943, nato do 22. junija 1943 politični komisar Kamniškosavinjskega odreda, nato namestnik političnega komisarja 4. operativne cone
do 18. septembra 1943, ko postane politični komisar 4. operativne cone NOV
in PO Slovenije.
17
Gre za Renata Bolaffio.
" Josip Rus.
19
Misli letak Sokolska Ljubljana. Glej dok. št. 20, op. 10.
20
Pismo ni podpisano. Pisal gaje Zoran Polič.
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ŠT. 27

OKROŽNICA POKRAJINSKEGA ODBORA SLOVENSKE
PROTIFAŠISTIČNE ŽENSKE ZVEZE ZA PRIMORSKO DNE
6. JULIJA 1943 OKRAJNIM IN OKROŽNIM ODBOROM
SPŽZ NA PRIMORSKEM*
Pokrajinski odbor SPZZ
za Primorsko
Na položaju, 6. 7. 1943.
Vsem Okrajnim in Okrožnim odborom SPŽZ.
Iz raznih okrožij so prišla vprašanja glede organiziranja
SPŽZ. Da razčistimo ta vprašanja pošiljamo vsem okrožjem
okrožnico, ki obravnava organizacijsko stran.
SPŽZ je masovna (množična) organizacija v okviru OF, ki
je bila ustanovljena zato:
l.da se pritegnejo še ostale žene in dekleta, ki dosedaj še
niso sodelovale v osvobodilnem boju,
2. da razgiba žene, da bodo sodelovale pri izgradnji narodne oblasti,
3. da dvigne politično zavest žen in deklet in
4. da pomaga Osvobodilni fronti in narodno-osvobodilni
vojski.
Vsak krajevni (vaški) odbor sestavljajo 3-5 tovarišic (po potrebi in velikosti vasi). Ena izmed njih je sekretarka, ki mora
biti duša organizacije, vodi sestanke ter skrbi, da se ti res
redno vršijo. Sekretarka poda na vsakem sestanku kritiko
dosedanjega dela in odpre pogovor (debato) o bodočem delu.
Njena skrb je, da se pritegnejo v organizacijo res vse poštene
žene v vasi brez razlike na starost, poklic in stan. Ona je odgovorna za vse delo v organizaciji. Druga odbornica bi naj bila
intendantka in bi skrbela za nabiranje hrane, obleke, obutve,
sanitetnega materiala in podobno za našo Narodno osvobodilno vojsko. Skrbi naj, da se bodo pletle nogavice za partizane, pralo partizansko perilo, krpala obleka, nosila hrana v
1

Izvirna kopija je v ARS, Odd. II, sign.: AS 1739, PO SPŽZ za Primorsko,
šk. 557/11.
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partizanska taborišča itd. Pod njenim nadzorstvom naj se
pošilja hrana v zapore in v internacije. Ona skrbi za vse potrebne v vasi, posebno pa še za otroke, katerih starši so v partizanih ali pa v zaporih. Organizirati mora tudi medsebojno
pomoč pri delu na polju, skrivanju hrane, nabiranje posojila
Svobode, katerega naj oddaja terenski organizaciji OF. Intendantka ima lahko 1-2 pomočnici, kiji pomagata pri vsem tem
ogromnem delu. Tretja odbornica pa bi bila odgovorna za politično vzgojo. Skrbeti mora za to, da dobi njihova vas zadosti
literature to je "Slovenko"2, razne brošure itd. in da res vso
prejeto literaturo tudi preberejo na skupnih sestankih. Organizira naj, da bodo članice mnogo brale in pa da bo vas v
stalnih pismenih stikih z interniranimi in tistimi, ki sede po
italijanskih ječah. Pišejo naj jim kolektivna (skupna) pisma.
Posveti naj vso pažnjo vsem otrokom, posebno pa še tistim, ki
so prepuščeni samim sebi. Organizira naj pevski zbor in na
sestankih naj se pojejo in deklamirajo slovenske narodne
pesmi.
Vsak odbor se mora sestati vsaj 1-krat tedensko. Na tem
sestanku obravnava vsa tekoča vprašanja (kaj se je nabralo,
če je prišla literatura, če se je kaj važnega zgodilo n. pr. da so
prišli v bližino partizani itd.) ter pripravijo dnevni red za skupni sestanek vseh članic, ki se mora vršiti tudi redno vsak
teden. Sekretarka mora vsakih 14 dni poročati o delu rajonski sekretarki. V poročilu naj poda sliko dela, pomankljivosti
in nove predloge za delo. Ravno tako oddaja denar za literaturo in pa dopise za "Slovenko" rajonskemu odboru.
Rajonski odbor sestavljajo najboljše in najpožrtvovalnejše
tovarišice iz rajona. Rajonski odbor kontrolira, da organizacija v njegovem rajonu res živi in dela ter da se utrdi prava
enotnost med vasmi v rajonu. Vsak rajonski odbor pošilja
vsakih 14 dni poročilo Okrožnemu odboru.
Okrožni odbor sestavljajo tovarišice, ki so bile najboljše
odbornice v rajonskih odborih. Okrožni odbor kontrolira rajonske odbore v svojem okrožju, kjer je organizacija že vzpostavljena, tam pa, kjer te še ni, mora napeti vse sile, da se
vzpostavijo v najkrajšem času.

3

List: Slovenka. Glasilo Slovenske protifašistične ženske zveze za Primorsko. Prva številka je izšla dne 1. junija 1943 (ARS, Odd. II, sign.: AS
1887, Zbirka narodnoosvobodilnega tiska).
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Pri prodiranju v nove vasi, naj se izkoristi vsa sredstva, da
se res prodre z našo organizacijo v vse vasi okrožja in okraja.
Izkoristijo naj se vse rodbinske zveze, prijateljske zveze itd. N.
pr. obstoja vas, kjer še ni naše organizacije, sosednja jo pa že
ima. Članica SPŽZ pa ima v oni vasi, kjer organizacija še ne
obstoja, sorodnico ali prijateljico. Nič lažjega kot to, da gre
članica obiskat sorodnico ali prijateljico in jo poduči ter razloži kaj je to SPŽZ, ji da citati naš list "Slovenko" in na tak način postavi novo zvezo. Ta prijateljica oziroma sorodnica pa
naj s pomočjo naše članice išče novih zvez v vasi in na ta način bo kmalu cela vas organizirana. Okrožni odbor pa poleg
tega, da kontrolira rajonske in vaške odbore ter ustanavlja
nove v svojem okrožju, mora skrbeti za to, da dobivajo rajonski in po njih vaški odbori res našo literaturo, prisostvujejo
rajonskim in krajevnim sestankom, jim pomagajo z nasveti,
držijo predavanja, jih podučujejo, dajejo navodila itd. Okrožni
odbori morajo voditi propagando proti prodaji živil okupatorju. Posebno sedaj je potrebno vso pažnjo posvetiti, da se ljudi
poduči, da naj in kako naj skrijejo novo letino, da naj ne prodajajo in pripravljajo živine itd., svetujejo naj, kako naj se
izgrade skladišča za hrano, da se jim ta ne pokvari.
Okrožni odbori morajo organizirati masovne demonstracije za izpustitev internirancev in vseh tistih, ki sede po italijanskih ječah.
Okrožni odbori SPŽZ morajo nuditi vso pomoč Osvobodilni fronti in narodnoosvobodilni vojski s čvrsto organizacijo
zaledja. Okrožni odbori poročajo vsakih 14 dni Okrajnemu
odboru SPŽZ. Če okrožnim odborom ni kaj jasno in rabijo
pomoč pri svojem delu, naj se obrnejo na svoj Okrajni odbor
SPŽZ.
Naloga Okrajnega odbora SPŽZ je, da stalno hodi po svojih okrožjih, kontrolira delo okrožnih odborov, skrbi za politično vzgojo svojih kadrov, to je odbornic, drži predavanja, daje
potrebna navodila itd. Po nasvete naj se obrača na Pokrajinski odbor SPŽZ, kateremu mora redno vsakih 14 dni pošiljati
točna poročila.
Nekateri tovariši so napačno razumeli ustroj SPŽZ in so
postavili v Okrožne odbore po 1 zaupnico SPŽZ. To ni pravilno. SPŽZ je posebna masovna organizacija in mora imeti svoj
Okrožni odbor. Seveda pa morajo odbori OF pomagati SPŽZ,
ker so žene še po večini brez izkušenj, s svojimi nasveti. To-
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varišice pa bodo z vsemi svojimi močmi podpirale OF, svojo
narodno in ljudsko oblast.
Še eno vprašanje moramo razjasniti: kdo spada v SPŽZ. V
SPŽZ spadajo vse poštene slovenske žene in dekleta. Mejo
med dekleti, ki spadajo v SPŽZ in ZSM ni mogoče potegniti.
Velja naj pravilo: v katero organizacijo jih lažje pridobiš. Po
nekaterih vaseh gredo dekleta rajši v SPŽZ, po drugih rajši v
ZSM. V marsikateri vasi pa so dekleta pri obeh organizacijah
zelo aktivne, kar je tudi pravilno. Torej, če so že pri SPŽZ naj
ostanejo tam in ne preseljujte jih iz ene organizacije v drugo,
če tega ne želijo. Drugače pa kakor smo rekli: kamor dekleta
sama rajši gredo, za kar se jih lažje pridobi, glavno je da se
razgibljejo in da prično delati.
Še nekaj o konspiraciji (to so pravila tajnega delovanja). Vse delo vršite zelo oprezno in previdno, da ne bo prišlo
do aretacij. Bolje je več delati kakor govoriti! Ostalo glej v navodilih: Konspiracija3, ki jih je izdal Pokrajinski odbor OF za
Primorsko. Posebno važnost položite na učenje o zadržanju, v
slučaju aretacije, pred našim narodnim, sovražnikom. Izkušnja je pokazala: če nič ne priznaš, ti nič ne morejo. Zato
molčite! Ta pravila preštudirajte in pojasnite na krajevnih
sestankih.
Ce se bomo ravnale po zgornjih navodilih in dale res vse iz
sebe, bomo ustvarile organizacijo, ki bo stala kakor skala
proti vsakemu sovražniku.
Vsaka vas mora imeti svoj odbor SPŽZ! Nekatera okrožja
na jugu so se prijela z vso resnostjo dela in imajo danes že
skoro vse vasi organizirane. Posnemajte jih!
Poročajte, kakšen odmev je imel naš list "Slovenka" med
vašimi članicami? Zakaj ne pošiljate tudi vi dopisov?
S tovariškimi pozdravi.
Smrt fašizmu - Svobodo narodu!
Pokrajinski odbor SPŽZ
za Primorsko

3
Ciklostilirana brošura: Konspiracija (: Pravila previdnega tajnega delovanja). Primorska v maju 1943 je v ARS, Odd. II, sign.: AS 1887, Zbirka
narodnoosvobodilnega tiska, št. 430.
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ŠT. 28

POROČILO OKROŽNEGA ODBORA OF ZA KOČEVSKO
OKROŽJE DNE 6. JULIJA 1943 IZVRŠNEMU ODBORU OF1
Okrožni odbor OF za Kočevsko okrožje
Dne 6. julija 1943 na Položaju
Oprav. št.
POROČILO
o politični in vojaški situaciji v okrožju.
I. Izvršnemu odboru OF. Slovenskega naroda.
II. Komandantu Dolenjske operativne Zone.
Vsled Italijanske hajke na našem sektorju nismo mogli za
poslednje tri tedne poslati poročila. Tudi sedaj še niso hajke
prestale, vendar pa imamo sedaj zveze z vsemi rajonima2 in
se je politično delo začelo, ker je bilo v nekih rajonih vsled
hajk začasno prekinjeno.
RAJON KOČEVSKA REKA: Razpoloženje in morala naroda prav dobra. V vseh vaseh je naša organizacija popolna in
odbori delujejo v redu. Terenski odbori so organizirani na
način kakor smo dobili navodila na zadnji konferenci. Sodeluje pri oblasti ves narod. Narodna oblast se vidno postavlja
in vidi v tem, da narod skoraj nobeno vprašanje ne rešuje
sam temveč preko terenskih odborov. V vasi Gor. Briga so se
stranke obrnile na odbor za dodelitev zemljišč bivše Emone3.
Isto v vasi Do[l]nja Briga so vaščani prosili odbor za razdelitev

' Izvirnik je v ARS, Odd. II, sign.: AS 1670, IOOF, šk. 435/1.
Poročila, ki jih je pisal sekretar okrožnega odbora OF za kočevsko okrožje Alojz Zalar, so pisana v zelo slabi slovenščini. Na to gaje opozarjal organizacijski tajnik izvršnega odbora OF dr. Marijan Brecelj z dopisom dne 15.
maja in ponovno 23. julija 1943 in zahteval, "da morajo biti dopisi, ki jih
okrožje pošilja, pisani v pravilni slovenščini, predvsem oni, ki so namenjeni
javnosti in krogom izven vrst OF'. Kopiji dopisov sta v ARS, Odd. II, sign.: AS
1670, IOOF, šk. 434/1.
3
EMONA, Istituto Agricolo Immobiliare di Lubiana (Zavod za kmetijstvo
in nepremičnine, Ljubljana) - italijanska delniška družba, ki sojo ustanovili
septembra 1941 in je upravljala nepremičnine nemških državljanov, predvsem kočevskih Nemcev, ki so se izselili iz Ljubljanske pokrajine v nemški
rajh.
2
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pašnikov. Ima dosti slučajev, da kmetje iščejo od odborov
navodila in dovoljenja za prodajo živine.
V rajonu je bilo politično delo vrlo živo v prošlem mesecu.
Obdržano je preko 25 sestankov in mitingov. Narod živo zasleduje osvobodilno borbo, posebno zunanje politične dogodke.
Pad Londonske vlade je sprejet v narodu vrlo dobro ter narod
pričakuje, da bo tudi v Londonu sedaj neka druga vlada.
BEGA: v tem rajonu sploh nima nobene akcije na organiziranju Bege. V Kočevski Reki ima dva brata Dulcerja katera
sta Italijanska vohuna in vodiča Italijanov pri hajkah v rajonu. Ta dva Dulcerja sta plačana vohuna. Vendar ti vohuni so
sedaj vrlo žalostni in v skrbeh za svojo usodo. V tem smislu
se je zadnjič en Dulcer na Brigi pritoževal našim ljudem, češ
kaj bo zdaj z njimi ko bo Italija propadla.
Na Zg. Brigi ima dve familije katere so Italijanofilske in to
so Žagar in Poje. Ti gredo Italijanom na roke v vsakem slučaju. Niso izdajalci pač pa sredinci, katere je nemogoče za
nas pridobiti, ker v njihovih družinah vlada hitlerjevski duh.
V tem rajonu imajo Italijani svoje posadke:
Kočevska Reka 80 mož, dva bacača. Močno utrjeni.
Bosljiva Loka 120 mož. Neznano koliko orožja.
Osilnica 70 mož, 7 težkih mitraljezov. Dva bacača.
Gotenica 40 mož. Utrjeni v hiši.
Morava do 300 mož - Močno utrjeni. Dva topa in ne ve se
koliko bacačev.
Štalcerji 50 mož. Utrjeni v hiši.
Zadnja dva tedna so Italijani napravili hajku po celóme
rajonu. Z oklopnimi automobili so prišli na Medvedjek. Zasedli so vas Ravne 5 dni. Sedaj so se vrnili v svoje postojanke.
RAJON BANJALOKA: Morala in razpoloženje naroda dobra. V tem rajonu ima sredinskih elemenata v vaseh Krkovo in
Padovo. Tukaj ima svoj vpliv Jurkovič mizar iz Krkovega, kateri je zastopnik Vzajemne zavarovalnice. Nimamo podatkov,
da se v teh vaseh pripravlja Bega, vendar je Jurkovič poznan
kot naš protivnik in vsi naši napori da ga dobimo za nas so
propadli.
Interniranci, kateri so se vrnili, se dobro držijo. Vendar se
zapaža, da so bolji oni kateri so prišli iz Italije nego oni, kateri
so bili v Kočevju in na Brodu.
Organizacijsko so povezane vse vasi. Politično delo so za
nekaj časa prekinile Italijanske hajke, vendar pa je literatura
tudi za časa hajk prišla v vasi, kjer so bili Italijani. Kanali so
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v tem rajonu tako konspirativni, da v vsakem slučaju imamo
zveze. V vsaki vasi so vsi ljudje povezani v terenske odbore.
Izvzetek je samo za vasi Krkovo in Vrh /Padovo/.
V prošlem mesecu je obdržano v tem rajonu preko 30 političnih sestankov in mitingov. Bilo je tudi zabavnih priredb s
petjem in plesom.
V tem rajonu, kateri je popolnoma naseljen, bolj počasi
gre z razvojem narodne oblasti. Ali se tudi tukaj zapaža napredak od prejšnjih mesecev. V slučaju obdelave zemljišč
grajščaka Dukiča4, so kmetje zahtevali navodila od terenskih
odborov. Tudi ima posamezne slučaje v katerim so kmetje
iskali navodila za prodajo živine, prodajo hrane na Hrvatsko
i.t.d. Značilno pa je, da v tem rajonu skoraj vsak, kateri želi
potovati v druge vasi, išče prepustnice od naših odborov.
BEGA: Ni zapažena nobena akcija na organiziranju Bege.
V vasi Krkovo in Vrh ima sredinskih elemenata, katere vodi
Jurkovič iz Krkovega ali ne ve se, da bi oni delali za Bego.
Župnik Stare5 in kaplan Pogorele6 sedaj mirujeta in se politično nikjer ne vdejstvujeta. Stare je zadnjič celo dal neki
mali prilog za prehrano naše vojske. Vendar Pogorelec še zmirom ima neke tajne zveze z Jurkovičem iz Krkovega.
Italijanska posadka v Banjaloki je bila v hajki zadnjih 14
dni v rajonu Mozelj, a sedaj seje vrnila v Banjaloko. Posadka
šteje do 80 mož. Banjaloka je dobro utrjena.
RAJON MOZELJ: Vsled velikih hajk Italijanskih čet v tem
rajonu se ni delalo nič skoraj tri tedne. Rajon je bil stalno pod
hajkom patrulj. Italijane so vodili učitelj Hrovat7 in poveljnik
Bege iz Predgrađa Smuk8.
4
5
6
7

Gre za posestvo stavbenega podjetja ing. Dukič in drug v Ljubljani.
Franc Stare, župnik v Fari.
Anton Pogorelec, kaplan v Fari.
Ivan (Ivo) Hrovat (1894 - 1945), učitelj. Do aprila 1941 je bil šolski upravitelj v Krškem, ko ga je nemški okupator izgnal. Nekaj časa je bil učitelj
na Notranjskem, od novembra 1941 dalje pa v Mozlju pri Kočevju. Takoj seje
vključil v narodnoosvobodilno gibanje in deloval kot član rajonskega odbora
OF Mozelj. Maja 1942 je odšel v partizane in delal v gospodarski komisiji
okrožnega odbora OF za Kočevsko. Aprila 1943 gaje ujela italijanska okupatorska vojska in zaprla v Moravi. Prisilili so ga, da jim je pokazal pot do
enega od taborišč okrožnega odbora OF za Kočevsko nad Ferdrengom. O tem
je iz zapora preje poslal opozorilo, tako da so Italijani našli le prazno taborišče in ga požgali. Kljub temu so mu nekateri očitali izdajstvo, dokler se stvar
ni pojasnila. Po kapitulaciji Italije gaje nemški okupator interniral v Nemčijo,
kjer je februarja 1945 umrl v taborišču Koltern. Več glej Ciril Dekval, Spomi-
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Morala in razpoloženje naroda v tem rajonu je vkljub terora Italijanov odličen. Prebivalstvo je čvrsto povezano z OF. Še
celo vasi ob Kolpi, katere dosedaj niso bile popolnoma naše,
temveč je bilo dosti sredinskih elementov, so sedaj popolnoma naše. V teh vaseh smo imeli dosedaj samo naše zaupnike,
a sedaj smo vasi povezali v terenske odbore in postavili funkcionarje teh odborov.
BEGA: Nima v tem rajonu nobenega znaka, da bi se sploh
mogla Bega organizirati.
Italijanske posadke:
Mozelj do 60 mož. Dva bacača. Posadka je bila v hajki celih 14 dni, sedaj seje vrnila v Mozelj.
Knežja Lipa: 25 karabinjerjev, en težki mitraljez pod strehom v hiši, kjer so utrjeni.
Spodnji Log: do 90 mož-Tri težke mitraljeze. Posadka je bila v hajki 14 dni sedaj seje vrnila.
V tem rajonu narod popolnoma priznaje narodno oblast in
večina vasi je več ali manj organizirano na kolektivni osnovi.
Tukaj se sploh ne dela nič brez narodne oblasti.
RAJON STARI TRG: V tem rajonu vkljub temu, da se Bega ni pomnožila, ni stanje tako kot bi trebalo da bo. Ima še
zmirom precej sredinskih elementov. Tukaj je politično delo
vrlo težko, ker Italijani stalno kontrolirajo teren. Italijanske
posadke so tako postavljene v tem rajonu, da so presekali
rajon na polovico. Vsled tega rajonski odbor ni v možnosti, da
obdelava vasi ob Kolpi, ter te vasi neposredno obdelava okrožje. Kretanje ob Kolpi je vrlo težko in politično delo se vrši
samo v noči. Vendar tudi tukaj literatura in propagandni
materijal redno prihaja v vse vasi.
Politično delo se vrši samo potom sestankov dveh ali treh
oseb. Morala in politično razpoloženje kod naših je dobra.
Sredinski elementi še vedno omahujejo, vendar se noben noče priključiti begi in ako Bega stalno agitira med njimi. Mnogo pomaga k temu, da se ti elementi ne pridružijo nam, držanje župnika Jarca9, kateri zadnji čas daje vrlo čudne izjave,
katere niso najbolje za nas. Zadnje rekvizicije, katere so brigade izvršile je župnik Jare komentiral, da so nezakonite in
nasilne in ako je vedel, da so brigade to plačale. Ne moremo
ni na Kočevsko okrožje (dalje Dekval, Spomini), ARS, Odd. I, sign.: AS 1550,
Zbirka spominskega gradiva in Dokumenti, knj. 6, dok. št. 18, str. 49.
* Ivan Smuk, poveljnik belogardistične postojanke v Predgrađu.
9
Alfonz Jare, župnik v Starem trgu ob Kolpi.
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pa trditi, da ima Jare zveze z Bego v Predgrađu, ker ne održava z njimi nobenega stika.
BEGA: ima svojo postojanko v Predgrađu. Akcija na pojačanju Bege ni uspela vkljub temu, da poveljnik Smuk vsakodnevno gre po vaseh in agitira kod mladih ljudi, da vstopijo v
Bego. Dosedaj je stanje ostalo isto kod prvega dne, namreč da
imajo vsega 9 belogardistov s Smukom. Od teh 9 so samo 4
prostovoljci, ostali so nasilno mobilizirani.
V tem rajonu je najmanje razvijena narodna oblast. To pa
zato, ker se v tem rajonu Italijanski vpliv jače zapaza, ker je
teren stalno pod kontrolom Italijanov.
Italijanske posadke:
Stari trg: do 120 mož, ali se posadka večkrat pojačava iz
Kočevja. Baje imajo dva topa in nekoliko bacačev. Močno utrjena postojanka.
Vimolj: do 150 mož. Baje imajo tudi oni dva topa. Močno
so utrjeni.
Predgrad: do 70 Italijanov in 9 belogardistov.
Vse tri posadke imajo skoraj vsaki dan patrole na terenu,
a večkrat tudi ponoči. Sedaj so bile 14 dni v hajki v rajonu
Mozelj. Vrnili so se pred par dnevi v postojanko.
RAJON KOČEVJE: Po poročilu člana okrožja tov. Aleša10,
je morala in razpoloženje naroda v mestu in na rudniku dobra. Vrste naših se vsakega dne množijo. Organizacija terenskih in reorganizacija rajonskega odbora je popolnoma izvršena ter je vse čvrsto povezano v naše vrste. Nimamo poročila
o stanju Bege v Kočevju, a niti o sredinskim elementima. Naknadno bomo o temu sporočili. Zveza z mestom in rudnikom
je dobra in kanali so konspirativni.
Član rajonskega odbora tov. Žagar11 je zastopnik grajščaka Dukiča za njegovo posestvo, katero ima v rajonu Banjaluka. Po dopisu tov. Aleša je Dukič že pred sklepom okrožnega
odbora, da se najemnina 25 % od tega posestva pobira v korist prehrane vojaštva, ponudil preko svojega zastopnika tov.
Žagarja, da vzame OF. 1/3, kakor je on Dukič imel pogodbo s
kmeti. Ali Dukič stavlja pogoj, da se OF. pogaja z njegovim
zastopnikom ter na ta način ne priznaje narodne oblasti t. j.
ne pristaje na sklep okrožja, temveč nudi še več za OF nego je
okrožje odredilo. Verjamemo pa, da je Dukič (ako je to resnica
• Stefan Trobiš.
11
Uredništvu ni uspelo ugotoviti osebnega imena.
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kar tov. Žagar trdi), to ponudbo dal za to, da obdrži svoj vpliv
kod grajščak v narodu in da obdrži svoje veleposestvo, katero
spada v smislu odloka IOOF12 o razlaščivanju veleposestev
tudi v tista posestva, katere se razlaščuju. Dukič je v kmetskom in delavskem narodu osovražen in ako bi sedaj OF pristala, da zopet ima Dukičev zastopnik besedo pri delitvi najemnine, bi to škodilo osvobodilni fronti sploh, ker narod ne
bi imel vere, da mi res hočemo dati zemljo delovnemu ljudstvu. Okrožni odbor bo na prihodnji seji o tem sklepal. Okrožnemu odboru ni bilo poznato, da je tov. Žagar zastopnik
grajščaka Dukiča in zastopnik njegovega posestva v rajonu
Banjaloka.
PROPAGANDA: Okrožna tehnika še ni organizirana, ker so bile sedaj stalno hajke na našem terenu. Prikupili
pa smo nekaj materijala in upamo, da bomo v kratkem začeli
z delom. Dobili smo sapirograf in nekaj papirja. Nujno pa
okrožje potrebuje radio aparat, kakor tudi pisalni stroj. Nimamo pa denarja, ter zato prosimo, da nam dodelite bar
6000 lit v gotovem denarju kako bi mogli nabaviti vse potrebno za našo tehniko.
Vse Italijansko vojaštvo je sedaj promenjeno in v neke postojanke so prišli Alpinci. Nimamo pa še točnih podatkov, ter
bomo o tem naknadno poročali.
Smrt fašizmu - Svobodo narodu.
Člani okrožja:
J. Pantar13
C. Dekval14

Za okrožni odbor OF.
sekretar
Alojz Zalar"

13
Gre za odlok izvršnega odbora OF z dne 28. marca 1942 o razlastitvi
tujih veleposestnikov. Glej Dokumenti, knj. 1, dok. št. 150, str. 316.
13
Jakob Pantar.
14
Ciril Dekval.
15
Alojz Zalar (roj. 1892), jugoslovanski orožniški narednik, kije služboval v Srbiji in tik pred drugo svotovno vojno na Štajerskem. Od poletja 1941
je bival v Mozlju, kjer seje takoj vključil v narodnoosvobodilno gibanje. Bilje
prvi sekretar rajonskega odbora OF Mozelj in prvi sekretar okrožnega odbora
OF Kočevje. Bil je dober organizator in predan aktivist OF, vendar je bil nezdravo ambiciozen, egoističen in diktatorski ter ljubosumen na uspehe drugih- aktivistov, poleg tega je rad nasedal klevetam. Posledica vsega tega je
bila, daje dal ustreliti vrsto ljudi. Svoje napake je kasneje skušal popraviti,
vendar je izgubil zaupanje ljudi v okrožju. Po kapitulaciji Italije septembra
1943 gaje na mestu sekretarja okrožja zamenjal Jože Kopitar. Več glej Ciril
Dekval, Spomini, ARS, Odd. I, sign.: AS 1550, Zbirka spominskega gradiva.
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ŠT. 29
PISMO CENTRALNEGA KOMITEJA KPS DNE 7. JULIJA
1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU KP SLOVENIJE ZA
GORENJSKO1
Centralni komitet
Komunistične Partije
Slovenije.

Dne, 7. VII. 1943.

POKRAJINSKEMU KOMITETU KPS
ZA GORENJSKO
1. Vaši kurirji so prispeli do nas 4. VII. 1943. Pot so izvršili v zelo kratkem času.
2. Prejeli smo poročilo IOOF od 21. VI.2 Razen tega pismo3
Pokrajinskega komiteta KPS (kopija) partijskim celicam in
biroju kamniškega bataljona, vprašanja - direktive celicam in
birojem v vojski ter propagandni in agitacijski material, ki ste
ga izdali na Gorenjskem.
3. Menimo, da ste imeli precejšnje uspehe tako glede mobilizicije kakor glede razširjanja in utrditve OF in Partije.
Kljub temu pa obstojajo pri vas resni nedostatki tako v vojaškem kakor v organizacijsko-političnem pogledu.
Predvsem je treba kritizirati dejstvo, da kljub uspeli mobilizaciji nimate na Gorenjskem skoraj nobenih akcij. To je naravnost škandalozno. Zlasti se ta vaša napaka v celoti vidi, če
vas primerjamo s Štajerci, ki imajo polovico manj borcev od
vas in najbrže precej precej težje razmere od vas, za to desetkrat več akcij! Prepričani smo, da pomanjkanje akcij [ni] nič
drugega kot staro nadaljevanje defenzivne taktike, ki je osnovni vzrok, da na Gorenjskem ni pravega vojaškega razmaha,
in ki je tudi kriva, da smo izgubili že toliko dragocenega vojai Izvirna kopija je v ARS, Odd. I, sign.: AS 1487, CK KPS, a. e. 2001. Dokument je objavljen v Zborniku dokumentov in podatkov o narodnoosvobodilni vojni jugoslovanskih narodov, del VI (dalje Zbornik VI), knjiga 6, Ljubljana 1961, dok. št. 37, str. 92 - 97.
2
Poročilo Pokrajinskega komiteja KPS za Gorenjsko dne 21. junija 1943
Izvršnemu odboru OF. Glej Dokumenti, knj. 7, dok. št. 195, str. 594 - 600.
3
Kopija pisma z dne 5. junija 1943 je v ARS, Odd. I, sign.: AS 1489, Oblastni komite KPS za Gorenjsko, a. št. 1683b in 1318a.
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škega in političnega kadra. Smatramo, da je Pokrajinski komitet Partije odgovoren za pomanjkanje akcij na Gorenjskem.
Dovolj časa je že namreč bilo, da bi Partija izgnala defenzivno
taktiko iz naše vojske. Vzemite našo kritiko sila resno! Vi prav
dobro veste, da se vaših uspehov veselimo z vami vred in da
vam tudi uspehe priznavamo. Prav tako dobro veste, da pravilno ocenjujemo vaše sposobnosti in da smo upravičeni zahtevati od vas, da v pogledu defenzivnosti oziroma ofenzivnosti že vendar enkrat storite svoje. Sicer se bo vaša stara napaka, ki je postala že kar večna pesem, ponavljala neprestano
naprej. Že lansko zimo vam je Peter4 govoril o potrebi energičnega preloma z defenzivo, ista kritika in ista navodila so se
kasneje ponavljala pri vseh vaših obiskih v Dolomitih5, z Matijo6 smo o vsem tem še specialno govorili. Iz vaših pisem pa
imamo vtis, da ste vi kot partijsko vodstvo sami zapadli nastrojenju defenzivnosti v vojaškem pogledu. Defenzivnost oziroma - kar je isto - pomanjkanje akcij opravičujete z mobilizacijskimi nalogami in potrebami. To je povsem zgrešeno. Če
boste vršili samo mobilizacijo brez akcij se vam bodo nabirali
kupi neoborožencev, ki jih ne boste mogli oborožiti, in prve
nemške resne hajke - takih pa kar še pričakujte!!! - Vam bodo vojsko razgnale. Namesto, da bi v samih vojakih in v civilnem prebivalstvu rastlo zaupanje v vojsko, bo to zaupanje
padlo. URA JE DVANAJST. PREITI MORATE ŽE KONČNO V
OFENZIVO. ČE PREJ TEGA NE BOSTE STORILI, BOSTE
DOŽIVELI STRAHOVITI POLOM. TO VAM V NAPREJ NAPOVEDUJEMO. Res je, da smo vam mi dali direktivo o splošni
mobilizaciji kot glavni nalogi. To direktivo vzdržujemo še naprej in tudi po vsem odobravamo, da pobirate vse moške.
Naša vojska potrebuje še tisoče in tisoče novih borcev! Toda
istočasno smo vas opozarjali in vas znova opozarjamo: akcije,
akcije in zopet akcije; orožje, orožje in zopet orožje; dobiš ga
pri sovražniku. Vse to je stara pesem, toda vi se jo že morate
enkrat naučiti zapeti.!

4

Boris Kidrič. Glej pismo centralnega komiteja KPS z dne 1. decembra
1942 Pokrajinskemu komiteju KPS za Gorenjsko o nalogah partije na Gorenjskem,
Zbornik VI, knjiga 4, dok. št. 112, str. 325 - 326.
5
Sedež osrednjih organov narodnoosvobodilnega gibanja je bil do odhoda v Kočevski Rog aprila 1943 v Polhograjskih Dolomitih.
6
Maks Krmelj.
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Pred kratkim smo poslali na Gorenjsko tov. Bolka7 kot
politkomisarja Zone in tov. Pera8 kot komandanta Zone. Prinesla sta tudi za vas tako vojaške kot politične direktive. Iz
njih boste razvideli, da se z vašim predlogom glede treh odredov ne strinjamo. Organizacijska forma in postopek kakor ju
predlagamo oziroma naročamo mi, bosta omogočila vašo
ofenzivnost, če bi pa ostali pri vašem predlogu, bi se vaša
defenzivnost nadaljevala.
Vtis imamo, da vam razmah, ki ste ga dosegli glede OF
kakor glede Partije, raste čez glavo. 500 partijcev v vojski v
tako kratkem času je vsekakor lepa - prelepa številka. Res je,
borbenim tovarišem je danes treba na široko odpreti vrata v
Partijo, zlasti še v vojski. Toda to ne pomeni, da le za trenutek
preneha naša čuječnost. Mi vas nikakor nočemo zožiti, potrebno pa je, da nam na vsak način čimprej pošljete pregled o
socialnem sestavu in o preteklosti vašega partijskega članstva. Nekaj povsem nerazumljivega ob tako visoki številki partijskega članstva pa je skrajno nizka številka ZKM v vojski.
ZKM bi morala dejansko obsegati vse borce in biti vzgajavališče, šola za Partijo. Čim dobimo v vseh teh pogledih vaša točnejša poročila, bomo poslali detajlnejša navodila. Mislimo pa,
da je že sedaj potrebno, prerešetati vaše partijsko članstvo.
Kdor glede na svojo preteklost [ne] sodi v Partijo, ga je treba
izločiti. Vi morate vendar gledati na a[vto]riteto Partije, ta pa
med drugim raste in pada tudi s preteklostjo in ponašanjem
partijcev. Splošno merilo pa naj vam bo v tem prečiščevanju
in rešetanju, kako se ti novi partijci obnašajo in šolajo - v
borbi ter na delu. Poudarjamo, da rešetanja ne smete izvajati
na kakšen sektaški način in pasti sedaj v drugo skrajnost.
Tudi nikakor ne smete sektaško zapreti vrat v Partijo novim,
partijskega članstva dostojnim borcem. Morate pa vse, kar ste
že sprejeli v Partijo - prerešetati in izdati tozadevna navodila
birojem ter sekretarjem. Istočasno se nam zdi, da je porast
Partije na samem terenu še zmerom zaostal. Prosimo vas, da
nam tudi v tem pogledu pošljete zares detajlne in pregledne
podatke.
Vsekakor glejte, da uredite čimprej funkcionarski kader od nižjega do srednjega - in da postavljate take funkcionarje
ter forume, ki bodo zares sprovajali vaše direktive. Pri tem ni
7
8
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Dr. Jože Brilej.
Pero Popivoda.

treba zapasti v neko sektaško okorelost in pričeti tožiti: ja,
takih ljudi pa nimamo. Ne! Bodite pogumni pri postavljanju
novih ljudi, toda precenite človeka in zlasti - kontrolirajte ga!
Kontrola, kontrola in zopet kontrola - to je sedaj za vas osnovno. Zavedajte se pri tem, da sama pismena kontrola, kakršno n. pr. predstavljajo Jakobove9 vprašalne pole10, še nikakor
ne zadostuje, četudi je priporočljiva. Da boste mogli vprašanje
neposredne kontrole PK-ja dobro izvajati, je nujno potrebno,
da v vojaškem pogledu rešite vprašanje namestnikov politkomisarjev kot organizatorjev Partije v vojski, v splošnem oziru
pa da se PK obda vsaj z nekaj zanesljivimi, trdnimi, Partiji
vdanimi in razvoja sposobnimi, čeprav še teoretično manj
izdelanimi inštruktorji, ki bodo hodili po posameznih organizacijah v imenu, po nalogah in z določenimi direktivami PKja. Rešite to vprašanje na vsak način! Razen tega je potrebno,
da gredo tudi PK-jevi člani čim več na teren. To se pa seveda
ne sme dogajati tako, kot se je dogajalo včasih, da je namreč
PK sploh prenehal obstojati kot kolektiv. Ne se razbiti! Pa saj
smo o tem problemu že dosti govorili tudi osebno. Zelo važno
je, da bo tov. sekretar Matija o vseh stvareh detajlno in realno
poučen - zlasti ker osebno glede na nogo še ne more toliko
kontrolirati kot drugi.
Prav in pohvalno je, da ste začeli izvajati partijske kurze
in partijsko šolo! Brez tega si je nemogoče misliti, da bi zmogli
problem hitro naraščajoče Partije. To je sploh naše splošno
vprašanje v Sloveniji, ne samo pri vas na Gorenjskem. Toda vi
morate razen tega, kar ste že podvzeli, še korak naprej. Danes
vam je še mogoče, da ob asistenci čet, pa magari celega bataljona zasigurate kje v hribih 14-dnevno partijsko šolo. V to
partijsko šolo pozovite take ljudi iz vojske in terena, ki bodo
sposobni prenesti naprej, kar so se naučili. Ni treba, da bodo
to ravno sekretarji, čeprav morate prej ali slej postopno vse
sekretarje poslati skozi tako partijsko šolo. Ko enkratni 14dnevni kurs konča, organizirajte kmalu drugega in pozovite
vanj nove ljudi, tako da boste postopno poslali skozi kurz
osnovni vodeči partijski kader. Tovariši, ki so šli skozi prve
kurze, morajo potem na terenu in v vojski obvezno organizi9

Oskar Savli.

10

Verjetno gre za okrožnico pokrajinskega komiteja KPS za Gorenjsko
Vprašanja - Direktive [št. 1] dne 4. maja 1943. Glej Dokumenti, knj. 7, dok.
št. 10, str. 37-40.
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rati nižje kurze, seveda razmeram ustrezajoče. Naš agitprop
vam prilaga program za kurze.11
Stalne 14-dnevne kurze12 organiziramo sedaj tudi mi pri
CK-ju. Pošljite nam čimprej dva do tri tovariše od vas na tak
14-dnevni kurz. Bilo bi jih pa dobro celo več. Agitprop vam
prilaga tudi v tem pogledu navodila13.
Nadalje imamo vtis, da so vam tudi gotove stvari OF še
zmerom čez glavo, čeprav beležite lepe uspehe. Zadevo z gospodom iz Medvod14 bi bili lahko že zdavnaj likvidirali. Nerazumljivo nam je, kako more še vedno sklicevati konference, in
to iz vse Gorenjske, ne da bi bili vi prej kaj takega določili.
Kot vam bo povedal Bolko, ga sumimo celo hujših stvari kot
smo govorili z vami pred časom. Kako je treba z njim postopati, vam bo po našem naročilu ustno in detajlno povedal
Bolko. Da vam bo dotični Marko15 preskrbel 1000 brzeostrelk,
je velika iluzija, to je najbrže kak mihajlovičevski agent, če ne
gre še za kaj hujšega. Raziščite to stvar in nam pošljite čimprej detajlne podatke.
Menimo, da je nastopil že čas, ko bi bilo treba sestaviti
pokrajinski odbor OF za Gorenjsko - prav kot protiutež raznim takim mahinacijam. Sestavite ga iz uglednejših in vplivnejših ljudi. Nekaj naj bo takih, ki so odšli v partizane in se
lahko podpišejo z legalnim imenom. Člani naj bodo vsekakor
vezani na Partijo v smislu kakor smo govorili že z Matijo, med
njimi pa naj bo tudi precej katoličanov - takih, kakor smo že
govorili z Matijo, in ljudi, poznanih v tako zvanem nacionalnem krogu. Ta odbor bi bilo treba vsekakor izvoliti na zelo
konspirativno prirejeni konferenci, ki se je naj bi udeležili
rajonski, okrožni, pa tudi vsaj nekaj terenskih delegatov. Odbor naj bi imel večje število članov in ožji sekretariat (3) iz
naših ljudi. V sekretariatu naj bosta Lenart16 in Matija. Konferenca naj izda proglas na Gorenjce. Obenem objavite, da so
bili izvoljeni med drugim ti in [ti] (tisti, ki se lahko podpišejo).
Zadeva vsekakor ne bi smela [za]pas[ti v] neki gorenjski sepa11
13

Program ni priložen.

Centralni komite KPS je dne 28. junija 1943 poslal vsem okrožnim
komitejem, brigadnim birojem KPS ter namestnikom politkomisarjev odredov
okrožnico o organiziranju 14 - dnevnih političnih partijskih kurzov. Glej
Dokumenti, knj. 7, dok. št. 218, str. 665 - 666.
13
Navodila niso priložena.
14
Ivan Miklavc.
15
Marko Hojan.
16
Jože Sluga.
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ratizem, temveč bi morala prav nasprotno utrditi avtoriteto
IOOF. Pazite na to še posebno v formacijah proglasa itd. S te
konference bi morali na vsak način poslati pozdrave tov. Titu,
IOOF in [CK] Partije.
Izredno važno je, da čim bolj razvijete AFŽ. Zlasti je AFŽ
važna na Koroškem zaradi pomanjkanja moških in zaradi
dobrega nastrojenja žensk. Ali ste že organizirali iniciativni
odbor AFŽ za Gorenjsko?
4. Mihajlovičevcem ne dopuščajte nobenega dohoda na
Gorenjsko, temveč jih brezobzirno uničite, če nočemo razširiti
državljanske vojne na Gorenjsko. Trebite zakrknjene belogardiste! Hkrati se varujte pretiravanj. Postopajte - kot smo že
govorili z Matijo!
5. V Vrhovnem štabu in v vseh Glavnih štabih - tudi v
Glavnem štabu za Slovenijo - se nahajajo angleške vojaške
misije17. Poleg koristnih stvari vsebujejo seveda tudi nekatere
nevarnosti zlasti ob dejstvu, da Anglija še ni oficialno priznala
naše vojske. Vendar predstavljajo izredno velik uspeh naše
dosedanje osvobodilne borbe, uspeh, ki ga morate tudi vi temeljito izkoristiti v agitacijskem in propagandnem pogledu.
Seveda - vaša agitacija in propaganda ne sme stvari preveč
napihovati in zbujati ljudem iluzij ali pa biti nelojalna v odnosu do teh misij, to se pravi, prikazovati jih v "naš prid" kot
nekaj več, kot v resnici so oziroma smejo predstavljati. Držite
se v tem oziru okvirja, kakršnega vidite v našem tozadevnem
agitacijskem materialu, ki ga prilagamo.
6. Vsa druga navodila kakor tudi vprašanje zvez prilagamo
v posebnih pismih18.
7. Prav je, da izdajate toliko agitacijskega materiala. Še
stopnjujte!
Smrt fašizmu - Svobodo narodu!
Za Centralni komitet KPS:
Sekretar: u

17
18
19

Glej dok. št. 3, op. 9.
Pisma niso priložena.
Franc Leskošek - Luka.
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ST. 30
PISMO ČLANA CENTRALNEGA KOMITEJA KPS BORISA
KIDRIČA DNE 7. JULIJA 1943 ČLANICI POVERJENIŠTVA
IZVRŠNEGA ODBORA OF ZA LJUBLJANO MIRI TOMŠIČI
Dne 7. VII. 1943.
Draga Vlasta2, iz pisem3, ki sta jih Maja4 in Salvo5 pisala
Marku6, sodim, da so naši napravili nekatere sektaške pogreške v odnosu do Sokolov.
1. Nesmiselno je bilo, če jim je Groga7 prepovedal sestajanje. Gre za to, da se vsi Sokoli vključijo v OF in da se ne uganja separatizem, ki bi lahko kasneje splaval v druge vode in
ki bi ga lahko izkoristili mihajlovičevci. Gre za to, da imajo
funkcionarji OF, zlasti pa partijci dostop na vse sestanke oziroma do vseh Sokolov. Gre skratka za proces zlivanja in odstranjevanja separatizma ter posebnih organizacij, ki v današnjem osvobodilnem boju ne bi mogli povzročiti drugega kot
že omenjene nepravilne tendence in učinke. Tega vsega pa
seveda ne bodo dosegli z mehaničnim prepovedovanjem sestajanja. Na ta način se bodo tisti ljudje, ki bi sicer šli po pravi
poti, čutili zelo neprijetno omejevane, drugič pa bi dobili sredinci kup argumentov. To bi bila seveda bedastoća - zlasti
sedaj, ko je treba z vso silo razkrajati sredino in ko mora OF
biti ne samo oblast, temveč tudi občeskupinsko predstavništvo slovenskega naroda (vidi zadnjo okrožnico CK KPS8). Procesa ne velja zamenjevati z mehaničnimi paragrafi. Na ta način ne bomo ničesar dosegli. Da se prav razumemo: vse je
treba doseči, za kar smo se dogovorili s Teboj in popolnoma
zedinili tudi s sokolskim vodstvom, toda ne po taki mehanični
poti, zlasti ne tedaj, če so stvari prav uravnane, in imamo ob
' Izvirna kopija je v ARS, Odd. I, sign.: AS 1487, CK KPS, a. e. 1808.
Mira Tomšič.
3
Pisma Draga Pustiška dne 22. in 30. junija 1943 ter Jelice Vazzaz dne
[30.] junija 1943. Glej Dokumenti, knj. 7, dok. št. 174, str. 506 - 510, št.
230, str. 703 - 704 in št. 235, str. 714 - 716.
4
Jelica Vazzaz.
5
Drago Pustišek.
6
Zoran Polič.
7
Leopold Krese.
8
Glej dok. št. 3, op. 6.
2
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pravilnem našem delu pogoje, da dobro in pravilno zastavljen
proces izvedemo.
2. "Sokolsko pomoč" kot separatno organizacijo je treba
vsekakor likvidirati, toda ne na tak način, da se ljudje pri tem
čutijo osebno prizadete. Vsa sokolska pomoč naj preide v
"Narodno pomoč" in se spoji v eno z njeno organizacijo. Svojci
tistih tovarišev sokolov, ki so bili streljani kot talci, naj vendar sprejemajo od Narodne pomoči isto podporo, kot so jo
doslej imeli od Sokolske pomoči. Kolikor je meni znano, ta
vsota ni pretirana, čeprav dobivajo drugi manj. Ni treba pri
tem gledati na ficke, enakost itd., temveč tudi na druge, zlasti
pa še na politične momente.
3. Poskrbi torej, prosim, da se ne bodo dogajale nerodnosti, ki jih ni treba. Iz Markovega izvajanja, pa tudi iz pisem, ki
sem jih sam prebral, imam vtis, da se stvari povoljno razvijajo, čeprav znate imeti tudi še kakšne težave in morate biti kakor povsod - seveda čuječni. Dajte, izkoristite raje možnost, da prihajajo naši ljudje na vse njihove sestanke, in dejansko po tej poti vplivajte ter se tudi izkažite kot dobrodošli.
- Ker je Groga zahteval nekaj več, kakor Ti, imajo menda vtis,
da si poslala Grogo "izvojevat več". Urejujte v bodoče tako, da
se principialne stvari domeniš Ti. Jemlji eventualno na te
sestanke tudi Grogo, da sam vidi, kako naj stvari potekajo, in
da jih potem lažje amplicira na svojem okrožnem delu. Vsekakor Grogi pomagaj in odstranjuj eventuelne averzije proti
njemu.
4. Nasmiselno bi bilo, zahtevati od sokolov, da delajo propagando za vstop v Partijo. Taka propaganda bi konec konca
zmanjševala tudi autoriteto Partije. Pač pa je z vstrajnim objasnjevalnim delom treba doseči, da bo[do] vsi in čim bolj
iskreno poudarjali vlogo, žrtve in pravilno, ustvarjalno ponašanje Partije v narodnoosvobodilni borbi.
5. Sokolski letak9, podpisan od treh članov sokolskega
vodstva in namenjen kot odgovor na Pestotnikove10 svinjarije,
razmnožite in razširite v čim večjem številu.

9
Uredništvo
10

ni ugotovilo za kateri letak gre.
Dr. Pavel Pestotnik (1879 - 1955), gospodarstvenik in politik. Med
drugo svetovno vojno je nasprotoval Osvobodilni fronti in je sodeloval pri
ustanavljanju Sokolskega vojnega sveta in vojaške formacije Sokolska legija.
Maja 1945 seje umaknil na Koroško, od tam v ZDA.
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6. Prosim, da čimprej poročaš, kako gre Vaše delo s sokoli,
kakor tudi, kaj pravi Groga sam o zgoraj omenjenih zadevah.
Prisrčne pozdrave11

ŠT. 31
OKROŽNICA OKRAJNEGA KOMITEJA KPS ZA JUŽNO
PRIMORSKO DNE 7. JULIJA 1943 OKROŽNIM KOMITEJEM KPS ZA JUŽNO PRIMORSKO O ORGANIZIRANJU NARODNE ZAŠČITE»
OKRAJNI KOMITET KPS ZA JUŽNO PRIMORSKO
Položaj, dne 7. julija 1943
Vsem Okrožnim komitetom KPS za Južno Primorsko!
Dragi tovariši!
VAŽNOST DELA NA ORGANIZIRANJU NARODNE ZAŠČITE.
V zadnjem času je nastal zastoj organiziranja Narodne zaščite, v nekaterih okrožjih pa ta ni niti še organizirana. So
težkoče pri formiranju N. Z., vendar izgovori o pomanjkanju
ljudi za to službo ne veljajo. Še vedno je dovolj sil, ki so sposobne, da se jih pritegne v N. Z. Na vsakem koraku srečaš
človeka, ki je sposoben, da postane zaščitnik svojega naroda.
Tu ne smemo gledati na spol in starost. Mnogo je še ljudi, ki
so ostali doma iz raznih okolnosti in ki so zmožni, da izpolnijo
svoj dolg napram narodu.
Razvoj našega narodnoosvobodilnega gibanja nas sili, da
intenzivno pristopimo k ustvarjanju enotnega zaledja, k pove11
1

Pismo ni podpisano. Pisal gaje Boris Kidrič.

Izvirnik je v ARS, Odd. II, sign.: AS 1638, Oblastni komite KPS za Primorsko, šk. 532/IV.
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zovanju vseh svobodoljubnih sil v OF. V obliki NZ nam bo
uspelo povezati vse pozitivne sile naroda v bojno zvezo, ki bo
njen zaščitnik, ki bo izvor novih borcev naše narodnoosvobodilne vojske. Mnogo je nalog N. Z., ki so danes predvsem aktualne in o katerih govori "Pravilnik" od 23/4 19422, ki ga
pošiljamo vsem okrožjem v par izvodih. Že danes pa moramo
predvideti, kakšno veliko vlogo bo odigrala N. Z. v bližnji bodočnosti. Dan obračuna s silami fašizma se bliža z naglimi
koraki. Delavsko-kmečka Rdeča Armada in naša junaška
Narodnoosvobodilna vojska Jugoslavije zadaja sovražniku do
danes največje žrtve, s tem pa tudi prinašajo največji krvni
davek na oltar svobode. Reakcija se pripravlja, da zopet zasužnji te svobodoljubne narode, da iz njih napravi vprežno
živino, ki bi pod njenim bičem garala za njihove koristi. Zato
se mora narod že danes pripraviti, da bo v odločilnem trenutku pripravljen proti tej reakciji nastopiti z vso ostrino. Kdo bo
tedaj razen naše herojske narodnoosvobodilne vojske naš
glavni steber opore? To bodo oddelki Narodne zaščite. Vidimo
torej, velikanski pomen, ki ga vrši N. Z. danes in ki ga bo tudi
v bližnji bodočnosti odigrala. Nujno je da damo vse sposobnosti organizatorja, ter ustvarimo sami sebi pomoč v delu s tem,
da bomo poglobili delo za organiziranje narodne zaščite.
REKRUTACIJA V PARTIZANE
Vsi OK-ji so dolžni podvzeti vse mere agitacije za rekrutacijo novincev v partizane. Ljudstvu moramo prikazovati nujnost oboroženega odpora in razbijati oportunizem med njimi.
Tolmačiti moramo, da je sedaj zadnji čas, da z orožjem v roki
nastopimo proti smrtnemu sovražniku - fašizmu. Vsakemu
poštenemu Slovencu moramo dokazati, da je dolžan sodelovati v oboroženem odporu proti fašizmu. Slehernemu članu
našega naroda moramo vcepiti čut odgovornosti napram našemu narodu. Dopovedati mu, da bo sleherni Slovenec po
osvoboditvi polagal račun pred narodom za vsa svoja dejanja,
ki se tičejo naše borbe, za prostovoljen odziv v italijansko armado, za svojo neaktivnost v narodnoosvobodilni borbi. Vsakega poedinca, ki se danes, po dveh letih obstoja naše narod2
Pravilnik ni priložen. Gre za naredbo poveljstva slovenskih partizanskih
čet dne 23. aprila 1942 kot tolmačenje Pravilnika Narodne zaščite z dne 24.
januarja 1942. Glej ARS, Odd. II, sign.: AS 1643, SNOS, šk. 460/III in 530/•
ter Dokumenti, knj.2, dok. št. 15, str. 28 - 34.
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noosvobodilne vojske, odzove pozivu v ital. armado, bo narod
smatral za ubežnika, izdajalca in ga kot takega tudi sodil.
Izgovori radi očeta, matere, bratov in sester niso danes več
aktuelni. Ako bi vsakdo izmed nas tako govoril, ne bi danes
imel slovenski narod po tolikih stoletjih svoje herojske narodnosvobodilne vojske, ne bi imel toliko svojih junakov, ki so
žrtvovali svoja mlada življenja za svobodo, osvoboditev i združitev vseh Slovencev.
V pomoč pri tem delu naj vam bodo že obstoječi oddelki N.
Z. Nujno je, da te oddelke zaktivizirate, jih prebudite, da bodo
res postali oddelki N. Z. v pravem pomenu besede. Ti oddelki
naj čimpreje razvijejo svojo največjo aktivnost ter začno z akcijami, ki so podrobno opisane v "Pravilniku". Prav iz vrst
narodnih zaščitnikov je potrebno v prvi vrsti mobilizirati najboljše borce. Redno vezo imajo okrožja potom kurirjev in partizanskih patrol na njih se obrnite ob priliki pošiljanja novincev v partizanske edinice. Vsa okrožja, odnosno odgovorni
funkcionarji, naj se potrudijo, da bodo novinci prihajali v partizane kolikor toliko opremljeni. V vaših rednih poročilih morate točno poročati o delovanju N. Z. Kaj je potrebno poročati, je v "Pravilniku" točno označeno. Da bo delo olajšano in
uspešnejše je potrebno, da postavite v vsak terenski, rajonski
in okrožni odbor OF vojaške referente, ki bodo prevzeli to
odgovorno službo na sebe.
V zvezi z okrožnico3 našega PK-ja se bo v zvezi z vašim delom med italijanskim vojaštvom javljalo vedno več italijanskih vojaških dezerterjev. Pri tem poslu morate biti previdni,
rajonskim in terenskim odborom morate dati podrobna navodila in preprečiti, da bi ti odbori postali ovira, ki bi onemogočala vstop italijanskim vojaškim dezerterjem v naše vrste.
Takim dezerterjem se morajo dati veze z našimi edinicami,
seveda se je potrebno predhodno prepričati o resničnih namerah vstopanja takih ljudi v naše bojne vrste. Preko naših kurirjev naj se taki dezerterji, Italijani, pošiljajo v bataljon Giuseppe Garibaldi4.

3
Okrožnica Pokrajinskega komiteja KPS za Primorsko dne 20. maja
1943 o političnih in organizacijskih nalogah. Glej Dokumenti, knj. 7, dok. št.
69, str. 201 -205.
4
Gre za enega od bataljonov italijanskih partizanov v Beneški Sloveniji.
Glej Narodnoosvobodilna borba na Slovenskem 1941 - 1945, Tretja izdaja,
Ljubljana 1978, str. 608.
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Pri delu vam želimo čim več uspehov in vas tovariško pozdravljamo.
Smrt fašizmu - Svobodo narodu!
priloge: pravilniki

Za Okrajni komitet KPS J. P.:
Rudo Brkine5

ST. 32
POROČILO OKROŽNEGA KOMITEJA KPS ZA BELO KRAJINO DNE 7. JULIJA 1943 CENTRALNEMU KOMITEJU
KPS1
OKROŽNI KOMITET KPS
za Belo Krajino
7. julija/43.
SEKRETARJU CK KPS

na položaju.

Na dopis2 od 3. julija t. 1. odgovarjamo sledeče:
Tovarišica Vera3 je prispela na teren našega okrožja in ji
nudimo vsako pomoč pri njenem delu.
Glede nabiralnega tedna4: izvršili smo propagando in v to
svrho izdali tudi letak. Ker pa nabiralna akcija tekom tedna
ni uspela v zaželjeni meri, smo podaljšali nabiralno akcijo do
konca junija in postavili na odgovornost partijsko organizacijo v slučaju, da akcija ne uspe. Po teh korakih je bil uspeh
boljši, točnih podatkov o zbranem materialu pa še nimamo iz
vseh rajonov. Tudi po završeni nabiralni akciji še nadaljujemo
s kampanjo za pomoč naši vojski. V svoji propagandi smo
vprašanje od vsega početka tako postavljali: trajna pomoč N.
O. vojski.
5

Rudi Mahnič.
Izvirnik in izvirna kopija sta v ARS, Odd. I, sign.: AS 1494, Zbirka komiteji KPS in odbori OF na Dolenjskem, a. št. 848.
2
Dopis verjetno ni ohranjen.
3
Uredništvu ni uspelo ugotoviti pravega imena.
4
Gre za nabiralno akcijo "Vse za našo vojsko" od 13. do 20. junija 1943.
Glej še dok. št. 1 in 2.
1
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Od samih članov posameznih rajonskih odborov OF je padel predlog, da kmetovalci ob žetvi žrtvujejo del svojega pridelka za partizansko vojsko, ker je to čas, ko ljudje najlažje
dajo. V tem smislu bomo vodili najširšo kampanjo za izvedbo
teh predlogov, z vsemi sredstvi, toda pazeč na to, da ne ustvarimo utiska, da je to samo enkratni prispevek. Po večini
rajonov so po vaseh že postavljeni aktivi (prehranjevalni,
zdravstveni, kulturni), in baš prehranjevalne aktive predvsem
uporabljamo za to delo, pri čemer stremimo za tem, da zajamemo vse prebivalstvo.
Partijsko poročilo sem namenil da /ga/ podam ustno. Tovariš Krištof5 mi je naročil, da naj se večkrat osebno zglasim
pri CK, kar se mi nudi ta možnost. Zglasiti se mislim okrog
14-15 tm in tedaj prinesem s seboj podrobnejše podatke. V
slučaju, da bi te tedaj ne bilo tam, mi sporoči to, čim prejmeš
ta list.
Delu čast-in oblast!
za OK KPS za Belo krajino
Sekretar:
Novak Ivan

5
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Edvard Kardelj.

ŠT. 33

POROČILO POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA PRIMORSKO DNE 8. JULIJA 1943 CENTRALNEMU KOMITEJU KPS O VOJAŠKEM IN POLITIČNEM POLOŽAJU NA
PRIMORSKEM.1
Pokrajinski komitet KPS
za Primorsko
Na položaju, 8. 7. 1943
Centralnemu komitetu KPS
Dragi tovariši!
Prispela je k nam skupina tovarišev: Tomaž2, Katja3, Šte4
fan , Veljko5 in Jože V6. Prinesli so nam Vaše pismo7 in vrsto
ustmenih sporočil.
Tokrat smo Vam nameravali napisati zelo obširno poročilo, ki bi Vam dalo pregled čez naše vojaške in politične dogodke vseh zadnjih mesecev. To zaradi tega, ker so bila zadnja poročila glede jasnosti pomanjkljiva in sicer iz dveh vzrokov: vojaška reorganizacija8, ki se še ni ustalila in nam samim še ni dala možnosti končne sodbe o uspešnosti operiranja z večjimi koncentracijami v naših geografskih in vojaških
prilikah in drugič, zaradi bolezni tov. Primoža9, ki je običajno
sestavljal poročila. Danes sta oba vzroka izginila in bi bili v
stanju dati temeljit pregled položaja. Zdaj pa je prišel k nam
tov. Tomaž, ki bo, kakor pravi, sestavil v kratkem obširno
poročilo. Zdi se nam, da Vam bo to poročilo dalo boljši pregled, kakor bi ga mogli nuditi mi sami, ker bo naše prilike in

1

Izvirnik je v ARS, Odd. I, sign.: AS 1487, CK KPS, a. e. 3093, kopija v
ARS, Odd. II, sign.: AS 1638, Oblastni komite KPS za Primorsko, šk. 532/1.
2
Dušan Kveder.
3
Zora Rupena.
« Edo Brajnik.
5
Dušan Bravničar.
6
Dr. Joža Vilfan.
7
Pismo Centralnega komiteja KPS dne 20. junija 1943. Glej Dokumenti,
knj. 7, dok. št. 192, str. 583 - 587.
8
Gre za ustanovitev 5. Gregorčičeve in 6. Gradnikove brigade.
8
Dr. Aleš Bebler.
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uspehe gledal v primerjavi s tistimi na oni strani10 in na Štajerskem. Zato bo naše današnje poročilo le dodatek k prejšnjim in naj Vas samo informira o važnejših dogodkih.
1./ Vojaški položaj. Od našega zadnjega poročila11 sta bila pri nas tov. Ahac12 in Mirko13 ter je iz njunega ustmenega
poročanja končno izšla precej jasna slika o poteku formiranja
brigad in njihovi usodi v prvih dveh mesecih obstoja. Ta slika
je v glavnih potezah tale: v prvih tednih po prejemu odredbe14
Glavnega štaba je uspelo koncentrirati v enem taborišču vse
čete bivšega Severnoprimorskega odreda (brigada Ivana Gradnika ali 6. U. •.), v drugem taborišču pa dva bataljona bivšega Južnoprimorskega odreda (brigada Simona Gregorčiča
ali 5. U. •.). Obe taborišči sta se nahajali na Tolminskem.
Tretji bataljon 5. U. B. paje bil takrat še na Krasu deloma pa
v spremstvu neoborožencev. V taborišču 6. U. B. seje nahajal
tov. Mirko, v taborišču 5. U. B. pa tov. Branko15 in Ahac. Po
našem skupnem sklepu pred odhodom tov. Branka in štaba
POZ, naj bi se koj po formiranju obe brigadi združili in napravili skupen pohod v Beneško Slovenijo s ciljem večjih akcij
ter mobilizacije Benečanov in eventuelno Furlanov. Zaradi
napada16 na taborišče 6. U. B. in v vsem času visoke aktivnosti okupatorjev, pa se brigadi nista uspeli združiti in sta ločeno prišli v Benečijo in ločeno od tam odšli. 6. U. B. pod vodstvom tov. Mirka je bila v Benečiji le prav kratek čas in se je od
tam umaknila nazaj na Tolminsko. Za razgibanje Benečije ni
storila mnogo, pač pa je med potoma izvedla vrsto lepih akcij17 ter po povratku izvedla doslej v Sloveniji največje sabotažno dejanje: razrušenje nad 100 m dolgega železniškega mo10

Gre za Ljubljansko pokrajino.
Poročilo Pokrajinskega komiteja KPS za Primorsko dne 18. maja 1943.
Glej Dokumenti, knj. 7, dok, št. 57, str. 158 - 175.
12
Dušan Pirjevec.
13
Mirko Bračič.
M
Odredba Glavnega štaba NOV in POS ni ohranjena. Znana sta le osnutek, ki gaje sestavil dr. Aleš Bebler (ARS, Odd. II, sign.: AS 1851, GSS, šk.
la) in italijanski prevod odredbe Primorske operativne cone o ustanovitvi
brigad dne 10. oz. 11. aprila 1943. Več glej Tone Ferenc, Primorska pred
vseljudsko vstajo, str. 330 - 334.
15
Jaka Avšič - Branko Hrast.
16
Gre za napad italijanske vojske na Golobarju dne 26. aprila 1943. Glej
Ferenc, Primorska pred vseljudsko vstajo, str. 357 - 362 in Petelin, Gradnikova brigada, str. 30 - 43.
17
O akcijah glej Petelin, Gradnikova brigada, str. 50 in si.
11
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stu čez Bačo pri Knezi18, s čemer je prekinila promet na progi
Gorica - Podbrdo - Beljak za 23 dni. Zaradi naglega umika iz
težavnega terena na robu Benečije (zlasti glede prehrane), jije
uspelo obdržati skupaj vse svoje moštvo ter dobivala stalen
dotok od 5. U. •., ki je imela mnogo dezertacij. 5. U. B. pod
vodstvom tovariša Branka in Ahaca je bila bolj trmasta. Kljub
težavam je vztrajala v Benečiji, se bavila zlasti s političnoagitacijskim delom in je njeno bivanje v tej najbolj odrezani in
odtujeni slovenski pokrajini gotovo eno najpomembnejših
dejanj naše partizanske vojske. Zaradi težav pa se je brigada
skrčila na en slaboten bataljon. Vse drugo je samovoljno odšlo proti vzhodu, deloma celo pod vodstvom svojih komandirjev in bataljonskega štaba. Na obeh pohodih in torej v obeh
brigadah se je izkazalo, da je komandni sestav od četnega do
brigadnega presenetljivo slab. Kjer in kadar niso bili prisotni
Branko, Mirko in Ahac, tam se je zgodila takoj kaka nezgoda
in so se čete brez potrebe umikale ali se celo razkropile. Dokaz za resničnost te njihove navedbe imamo sedaj, ko sta tov.
Mirko in Ahac bila pri nas in se je medtem tudi 6. U. •., ki se
je doslej držala skupaj raztepla in jo bo treba nanovo zbirati.
Zbiranje 5. U. B. pa tudi še ni končano. Iz teh vzrokov prihajamo soglasno do zaključka, da bi bilo najbolje, da se združijo
- kakor je bilo v prvotnem načrtu pohoda v Benečijo - prav
vse naše čete ter operirajo kot divizija (čeprav po številu
skromna). Vodi naj to formacijo neposredno štab POZ, ki naj
zlepa ne zapusti več svojih čet.
V času tega pohoda po Tolminskem in Benečiji je nastal
precej oster spor med tovariši Brankom in Ahacom po eni in
Mirkom po drugi strani. Ahac je očital Mirku oportunizem in
strahopetnost, ker se je "pred lastno senco" umaknil iz Benečije, Mirko pa Ahacu avanturizem, ker je "rinil z glavo skozi
zid" in pri tem izgubil polovico brigade. Da bi ju pomirili
(Branko je ostal izmučen na neki karavli), smo ju zadržali
nekaj dni več, kakor bi bilo sicer potrebno, pri nas. Po nekaj
dni trajajoči diskusiji smo izrekli salomonsko sodbo, da je
Ahac postopal bolj smiselno in zato bolj uspešno v političnem
pogledu, Mirko pa v vojaškem. Hkrati pa smo sklenili, naj v
nadalje ne delata ločeno, temveč skupaj. Kadar bi brigadi
morali biti ločeni, naj bosta oba pri tisti, ki ima težjo ali važnejšo nalogo. Mislimo, da bo to dobro, ker se bosta medse18

Glej Ferenc, Primorska pred vseljudsko vstajo, str. 374 in si.
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bojno korigirala v kolikor zares teži eden bolj v levo, drugi bolj
v desno, pa čeprav sta oba odklona zelo rahla.
Kakor že zgoraj povedano je z vojaškimi kadri obup. Ves
štab POZ se strinja v oceni, da ni niti enega bataljonskega
komandanta na Primorskem, ki bi bil na mestu. Oba brigadna komandanta sta slaba. Danilo19 ju je močno razočaral, ker
je po njuni oceni premehak in preveč popustljiv. Kajtimir20 pa
se živčno komaj še drži in pada v popolno apatijo. Med eno
izmed bitk na pohodu v Benečijo je prišel k Ahacu in mu rekel, da se mu ne ljubi več in naj ga kar ustreli. Ahac ga je
seveda ozmerjal in Kajtimir se je podvrgel disciplini. Vendar,
kaj bodo počeli taki komandanti, kadar ne [bo] štaba zone pri
njih? Komisarji so malo boljši. Iztok21 se je krasno obnesel,
na novo imenovani Peter Savski22 pa tudi obeta najbolje. Prve
izkušnje z njim so odlične. Kljub temu smo komisarski kader
še okrepili, ker sta dobra samo omenjena brigadna komisarja,
bataljonski pa rabijo še zelo mnogo pomoči. Zato smo imenovali tov. Strelo23 ponovno za pomočnika komisarja POZ, kar je
pozimi nekaj časa že bil, dokler ga nismo potegnili na VOSovsko delo. (Tu je pokazal, da nima specifičnih darov, ki jih ta
služba zahteva inje na celi črti odpovedal).
2./ Angleži. Po kakih petih ponesrečenih poskusih spuščanja novega materiala je v noči od 20. na 21. [junij] bilo
končno vse v redu. Vreme je dopustilo operacijo in naši so bili
na mestu ter pravilno obveščeni o signalih. Letalo tipa Liberator je spustilo 11 kontejnerjev, ki so vsebovali: okoli 300 kg
eksploziva (odlične kvalitete a neznane vrste), 5 sodčkov minerskih priprav (kapsli, zažigalna vrvica itd.), 18 brzostrelk z
municijo, aparat za takoimenovanega "Simona" in nekaj razne drobnarije. Padalo z aparatom na baterije, ki smo ga najbolj čakali, pa se ni odprlo in se je aparat razbil. Ostali material pa je prišel v brezhibnem stanju v. naše roke. Tov. Mirko
ima večji del eksploziva že v brigadi, odkoder v kratkem pričakujemo obvestila o kaki novi večji sabotažni akciji.- V telegramih sprejetih po tej operaciji sta napovedani dve novi. Kraj
in čas je že določen. V vsaki operaciji bodo spustili po štiri
padalce in 8 kontejnerjev materiala. Vsaka skupina bo imela
19
20
21
22
23
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Danilo Sorović, komandant Gradnikove brigade.
Albert Jakopič, komandant Gregorčičeve brigade.
Ivan Turšič, politični komisar Gregorčičeve brigade.
Jože Cerin.
Drago Flis.

svoj oddajnik. Po dva moža bosta telegrafista, po dva pa minerja, izvežbana za rušenje prog.
Od ostalih zanimivosti v zračni[h] odnošajih je pač najvažnejši telegram, ki smo ga pred dnevi dobili. Da boste razumeli njegov smisel, vas spominjamo na dejstvo, da so se z
našimi prvimi padalci24 spustili v Polhograjske Dolomite trije
drugi in da so ti odskočili na signal oddan z zemlje. Pred nedavnim nam je naša obmejna karavla iz okolice Idrije javila,
da se je eden od teh padalcev pri njej oglasil in nas vprašala
za navodila. Mi smo poslali tja specijalno patruljo, hkrati pa
sporočili Angležem: "Našli stik z vašimi padalci spuščenimi
18. marca v Polhograjskih Dolomitih." Na to kratko obvestilo
so se Angleži tako čudovito zaklepetali, da smo ob čitanju
njihovega odgovora zatriumfirali. Odgovor se je glasil dobesedno: "Odobravamo Nikola25 šel iskat tovariše stop domnevamo da so partizani naredili kontakt z Rejcem26 stop prosimo
partizanski štab da vzame Rejca pod zaščito stop Rejc je bil
en čas pri majorju Novaku27 verjetno je Vencelj28 še vedno
tam stop ne delajte pod nobenim pogojem kontakta z Novakom in z njegovimi četniki in ne imejte z njimi nobenega opravka stop ko se Nikola vrne pošljete nam točen opis situacije
posebno položaj Vencelja stop začasno mora Vencelj ostati še
s četniki ker ima od nas posebna navodila a mi želimo vedeti
njegove želje stop Toni29 je z Novakom a le za pridobivanje
vojnih informacij stop njegova prisotnost pri Novaku ne pomeni da angleška komanda ima najmanjšo simpatijo do No-

24

Ponoči od 18. na 19. marec 1943 so na'Banjški planoti pri Plavah na

Primorskem s padali pristali trije slovenski mladeniči v službi zavezniških
oboroženih sil Radoslav Semulič, Miroslav Križmančič in Nikolaj Sever. Jugoslovanska kraljevska begunska vlada jih je iz Kaira poslala v Slovenijo k
četnikom majorja Karla Novaka, a so prišli v stik s partizani in ostali pri
štabu Primorske operativne cone. Istočasno se je druga trojica padalcev
Anton Božnar, Venčeslav Ferjančič in Bogomir Kolar spustila k četnikom v
Polhograjskih Dolomitih. Več glej Pavel Dobrila, Prvi stik slovenskih partizanov z vojsko Velike Britanije. Prispevki za zgodovino delavskega gibanja.
XIII/1973, št. 1-2, str. 185-200.
25
Nikolaj Sever.
26
Bogomir Kolar.
27
Karel Novak (1905 - 1975), generalštabni major kraljeve jugoslovanske
vojske, organizator četništva v Sloveniji, poveljnik tim. Komande za Slovenijo.
Po kapitulaciji Italije je bil Mihailovičev delegat v Italiji.
28
Venčeslav Ferjančič.
29
Anton Božnar.
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vakovega sodelovanja z Italijani ali do njegove antipartizanske
politike stop".
Iz pripovedovanja prvih padalcev in tega telegrama se da
sklepati, da ima Novak tam dva telegrafista. Tretji pa bo tisti,
ki se je javil na naši karauli in sta z njim dezertirala k Novaku dva naša fanta z dotične karaule. Očividno so torej tisti
padalci ideološko pridobljeni za Novaka. VOS bo skušal zvezo
izkoristiti kar najbolje se bo dalo.
Nove padalske skupine bomo enostavno držali v brigadah
oziroma vsaj pri četah. Tako bomo najlažje preprečili, da bi
nam kdo pristal brez naše vednosti. Nad prvo skupino imamo
strogo kontrolo.
V zadnjem razgovoru nam je eden prvih padalcev izklepetal dodatne podatke o skupini Ivana Parona, ki je omenjena
že v "Izjavi". Zgodovina te skupine izgleda zdaj takole:
Skupini treh padalcev - dveh srbskih oficirjev in Slovenca
Ivana Parona iz Vipave, po poklicu študent radiotehnik - je
bila spuščena v avgustu 1942 v Srbiji na Nedičevo ozemlje in
to po dogovoru z Nedičem30. Od ondod je upostavila redno
radio-zvezo med Nedičem in Kairom. Po mesecu dni pa je po
dogovoru med Angleži, Nedičem in Mihailovičem skupina odpotovala na Mihailovičevo ozemlje in od tam spet upostavila
radio-zvezo, ki je poslovala več mesecev. V tem času je bil
Ivan Paron od četnikov justificiran kot italijanski špijon.
3./ Položaj na terenu. V vašem pismu je zapisana ugotovitev, da mnogo primorskih vasi nima terenskih odborov. Ta
ugotovitev - ki ni za nas nič novega - nas je privedla na misel,
da so morda naša poročila v toliko pomanjkljiva, da pišemo
sicer obširno o naših naporih, ne ustavljamo pa se od časa do
časa pri oceni prehojene poti.
Seveda, v vseh okrožjih imamo še neobdelan teren. Zadnje
mesece smo v tem pogledu še raje nazadovali kot napredovali,
ker smo zaradi represalij (aretacij in streljanja aktivistov in
tudi povprečnih pristašev) stalno na novo mašili vrzeli v odborih in so se zaradi teh izmenjav zveze s terenom le s težavo
vzdrževale ali pa celo izgubljale, •• več. Povečana anglofilska
nevarnost nas je napotila, da smo v raznih smereh v tem pogledu sondirali teren in dobili sliko, ki je bila slabša od naše
30

Milan Nedič (1877 - 1946), srbski poklicni častnik, general, komandant divizije in armade, načelnik generalštaba kraljeve jugoslovanske vojske,
minister vojske in mornarice, od 29. avgusta 1941 predsednik kvinzlinške
srbske vlade.
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predstave. Prvič se je pokazalo, da tisti aktivisti OF, ki so prišli k nam iz katoliških vrst in so bili v prejšnjih letih navezani
na Besednjaka31, nikakor niso prenehali zaupati temu meščanskemu vodstvu. Priključili so se OF iz nacionalne borbenosti zato, ker drugega narodnega vodstva dejansko ni bilo.
Naša kritika starega narodnega vodstva jih je neprijetno dirnila in so jo odkrito kritizirali. Slično je z bivšimi tigrjevskimi32 nacionalisti, ki čakajo, kdaj bo prišlo njihovo vodstvo iz
zaporov (zlasti dr. Mermolja33). Hkrati nam je ta sondaža pokazala, kako globoko verno je tukajšnje ljudstvo zlasti na
Tolminskem. Pokazalo se je, da je tam celo skoro vsa partijska organizacija verna in vrši svoje verske dolžnosti iz prepričanja. Brošura tov. Krištofa "Vera in komunizem"34 je na
Tolminskem zelo slabo vplivala, ker je bralcem nudila dokaz,
da smo komunisti napram veri hladni. Na sestankih terenskih odborov se je sklepalo pod vtisom brošure o .tem, da bo
treba nastopiti proti komunistom, če se bodo dotikali vere in
cerkve. Na enem izmed takih sestankov je bila postavljena
zahteva, da naj bo v bodoči Sloveniji več verske svobode, kakor je je danes v Rusiji in da naj bo dovoljena tudi verska
propaganda.
Vzroki vsemu temu so jasni. Domača buržuazija se ni
imela prilike razkrinkati kot protiljudska. Ostale so vse iluzije
vanjo. Duhovščina je - kot edina slovenska inteligenca v stiku
z ljudstvom silno navezala ljudi na vero in cerkev. Vendar
jasne predstave o obsegu teh nevarnosti doslej nismo imeli.
Sedaj ko se jih zavedamo bo očividno treba marsikakega
ukrepa. Doslej smo dali direktive v organizacijskem pogledu
(zapora za sprejem v partijo tam, kjer so v njej prevladali ver31

Dr. Engelbert Besednjak (1894 - 1968), politik in publicist, voditelj krščansko socialistične stranke med Slovenci v Italiji, poslanec rimskega parlamenta. Leta 1928 je emigriral v Jugoslavijo. Od leta 1930 je deloval v Kongresu evropskih narodnih manjšin.
32
Gre za člane organizacije TIGR (Trst, Istra, Gorica, Reka). Več glej Zorko Jelinčič, Pod svinčenim nebom. Spomini tigrovskega voditelja, Goriška
Mohorjeva družba, Gorica 1994, 248 strani.
33
Dr. Lambert Mermolja (1894 - 1978), zobozdravnik v Gorici. V njegovi
ambulanti na Travniku je bila že pred vojno prava narodna postojanka, kjer
so se shajali mnogi zavedni primorski Slovenci. Kot somišljenika Osvobodilne
fronte so ga septembra 1942 fašisti aretirali. Zaprtje bil do kapitulacije Italije
septembra 1943.
34
Edvard Kardelj: Komunisti in vera /1943/. Ponatis iz Ljudske pravice
je v ARS, Odd. II, sign.: AS 1887, Zbirka narodnoosvobodilnega tiska, št. 304
-307.
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niki, več naporov za pritegovanje proletariata tako industrijskega kakor podeželskega, več ideološkega dela). V pogledu
agitacije in propagande smo udarili krepkeje po angleški reakciji in izvedli diskretno pojasnjevalno kampanjo o londonskem paktu 1. 1915 ter povojni angleški politiki. Pričeli smo
krepkeje poudarjati zahtevo po priključitvi k Jugoslaviji in
postavljati v ozadje naše "rezerve" ali bolje to kar dela pri ljudeh, ki čaršije niso izkusili, vtis rezerv (kakšna naj bo nova
Jugoslavija). Hkrati pa seveda močneje poudarjamo Rusijo
kot voditeljico Slovanov.
K tem našim ukrepom predlaga tov. Tomaž še marsikaj, o
čemer bo sam pisal. Najvažnejši in najboljši njegov predlog je
organizacija nekakih okrožnih plenumov OF, v katere bi pritegnili poleg dosedanjih OK OF (ki so večidel identični z OK
KPS) še čim več dobrih elementov iz vrst srednjih in premožnih kmetov ter malomeščanstva. Taka razširitev baze v zvezi z
vsemi gornjimi ukrepi bi gotovo dala rezultate.
4./ Trst. Tovariš Vlado35 se zdaj nahaja proti naši volji že
skoro 4 mesece v Trstu. Poročilo36 nam je poslal le eno kmalu
po pričetku dela v Trstu; v tem poročilu je dal zelo ugodno
sliko o moči tržaške KP1. Pred nekaj tedni pa je nenadoma
prišla prva in kmalu nato druga pošiljka proizvodov nove tržaške tehnike. Razveselili smo se napredku. Ko pa smo študirali vsebino teh publikacij37, smo se zgrozili. Vse sektaštvo
starih davilistov38 je v njih razšopirjeno. Čudili smo se, kako
se je moglo v Vladini prisotnosti kaj takega zgoditi in smo
napisali dve obširni pismi. Oglejte pa si tudi vi podrobno te
publikacije in napišite, če vam čas dopušča, še z vaše strani
kritiko sektaške linije, ki so jo v Trstu ubrali. Upamo, da se
bo med tem tudi tov. Quinto39 oglasil. Neugodna ocena s treh
strani bo Davili gotovo dala misliti.
Vendar je jasno, da z nekaj pismi stvar ne bo opravljena.
Vso organizacijo v Trstu bi bilo treba ozdraviti. Treba bi bilo
človeka, dovelj krepkega, da bi potegnil težki Davilin voz iz
35
36

Branko Babic.
Pismo dne 11. aprila 1943. Glej Dokumenti, knj. 6, dok. št. 69, str.
175-37 178.
Gre za liste: La lotta (glasilo tržaškega obalnega komiteja KPI), Il Lavoratore (glasilo federalnega Komiteja KPI v Trstu) in La Donna nuova. Glej
Dokumenti,
knj. 7, dok. št. 189, str. 573 - 577.
38
Vincenco Marcon - Davila, sekretar obalnega komiteja Komunistične
partije Italije v Trstu (Commitato Littorale PCI di Trieste).
39
Umberto Massola.
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blata. Kdo naj bi to storil? Mi takega človeka nimamo. Tov.
Quinto trpi na silnem pomanjkanju kadrov in je malo upanja,
da bi izpolnil obljubo, ki jo je v tem pogledu dal še v zgodnji
pomladi (da bo poslal novega sekretarja za Commitato Littorale). Morali bomo storiti največ mi sami. Naše vmešavanje pa
bi znalo naleteti v Trstu na odpor. Ali ne bi kazalo tov. Quintu
predlagati, da nam da polnomočje inštruktorjev za Commitato
Littorale? To pa bi morali predlagati vi.
5./ Naša selitev. Ravno tržaško vprašanje nas je privedlo
do zaključka, da je treba naglo izvesti načrt preselitve, ki smo
ga že dolgo razmišljali. Smatramo namreč, da je vojska (ki
nas je edina zadrževala na severu) odslej manj potrebna našega vmešavanja, kakor pa Trst. Poleg tega bo Trst s stalnim
poglablanjem italijanske nacionalne krize postajal v prihodnjih tednih in mesecih še važnejši. Sklenili smo zato takojšnjo
preselitev na jug (tov. Tomaž se s tem strinja). Preselitev bo
imela tudi ugodne posledice kar se tiče zveze z vami (razdalja
se zmanjša skoraj za polovico) pa tudi za zvezo s tov.
Quintom. Povrhu vsega se bomo s tem približali tudi naravnemu težišču VOS-ovega dela.
6./ Radio. Naenkrat smo zdaj z aparati dobro založeni in
vse kaže, da bomo v kratkem še bolje. Zato pošiljamo stari
aparat s tov. Džidžijem40 vred nazaj k vam (kakor je najbrž
zaradi nesporazuma zahteval tov. Matija41 v dopisu na štab
POZ). On nosi s seboj pismena in ustmena navodila, da bomo
ustanovili radio-zvezo s pomočjo angleških aparatov. Če smatrate za potrebno, bi s prihodnjo pošto lahko poslali tudi enega izmed angleških aparatov. Prepričani smo, da tečejo zadnji
tedni, ko smo brez take zveze. Naši in vaši radiotehniki in
telegrafisti naj se potrudijo, da bo ta zveza od 1. avgusta dalje
brezhibno poslovala.
7./ VOS, ZKM in AFŽ. Vse te tri linije so v najboljšem teku. Pravilno ste nas opozorili na sektaško napako v prvi ženski okrožnici42, ki smo jo bili prezrli. V ostalih dokumentih
AFŽ "boja proti možem" ni bilo. Delo na terenu povsod napreduje in rastejo odbori AFŽ z zadovoljivim tempom. Podrobneje
poroča nova sekretarka tov. Katja.- Še bolj naglo napreduje
40

Silvo Hrast.
Ivan Maček.
42
Okrožnica Pokrajinskega odbora SPŽZ za Primorsko dne 17. maja
1943 o organiziranju žena. Glej Dokumenti, knj. 7, dok. št. 56, str. 156 157.
41
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ZKM. Ženska mladina v ZKM in v AFŽ rešuje položaj v marsikaterem okrožju, kjer so med odraslimi večje vrzeli. Po vsej
pokrajini je mladina izvedla krasne napisne akcije in razmetavanje letakov za 22. junija. V goriški okolici so dekleta razmetala tisoče slovenskih zastavic in poleg njih podtikala za
vojake, ki bi jih pobirali, naš italijanski list "Pace e liberta"43.
List se je med vojsko zelo razširil in napravil globoko vtis.
(Odslej ga bomo izdajali tedensko.) - VOS se je kot organizacija končno rodil po prizadevanju tov. Urbana44. On nam je
končno dal to, česar nam nihče drugi doslej ni mogel dati,
namreč praktične prijeme, ki jih je izdelala ljubljanska praksa. Tako so se pričela po nekaj tednih njegovega dela stekati
poročila v vedno večjem številu. Nastale so najrazličnejše
kartoteke in podobno. Poleg tega smo imeli srečno roko pri
izbiri naslednika za tov. Strelo. To je tov. Maks45 (ki je s tov.
Janezom46 pobegnil iz Gonarsa). Ta se kot bataljonski komandant ni obnesel, vse pa kaže, da ima tisti posebni dar za
VOS. Ob pomoči tov. Urbana in zdaj tov. Štefana izgleda, da
bo postal dober načelnik PK VOS.
Tovariša Urban in Mara47 sta tu oba zelo pridno delala in
nam mnogo koristila. Če ne bi prišli novi tovariši s Tomažem,
bi ju zelo pogrešali. Novi kadri, ki ste nam jih poslali pa so
nas več kot potolažili za izgubo. Izgledajo odlični (tov. Primož
je razočaran, da med njimi ni Vesne48). Skratka: zavel je pri
nas veter optimizma - prepričani smo, da bo delo napredovalo
kar skokoma.
Tov. Tomaž se je lotil pomoči z njegovim značilnim elanom
in smo prepričani, da nam bo mnogo koristil. Zelo pozitivno je
pri njem tudi to, da ima zaradi bivanja na Štajerskem in Dolenjskem širši pregled nad celotnim gibanjem in mnogo izkušenj.
Zveza s tov. Quintom je obupna. Pri nas ležijo vsa tri zadnja pisma49 tov. Krištofa namenjena Quintu. Edini, ki ima
zvezo z njim je tov. Vlado, z njim pa ni redne zveze že 4 mese43
Gre za list: Pace e liberta.
44
Dr. Marijan Dermastia.
45
Miro
Pere.
46
Boris Kraigher.
47
Mihaela Dermastia.
48
Vesna
Stranic.
49

Glej dok. št. 4, op. 14.

Verjetno pisma dne 28. januarja, 1. marca in 26. aprila 1943. Glej
Dokumenti knj. 5, dok. št. 109, str. 324 - 325 in knj. 6, dok. št. 2, str. 9-12
ter ARS, Odd. I, sign.: AS 1487, CK KPS.
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ce. Čim se končno z njim snidemo in pridemo poleg tega v
bližino Trsta, bomo stvar uredili na vsak način. V polni meri
se zavedamo velikanske in z vsakim dnem rastoče važnosti te
zveze za deda50. Zato nas tem bolj boli, da ne funkcionira in
se bomo tem bolj potrudili, da jo vzpostavimo in redno vzdržujemo.
Vaš očitek, da PK kot kolektiv ne posluje je osnovan. Tov.
Ahac je že tretji mesec pri četah, tov. Vlado pa skoro 4 mesece v Trstu. Od članov PK je v sedanjem sedežu PK prisoten
edini tov. Matevž51. Delo sta si zato razdelila lahko edino s
tov. Primožem in sicer tako, da vodi tov. Matevž organizacijske posle (tehnika, radio, nabave itd.) ter Okrajni odbor za
Srednjo Primorsko (ki je v bližini in ga je mogoče obiskovati
dovelj često), tov. Primož pa vse partijsko dopisovanje in agitprop. Ali je bilo mogoče kaj drugega?- Seveda sodeluje pri
sklepih tudi tov. Ahac, kadar pride k nam. Dokler ni odšel k
brigadam, smo imeli dnevne seje PK, ko je bil zadnjič pri nas
prav tako.
Glede očitka, da tovariša Vladota "gonimo po terenu" in
"odrivamo od dela" ter da je tega kriv tov. Primož, pa moramo
ugotoviti, da te trditve ne odgovarjajo resnici. Nasprotno. Tov.
Vladota prosimo že vse štiri mesece, naj pride nazaj, v zadnjem pismu smo že celo rabili izraz "rotimo Te, da prideš"! V
dokaz prilagamo vso našo korespondenco s tov. Vladom v
času njegovega bivanja v Trstu.
Več podrobnega o partijski organizaciji to pot nismo napisali, ker jo bomo po nasvetih tov. Tomaža spet spremenili.
Zaenkrat je najvažnejše to, da je organizacija Okrajnih komitetov dala odlične rezultate. Ti so bolje porazdelili okrožne
kadre, ker so od bliže poznali potrebe posameznih okrožij in
so tako poživili marsikako okrožje, ki je spalo.
Te dni se je zgodila na sosednji karavli nesreča. Tov. Mirko je po neprevidnosti sprožil brzostrelko in ranil tri prisotne
tovariše med njimi tov. Ahaca in enega od padalcev. Tov.
Ahac je ranjen v kost pod koleno, je pa sam krevsal nekaj sto
metrov. Upamo ga kmalu ozdraviti.
Še enkrat prosimo za tov. Vesno, ki bi jo zelo rabili. Pri
mladinskem kadru pri nas je namreč treba upoštevati dejstvo, da tukajšnji mladinci politično počasneje rastejo, ker jim
50
51

Šifra za Kominterno.
Anton Velušček.
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manjka osnovne izobrazbe in ne dojemajo vedno naše literature. V brigadah je zato postalo osnovno delo Skoja, da organizira krožke za likvidacijo analfabetizma.
Na dan druge obletnice vojne med Sovjetsko zvezo in
Nemčijo je edinica 5. UB Simona Gregorčiča postavila zasedo
v dolini Trebuše in potolkla 17 kvestorinov. Zaplenila je tri
brzostrelke, 15 pušk, 9 Beret, 9 karabinjerskih pištol, 30
bomb, 900 nabojev za puške, 300 za brzostrelke, 200 za pištole itd. (Akcija na most čez Bačo, ki je zgoraj omenjena, se je
izvršila 7. junija).
Smrt fašizmu - Svobodo narodu!
S tovariškimi pozdravi
Primož,
Matevž,
Ahac
P. S. Dne 1. julija je minerski vod 6. UB porušil četverni stolp
daljnovoda iz Doblarja t. j. stolp, ki tvori križišče daljnovodov
za Kras, Ajdovščino in Podgoro. Stolp se nahaja v neposredni
bližini Gorice v smeri Solkana. Odtod dobiva tok tržaška in
goriška industrija.
Dne 6. julija je isti minerski vod razrušil tri stolpe istega
daljnovoda v smeri Krasa.
Priloge52: korespondenca PK s sekretarjem tov. Vladom /od
15. III - 15. VII. tiskovine primorskih tehnik:
Primorski poročevalec št. 5 in 6
Kmečki glas št. 1
Slovenka št. 2
Mladina št. 1
Komunisti in osvoboditev Primorske
(šesta brošuraprim. agitprop)
rokopis Ljudske pravice-primorska
izdaja št. 6-7
NB. Opozarjamo na reportažo tov. Ahaca o sprejemu partizanov v Benečiji, ki je objavljen v naši izdaji "Kmečkega glasu"53. Bil bi vreden ponatisa v centralnih publikacijah.
52

Prilog ni.
Gre za članek V slovenski Benečiji v Kmečkem glasu. Primorska izdaja, leto I, št. 1, 1. junija 1943 (ARS, Odd. II, sign.: AS 1887, Zbirka NOB
tiska).
53
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ŠT. 34
PISMO ČLANA IZVRŠNEGA ODBORA OF ZORANA POLIČA
DNE 8. JULIJA 1943 ČLANU POVERJENIŠTVA IZVRŠNEGA ODBORA OF ZA LJUBLJANO DRAGU PUSTIŠKU1

Položaj 8. 7. 43.

Dragi Salvo!2
Upam, da se ne boš razburjal, ker ti toliko pišem. Zadnja
pisma3, ki so bila odgovor na tvoje in Majino4 poročilo, sem
pisal takoj po prejemu pisem5. Smatral sem namreč, da so
vam pojasnila nujno potrebna. Navodila so bila seveda v soglasju z našimi. Ker pa je potrebno, da je v teh stvareh popolno soglasje sem, po predhodnem razgovoru z našimi, imel
razgovor s P[artijci]. Po tem razgovoru je Peter6 takoj napisal
Soči7 pismo8. Da bo tudi vam stvar popolnoma jasna, ti bom
na kratko napisal kako smo se dogovorili in kar je Peter sporočil tudi Soči.
1. Glede vašega stika in sestajanja je popolnoma v redu.
Vaša naloga je, da bo res vse vključeno aktivno v fronto. Dalje
morate aktivno posegati v sredino. Interne stvari urejate sami, skupna navodila pa morajo biti, kakor že doslej, samo po
skupni liniji. Vključitev celotnih društev izvedite na način,
kakor si predlagal oz. če najdete drug boljši način pa drugače. Vsekakor pa je to odvisno od vas, kakor to pišem že v zadnjem pismu9. Povezanost mora biti ozka in iskrena. Soča je
dobila navodilo, da niti ona niti Groga10 ne ovirata vašega
sestajanja, temveč, da stremita za tem, da se teh vaših ses1
Izvirna kopija je v ARS, Odd. II, sign.: AS 1743, Osebni fond Zorana
Poliča.
3
Drago Pustišek.
3
Glej dok. št. 20 in 26.
4
Jelica Vazzaz.
s
Glej pismi Draga Pustiška in Jelice Vazzaz dne 30. junija 1943. Dokumenti, knj. 7, dok. št. 230, str. 703 - 704 in št. 235, str. 714 - 716.
6
Boris Kidrič.
7
Mira Tomšič.
8
Glej dok. št. 30.
9
Glej op. 3.
10
Leopold Krese.
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tankov udeležita in tam vzpostavita tesnejši stik z vami vsemi. Poudaril sem, če bi čim večkrat uporabili tak način stika,
bi marsikatera stvar odpadla, ker bi bilo popolno zaupanje.
Ne sme pa biti ta stik nikaka kontrola, ampak ga porabite res
za to, da se čimbolj zbližate, da se spoznate in da odstranjate
vse zapreke, ki bi ev. ovirale iskreno sodelovanje. Uporabite te
stike predvsem za ideološka razpravljanja. Toliko v grobih
obrisih. Če bodo potrebna podrobnejša navodila, bom pisal.
Prosil sem tudi Sočo za poročilo. Bistveno je, da naši ljudje
čutijo, da sodelujejo res po svobodni odločitvi in tudi z lastno
iniciativnostjo.
2. Glede P[artije] je važno, da postavljate stvar v smislu
izjave11. Vsaka agitacija z vaše strani bi samo škodovala. Tudi
Soča je dobila navodilo, da ne bi kaj takega zahtevala od vas.
Mora pa tistim, ki bi jo hoteli pobliže spoznati, pomagati pri
tem. Vaša naloga je, da njeno vlogo pravilno postavljate. O
tem smo tudi že pisali, zato ne bo nobena težava.
3. Glede sok[olske] pom[oči] je želja, da jo polagoma likvidirate, namreč v tem smislu, da ne nastopa kot posebna institucija. Pojasnil sem tvoj predlog, ki obstoja iz treh točk
(druš(tvena) bl[agajna] v teren[skih] odb[orih], eden v
gl[avnem] odb[oruj SNP, eden v fin[ančni] komi[siji]) in so se
strinjali. Vaša naloga je torej, da tvoj predlog res izvedete.
Delitev ostane po društvih, obračun pa predloži blag. SNP
odboru. Soča je dobila navodilo, da se ne peča z višino vaših
podpor, ampak da je to vaša stvar. Jasno pa je, da previške
oddajate naprej. Mora pa biti preskrba osigurana kakor doslej. Tu mislim, da nimam kaj več dodati. Smatram, daje tvoj
predlog popolnoma na mestu in če ga boste res izvedli bo
stvar popolnoma v redu. Bo pa tudi prav tako, da ne bi res
prišlo do kakih večjih ločitev.
V ostalem pa ne bi hotel posegati v vaše odločitve. Uravnavajte samostojno, ker to bo edino pravilno. Zvonko12 naj
čimprej sporoči tudi svoje mnenje. Tudi če bodo še kakšne
težave, pišite takoj.
Na več strani sem že prosil za ruske učbenike, ker jih tu
zelo potrebujemo. Če moreš ti kaj urediti po svoji strani se

11
Misli t. i. Dolomitsko
13
13 Viktor
1•|••• Repič
D,.„,/
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izjavo. Glej dok. št. 3, op. 7.

potrudi in ob priliki pošlji. Priložen listek dostavi mami od
male13.
Prav prisrčne pozdrave vsem!
S. f. s. n.
Zdravo!14

ŠT. 35
PISMO ČLANA POVERJENIŠTVA IZVRŠNEGA ODBORA OF
ZA LJUBLJANO DRAGA PUSTIŠKA DNE 8. JULIJA 1943
ČLANU IZVRŠNEGA ODBORA OF ZORANU POLIČU1

6

Lj. 8. VII. 43.
Dragi Marko!2

Danes sem prejel Tvoje pismo od 3. VII.3, včeraj pa od 28.
VI. . To je moje šesto pismo.
Najpreje bi Ti opisal splošno stanje v Ljubljani. 21. VI. so
ženske izvršile akcijo5 za vrnitev internirancev in proti mučenju. Ker je prevzel posle ravno novo došli komisar Lombrassa6, je bil čas za tako akcijo še posebno ugoden. Ženske so se
zbirale po ulicah okoli komisarjata. Pred komisarjat sam pa
niso mogle, ker so bile vse ulice, ki peljejo do tja blokirane.
Okupatorjevi vojaki so jih sprejeli s puškinimi kopiti in briz4

13

Hüda Jezeršek-Polič.
Pismo ni podpisano. Pisal gaje Zoran Polič.
Izvirnik, napisan s črnilom, je v ARS, Odd. II, sign.: AS 1743, Osebni
fond Zorana Poliča. Pismo je oštevilčeno s št. 6 zaradi preverjanja pošte.
1
Zoran Polič.
• 43 Glej dok. št. 17.
Pismo s tem datumom verjetno ni ohranjeno.
5
Gre za demonstracije ljubljanskih žena pred sedežem italijanskega visokega komisarja za Ljubljansko pokrajino in štaba XI. armadnega zbora ter
pred škofijo za izpustitev slovenskih internirancev iz koncentracijskih taborišč v Italiji. Več glej Marica ••••, Od protestnih komemoracij do množičnih
demonstracij. Junaška Ljubljana 1941-1945, Druga knjiga, Ljubljana 1985,
str. 195-196.
6
Giuseppe Lombrassa. Dne 15. junija 1943 je nasledil dotedanjega Visokega komisarja za Ljubljansko pokrajino Emilia Graziolija.
14
1
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galnami. Ko ženske niso uspele priti do komisarja, so odšle
proti škofijskemu dvorcu intervenirati pri škofu. Toda tudi
škofijski dvorec je bil zastražen in čakal jih je enak sprejem
kot pred komisarjatom. Skozi okna škofije pa so prizor opazovali razni višji duhovniki in se smejali pretepanju žensk kar
je izzvalo pri ženskah veliko ogorčenje. Nekaj žensk so tudi
zaprli. Računa se, da se je akcije udeležilo okoli 2500 žensk.
Škoda je le, da niso bile bolj kompaktne, strnjene. Pomen te
akcije je predvsem v tem, da je uspela vkljub temu, da se je
okupatorska in domača izdajalska propaganda (ustna) z vso
intenzivnostjo borila proti akciji. Italijani so namreč proglašali, da vodijo spiske, kdo od internirancev pride domov. Ženske
so seveda zelo navalile na razne okupatorjeve urade, ki so jim
postregli rade volje z informacijami. Večini so obljubili, da
pride njihov svojec domov, da manjka samo še podpis ali neka informacija itd. Nekaterim so celo trdili, da gredo lahko
čakat na kolodvor, češ da so ga že poklicali in da mora priti
vsak čas;- morda jutri, pojutrišnjem. Seveda je pa bila vse
skupaj potegavščina, kateri so nasedle tudi mnoge naše aktivistke. Razumljivo pa je, da so ženske, ki so imele prihod
svojca že obljubljen (pa čeprav ni prišel) nastopale proti akciji, posebno, ker so okupatorji po prvi slični akciji, ki se je
izvršila približno mesec dni preje, zagrozili; (po časopisju)7, da
če se še enkrat izvrši taka akcija, ne bodo nikogar več izpustili.
Te grožnje pa sedaj niso izpolnili, ampak so izdali lepak
pod naslovom "Skrita past za Slovence", kjer trdijo, da ni res,
da bi se internirancem slabo godilo in da ni res, da jih ne
pošiljajo domov, ampak nasprotno, interniranci se stalno
vračajo. Vse skupaj je samo komunistična past za Slovence, s
katero hočejo Slovence prepričati o neredu in skorajšnjem
razsulu Italije in izzvati poštene Slovence, da bi se zanje borili. Torej v primerjavi z opozorilom - grožnjo po prvi akciji kar
kapitulacija!
Miha širijo, da so akcijo žen raznih slovenskih narodnih
društev izrabili komunisti za svoje namene. Poleg tega pa, da
so Italijani izjavili, da radi te akcije tri mesece ne bo nikogar
domov. Tu so se pa pošteno opekli, ker so ravno te dni pričeli
7
Opozorilo "prebivalstvu, naj se vzdrži vsakih manifestacij te vrste (ženske pred Armadnim zborom, Visokim komisanatom), da se izogne strogim
ukrepom, ne izključujoč niti tega, da se izpuščanje internirancev ukine" je
bilo objavljeno v listu Jutro. Ponedeljska izdaja 17. maja 1943, XXI, str. 2.
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prihajati zopet transporti. Ali je k temu pripomogla akcija ali
ne, ne vem. Sigurno pa ji ni škodovala.
Pokazala pa se je pri tej akciji zopet napaka in sicer, da jo
naši aktivisti in aktivistke niso znali izrabiti za delo med sredinskimi masami. Nudila se jim je pri razgovorih o tej stvari
prilika spoznati najširše množice in z ozirom na ta spoznanja
pridobiti in navezati na fronto nove ljudi ali jih vsaj odvrniti
od reakcije. Naši ljudje so pa šli samo okoli frontašev, ki so že
tako in tako njihovi.
Da popravimo te napake in da nam bi se končno le posrečilo pripraviti naše ljudi za delo med sredino (neorganizirano),
bomo prirejali še slične akcije pri katerih se bo lahko zainteresiralo vse poštene Slovence (Protest v gledališču proti
D'Annunzijevi drami "Jorijeva hči", teden za internirance itd.).
Prilagam letak8 proti D'Annunziju, ki sem ga pravkar dobil.
To akcijo sem Ti tako izčrpno opisal zato, ker nudi precej
dobro sliko splošnega položaja v Ljubljani z ozirom na okupatorja, domače izdajalce in nas.
Sedaj Ti bom pa dal pregled še posebnega delovanja vsakega teh činiteljev.
Okupator. Lombrassa in Gambara9 hočeta veljati pri ljudstvu kot demokrata - antifašista. Dobiti hočeta pri ljudstvu
zaupanje in tako oslabiti odpor. Lombrassa je takoj ob prihodu podaljšal policijsko uro do lih zvečer in zopet dovolil telefon. Menda bo dovolil tudi kolesarjenje. Ljudje precej nasedajo njuni igri. Mi pa jih opozarjamo predvsem, da se mučenje v ječah še ni končalo in podobno. Vsekakor sta še mnogo
bolj zahrbtna kot sta bila Grazioli in Robotti10 in kot taka
nam še nevarnejša. Treba jih bo mnogo razkrinkovati.
Bega. O begi se ne sliši dosti. Sicer se še vidijo v Ljubljani
uniformirani bega, toda jih je že mnogo manj. Verjetno so šli
kam na teren mašiti luknje. Zanimivi so edino njihovi poizkusi za sporazumi. O tem ste pa že tako obveščeni11. Izgleda, da
bo počasi vse prejadralo k modrim (v tem še obstoja njihova
8
Ciklostilirani letak: Proč z D'AnunzzijemI Na slovenskem odru... Osvobodilna fronta je v ARS, Odd. II, sign.: AS 1887, Zbirka narodnoosvobodilnega tiska, šk. VII.
9
Gastone Gambara je postal poveljnik italijanskega XI. armadnega korpusa II. armade 16. decembra 1942.
10
Mario Robotti je bil poveljnik italijanskega XI. armadnega korpusa II.
armade od konca leta 1940 ali začetka leta 1941 do 12. decembra 1942.
11
Pismo Draga Pustiška dne 16. junija 1943 Zoranu Poliču. Glej Dokumenti, knj. 7, dok. št. 174, str. 510.
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nevarnost) v kolikor se jih ti radi prevelike skorumpiranosti
ne bodo ubranili. Bega je v glavnem odigrala.
Miha nam je poslal sigurno najnevarnejši in najdelavnejši
nasprotnik. Izdajajo mnogo letakov, katere spravljajo med
najširše množice pa tudi ustno propagando imajo močno.
Njihov letak12 na sokole, ki sem Ti ga poslal si menda prejel.
Iz njega najbolje spoznaš njihova najnovejša gesla, med drugimi tudi tesno naslonitev na slovansko Rusijo. Dobro bi bilo,
da bi čimpreje poslali odgovor v obliki letaka. Midva z Žanetom13 bova poskusila medtem napisati kratek odgovor za
S[lovenski] P[oročevalec].
Sokolom (zaenkrat sem samo tu ugotovil) pošiljajo številke
z obvestilom, da bo pod to številko mobiliziran, odnosno, bo
pri njih pod to številko voden in deloval. To so dobili tudi
mnogi sokoli, ki so frontni aktivisti.
Tudi katoliška sredina je postala zelo živahna. Menda je
Gosar14 njen idejni vodja. Baje so tudi Finžgarja15 precej pridobili. V glavnem se pa poslužujejo istih gesel kot nacionalna
sredina.
Po demisiji vlade v Londonu so bili precej "poklapani", ko
je pa bila nova vlada zopet z Mihajlovicem so zopet dvignili
glave. No, zdaj imamo pa spet dosti snovi, da jim glave nekoliko pripognemo. Sem radoveden, kako se bodo razveselili
naših Angležev16. Sicer pa oni že par dni širijo, da so pri njihovih oddelkih Angleži. Ali so morda pri obojih? Sedaj so se
menda, če smemo verjeti govoricam, njihove glavne sile naselile pod Krimom.
Mi izdajamo sedaj mnogo vsakovrstne literature. Tudi trije
letaki17, ki ste nam jih poslali so že na terenu. Izdajamo tudi
čisto male listke na katerih je tiskano kratko važno radijsko
poročilo ali izjava s kratkim komentarjem. Toda še vedno se
opaža, da ljudje te literature ne znajo ceniti in da pride kveč13
13
14

Glej dok. št. 20, op. 9.
Viktor Repič - Zvonko.
Dr. Andrej Gosar (1887-1970), pravnik, politik in sociolog, od leta
1929 profesor za ekonomijo in sociologijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani.
Leta 1941 se ni hotel pridružiti Osvobodilni fronti, prav tako se ni priključil
beli gardi.
15
Fran Šaleški Finžgar (1871-1962), teolog, pripovednik in dramatik.
Med 16drugo svotovno vojno se je opredelil za OF.
Misli britansko vojaško misijo. Glej dok. št. 3, op. 9.
17
Misli letake: Slovenskemu narodul, Našim zapeljanim bratom, in Reši
sel. Glej dok. št. 10, op. 2.
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jemu do naših aktivistov, ki jo zažgejo, namesto, da bi jo širili
naprej med sredinske elemente, katerim predvsem je namenjena večina te literature. Posluževati bi se morali vseh mogočih sredstev, da bi prišla literatura res med sredinske mase;
med drugimi prijateljske odnose pa tudi podtikanja. Vsi naši
napori bodo sedaj obrnjeni na to, da popravimo to napako,
poleg tega pa da ojačimo ustno propagando.
Splošno stanje med sokolstvom se od časa, ko si odšel, ni
bistveno spremenilo. Zadnje čase smo imeli opravka predvsem z urejevanjem naših notranjih odnosov. Zdaj se bližamo
k zaključku. V ponedeljek 11. VII. imamo drugi sestanek s
tov. part[ijci] in bomo stvar dokončno uredili, nakar se bomo
z vso silo po frontni kot po sokolski strani vrgli na pridobivanje sredine. Mogoče bo skupno delo v tem pravcu imelo boljše
uspehe.
V prejšnjem pismu sem Ti poslal statistiko18. Danes Ti pošiljam izpolnitev za Mo[ste].

vezani
čl. čla. m. ž.
n. n.
Ao. 121 27 6
VI.

nevezani
čl. čla m. ž.
n. n.

pre gnani
čl. čla m. z.
n. n.
18 2 6

Partiz.
čl. čla m. ž.
n. n.
••. 9
VI.

skupaj
čl. čla m. ž.
n. n.
150 29 12 -

zai Dridobiti
čl. čla m. ž.
n. n.
28 11 -

18

ustreljeni
čl. čla m. ž.
n. n.
.
2 -

Glej dok. št. 20, op. 24.
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nasprotniki
organiza.
čl. čla m.
n.
vio. 7 6 VI. 18 -

ž.
n.
-

simpat.
čl. čla m.
n.
1
1 10 -

ž.
n.
-

V tukajšnji moji statistiki še tudi niso vneseni podatki nasprotnikov na V[iču]. Ne morem se spomniti ali sem v Tvojo
vnesel ali ne, zato Ti naknadno javljam tudi to v zgornjem
pregledu. Ne vem, če sem Ti že raztolmačil razliko med vezanimi in nevezanimi. Vezane smatramo tiste sokole, ki so na
fronto že vezani, nevezani so pa tisti, ki so vezani samo na
društvo, na fronto pa še ne.
Glavne težave radi preureditve notranjih odnosov mislim,
da smo sedaj premagali. Tudi Borut19 in Rado20 gladata že
precej drugače na nove odnose kot v začetku. Takoj po našem
drugem razgovoru s part, (upam, da zadnjem o tej stvari) Ti
bom čisto izčrpno poročal o končni ureditvi.
21

Ko sem sestavljal gornjo šifro sem se spomnil, da sem moral v zadnjem šifriranem pismu narediti napako. Mislim, da
sem v geslu izpustil predzadnjo črko. Sporoči, če si ga vseeno
razbral.
V svojo obrambo Ti povem, da si tudi Ti zadnjič naredil
napako - zamenjal si vrstni red.
Poročilo o bojih na' Dolenjskem od 12. dec. 42 do 2. V. 43.
sem sprejel. Odposlal sem ga preko ostalega pover. Justinu22
na uporabo. Slavkotovih23 poročil še ni v Ljubljano. Pismi24

19 Janez Kramar.
Rudolf Rudolf.
Dve vrstici šifriranega besedila, ki se razrešeno glasi: Nasa zastopnica
za Vrhniko je Mila Plesnik, za Stari trg pri Rakeku Miloš Bencina. Besedilo je
razrešil Zoran Polič.
23
Vladimir Krivic.
33
Alojz Vrhovec.
34
Misli pismi Borisu Kocjančiču in dr. Joži Vidmarju, pravobranilcu Državnega pravobranilstva v Ljubljani z dne 19. junija 1943. Kopiji pisem sta v
ARS, Odd. II, sign.: AS 1743, Osebni fond Zorana Poliča.
20
51
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na prijatelja in šefa sem predal. Ali je Ata25 dobil kako pismo
pa še ne vem. Preko mene ne!
Kakšne vesti iz Gorenjske misliš, da naj bi dobivali ne
vem. Nekaj smo dobili od Mi...26 Tisto smo poslali tako Vam.
Kako gledate Vi na to stvar? Drugih poročil z Gorenjske še
nismo prejeli.
Z zvezo, ki jo imamo mi, si ne moremo dosti pomagati. Ali
imate kake konkretne naloge, ki naj bi se po tej zvezi izvršile?
Maja27 ni dobila nobenega pisma pa tudi dobila se ni z nikomer. Škoda!
Izroči prav prisrčne pozdrave Vsem!
Smrt fašizmu - Svobodo narodu
Zdravo!

Salvo28

ŠT. 36
NAVODILO POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA GORENJSKO IN KOROŠKO DNE 8. JULIJA 1943 OKROŽNIM
IN RAJONSKIM SEKRETARJEM PARTIJE IN OSVOBODILNE FRONTE!
Pokrajinski komitet KPS
za Gorenjsko in Koroško

Na položaju, dne 8. julija 1943.

NAVODILO OKROŽNIM IN RAJON. SEKRETARJEM PARTIJE IN OF
Dragitovariši!

25
Dr. Viktor Murnik (1874-1964), pravnik, telovadni organizator, vaditelj
in pisec. Leta 1905 je bil glavni pobudnik ustanovitve Slovenske sokolske

zveze.

26
37
38
1

Uredništvu ni uspelo ugotoviti imena.
Jelica Vazzaz.
Drago Pustinšek.
Izvirna kopija je v ARS, Odd. I, sign.: AS 1489, Oblastni komite KPS za
Gorenjsko, a. št. 956, šk. 1.
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I. ZVEZE
Vrstni red po stopnji važnosti.
1.) OK - PK legalna in vojaška zveza. Enkrat tedensko.
2.) OK - vsak rajon: legalna zveza. Ilegalna zveza s pomočjo terenskih kurirjev. Vsaj enkrat tedensko. V to svrho mora
imeti OK na razpolago vsaj 3 teren. kurir[je].
3.) OK - čete oz. bataljon. Ilegalna terenska in vojaška
zveza. Trikrat tedensko. V to svrho mora imeti OK na razpolago vsaj 2 teren, kurirja.
4.) OK - okrožna tehnika. Legalna in ilegalna terenska
zveza. Dvakrat tedensko 1 terenski kurir.
5.) Vsak rajon - čete oz. bataljon. Ilegalna terenska zveza
(in vojaška). Trikrat tedensko. V to svrho mora imeti vsak
rajon na razpolago vsaj 2 teren, kurirja.
6.) Vsak rajon - vsak sosedni rajon (istega ali drugega
okrožja) Legalna in ilegalna terenska zveza. Dvakrat tedensko. V to svrho mora imeti vsak rajon vsaj 2 teren, delavca.
7.) Legalci in ilegalci v rajonu - RK (oz. rajonski sekretar).
Večkrat tedensko.
8.) Okrožna tehnika - rajonske tehnike. Legalna zveza.
Ta načrt prikazuje idealno ureditev zvez na terenu. Temu
idealu se je treba čimbolj približati. Po tem načrtu bo imel OK
cea 6-8, vsak RK (oz. rajon, sekretar) pa 4 ilegalne terenske
kurirje na razpolago. Če štejemo, da ima OK 5 - 6 rajonov,
morajo imeti OK in vsi RK-aji cca 30 ilegalnih teren, kurirjev
na razpolago. Ta številka se zdi morda previsoka in nepotrebna. Toda z ozirom na prenapolnjenost čet z novomobiliziranci
in radi mobilizacije številka ni previsoka, je mogoča in je ravno radi prenapolnjenosti čet in radi možnosti nadaljne mobilizacije nujna. Torej je potrebno, vse okrožje do skrajnosti
zasititi s teren, kurirji.
Vsakemu rajonu je treba dati na podlagi naših navodil posebna navodila glede zvez in teren, kurirjev.
•. VPRAŠANJE ILEGALNIH KADROV
NA TERENU.
Pokazali bomo kako morate rešiti vprašanje konkretno na
vašem terenu. Poleg mobilizacije je to vaše osnovno vprašanje, ki je najtesneje povezano z mobilizacijo. Vsak rajon mora
mobilizirati oz. postaviti primerno število tovariš-ev (-ic) za
ilegalno delo na terenu. Vsak rajon mora imeti 5-6 občinskih sekretarjev OF, ki morajo v svojem predelu storiti isto
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delo, kot rajon, sekretar v rajonu. Razen tega je potrebno dobiti za organizacijo ZSM (ZKM), SPŽZ, SNP, NZ, itd. odgovarjajočega rajon, sekretarja in njegovega pomočnika. Tako bomo imeli v vsakem rajonu cca 10-14 ilegalnih tovariš-ev (-ic)
za delo na terenu - poleg ilegalnih teren, kurirjev. V okrožju
bomo tako imeli ilegalnih terencev cca 70-80. Ker starih kadrov praktično sploh ni, seveda ne bomo preveč izbirčni. Ilegalce mora odlikovati predanost osvobodilni stvari slovenskega naroda in delovnega ljudstva, discipliniranost, agilnost in
povprečni razum, kakor ga poseduje 80% ljudi. Kar se tiče
teoretične in politične podkovanosti, ne zahtevamo nič drugega, kot čut in ljubezen do ljudstva.
III. Tehnika
Po možnosti v vsakem rajonu je treba organizirati tehniko.
Ena od njih mora biti okrožna tehnika, ki mora imeti cca 4
tehnike, med njimi po možnosti stenografa za radro-poročila.
V to svrho je treba čim prej mobilizirati oz. potegniti iz čet
potrebno število tehničnega osobja in ga takoj odposlati na
odgovarjajoča mesta, da ustvari vse potrebne pogoje za delo.
IV. Točke 1., 2. in 3.2 bo mogoče uresničiti in izbira bo
primerna le, če bo izvedena masovna mobilizacija zlasti legalnih terenskih delavcev. Istočasno je treba pritegniti iz vrst že
mobiliziranih čim več ilegalcev, s čimer bomo obenem razbremenili čete neoboroženih.
V. Držati se principov organizacije pri pomoči in kontroli.
Ne skakati od enega rajona do drugega ampak izvajati kontrolo kolikor je le mogoče preko poročil terenskih delavcev,
vojske in celo teren, kurirjev. Osebni stiki preko kolektivnih
sestankov in klicanja rajon, sekretarjev in terenskih delavcev
k sebi.
VI. Kar se tiče N00, SPŽZ, ZSM (ZKM), SNP, NZ, Partije,
mobilizacije, intendance, Bele garde itd. se je treba brezpogojno držati "NOO in Partija"3, "Partijske šole"4, "Vprašanj -

2

Misli poglavja I., II. in III. zgoraj.
Gre za brošuro: Jakob /Oskar Savli/, Narodnoosvobodilni odbori in
Partija, junij 1943 (ARS, Odd. II, sign.: AS 1887, Zbirka narodnoosvobodilnega tiska št. 237).
* Glej dok. št. 5.
3
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direktiv"5, in "Kaj je in kaj hoče OF"6. Te stvari mora obdelati
vsak član OK-aja in RK-ajev do najmanjše podrobnosti in se
jih strogo držati nad čemer morajo voditi sekretarji OK-aja in
RK-ajev najstrožjo kontrolo. Pri vseh svojih direktivah naj vsi
terenski delavci stalno pozivajo na posamezne točke iz teh
brošur in navodil - že zato, da jih bodo prisiljeni vsi študirati.
VII. V zvezi z zgoraj navedenimi brošurami in direktivami
je treba preko vseh partijskih in OF organizacij v rajonih razviti najširšo kampanjo za študij teh brošur in direktiv. Prav
vsak član OF mora čimbolj podrobno predelati brošuro "Kaj je
in kaj hoče OF...", prav vsak član odborov SPŽZ, ZSM (ZKM),
NZ, SNP, N00 in Partije mora aktivno in pasivno predelati in
preštudirati "N00 in Partija", "Partijska šola", "Vprašanja direktive". Nam ne gre in nikoli ne sme iti za tem, da pozna
našo linijo in da se razume na organizacijo OF in Partije samo
kak rajonski sekretar ali še kak drug terenski delavec, ampak, da linijo naše borbe poznajo vsi člani OF, ves slovenski
narod, ter da se tudi na organizacijo razume in da zna organizirati vsak odbornik katerekoli organizacije OF in Partije. V
zvezi s to kampanjo nam morajo tov. rajonski sekretarji (in
okrožni) tedensko javljati uspehe te kampanje, v koliki meri
so množice Slovencev na terenu obvladale vso to snov v teoriji
in v koliki meri v praksi. Opozarjamo pa že sedaj, da to ne bo
lahka dolžnost in da bodo morali rajonski okrožni sekretarji v
zvezi s tem pokazati in razviti vse svoje organizacijske sposobnosti.
Smrt fašizmu - svoboda narodu I
Za PK KPS
Matija7 l.r. Lenart8 l.r. Jakob9 l.r.

5
6

Glej dok. št. 18.
Gre za brošuro: Jakob /Oskar Savli/, Kaj je in kaj hoče Osvobodilna
fronta slovenskega naroda. Izdal Pokrajinski odbor OF za Gorenjsko, 1. maj
1943 (ARS, Odd. II, sign.: AS 1887, Zbirka narodnoosvobodilnega tiska, št.
242).
? Maks Krmelj.
« Jože Sluga.
9
Oskar Savli.
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ŠT. 37
PISMO POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA GORENJSKO
IN KOROŠKO DNE 8. JULIJA 1943 ILEGALCEM IN LEGALCEM NA TERENU O DELOVANJU OBVEŠČEVALNE
SLUŽBE1
Pokrajinski komitet KPS
za Gorenjsko in Koroško

Na položaju, 8. julija 1943.

Dragi tovariši!
Z ozirom na nemško ofenzivo, ki je pred nami, dajemo,
sledeče direktive vsem ilegalcem in legalcem na terenu:
V času nemške ofenzive, torej naše difenzive, mora dobiti
vse delo na terenu splošno defenziven značaj. To pomeni, da
morajo naše organizacije in delavci zmanjšati vse delo na
vseh sektorjih na potrebni minimum - in vse organizacije ter
legalne in ilegalne delavce usmeriti predvsem v čimbolj še
funkcioniranje obveščevalne službe. Obveščevalna služba
mora biti vsa predvsem v službi vojske. Zato morajo tudi legalne in ilegalne zveze s terenom čimbolj še funkcionirati.
Smrt fašizmu - svoboda narodu!
Za PK KPS
Matija2 l.r. Lenart3 l.r. Jakob4 l.r.

1

Izvirna kopija je v ARS, Odd. I, sign.: AS 1489, Oblastni komite KPS za
Gorenjsko, a. àt. 1688.
a Maks Krmelj.
3
Jože Sluga.
4
Oskar Savli.
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ŠT. 38

POROČILO OKROŽNEGA KOMITEJA KPS ZA CERKLJANSKO DNE 8. JULIJA 1943 OKRAJNEMU KOMITEJU KPS
ZA SEVERNO PRIMORSKO1
Okrožni Komitet, št. I.2
Na terenu: 8. julija 1943.
Dragi tovariš Jaka!3
Potrjujem prejem Tvojega pisma4 in sledečih okrožnic: od
PK-ja z dne 23/6/43. "Vsem okrožnim odborom"5, od POOF z
dne 25/6/43. "Vsem Okrožnim odborom OF"6. Dalje od Obvešč. Centra POZ7, in "Radijski vestnik", hvala. Sporočam Ti
sledeče:
1./ Vse poslane nam okrožnice smo na sestanku OK-ja
natanko proučili kar se bomo tudi potrudili, da spravimo vse
to v življenje, kar bo v naši moči tako, da bo delo postopno
napredovalo v smislu teh direktiv.
2./ Partija; Tekom zadnjega časa nam je okupator aretiral
tri člane Partije, med njimi tudi sekretarja RKja št. I., v vrstah
kandidatov se je število povečalo od 13 sedaj obstoječih je
naraslo na 30 kandidatov, ki so povezani v 5 kandidatskih
skupin, ostali pa so še nepovezani, ker so preveč oddaljeni,
oziroma raztreseni po terenu. V smislu aktivnosti so vsi kakor
člani isto tudi kandidati, vestni izvrševalci svojih dolžnosti, ki
so jim poverjene, naj si bo to v političnem kakor tudi drugem
pogledu.
1

Izvirnik je v ARS, Odd. II, sign.: AS 1638, Oblastni Komite KPS za Primorsko, šk. 532/II, 1.
2
Cerkljansko.
3
Albin Kovač - Jaka Gorjanc, Jaka Baski.
4
Pisma uredništvu ni uspelo najti.
5
Okrožnica PK KPS za Primorsko dne 23. junija 1943 vsem okrožnim
odborom o postavljanju okrožnih tehnikov in rajonskih kolporterjev je v ARS,
Odd. II, sign.: AS 1638, Oblastni Komite KPS za Primorsko, šk. 532/1.
6
Okrožnica pokrajinskega odbora OF za Primorsko dne 25. junija 1943
okrožnim odborom OF o finančnem poslovanju. Glej Dokumenti, knj. 7, dok.
št. 202, str. 621 -624.
7
Primorska operativna cona. Uredništvu ni uspelo ugotoviti za kateri
dokument gre.
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3./ Delo OF se bistveno ni mnogo spremenilo, v glavnem
se je nanašalo sedaj za čim večjo nabavo vse potrebne opreme
za našo narodno Vojsko, to je čevlji, perilo in kar je bilo mogoče tudi sanitetnih potrebščin itd., tako da so nam izdatki
prišli na precejšnjo višino tekom tega meseca, ves material
smo oddali VI. U. B. Ifvana] G[radnika], ko se je nahajala na
našem sektorju. Kljub temu, da smo bili z zgoraj navedenimi
stvarmi precej zaposleni, je politično delo potekalo nemoteno
dalje. Imeli smo vrsto sestankov po liniji OF, SPŽZ kakor tudi
s kandidati in partijci, seveda, da so nas pri vsem delu vedno
spremljale težave, ki jih je pa vedno dovolj po terenu pa naj si
bo to v enem ali drugem pogledu.
4./ Z ozirom na skupino zelenega kadra o katerem sem Ti
poročal v poročilih z dne 18/6/43.8, ki se nahaja na našem
Rajonu št. L, nam da vedno več misliti, potrudili smo se kar
je bilo v naši moči, da bi stopili z njimi v stik in to na miren
način uredili, a se nam ni posrečilo, naprotno: so prišli do
naših terenskih aktivistov na dotičnem sektorju in jim grozili
s smrtjo, češ, da so oni tisti, ki nam poročajo o njih in da ako
se to še dogodi da jih pridejo brez razlike ustreliti. Dalje z
vedno večjo aktivnostjo širijo razne laži po terenu predvsem
zaradi partizanov in njihovem življenju in nemorali itd. Na
podlagi teh dejanj naš O.K. naproša Okraj. Kom., da posreduje pri Štabu POZ, da bi se stvar čim prej uredila, ker smatramo to zadevo za skrajno nevarno in je verjetno, da bi iz te
skupine lahko postala skupina bele garde. Prosim, da nam v
prihodnjih poročilih tozadevno svetujete, kako naj bi se ta
stvar uredila??
5./ Gibanje bele garde na našem Okrožju se pojavlja v
sledečih oblikah: trošenje raznih belogardističnih letakov,
denuncije, in razširjanje raznih paničnih vesti o OF, o partizanih in slično. Kot aktiven belogardist se je pokazal župnik
iz Šebrelj, ki celo na prižnici napada OF in njena načela, posebno sedaj se čuti varnega, ker se nahaja tam vojaštvo. Kakor je razvidno iz poročil, ki jih nam je poslal rajonski odbor
OF št. 4 so belogardistične letake trosili na njihovem področju podčastniki in častniki alpinske postojanke, ki se tam
nahaja. Terenski in rajonski odbori so se pokazali povsem
aktivni pri pobijanju propagande belih tako, da beli do sedaj
še niso uspeli z njihovimi podlimi nameni razen Šebrelj, ki so
8

Poročilo verjetno ni ohranjeno.
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pa od prvega začetka organizativnega gibanja OF bile skrajno
slabe in niso nudile skoraj nikake pomoči našemu osvobodilnemu gibanju v OF.
6./ Na podlagi danih nam direktiv, da je treba misliti na
vzpostavitev okrožne tehnike, smo nabavili že nekatere najbolj potrebne stvari, ki jih smatramo za najpotrebnejše in
najvažnejše za tehniko našega OKja, podrobno poročilo o tem
Vam pošljemo v prihodnjih poročilih, v katerih bomo že lahko
točno poročali o delu naše tehnike in njenem inventarju, ki
smo ga tekom tega meseca nabavili.
Pretekle dni je bila tu VI. U. B. I. G. pri kateri sem bil ves
čas, isto je bil tudi tov. Nikolaj9 nekaj časa, jaz sem pa celo
hajkal z njimi preko meje in se nato drugi dan vrnil nazaj. K
življenju in redu v brigadi bi naš O. K. podal-sledečo kritiko,
ker se nam zdi to potrebno.
Med tem časom, ko sem se nahajal v brigadi sem [se]
mnogo razgovarjal s tovariši in tovarišicami v brigadi, istočasno sem pa tudi poskušal ugotoviti kaki so odnošaji komandnih sestavov do tovarišev. Na podlagi tega Vam pošiljam
sledečo objektivno poročilo.
Odnošaj[i] tovariša Komandanta Danilota10 do tovarišev in
tovarišic so najboljši, isto ga tudi vsi močno upoštevajo, dočim pa ostali še daleč ne vršijo svojih poverjenih jim dolžnosti. Kolektiv se le slabo izvaja od strani brigadnega intendanta
tov. Jaka11, on ne vodi nikakega zanimanja v svoj[i] funkciji,
npr. ko smo hajkali se je preko meje, ko sem bil navzoč kuhala večerja posebej za oba štaba Bat. in za štab brigade, kar
bi se sploh ne smelo zgoditi v naših vrstah. Šel sem nato med
tovariše in sem opazil močno, seveda povsem opravičeno kritiko, da to ni pravilno je vsakomur jasno in da to močno vpliva na demoralizacijo moštva v brigadi, je povsem razumljivo.
Drugi primer, ko smo po večurnem deževanju prišli do hiše
nekega našega tovariša na drugi strani nemško italijanske
meje, ki je sam dovolil vstop v hišo in da se posuši najpotrebnejše, je tovariš brigadni bolničar in tov. bolničarka stopila v
hišo, da bi sušila sanitetski material, ki se jima je med potjo
popolnoma zmočil, jih je tov. Taras12, ki se je nahajal v štabu
brigade, osorno in skrajno netovariško napodil iz hiše, sam
9
10
11
13
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Ferdinand Kenda.
Danilo Sorović.
Uredništvu ni uspelo ugotoviti pravega imena.
Milan Trobec.

pa se istočasno nahajal v hiši z ostalim štabom brigade, razen
komandanta tov. Danilota in se skozi ves čas ko sem bil navzoč ponašal skoraj bi rekel buržujsko. Tretji primer, ko sem
prinesel v brigado tobak ga izročil tov. intendantu s pripombo, da naj bo razdeljen točno po kolektivu, kar sem tudi pazil
ako se bo to zgodilo in sem videl, da so dobili bat. intendanti
za vsakega moža 4 cigarete in to za 4 dni, to je 16 cigaret,
neki bataljonski funkcionarji so dobili 50 cigaret na 4 dni,
tov. Taras in politkom. brigade tov. Peter13 pa vsak 100 cigaret. To so trije primeri, ki jih navajam poleg mnogih drugih
stvari, ki sem jih opazil, to sem sam videl in zato si smatram
za dolžnost, da sporočim Vam, da se potrudite, da se to čimprej odpravi in napravi konec temu med našimi borci, ki pri
vsem tem kar vidno propada morala naših tovarišev v brigadi.
Kar se tiče hajke same bi pripomnil sledeče: bili smo iznenađeni a tudi samo zgolj [zaradi] tega, ker se pri obveščevalni
službi ne polaga dovolj važnosti. Ko je prispela brigada na naš
sektor jo ni spremljal niti eden obveščevalec, ki bi takoj poskrbel ali nas vsaj obvestil o prihodu brigade in tako bi mi
lahko vspostavili vezo z obveščevalno službo v Cerknem, ker
se pa to ni storilo in smo se z brigado le slučajno dobili na
kraju kjer je taborila in to zjutraj, nam ni več čas dopuščal,
da bi to javili v dolino in tako so lahi preko dneva koncentrirali vojaštvo, ki je krenilo delno že ponoči, delno pa v jutranjih urah iz Cerkna in tako smo hajkali iznenađeni. Na naši
strani so padli 4 borci, lahi so imeli 8 mrtvih in nekaj ranjenih."
Smrt fašizmu - svobodo narodu!
Za OK št. I.
Cvetko.15

13 Jože Čerin.
Več glej Petelin, Gradnikova brigada, str. 89 si.
• Jaka Stucin.
14
5
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ŠT. 39
POROČILO OKROŽNEGA KOMITEJA KPS RIBNICA - VELIKE LAŠČE DNE 8. JULIJA 1943 CENTRALNEMU KOMITEJU KPS O POLITIČNEM POLOŽAJU V OKROŽJU1
Okrožni komitet KPS
Ribnica - Vel. Lašče,
poročilo o političnem položaju.
Centralnemu komitetu KPS
na položaju.
I.
Osvobodilno gibanje zavzema med ljudmi polagoma vse
širši razmah. Že povezane množice postajajo aktivnejše, še
nepovezane pa so vedno bolj pristopne. Pri tem masovnem
delu (OF) stalno in po načrtu ljudem prikazujemo vlogo Partije in jim jo tako približujemo. Vzporedno z okrepitvijo in
razširitvijo organizacij OF se je v okrožju od zadnjega sestanka z vami (6. junij)2 razširila in okrepila Partija, kot sledi:
•. Partijske organizacije
Tov. Fric3, dozdajšnji član OKja je odšel v Vrhniško okrožje, tako da predstavljata sedaj OK samo dva člana.
V sporazumu s tov. Abijem4 smo od kurirjev točke IIs pritegnili tov. Iztoka6 (partijec) in Pavleta7 (Skojevec) k politič-

I Izvirnik, napisan s črnilom, je v ARS, Odd. I, sign.: AS 1487, CK KPS,
a. e. 32603.
Gre za partijsko posvetovanje dne 6. junija 1943 na Bazi 14 v Kočevskem Rogu. Glej obvestilo centralnega komiteja KPS dne 24. maja 1943
okrožnemu komiteju KPS Ribnica - Velike Lašče o času, kraju in vsebini
posvetovanja (prav tam).
3
Ignac Voljč.
4
Zdravko Prebil, komandant kurirskih postaj Slovenije.
5
Kurirska postaja TV 11 je bila na Veliki gori nad Ribnico in je bila nekako križišče, preko katere so šle poštne pošiljke v Kočevski Rog, v Belo
Krajino, na Primorsko in proti Ljubljani. Glej Zakonjšek, Partizanski kurirji,
str. 132 in si.
6
Mirko Gorše.
7
Pavle Boje.
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nemu delu v okrožju. Oba sta domačina. K nam se je javil
tudi tov. Jovo8, ki ste nam ga poslali.
1. Rajon Ribnica.
Član RK tov. Kostja9 je razrešen te funkcije. Za sekretarja
RK je postavljen Iztok. Ta tričlanski RK je radi nezgrajenosti
članov še nesamostojen.
V Partijo so sprejeti (ilegalci, dosedanji kandidati): Krištofa, ki je član ROOF Loški potok; Dane11, ki je član OK
ZKM; Stane12, član ROOF Ribnica; tov. Ivan13, ki pomaga pri
pol. delu v Sodražici /začasno/.
Postavljena je nova partijska celica v Travniku iz 4 članov
/3 tov. in 1 tovarišica/. Ti 4 so bili doslej kandidati. Tako sta
sedaj v Travniku dve celici, zgoraj navedena in prejšnja tričlanska. Obe sta zelo marljivi, saj pomagata pri našem delu
po vseh vaseh Loškega potoka.
V sami Ribnici je postavljena tričlanska celica iz dosedanjih kandidatov - 2 tovariša in 1 tovarišica. Toda 1 tovariš14 je
bil tik na to aretiran in odpeljan v Ljubljano. Tovarišica je
izredno aktivna, tovariš manj /dela po liniji VOS, menda bo
član OKVOSa/.
Novi kandidati: V Sodražici je postavljen krožek 3 tovarišice in 1 tovariš. V zadnjem času so organizacijo OF v Sodražici le ti precej okrepili.
Za Dolenjo vas sta sprejeti dve agilni tovarišici. Obe delata
po liniji AFŽ - orjeta ledino v občini Dolenja vas.
Sekretar odbora Delavske enotnosti v Ribnici je isto tako
sprejet. Dobil je nalogo da bo v kratkem času pridobil vsaj še
dva tovariša med delavci.
Sekretarka AFŽ v vasi Sajevec je sprejeta za kandidatko.
Pridobila bo še vsaj dve tovarišici za kandidatki.
V Segovi vasi 1 kandidat, v Retjah 1 kandidat.

"4.
•
» Janko Rajakovič.
i••
.f
'10 Stefan Maležič.
S 1I1& i
Stane lic.
V
11
Zvone Debevec.
^Sn/aft^
12
Stanko
Kozina.
,s
Ivan Fajdiga.
14
Ivan Hc. Glej poročilo okrožnega odbora OF Ribnica - Velike Lašče dne
31. maja 1943 v Dokumenti, knj. 7, dok. št. 111, str. 327-328.
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Skupaj torej v rajonu:
novo sprejeti:
partijcev 11
kandidatov 10
skupaj s starimi: partijcev /8+11/
kandidatov /1 + 10/

19
11

2. Rajon Velike Lašče:
Postavljen je RK, ki je še nepopolen, sestoji od dveh tovarišev. Sekretar Jovo (ki ste ga poslali vi) in član tov. Kostja, ki
je bil doslej član RK Ribnica. Po prvih znakih zgleda, da bo
RK dober. (Izpopolnili ga bomo z enim ali dvema tovarišema iz
partizanov - po dogovoru z /Prajerjevim Janezom/15.
V vasi Škrilje je postavljena kandidatska skupina dveh legalnih tovarišic in dveh ilegalnih tovarišev (ki se že nad leto
dni skrivata okrog doma). Skupina je nabrala že precej hrane
in širi našo literaturo v Ig.
6 tovarišev ilegalcev, ki smo jih sprejeli za kandidate že
zadnjič, se pri delu ni pokazalo dobro. Ti tovariši v glavnem
pomagajo pri logorskih poslih in nabiralnih akcijah po vaseh.
Edino dva imata smisel tudi za organizacijsko politično delo.
Eden od njih je rajonski poverjenik VOSa.
Skupaj torej:
partijcev
2
kandidatov
10
3./ Rajon D ob re p olj e - Struge:
Ta rajon je IOOF priključil našemu okrožju16. Sklepam, da
je priključen k nam tudi za delo po liniji Partije.- Doslej radi
neizogibnega tekočega dela, delu v tem rajonu sploh še nismo
dejansko pristopili. Imamo sledeč načrt: dobiti kje primernega
domačina ilegalca, mu pridružiti še enega ilegalca, skušenega
pri terenskem delu. Oba bosta logorovala nekje med Ribnico
in Strugami ter začela v rajonu z delom itd.

15
16

Janez Kožar.
Obvestilo Izvršnega odbora OF dne 8. junija 1943 okrožnemu odboru
OF Ribnica - Velike Lašče o vključitvi dela Suhe Krajine v to okrožje. Glej
Dokumenti, knj. 7, dok. št. 136, str. 415.
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4./ Rajon Barje:
Po ustnem naročilu tov. Jokla17 spada ta rajon začasno
pod kontrolo našega OKja. O dejanskem stanju na licu mesta
se še nismo prepričali, iz poročil pa zgleda, da tam vladajo
nezdrave razmere. Tudi pri njih delu ni prave volje in iniciative. V kratkem bo šel tja sekretar OK in bo stvar uredil (v toku
par dni),
III. Politična vzgoja kadra:
Naš kader, bodisi v ilegalnosti ali legalnosti je po ogromni
večini zelo mlad in neizgrajen. Za politično vzgojo tega kadra
nam manjka vzgojiteljev. V celem okrožju so sedaj samo trije
tovariši, ki so zmožni vzgajati kader. Ti trije pa radi tekočega
organizacijskega in drugega dela nimajo za vzgojo vsega kadra dovolj časa. Tudi teritorij je prerazsežen. Zato je z vzgojo
težava.
Predlagamo vam, da bi nam vi redno pošiljali razne odlomke, ki bi jih mi potem razmnožili in dali celicam in kandidatom v študij. Zelo bi bilo potrebno, da bi se Zgodovina VKP
/b/ ponovno tiskala v naših tehnikah in to po poglavjih. Tega
dela na terenu skoraj sploh ni več za dobiti.
IV. Zveza Komunistične mladine:
Postavljen je OK ZKM od treh tovarišev, ki se je marljivo
lotil posla. Razmah organizacije, polet pri delu sploh se posebno opaža med mladino. Mladinske organizacije so nam v
večini krajev glavna opora.
Postavljen je RK ZKM za rajon Ribnica. V tem rajonu trenutno obstoja samo 1 aktiv, ki je organizacijsko osamljen,
vendar so posamezni ZKMovci skoraj že po vseh vaseh rajona.
Postavljen je RK ZKM za rajon Loški potok. V rajonu sta
dva močna aktiva v Podpreski in Travniku.
V rajonu Vel. Lašče je zelo močan in izredno delaven mladinski aktiv v Zapotoku.

17

Franc Popit.
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V. Množične organizacije:
Točno poročilo o tem glej iz poročila OOOF18. Bistveno je:
OF, AFŽ in ZSM se širi tudi v predele, ki so bili doslej mrtvi
/Slemena, Vel. Lašče, Dolenja vas, Turjak, Rob/. To smo uspeli doseči /deloma/ z dobro in organizirano in postavljeno
Partijo.
Oboroženi begovci se vedno bolj demoraliziraju. Od povsod
želijo z nami veze. V večini postojank vodimo organizirano
demoralizacijo potom naših zaupnikov med njimi. Kampanja
z zadnjimi letaki dobro uspeva.
VI. Sredina:
Nekaj organiziranega nismo zasledili še nikjer. Se pa stalno pojavljajo razne vesti, ki pričajo, da organizirana sredina
obstoja. Ljudem stvar dobro tolmačimo (po vaših navodilih) in
na splošno pravijo ljudje, da je "plava garda" samo preoblečena bela garda.
Zanimiv je dogodek, ki nam še ni jasen - o njemu poročamo, kar trenutno vemo:
Predvčerajšnjim so ljudje iz Škrilja in Golega prinesli vest,
da so v Iško vas prišli "ta plavi" 120 po številu. Vozijo se z
avto in imajo vezo z Italijani v Igu. Včeraj je res prišla na Golo
8 članska patrola teh "plavih". Z ljudmi so bili izredno prijazni
skoraj priliznjeni. Bili so fantje večinoma iz Ljubljane, odlično
oblečeni. Vsi so imeli šajkače in na njih jugoslovansko zastavico (to so videli vsi). Vse ljudi so izpraševali: če se nas kaj
bojite itd. Patrola je šla nato v Zelimlje in se oglasila pri partizanski družini ter vprašala za sina partizana.
O vsem gornjem nimamo še točnih podatkov. Morda je to
kak jurišni bataljon bege? Vendar - čemu šajkače in zastavice
ter nemoteno patroliranje in veza z Italijani. Po zadnjih vesteh
pridno patroliraju po Krimu in se še vedno držijo v Iški vasi.
Baje imajo jugoslovanske uniforme - oficirji z epoletami.

18

Poročilo okrožnega odbora OF Ribnica - Velike Lašče dne 16. junija
1943 izvršnemu odboru OF. Glej Dokumenti, knj. 7, dok. št. 176, str. 513 518.
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Ljudje na splošno in spontano govorijo: "To so beli, ki so
menjali obleke." Mi jih tudi v tem smislu učimo.
Točneje o tem bomo poročali, ko izvemo. Morda nam boste
vi poslali tozadevne direktive, če o vsem že kaj več veste.
VII. VOS:
Postavljena je komisija VOS iz treh članov (OK VOS). Tudi
rajonska poverjeništva VOSa so organizirana. Tudi skupina
varnostnikov je že v okrožju. Partijsko kontrolo nad OK VOS
vršimo v smislu navodil.
Mokrec, 8. julija 1943.
Smrt fašizmu - svobodo narodu!
Za OK KPS sekretar:
Ciril1' •

ŠT. 40

POROČILO POVERJENIŠTVA IZVRŠNEGA ODBORA OF ZA
LJUBLJANO DNE 9. JULIJA 1943 IZVRŠNEMU ODBORU
OF O POLOŽAJU V LJUBLJANI1
Št. 98

pr. 19./ VII. 43
POROČILO POVERJENIŠTVA ZA LJUBLJANO

Splošni ljubljanski položaj: Bela garda je politično odigrala, zato pa je sredina razvila zelo veliko politično aktivnost.
Mogoče še kakšen zelo načelen belogardist (predvsem "mladci"2) pridiga načelnost, vidi v vsakem še tako vodenem geslu
19
1

Matija Maležič.
Izvirna kopija je v ARS, Odd. II, sign.: AS 1670, IOOF, šk. 435/1. Številka 98 in datum prejema sta registraturni oznaki izvršnega odbora OF.
3
Gre za gibanje katoliške mladine, najprej med srednješolci in kasneje
tudi med študenti na univerzi, ki so se zbirali okoli glasila Mi mladi borci
(izhajati začelo 18. septembra 1936) in njegovim izdajateljem profesorjem na
klasični gimnaziji v Ljubljani Emestom Tomcem. Odklanjalo je vsakršno
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dostojanstven prezir proti okupatorju, v koncentraciji pozitivnih narodnih sil komunistično nevarnost, vendar pa ostaja
njegova načelnost glas vpijočega v puščavi. Večina belogardistov pa popolnoma pozablja svojo dosedanjo načelnost in
poizkuša neopazno zapustiti pozicije odkritega narodnega
izdajstva in preiti na sredinske. Sedanja belogardistična propaganda je samomor dosedanje belogardistične politike.
"Svobodna Slovenija"3 (glasilo natlačenovske4 veje bele garde)
piše n. pr. v komentarju o partizanskih razgovorih z Italijani v
Straži5, da OF zgublja množice, ker preveč vidno sodeluje z
okupatorji!; propagandistična akrobacija, ki kaže, da belogardistična gesla o nujnosti sodelovanja z okupatorjem v svrho samoobrambe pred "morilci" in "roparji" niso primerna za
domačo slovensko porabo in da tudi na mednarodnem trgu
mečejo nevarno senco na tistega, ki bi se preveč zanimal zanje. S tem seveda ni rečeno, da se belogardistična gesla ne
bodo pojavljala od časa do časa, vendar pa le kot nesodoben
refren že davno pozabljene in nezanimive pesmi. Načelo borbe
proti okupatorju je dejansko prodrlo; vsakdo, ki hoče politično še kaj pomeniti, mora to upoštevati. V taboru reakcije se
vrši radi tega pregrupacija sil; reakcijo je razvoj prisilil, da
uporablja nove metode, nova gesla in da na zunaj zelo popušsodelovanje med katoličani in komunisti. Program njihovega gibanja, sprejet
leta 1940, je bil bojeviti klerikalizem in popolna privrženost papežu oz. njegovim naukom, zlasti njegovemu socialnemu nauku, ki je obsojal razredni boj
in uvajal korporativni družbeni sistem.
3
List: Svobodna Slovenija, glasilo vseh zasužnjenih Slovencev je bilo ilegalno glasilo Slovenske legije. Prva številka je izšla 22. novembra 1941. Glej
Jože Bajee, Slovenski časniki in časopisi 1937 - 1945, NUK Ljubljana 1973
(dalje Bajee, Slovenski časniki), št. 446, str. 186.
4
Dr. Marko Natlačen (1886 - 1942), pravnik in politik, od leta 1926
podpredsednik Slovenske ljudske stranke (SLS), od septembra 1935 do aprila 1941 ban Dravske banovine. Po italijanski zasedbi dela Slovenije je sodeloval z italijanskimi oblastmi. Imel je pomembno vlogo pri ustanovitvi Slovenske zaveze in spomladi 1942 pri nastanku oboroženih Vaških straž. Varnostno obveščevalna služba (VOS) gaje zato justificirala.
5
Gre za sestanek načelnika štaba Tomšičeve brigade Pera Popivode, namestnika političnega komisarja Dolenjske operativne cone Dušana Majcna Nedeljka in obveščevalca Gubčeve brigade Franca Kreseta - Čobana z zastopniki italijanske divizije "Isonzo" dne 12. junija 1943 v Straži pri Novem
mestu. 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. 780-782.
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ča. Neelastični reakcionarji bodo odleteli in sicer v najtesnejši
objem fašizma; te bo reakcija sama morala napraviti nenevarne, ker bi sicer v tej fazi kompromitirali njeno politiko. So
potrdila, da se ta proces že vrši (načelni kaplan "mladec" Glavač6 prestavljen v Stično, komandant bg na Polici Capuder7
odstavljen...)- Večina bele garde bo znala pravilno presoditi
položaj in se temu primerno okreniti. Bistvo, metode, program sredinske politike najbolje označuje izjava, ki jo sredinci vseh barv neštetokrat ponavljajo: "Napake so se delale
na obeh straneh. Naloga sredine je, da zbere pozitivne elemente z obeh strani okoli sebe." Koga pa smatra sredina za
politični element, najlepše vidimo iz njene propagande. Sredinska propaganda večinoma ne govori o beli gardi, če pa
govori, najde sto izgovorov in opravičil za njeno izdajstvo,
hrani se pa skoro izključno s čvekanjem o "zločinih" in "napakah" OF. Ves napor je sredinska propaganda usmerila v
dokazovanje, da je OF komunistična in da sodeluje z okupatorji. To dokazuje, da je namen sredine reševati postojanke
reakcije, ki jih je doslej branila bela garda in s teh postojank
streljati na OF z istim orožjem, ki je belo gardo prisililo, da se
je umaknila; sredina zmerja OF z okupatorjevim pomagačem
po tistem znanem pravilu: primite tatu. S tem hoče ubiti dve
muhi na en mah - odvrniti pozornost od svojih načelnih političnih špekulacij in umazati OF pri širokih množicah in pa
tudi pri zaveznikih in podpreti pri njih tiste elemente, ki jim
je dejstvo, da hoče slovenski narod načelo samoodločbe tudi v
praksi izvajati, trn v peti. V najslabšem slučaju pa upajo sredinci, da bodo z intrigami in lažmi dosegli, da bo od zunaj
jasen vpogled v slovenske razmere nemogoč in da bodo iz te
nejasnosti kovali svoj politični kapital.
Katoliška in mihajlovičevska sredina sta se politično sporazumeli (Živel kralj! Živela Jugoslavija! Živel Draža
Mihailovič! so gesla, ki povedo dovolj) in organizacijsko združili v mihajlovičevske bataljone (imitacija naše NZ) in nastopata enotno. Glede vodstva nimamo natančnejših poročil.
Nedvomno pa je, da imajo bivši jugoslovanski oficirji in razni
6

Franc Glavač (1913 - 1976), kaplan v Dolu pri Ljubljani, urednik in
publicist, ideolog Katoliške akcije. Organiziral je majhno skupino ekstremnih
protikomunistov, ki se je ukvarjala tudi z obveščevalnim delom.
7
Danilo Capuder, komandant belogardistov na Polici od oktobra 1942
do spomladi 1943.
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Šolarji8, Gosarji9 glavno besedo pri sredini. Vse sredinske
grupe, ki bi hotele obstojati izven te, kije gotovo najmočnejša,
bodo postale še bolj brezpomembne, kot so že.
Iz vsega tega je jasno, da je sredina spoznala potrebo masovnega političnega dela, da je uvidela, da taktika čakanja in
zanašanja na zunanjo pomoč ne more v sedanjem času privesti do uspeha. OF ima v tem oziru precejšnjo prednost v času:
OF je z masovno politično akcijo začela takoj in ni čakala, da
jo je položaj prisilil k temu. Vendar si pa sredina še sedaj ni
popolnoma na jasnem, kaj ji bo prineslo več koristi, ali politična akcija ali zunanja pomoč, ve pa, da ji brez močnega političnega zaledja doma, zunanja pomoč ne bo prav nič pomagala.
Jedro, okoli katerega se bodo zbirali pozitivni elementi z
obeh strani, je torej ustvarjeno. Zdaj je treba še "pozitivne"
elemente. S "pozi[ti]vnimi" elementi z belogardistične strani
ne bo težav; pograbili bodo za ugodno priliko, ki jim obeta
poceni rešitev. Bolj nerodno bo s "pozitivnimi" pripadniki OF.
Zaenkrat so sredinci sestavili listo frontašev, ki bi prišli v
poštev; vanjo so dali predvsem sokole in krščanske socialiste,
pa tudi nekatere komuniste; sedaj jih poizkušajo načrtno
obdelovati. Tako se odraža sedanja faza, ki bi jo lahko imenovali fazo sporazumaških tendenc reakcije, na sredinski politiki: s celotno OF sporazum ne bo mogoč, zato pa sporazum s
"pozitivnimi" pripadniki OF. Pa tudi s "pozitivnimi" elementi
OF ni lahek posel, imajo polno "predsodkov". Te "predsodke"
zbijajo sredinci s klevetanjem OF in KPS, s hvaljenjem stare
Jugoslavije, bivše jugoslovanske vojske in njenih oficirjev, z
dopovedovanjem, da dela sredina po navodilih londonske
jugosl. vlade, ki je naša legitimna oblast, posebno pa sedaj
izrabljajo dejstvo, da kljub tej dolgi krizi vlade, Mihailovič še
vedno sedi v njej, strašijo s skrajnostmi in pobijanjem, Angleže in Amerikance in tudi Ruse (seveda z grenkim srcem) proglašajo za svoje zaveznike, Angleže in Amerikance pa še posebej za svoje zaščitnike, ki bodo po uspešnem vdoru na Balkan
privlekli nazaj našo begunsko vlado, jo ustoličili in z njo bodo
dobili naši sredinci pri nas vso oblast v svoje roke.
8
Dr. Jakob Solar (1896 - 1968), duhovnik, jezikoslovec, literarni zgodovinar, prevajalec. Med drugo svetovno vojno je bil eden glavnih pripadnikov t.
i. katoliškega sredinskega kroga.
9
Dr. Andrej Gosar.
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Vsa ta sredinska aktivnost je kljub svoji napihnjenosti in
kričečnosti pasivnega značaja. V bistvu je samo zbiranje ljudi.
Sredina je spoznala potrebo masovne politične akcije; politična akcija pa ne more biti sama sebi namen: ne more biti samo zbiranje ljudi, politična akcija je samo sredstvo, ni pa
namen in cilj. Cilj in program sredine je - oziroma bi po trobentanju sredinske propagande naj bil: zedinjena Slovenija v
veliki Jugoslaviji. Široke množice se zavedajo, da je ta cilj
mogoče doseči z borbo, sredina pa zajema predvsem spekulativne elemente, to se pravi, dejansko neborbene ljudi. Vprašanje borbe ima za sredino dve zelo kočljivi plati: kako in proti komu. Mednarodni in domači položaj vsekakor zahteva
borbo proti okupatorju, sredina bi pa tisočkrat raje začela
borbo proti OF, ki ji je dosti nevarnejša kot okupator. Brez
izkušenj, brez borbenih množic se je tudi zelo težko boriti!
Sredina se je iz tega nerodnega položaja še na dokaj pameten
način izmotala: na eni strani oznanjuje pasivistično blagovest
še naprej (danes z umom, jutri s puško) in s tem vabi tiste
oportuniste, ki bi radi brez velikih žrtev postali narodni junaki in tolaži tiste, ki se bojijo, da bi borba dala ljudstvu preveliko zaupanje v lastno moč in bi si vzelo pravice, ki niso v
skladu z njihovimi interesi, tistim pa, ki se jim na vsak način
hoče borbe, dopovedujejo, da se jugoslovanska redna vojska
povsod junaško bori, v dokaz navajajo uspehe naših partizanov pri Grosuplju, pri Planini, v Črni gori in jih proglaša seveda za mihajlovičevske. V tem smislu tudi dokazuje, da so
interniransko akcijo10 organizirala narodna društva in da jo je
komunistična OF izrabila za svoje podtalne namene.
Zelo mnogo se sredina in vsa njena propaganda bavita s
socialnim vprašanjem. Kljub stalnemu dokazovanju, da je
bila Jugoslavija skoraj idealna država, prihajajo vsi sredinci
do zaključka, da je treba radikalnih socialnih reform, le revolucije ne,- revolucija je klanje nedolžnih ljudi, revolucija je
rušenje, revolucija je anarhija. Kaj si predstavljajo sredinci
pod radikalnimi socialnimi reformami, vidimo iz njihovih obljub: socialno zavarovanje, delavski domovi, ceste, šole, železnice, letovišča, skratka: jugoslovanski volilni šlagerji.
Kakšen vpliv imajo te sredinske propagandistične in politične akrobacije na ljubljanske mase? Zaradi jasnega socialno
reakcionarnega stališča sredine gledajo ljudje, ki nikakor niso
10

Glej dok. št. 35, op. 5.
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zainteresirani na radikalni rešitvi socialnega vprašanja, na
delo sredine z velikimi simpatijami. Zelo močan vpliv imajo
sredinske parole na srednje situirane meščanske sloje, ki so
poosebljen oportunizem, ki nočejo ničesar žrtvovati, ki si samo želijo, da bi sedanja razgibana doba šla brez večjih prekucij mimo njih. Dokaj odziva imajo sredinska gesla pri tistih,
takozvanih inteligentih, ki se bojijo komunističnega zmaja.
Dokler bo v Londonu jugoslovanska emigrantska vlada, posebno pa še, dokler bo sedel v njej Draža Mihailović, bodo sredini blizu tisti elementi, ki računajo na možnost vrnitve te
vlade v domovino. Mogoče niti tega ne želijo, vendar gvišno je
le gvišno. Če je res vse tako, kot pravi OF, zakaj pa potem
zavezniki ne pritisnejo na našo ubežno vlado. Če pa bodo, je
pa še vedno čas...
Sredinske race delajo precej zmede med ljubljanskimi masami. Sredinci so specialisti za senzacije, ki so sprva brezbarvne, pozneje pa skušajo skovati politično kapital zase. Šolski
primer za tako senzacijo je vest, da je general Burja, angleški
general, Ljubljančan po rodu, rešil nekaj stotin internirancev
z otoka Ustice. Celo naši aktivisti so zatrjevali, da so to sami
slišali iz radia. Pozneje so to vest uporabljali za popularizacijo
generala Burje, nazadnje so pa vedeli povedati, da je general
Burja določen za nekakega visokega komisarja v Sloveniji po
zavezniški invaziji, OF se torej trapi zastonj, da bo dobila po
koncu oblast v svoje roke, veliki zavezniki so se med seboj že
domenili. Takih rac in čenč kroži vse polno po Ljubljani, njihov vpliv je na delo OF vedno razkrojevalen. Tudi nekateri
naši aktivisti in predvsem naša periferija jim nasedajo.
Organizacijsko je sredini trenutno uspelo povezati le ozek
krog ljudi, ki so bili po svoji miselnosti že prej skozinskoz
sredinci. Važno je pa, da se opaža že marsikje med masami
vpliv sredinskih gesel in čenč.
Okupatorjev teror je na zunaj nekoliko ponehal. Lahi govorijo predvsem o svoji "kulturonosnosti", pozabili so pa na
brezobzirno rimsko pravico. Zanimivo je, da mučijo po zaporih še naprej, da tu in tam obsodijo še koga na smrt (sicer
samo ljudi, ki odgovarjajo njihovi oznaki: capo della banda
armata)11, da pa ne govorijo o tem in daje o tem sploh prepovedano govoriti. (Časopisi ne smejo objavljati smrtnih obsodb). Kaže, da so Lahom nagnala precej strahu zavezniška
Italijansko: vodja oborožene bande.
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sodišča za vojne zločine. Svinjarije bodo delali še naprej, samo razvedeti se ne smejo. Prve odredbe novega komisarja12
(podaljšanje policijske ure za eno uro) dokazujejo, da se nameravajo na ta način prikupiti oportunističnim masam in pri
njih ustvariti sporazumaško vzdušje.
Položaj po sektorjih. Splošno: Bistvo našega dela v OF
in v vseh njenih perifernih organizacijah je - oziroma bi moralo biti - boj proti sredinskim trikom, borba za sredinsko
usmerjene množice, preprečevanje, da bi sredinska politika
našla kjerkoli ugodna tla. Priznati je pa treba, da smo bili pri
tem mnogo preveč defenzivni in da je naša defenzivnost mejila včasih na brezbrižnost. Vzrok za to je bila prevelika skupinska razbitost dela med sredino; sredina je bila stvar te ali
one skupine, ki jo je reševala na zelo familiären način, ali je
pa sploh ni reševala. Zelo se trudimo, da bi take razmere
čimprej odpravili; poskušamo povsod dokončno realizirati
Izjavo13. V tem smislu povezujemo sokolska društva popolnoma v OF. Ko bo Izjava dokončno izvedena, bodo dani vsi
pogoji, za najuspešnejšo borbo proti sredini. To bo, kakor vse
kaže, v najbližji bodočnosti.
Nikar pa ni treba misliti, da sedaj samo čakamo in da puščamo sredinski problem ob strani, samo to sem hotel poudariti, da bomo imeli takrat, ko bo res ustvarjena enotna OF še
več možnosti, kot smo jih imeli doslej.
S politično vzgojo razjasnjujemo in utemeljujemo program
OF, s pregledom domače zgodovine dokazujemo, kako je naša
reakcija vedno z najrazličnejšimi lepimi parolami izigravala
interese delovnega ljudstva, da je rešitev samo v brezkompromisni borbi proti domači in tuji reakciji. Ta politična
vzgoja je organizirana za aktiviste in je bolj znanstvenega
značaja.
Mreža široko organiziranih političnih konferenc naj zopet
ponese narodnoosvobodilno misel nepotvorjeno v najširše
ljubljanske kroge. Najprej poizkušamo zajeti našo periferijo,
to se pravi ljudi, ki so slabotno povezani z OF, pri katerih je
največ nevarnosti, da nasedejo sredinskim trikom. Ko bodo
politične konference povsod stekle, bomo s tem dosegli odločujoč vpliv na ljubljansko javno mnenje in potisnili sredino v
12

Giuseppe Lombrassa. Dne 15. junija 1943 je zamenjal dotedanjega visokega komisarja za Ljubljansko pokrajino Emilia Graziolija.
13
Gre za t. i. Dolomitsko izjavo. Glej dok. št. 3, op. 7.
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defenzivo. Na političnih- konferencah borno govorili predvsem
• aktualnih dnevnopolitičnih vprašanjih.
Z razgovori s sredinci se poizkušamo informirati o razmerah v sredini in jih poizkušamo kolikor se da, odvrniti z njihove poti.
S populariziranjem uspehov naše NOV in PO dosegamo,
da jih sredina nikakor ne more proglašati za svoje. Pravilno in
načrtno populariziranje uspehov naše NOV in PO mora postati naše najhujše propagandistično orožje v borbi proti sredini. Ravno tu se kaže naša defenzivnost; mislim namreč, v
široki masovni propagandi; branimo se, namesto da bi odločno napadali: puščamo, da igra sredina z našimi kartami. Zrušiti bo treba dosedanji način propagande: ni mogoče trditi, da
nismo govorili o partizanskih uspehih in vseh uspehih naše
narodnoosvobodilne borbe dovolj, vendar je pa to ostajalo v
ozkih mejah naših aktivistov. S političnimi konferencami, z
masovnim razširjanjem letakov in odstranitvijo vseh okostenelih ljudi z odgovornejših mest, bo tudi v tem oziru marsikaj
napravljeno. Delo v OF bo zgubilo mnogo svoje okostenelosti
s povezovanjem novih ljudi iz perifernih organizacij.
Vsaka naša zunanja akcija je težak udarec za sredino in
obenem nov korak OF v širino, (interniranska akcija, napisne
akcije...), te akcije bo treba v sedanji fazi pametno in načrtno
stopnjevati.
Sredina je trenutno naš najvažnejši politični problem, je
obenem tudi organizacijski problem: s sredino se bomo najuspešnejše borili, če bomo dovolj udarni in elastični. V tem
smislu preusmerjamo naše delo. Zanemarjanje sredine bi
nam lahko mnogo škodovalo.
Akcije OF. Da bo OOOF laže izpolnjeval vse naloge, smo
[ga] nekoliko preformirali. OOOF se sestoji sedaj iz sekretariata treh ljudi in štirih referentov. OOOF (se pravi sekretariat)
opravlja funkcijo foruma, dodeljeni referenti za propagando,
za vojaške zadeve, za intendanco in za blagajno so mu v pomoč. Po rajonih smo izmenjali nekoliko ljudi. Delo po rajonih,
po kvartih in terenih ima še vedno preveč birokratičen značaj.
Priznati je treba, da imajo odbori dosti bolj značaj zarotniških
in študijskih krožkov, kot pa značaj narodne oblasti. Edina
funkcija narodne oblasti, ki jo naši odbori povsod opravljajo,
je pobiranje davka. S potjo v širino bodo dobili odbori zaledje,
to se pravi možnost, da bodo postali nosilci narodne oblasti.
Dve napaki sta onemogočali, da bi bili odbori OF nosilci na-
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rodne oblasti: prevelika odmaknjenost od naših množic in
pomanjkanje avtoritete, kar pa ima vzrok v neodločnosti; popolen političen prodor OF, ki ga lahko dosežemo z ofenzivnostjo v vsakem oziru, bo dal OF zopet vse elemente narodne
oblasti.
NZ povezujemo s političnim terenom. Povezava je v glavnem že izvedena, posledic pa še ni opaziti, kar je pa razumljivo, ker je premalo časa, da bi se lahko pokazale.
Pri DE nam manjka dobrih aktivistov, treba jih bo dvigniti
iz DE same in vzgojiti. Organizacijsko se je DE razširila, vendar pa organizacijski razvoj ovirajo precej pogoste aretacije
aktivistov. V tovarnah je DE v glavnem prodrla, je pa to zaenkrat predvsem organizacijski prodor, ki ga bo treba podkrepiti
s političnim delom. Borba proti oportunizmu - konkretno
proti PDZ14 - je še vedno zelo aktualna. Z združitvijo vsega
narodnoosvobodilnega dela po tovarnah, postaja DE nosilec
narodne oblasti v tovarni. Zaradi meščanske razredne pobarvanosti sredine, je eden najvažnejših momentov borbe proti
njej, ojačanje DE.
Zelo veliko aktivnosti je v zadnjem času razvila SNP. Organizacijsko se je razširila in blagajno dvignila za skoraj
200%, njene potrebe so pa narastle toliko, da se še vedno ni
osamosvojila.
AŽZ je organizirala interniransko akcijo, kljub velikim naporom in precejšnji udeležbi (2500 žensk) se ji ni posrečilo
prikopati daleč čez mejo svojih grup in aktivistk drugih sektorjev. Nekoliko aktivistk in grup AŽZ je bilo prevedenih v OF.
ZSM prodira naprej, vendar ima še vedno skoraj izključno
študentovsko meščanski značaj, kljub vsem naporom se ji
zaenkrat še ni posrečilo prodreti med vajeniško in delavsko
mladino. Sedaj pripravlja mladina anketo o vprašanju: Kakšno si predstavlja in želi mladina življenje po osvoboditvi. Pri
tej anketi bi naj aktivno sodelovali vsi člani ZSM, pa tudi periferija ZSM. Z njo bi naj IO ZSM pregledal politično stanje in
potrebe svojega terena in si ustvaril novo možnost prodora v

14
Pokrajinska delavska zveza (Unione provinciale dei Lavoratori) v Ljubljani je bila zveza strokovnih organizacij delavcev (delojemalcev) Ljubljanske
pokrajine. Visoki komisar za Ljubljansko pokrajino je dne 8. julija 1941
preimenoval Delavsko zbornico za Slovenijo v PDZ (Službeni list za Ljubljansko pokrajino, št. 5, 9. julij 1941, uredba št. 61) in 14. januarja 1942 potrdil
njena pravila (Službeni list za Ljubljansko pokrajino, št. 6, 21. januar 1942).
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širino. Ves poletni šport, predvsem kopanje, porabljajo mladinci za pridobivanje novih ljudi.
Finance: V začetku prejšnjega meseca smo naložili vsem
sektorjem, da blagajno dvignejo vsaj za 100 %. Pri tem se je
izkazala SNP, ki jo je dvignila za 200%, najslabše pa Okrožje
OF, katerega dohodki so približno enaki dohodkom prejšnjega
meseca. Mogoče je sicer SNP vzela zaradi svoje aktivnosti nekaj možnosti dobivanja denarja okrožju OF, vendar je pa glavni vzrok šablonsko in birokratično poslovanje odborov OF.
Zadevo s sotrudnikom posojilne komisije tov. L.15 smo v glavnem uredili, njegove zveze bo prevzel M.16 (mlajši) iz

Lßubljane].
Smrt fašizmu - Svobodo narodu!
Ljubljana, 9. VII. 1943

Franček.17

ŠT. 41
POROČILO POVERJENIŠTVA IZVRŠNEGA ODBORA OF ZA
GORENJSKO IN KOROŠKO DNE 9. JULIJA 1943 IZVRŠNEMU ODBORU OFi
Pokrajinsko poverjeništvo IOOF
za Gorenjsko in Koroško
pr. 27. VII. 1943 št. 122
Na položaju, dne 9. 7. 1943
Izvršnemu odboru OF.
Dragi tovariši!
Po informacijah, katere ste dobili iz Ljubljane o znamenitem in velevažnem gospodu fabrikantu (M)2 in po direktivah,
katere ste nam poslali po politkomisarju II. operativne zone
15
16
17
1

Ivan Levar. Glej Dokumenti, knj. 7, dok. št. 108, str. 318 - 319.
Verjetno Branko Miklavc.
Franček Majcen.
Izvirnik je v ARS, Odd. II, sign.: AS 1670, IOOF, šk. 435/1. Številka 22
in datum prejema sta registraturni oznaki izvršnega odbora OF.
2
Ivan Miklavc - Nace.
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tovarišu (•)3, smo si bili mi že itak sami na jasnem, kaj nam
je ukreniti. Da bi bilo potrebno jemati kake ostrejše ukrepe
proti njemu, zaenkrat še ni potrebno, ker imamo drugih sred-stev dovolj, da ga prisilimo na kolena.
Da Vam bo cela zadeva bolj jasna, Vam prilagam kopijo
njegovega pisma4, kot dokaz, kako je začutil našo moč in kako klečeplazi okoli nas. To tudi ni edino pismo, ki smo ga
dobili od njega. Iz pisma ste sprevideli, o kako velevažnih zadevah mora govoriti z nami, je znak, da on na Gorenjskem ne
pomeni nič več, kot navaden član OF, ki mora biti nujno povezan preko svojega rajona.
Vendar si je znal s svojim spletkarjenjem ustvariti okoli
sebe krog dokaj poštenih ljudi, kateri so mu nasedli in so vse
do zadnjega časa verovali, da je on član IOOF - tako se je sam
imenoval. Spretno je manevriral veze z nami, veze preko Ljubljane z Vami in tudi z Dr. Zajcem5 ni pozabil priti v stik in
nam je del tega razgovora tudi citiral. Pravi, da gaje Dr. Zajec
povabil na razgovor, kjer da sta govorila oziroma mu je priznal Dr. Zajec o zgrešeni vlogi bele garde itd. Vemo tudi, da
ima vezo z Gestapom, ki je bila v neki meri tudi koristna za
naš pokret, ker nam je spravil 2 aktivista OF iz Begunj - t. j.
nekega partijca in tovariša Edvarda (K)6.
Vemo pa tudi, da zida oziroma popravlja cerkev v vasi
Preska, vendar močno dvomimo, da bi on to delal z lastnim
denarjem. Upam pa, da Vam je stvar razumljiva. Da Vas stvar
ne bo zadivila o ogromnih količinah papirja in denarja ter
drugih stvareh, Vam podajam sledečo sliko.
Denarja smo dobili od njega svojih 50.000 RM, čeprav
imamo po zadnjih podatkih naše obveščevalne službe in od
ljudi, ki so denar darovali za OF samih potrdila, da so samo
zadnji mesec darovali 50.000 RM, mi smo pa zadnjo njegovo
vsoto 23.000 RM prejeli 29. 6. 1943. Vsega papirja smo pa
prejeli 30.000 pol, čeprav bi bil v stanju, med tem časom nabaviti sto tisoče pol. Če bi mu mi hoteli dati funkcijo pokrajinskega odbora OF bi nam lahko nabavil dvakratne količine
» Dr. Jože Brilej - Bolko.
4
Pismo ni priloženo in verjetno ni ohranjeno.
5
Dr. Marijan Zaje (1905 - 1965), odvetnik v Ljubljani, tajnik banovinskega odbora Jugoslovanske nacionalne stranke (JNS), član Direktorija Jutra
in Sokolskega vojnega sveta; vzdrževal je stike s kraljevo jugoslovansko vojsko.
6
Uredništvu ni uspelo identificirati osebe.

161

vsega, tako pa spretno manevrira in na papirju dokazuje
ogromne količine papirja in denarja.
Kar se pa tiče njegove velevažne zadeve, da mora razgovarjati z nami, smo si povsem na jasnem. Z ozirom na to, ker
imamo mi danes boljše veze in tudi boljše informacije od vseh
strani, tako, da mirno gremo mimo njega.
Naš največji uspeh je bil v tem, da smo znali spretno pritegniti vse finančne kroge s katerimi je imel on veze in od
katerih je dobival papir in denar, smo preko njega stopili z
njimi v stike in ga tudi razkrinkali, da pri IOOF ne pomeni
nič. Zato danes tudi tako cviljenje, kakor ga razvidite iz njegovega pisma. Iz pisma je tudi razvidno, kako on gleda, če mi
ujamemo nekaj Nemcev, nam po očetovsko za božjo voljo svetuje, da naj jih spustimo in kako gleda na našo mobiliza-cijo,
čeprav danes Gorenjci, ki so kot taki najbolj prizadeti, ne
gledajo na teror okupatorja, temveč odhajajo masovno v partizane.
V zadnjem mesecu je sklical tudi neki velevažen sestanek
- tako ga je sam imenoval - vseh funkcionarjev OF na Gorenjskem na katerega je vabil tudi nas. Iz tehničnih razlogov
ni mogel niti eden iti tja, oziroma se nam niti ni zdelo važno.
Z obratno pošto smo mu takoj pisali, da izven rajona, oz. rajon, sekretarja tov. Ambroža7 ne more in ne sme sklicevati
nikakršnih sej ali sestankov brez njegove vednosti. Zgoraj
sem tudi omenil, da je rešil iz Begunj dva člana OF Luka8 in
Edvarda, ki jih je uporabljal kot orodje proti nam, čeprav sta
oba poštena in do skrajnosti predana stvari OF. Takoj smo
navezali z njima stike preko naših OK in RK, tako, da naš
ljubi Nace ostaja vedno bolj osamljena in brezpomembna
osebnost - to je delno že tudi začutil, zato nas za božjo voljo
prosi za sestanek.
Kar se pa tiče tovariša Edvarda9, katerega sem omenil že v
Dolomitih (to je tisti obrtnik) bi prišel še vedno v poštev za P.
O. katerega bomo tudi prihodnjič z ostalimi predlagali. S tem
mu bomo potegnili tudi zadnji adut iz rok.
Zadnje poročilo o delu OF na Gorenjskem (dne 5. 5. 43.)10
izgleda, da niste prejeli radi slabih zvez. Zato Vam danes podajam sliko našega dela.
7

Avgust Barle.
Uredništvu ni uspelo identificirati osebe.
Uredništvu ni uspelo identificirati osebe.
10
Glej Dokumenti, knj. 7, dok. št. 14, str. 46 - 47.
8

9
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Polet Osvobodilne fronte na Gorenjskem je silen, tako, da
smo prodrli v sleherno vas, mesto, tovarno, urad itd. Tudi pri
vseh finančnih krogih smo naleteli na razumevanje in na veliko podporo z njihove strani. Dokaz za to je: naša vojska, ki
je narastla v 9 bataljonov se živi 60 - 70% iz dobav, ki nam
jih pošilja teren, 30 - 40% pa z rekvizicijami. Tako je tudi z
našo tehniko. V tem pogledu smo se popolnoma osamosvojili.
Naše izdaje in literatura vedno izhaja v masah. Kaj vse smo
izdali ta čas boste razvideli iz pošte, katero Vam bo oz. je dostavil posebni kurir, katerega smo poslali in je odšel od nas
22. 6. obenem tudi s posebnimi nalogami in pismi naslovljenimi na Vas.
Od Vas smo pa dobili sledečo pošto:
Okrožnico: Vloga sredine in odnos do nje11. Nova dokazila
mihajlovičevskega izdajstva12, Propagandno obvestilo št. 1.
vsem okrožnim odsekom za propagando13, Slovenskemu narodu14, Reši se15, Slovenskemu narodu16, Pismo aktivistom17,
Kmečki glas, Ljudska pravica št. 7, Slovenski partizan (2
krat)18, Beseda o Osvobodilni fronti19, nekaj Poročevalcev in
nekaj Mladine20. Vse to smo v masah vrgli na teren.
Sami smo pa izdali: Redno Slovenskega poročevalca, Mladino, dvodnevna Radio-poročila.
11
Gre za okrožnico izvršnega odbora OF dne 7. maja 1943. Glej Dokumenti, knj. 7, dok. št. 21, str. 65 - 66.
12
Ciklostiliran letak: Nova dokazila mihajlovičevskega izdajstva je v ARS,
Odd. I, sign.: AS 1548, Zbirka letakov, šk. 60.
13
Propagandno obvestilo referenta za propagando pri izvršnemu odboru
OF dne 15. junija 1943. Glej Dokumenti, knj. 7, dok. št. 167, str. 490 - 491.
14
Verjetno proglas izvršnega odbora OF ob tretji obletnici ustanovitve
OF. Glej Dokumenti, knj. 7, dok. št. 2, str. 12 - 15.
15
Ciklostiliran letak Reši sel Obračamo se na ... 15. junij 1943. Osvobodilna fronta Slovenskega naroda je v ARS, Odd. II, sign.: AS 1887, Zbirka
narodnoosvobodilnega tiska.
16
Verjetno letak: Slovenskemu narodul Bliža se dan, ko nemško - italijanski fašistični zvezi... Za praznik Zedinjenih narodov 14. junija 1943 Osvobodilna fronta slovenskega naroda (ARS, Odd. II, sign.: AS 1887, Zbirka
narodnoosvobodilnega tiska).
17
Pismo aktivistom referenta za vzgojo aktivistov pri Izvršnem odboru OF
konec maja 1943. Glej Dokumenti, knj. 7, dok. št. 112, str. 334 - 338.
18
Liste: Kmečki glas, Ljudska pravica, Slovenski partizan, Slovenski poročevalec in Mladina glej v ARS, Odd. •, sign.: AS 1887, Zbirka narodnoosvobodilnega tiska.
19
Brošura: Josip Vidmar, Beseda o Osvobodilni fronti. Izdal IOOF 1943.
je v ARS, Odd. II, sign.: AS 1887, Zbirka narodnoosvobodilnega tiska, št.
1195.
30
Glej op. 18 zgoraj.
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V brošurah pa: Kaj je in kaj hoče OF2" - 2000 izvodov, Narodnoosvobodilni odbori22 - 1000 izvodov, Pri sestrah na jugu23 - 1000 izvodov, Ljudska pravica - sprejeli od Vas 300
izvodov, sami razmnožili še 700 izvodov, Nova vloga mladega
rodu24 (Ivo Ribar) - 500 izvodov, Dve vojski, dva značaja in
dva namena25 - 500 izvodov, Dob - fašistov grob26 - 300 izvodov, Farizejska bela garda27 - 1200 izvodov, Beseda o O. F. Vidmar28 2500 kom29.
Poleg tega je bilo izdanih še nekaj propagandnih letakov
proti beli gardi.
Ogromno je zanimanje za brošuro "Kaj je in kaj hoče OF".
Za Koroško smo izdali poseben letak.
Na Koroškem se stvar dobro razvija, posebno, ker so naše
čete začele aktivno vršiti sabotažne akcije.
Kar se tiče bele garde Vam sporočam, da nimamo nobenih
posebnih težkoč razen parih primerov, po katerih smo takoj
energično udarili z likvidacijami, istočasno pa objavili z letaki.
Ogromno je naredila brošura "Farizejska bela garda". Da Vam
navedem samo en primer, ko je bil v Škofji Loki likvidiran
znan organizator, propalica in izdajalec slovenskega naroda
Matek, je takoj drugi dan deževalo na vse strani na OK, PK,
RK in na vse naše aktiviste od ljudi, ki so bili osumljeni da
sodelujejo z belo gardo, opravičil češ, da oni nimajo nič skupnega z belo gardo in so takoj tudi pričeli aktivno podpirati OF
z materialom itd. Mi se radi tega ne uspavamo in vršimo propagando proti beli gardi še naprej, v zadnjem času pa tudi
proti mihajlovičevski izdajalski bandi.

21

Glej dok. št. 36, op. 6.
Glej dok. št. 36, op. 3.
Brošura: Pri sestrah na jugu (Napisala Mara /Rupena/) Izd. Redakcija
"Našim ženam" IOOF Novo mesto /1943/ (ARS, Odd. II, sign.: AS 1887, Zbirka narodnoosvobodilnega tiska).
24
Brošura: Ivo Ribar, Nova naloga mladega rodu v narodnoosvobodilni
borbi in naloge komunistične mladine. Izdal PK ZKMJ za Slovenijo. April
1943 (prav tam).
25
Brošura: Boris Kidrič, Dve vojski, dva značaja in dva namena. Izd.
Glavno poveljstvo NOV in PO Slovenije 1943 (prav tam).
26
Brošura: Mate /Dušan Bravničar/, Dob - fašistov grob. Izd. Glavno
poveljstvo NOV in PO Slovenije 1943 (prav tam).
27
Brošura: Tone Fajfar, Farizejska bela garda. Izd. krščanska skupina v
OF, marec 1943 (prav tam).
» Josip Vidmar. Glej op. 19 zgoraj.
29
Število izvodov je pripisano s črnilom.
22
23
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Pri vsem tem nam je ogromno pomagala naša mobilizacija, katero smo neprenehoma vršili, noč in dan, tako, da so
bile naše edinice dostikrat prenasičene z neoboroženci, ker je
bil dotok tako masoven. Obenem s to masovno mobilizacijo je
naše delo pri Narodno-osvobodilnih odborih malo trpelo, ker
nismo imeli dosti ženskih aktivistk, katere bi bile prevzele
vlogo moških - to smo v zadnjem času popravili s tem, da
smo masovno prenašali delo na ženske. Težkoče so bile v tem,
da nismo imeli ženskega lista niti ga nismo dobili iz Vaše
strani, niti ga nismo sami izdajali, ker nismo imeli za to potrebnih moči. Delo nam je takorekoč preraščalo čez glavo.
Sprejeli smo dopis od Zdenke Kidrič za inicijativni odbor
AFZ, v katerem nam svetuje oz. izprašuje, kaj smo naredili na
tem polju. Mi smo sicer masovno zagrabili pri ženskem vprašanju, vendar nam pa s te strani manjka izvežbane tovarišice,
ki bi prevzela stvar v roke. Zato Vas prosim, da v bodoče s
tem računate.
ZSM se razvija masovno med našo gorenjsko mladino in
aktivno sodeluje pri sabotažah in raznašanju literature, trošenju letakov itd.
Naš P[okrajinsko] P[overjeništvo] ZSM za Gorenjsko se zaveda svojih nalog in je v tem oziru že mnogo napravil in v
redu vrši svojo dolžnost.
Tudi NZ je v razvoju in so prve formacije postavljene po
vaseh, mestih in ulicah, tovarnah itd. in aktivno sodelujejo
pri zbiranju orožja, obveščevalni službi, izvrševanju sabotaž
itd. Težkoče so le v tem, ker moramo še vedno voditi 100%
konspiracijo in je vsako shajanje otežkočeno.
Tudi SNP prilično deluje s podpiranjem naših internirancev in revnih družin.
Vse to se sedaj organizacijsko spopolnjuje.
Naknadno Vam moram sporočiti, da je naš tovariš Metod30 še živ in se nahaja nekje v Nemčiji. Z naše strani smo
ukrenili vse, da bi ga rešili, kar je pa zopet zasluga Načeta, da
se to ni izvršilo, čeprav je bilo v njegovi moči, da bi to izvedel,
oz. mu je bilo naročeno, naj po svojih vezah to izvrši. Ker smo
dobili sedaj preko njega veze, katere je imel on, bomo to sedaj
sami poizkušali.
Vse dosedaj nam je šla stvar nekako dobro in organizacijsko izpod rok. Izgledalo je, kakor, da se Nemci ne brigajo za
30

Uredništvu ni uspelo identificirati osebe.
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ničesar več. Sedaj se je pa stvar zopet okrenila na slabšo
stran. Teror se je začel stopnjevati. Predvidene so ogromne
hajke, koncentracija vojaštva v Avstriji, Koroškem in po vsej
Gorenjski. Dobili smo tudi obvestilo, da izpraznjujejo razne
zavode, šole itd., kjer se namerava vseliti vojaštvo. Tudi po
svojih postojankah se utrjujejo z bunkerji in razglednimi stolpi.
Smrt fašizmu - svoboda narodu!
Za pokrajinsko poverjeništvo IOOF
Lenart 1. r.31
P. S. Oprostite, ker poročilo ni sestavljeno najbolje, morda
celo malo zmedeno. Kar se tiče sestavljanja poročil nisem
najboljši, ker mi za to manjka potrebnih šol.

ŠT. 42

POROČILO INŠTRUKTORJA IZVRŠNEGA ODBORA OF
FRANCA POPITA DNE 9. JULIJA 1943 IZVRŠNEMU ODBORU OF O POLOŽAJU V VRHNIŠKEM OKROŽJU1
Izvršnemu odboru OF

pr. 24. VII. 43. št. 115
na položaju

Hajko pri nas smo srečno prebili. Bila je zelo površna. Vršili so jo sami Italijani in sicer 20 dni t. j. od 20 junija do 10.
jul. Nahajam se še vedno v vrhniškem okrožju. Imamo precej
dela s samo reorganizacijo, kajti delo v tem okrožju je bilo
popolnoma zanemarjeno. Kljub odličnemu razpoloženju in
vsem možnostim temeljitega in uspešnega dela ni dosedanji
00 razvil masovne OF, temveč se je zadovoljil z ozkimi teren31

Jože Sluga.
• Izvirnik, napisan s črnilom, je v ARS, Odd. II, sign.: AS 1670, IOOF, šk.
435/1. Številka 115 in datum prejema sta registratumi oznaki izvršnega
odbora OF.
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skimi odbori sestoječi se iz 3-5 članov, pravtako so organizirani tudi odbori NZ.
Sam okrožni odbor se ni niti sestajal niti ni znal voditi dela, temveč se je sam bavil z malenkostmi, ki bi jih lahko opravljali terenski odbori. Zato sem razrešil dosedanjega sekretarja Zajca2 in na njegovo mesto postavil tov. Puntarja3
dosedaj sekretarja ROOF za Rovte. Enako sem razrešil dolžnosti člana 00 OF tov. Suhadolnika4 radi pasivnosti. OOOF
sestavljajo sedaj tov. Puntar, Zaje, Peti5, Jo...6. Prvi trije so
ilegalci, zadnji paje legalec iz Logatca.
Z ROOF za dobrovško-horjulski rajon še dosedaj nisem
mogel dobiti stikov (znak aktivnosti!) 5 t. m. sem poslal nekega človeka, ki jih bo skušal odkriti s poslednjim vabilom, toda
do danes jih še ni. Če jih ne bo do ponedeljka 12. t. m. bom
šel jih iskat sam. Če jih dobim, jih bom nagnal v brigado in
postavil nov rajonski odbor iz ljudi, ki se nahajajo v Levstikovem bataljonu, ki ima baje priti v kratkem sem. Rajonski odbor iz rovtarskega rajona, o katerem sem zadnjič poročal, da
je postavljen, se je vrnil okrnjen (2 člana), dva pa sta se predala četnikom. Držanje na tem sektorju je zelo otežkočeno
radi stalnega patroliranja četnikov, bege in Italijanov. Držali
se bi lahko domačini ali partizani D[o]l[omitskega] o[dreda].
Zato izposlujte od Glav. poveljstva da pošlje takoj sledeče
partizane iz Levstikovega bataljona na t. 177: tov. Mitja8 (doma od sv. Treh Kraljev.), Lisjaka9 (Nagode iz Podpeska) in
njegovega brata Iva. Obenem opozorite Gl. poveljstvo naj ne
pošilja z Levstikovem batalj. domačine s sektorja ŽažerLigojna-Zaplana-Žiberše-meja, ker je nevarnost, da se po
zgledu gornjih dveh predajo četnikom.
2

Adolf Malavašič.
Jože Molek.
4
Albin Suhadolnik z Loga.
5
Ferdinand (Nande) Šinkovec - Petel.
6
Ime ni čitljivo. Po izjavi Adolfa Malavašiča je bil takrat član okrožnega
odbora OF za Vrhniško okrožje Ivan Skrabar - Vanja iz Logatca.
7
Misli kurirsko postajo TV 17 nad železniško progo Verd - Logatec, na
Slemenih na Ljubljanskem vrhu. Izjava Adolfa Malavašiča. Glej še Zakonjšek,
Partizanski kurirji, str. 101 - 115.
8
Uredništvu ni uspelo ugotoviti pravega imena.
9
Domače ime za brate Nagode: Ciril (ustreljen kot talec 13. oktobra 1942
v Ljubljani), France (padel kot partizan aprila 1945 v Batah na Primorskem)
in Jože, ilegalno Ivo (general major, ponesrečil se je 23. oktobra 1974 na
vojaških vajah na Štajerskem). Izjava vdove Francke Nagode.
3
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Ponovno vas opozarjam, da pošljete tov. Tilna10 iz UBTT za
borovniški rajon, če je možno tudi izposlujte, da se vrne tov.
Janušek (Kirn Viktor, Breg pri Borovnici), ki je pobegnil iz
internacije in se nahaja nekje na Primorskem. Bil je preje
član ROOF za borovniški rajon, ima ugled pri ljudeh in ve za
precejšno količino municije za Mauser puške.
Po teh izpopolnitvah bo upam delo začelo zopet povoljno
klapati.
Največ dela bomo imeli s četniki, ki so razvili veliko aktivnost posebno na sektorju Logatec - Rovte - Horjul - Vrhnika.
(7. julija se je skupina 72 mož pomikala preko Ligojne in Loga
baje v Iško, spremljali so jih Beli, Italijani pa so dobili nalog,
da ne smejo streljati.) Mi smo odgovorili z živahno tiskano in
ustno kontrapropagando in pospešenim organiziranjem terenskih AFŽ odborov in ZSM. Ljudje že uvidevajo pravo vlogo
Mihajlovičevih četnikov, da so nadaljevanje Bege, vidijo toleriranje s strani Italijanov. Sumljivo se jim zdi tudi preplačevanje živine, ki jo kupujejo pri kmetih.
V zvezi s četniki pa bo postalo pereče vprašanje zadrževanja naših ilegalnih aktivistov po gozdovih. Zato bo nujno potrebno preložiti delo kolikor mogoče na legalce, za ilegalce pa
poskrbeti bunkerje v vaseh.
Iz vrhniškega okrožja krenem okrog 15. julija preko sv.
Vidovskega rajona v laščanskega, od tam pa skozi cerkniško
okrožje v ribniško in prispem proti koncu meseca na t. 15u.
Smrt fašizmu - svobodo narodu!
Pol. 9. julija 1943.

10

Popit Franc - Jokl

Zvonko Slak z Brega pri Borovnici.
" Misli kurirsko postajo TV 15 v Kočevskem Rogu, glavno kurirsko postajo vodstva narodnoosvobodilnega gibanja Slovenije. Glej Zakonjšek, Partizanski kurirji, str. 62 - 68.
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ŠT. 43
POROČILO OKROŽNEGA KOMITEJA KPS CERKNO DNE 9.
JULIJA 1943 POKRAJINSKEMU ODBORU SPŽZ ZA PRIMORSKO O ORGANIZIRANJU ŽENA V OKROŽJU1
Okrožni komitet št. I.
Na terenu: 9. julija 1943.
Pokrajinskemu Odboru Slovenske Protifašistične ženske Zveze.
Glasom okrožnice od IOOF2, ki smo [jo] prejeli in na podlagi Vašega pisma3 z dne 17. maja 1943, Vam pošiljam sledeče poročilo o delu in razvoju SPŽZ.
Po prejemu direktiv, da je treba organizacijo žen spraviti v
življenje samostojne politične in podporne organizacije v okviru SPŽZ, smo takoj pričeli z reorganizacijo in organizacijo
slovenske žene in dekleta. Iz prej obstoječih terenskih odborov OF smo postavili terenske odbore SPŽZ isto tako tudi rajonske odbore, napravili smo vrsto sestankov po celem našem
Okrožju, ter jih podučili o novih direktivah in o delu ter smislu tega dela in njegov pomen v sedanjosti in prihodnosti za
Slovensko ženo. Tako je sedaj na našem okrožju 8. terenskih
in I. rajonski odbor SPŽZ.
Ti odbori so precej aktivni v nabavi perila, čevljev in vseh
ostalih stvari, ki so potrebne za našo narodno vojsko. Istotako se zelo zanimajo tudi za politično življenje, posebno prva
izdaja "Slovenka" je napravila zelo dober vpliv na vse naše
tovarišice, ki so jo vse z močnim zanimanjem čitale, prav tako
pa upam, da se Vam bodo v kratkem tudi same javile s poročilom o njihovem delu in življenju.
Prosim, da nam poročate o nadalnjih direktivah SPŽZ ako
bojo kake ispremembe od dosedaj prejetih direktiv.
1

Izvirnik je v ARS, Odd.. II, sign.: AS 1739, PO SPŽZ za Primorsko, šk.
557•/••.
3
Okrožnica Izvršnega odbora OF dne 21. januarja 1943 o ustanovitvi
SPZ2. Glej Dokumenti, knj. 5, dok. št. 84, str. 270 - 279.
3
Glej Dokumenti, knj. 7, dok. št. 56, str. 156 - 157.
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Smrt fašizmu - svobodo narodu!
Za Okrožni Komitet, št. I.
Cvetko.«

ŠT. 44
OKROŽNICA IZVRŠNEGA ODBORA OF DNE 10. JULIJA
1943 OKROŽNIM, PODOKROŽNIM, RAJONSKIM IN TERENSKIM ODBOROM OF O USTANOVITVI OSREDNJE
GOSPODARSKE KOMISIJE IN ORGANIZACIJI GOSPODARSKIH KOMISIJ PO OKROŽJIH IN RAJONIH»
Izvršni odbor
Osvobodilne fronte
slovenskega naroda
št. 32/43 - 0 -

Položaj, 10. julija 1943.

OKROŽNICA
vsem okrožnim, podokrožnim, rajonskim in terenskim odborom OF, o organizaciji gospodarskih komisij.
Da se smotrno organizira gospodarska pomoč tako naši
Narodno osvobodilni vojski kakor tudi civilnemu prebivalstvu,
se morajo ustanoviti pri vseh političnih predstavništvih OF
gospodarske komisije. V ta namen je ustanovljena pri IOOF
Osrednja gospodarska komisija z nalogo, da organizira in
izvede na vsem slovenskem ozemlju to gospodarsko pomoč.
Vsi dosedanji gospodarski odloki2, ki jih je izdal IOOF, ostanejo v veljavi.
Dolžnost vseh naših odborov kakor tudi celotnega političnega kadra OF je, da pri tem gospodarskem delu intenzivno
pomaga. Zato naročamo vsem okrožnim odborom OF, da takoj po prejemu te okrožnice ustanove Okrožne gospodarske
komisije, v katere naj pritegnejo politično in gospodarsko
4

Jaka Stucin.
'3 Izvirna kopija je v ARS, Odd. H, sign.: AS 1670, IOOF, šk. 432/11.
Glej Metod Mikuž, Slovensko partizansko gospodarstvo v luči partizanskih dokumentov, Borec, Ljubljana 1969.
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sposobne ljudi. Na čelu te komisije naj bo gospodarski referent, ki se bo pečal izključno z nalogami Gospodarske komisije. Ravno tako morajo ustanoviti za svoje področje Rajonske
gospodarske komisije vsi naši rajonski odbori. Dolžnost okrožnih in rajonskih odborov je nadalje, da nemudoma organizirajo gospodarsko pomoč pri vseh terenskih odborih in sicer
tako, da nalože celotnemu terenskemu odboru skrb za reševanje gospodarskih vprašanj. Torej: Gospodarska terenska
komisija je celoten vaški terenski odbor. Poleg tega pa naj
terenski odbor sam iz svoje srede določi človeka, ki bo prevzel
skrb za vsa potrebna tehnična dela. Povdarjamo, da je potrebno, da sodelujejo pri tem gospodarskem delu vsi vaščani.
Brez dvoma bo tako konkretno gospodarsko delo, ki bo tudi v
korist vaščanom samim, pripomoglo k enotnosti in k večji
vključitvi širokih ljudskih množic v OF.
Ker prihajamo v dobo, ko mora Osvobodilna fronta v vedno večji meri tudi v praktičnem življenju pokazati, da je nosilka nove narodne oblasti, zato morajo vsi naši politični delavci vložiti v gospodarsko delo na terenu ves trud in vso resnost. Naša Narodnoosvobodilna vojska narašča in postaja v
mednarodnem svetu vedno bolj spoštovan vojaški faktor.
Nujno potrebno je, da mi to našo vojsko dobro opremimo in
da z vso resnostjo stremimo za tem, da ji hrane, obutve in
obleke ne bo primanjkovalo. To moramo napraviti iz lastnih
sredstev, zakaj pogojev za to imamo še vedno dovolj.
Pri smotrni organizaciji moremo brez dvoma doseči to, da
bodo naši kmetje dajali svoje poljske pridelke v taki meri na
razpolago naši vojski, da jo bomo lahko povsem zadostno
oskrbeli. Smoter organiziranega gospodarskega dela pa je
tudi v tem, da se civilnemu prebivalstvu omogoči redno preživljanje, da se preprečijo okupatorjeve roparske namere in da
se preprečijo špekulacije vojnih dobičkarjev. Naši kmetje morajo dobiti praktičen pouk in pomoč, o tem, kako naj varno
skrijejo svoje pridelke. Zato je potrebno, da naš politični aktiv
s smotrno politično kampanjo prepriča slehernega našega
človeka, da bo vsekakor bolje preživel te čase, če se bo tudi v
gospodarskem pogledu naslonil na Osvobodilno fronto, oz. na
sodelovanje v terenskih vaških odborih.
Osrednja gospodarska komisija bo po svojih članih tudi
sama pomagala pri organizaciji gospodarskih komisij pri
okrožjih, v rajonih in na terenu in nadzirala njihovo delo.
Izdajala bo sproti praktična pismena in ustna navodila. Ta
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navodila so za vse ostale gospodarske komisije in gospodarske referente obvezna.
Razumljivo je, da ne bo Osvobodilna fronta organizirala
gospodarske pomoči samo v krajih, ki so dostopni samo naši
vojski ampak prav povsod na Slovenskem, brez ozira na to,
ali ima dotično mesto, kraj ali pokrajino zasedeno oz. jo kontrolira nasprotnik ali ne. V takih krajih mora biti seveda ta
gospodarska pomoč izvajana tako, da bodo na eni strani zaščiteni naši ljudje, na drugi strani pa, da bo dosegla čim večji
gospodarski uspeh. Kako bo konkretno izvedena organizacija
v krajih zasedenih po sovražniku, bo Osrednja gospodarska
komisija dala posebna navodila, na konspirativen način.
Pri gospodarskemu delu bodo morale pomagati vse naše
organizacije, ki so vključene v narodno osvobodilno gibanje,
predvsem SPŽZ in ZSM. Naše ženske in naša mladina lahko
pri tem delu izredno veliko pomagajo. Treba pa bo s tem delom pohiteti, ker moramo mi in ne okupator dobiti v roke
pridelke letošnje žetve.
Torej na delo in to takoj!
Smrt fašizmu - svobodo narodu!
Za IOOF:
org. tajnik
MIHA BORŠTNIK*, l.r.

3

172

Dr. Marijan Brecelj.

ŠT. 45
NAVODILO OSREDNJE GOSPODARSKE KOMISIJE OSVOBODILNE FRONTE DNE 10. JULIJA 1943 ZA ORGANIZACIJO VAŠKIH GOSPODARSKIH KOMISIJ1
OSREDNJA GOSPODARSKA KOMISIJA
OSVOBODILNE FRONTE
Položaj, 10. julija 1943.
Št. 1/43.
NAVODILO
za organizacijo vaških gospodarskih komisij
Z ozirom na okrožnico IOOF št. 32/43 -O2 z dne 10. VII. t.
1. o organizaciji gospodarskih komisij, je dolžna Osrednja gospodarska komisija dajati vsem ostalim komisijam obvezna
navodila.
Ker je trenutno najvažnejše, da se čimpreje in smotreno
organizira delo vaških gospodarskih komisij posebno glede
popisa, oddaje in shranjevanja poljskih pridelkov, zato se
morajo vse komisije najpreje lotiti tega dela in sicer po naslednjih navodilih:
1. Vsaka vaška komisija je dolžna takoj izvršiti popis vseh
odvisnih pridelkov obenem pa tudi vse živine posameznih
gospodarjev na vasi brez razlike ali so pripadniki oz. somišljeniki OF ali pa ne. Pod pojmom "odvisni pridelki" je treba
smatrati tisto količino vseh pridelkov, kolikor je ne potrebuje
za redno preživljanje kmet za se, za svojo družino in za delovne moči. Popis naj vsebuje nazive vasi, rajona in okrožja OF,
kamor vas spada, ime in priimek gospodarja ter hišno številko, nato pa v kilogramih, litrih oz. komadih točna količina
odvisnih pridelkov in vse živine (ječmen, pšenica, rž, koruza,
ajda, proso, krompir, fižol, med, suho sadje, vino, žganje,
maščobe, goveja živina, prašiči, koze, ovce, perutnina). Iz popisa mora biti razvidna količina odvisnih pridelkov tako posameznega gospodarja, kakor tudi cele vasi. Vaške komisije
morajo oddajati sezname rajonskim, te okrožnim, okrožne pa
1

Izvirna kopija je v ARS, Odd. II, sign.: AS 1710, Notranjsko okrožje, šk.
720/1.
J Glej dok. št. 44.
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Osrednji gospodarski komisiji. Po en izvod ohrani vsaka komisija za se, katerega čuva tisti član gospodarske komisije, ki
so mu zaupani tehnični posli sploh.
2. Vaška komisija naj nabrane oz. nakupljene izdelke
sproti shranjuje pri zanesljivih kmetovalcih samih ali pa naj
jih dajo v lastna varna in skrivna skladišča. O razporeditvi
tako shranjenih pridelkov mora voditi gospodarski zaupnik
točen seznam.
3. Dolžnost vaške komisije je, da prepreči vsako oddajanje
ali prodajanje pridelkov okupatorju, beli gardi in prekupčevalcem, ki to za nje vršijo. Kmetovalce, ki se pečajo s tako
trgovino je dolžna vaška komisija prijaviti rajonski komisiji, ta
pa po redni poti Osrednji. Tudi sicer ne sme nihče od kmetovalcev prodajati svojih pridelkov brez dovoljenja gospodarske
komisije.
4. Nakup odvisnih pridelkov sme vršiti le vaška komisija
oz. od nje določen član. Nakupovalo se bo z gotovino, z boni
in obveznicami in je treba pri tem postopati tako, da se prvenstveno gotovina daje najrevnejšim, ostalim pa deloma gotovina, deloma boni, oz. samo boni ali obveznice. O tem določa vaška komisija sama upoštevajoč seveda sredstva, ki ji
bodo na razpolago. Vaška komisija naj po redni poti javi vsakega kmetovalca, ki bi se upiral oddajati odvisnih pridelkov.
5. Oddajo nabranih pridelkov določa Osrednja gospodarska komisija. V primerih pa, da bo dvignila nabrane pridelke
ta ali ona od naših vojaških edinic, smejo vaške, rajonske in
okrožne komisije oz. njeni zaupniki ali skladiščniki izročati
blago le tistim vojaškim funkcionarjem, ki se bodo izkazali z
odgovarjajočimi legitimacijami od Osrednje gospodarske komisije ali od ekonomskega odseka Glavnega poveljstva NOV
in PO Slovenije. Dolžnost vsake komisije je, da stopi takoj v
stik s štabom oz. z intendantom edinice, ki pride v vas, da se
preprečijo nerednosti.
6. Nihče drugi razen za to določenih zaupnih oseb posameznih gospodarskih komisij ne sme pobirati in nakupovati
po vaseh hrane in pridelkov in tudi nikomur drugemu niso
dolžni kmetovalci na račun Narodnoosvobodilne vojske in OF
ne prodajati, ne izročati ničesar. Skratka vse kar zadeva organizacijo gospodarske pomoči tako naši vojski, našim političnim in tehničnim organizacijam, kakor tudi civilnemu prebivalstvu mora biti osredočeno v gospodarskih komisijah.
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7. Vaška komisija mora imeti za slučaj potrebe vedno na
razpolago prevozna sredstva za odvoz pridelkov oz. hrane od
posameznih kmetovalcev oz. skladišč. Pri tem delu morajo
sodelovati vsi vaščani.
8. Organizirati je potrebno nabiranje gob, gozdnih jagod,
lipovega cvetja, sadja, zdravilnih rastlin itd. Vaške komisije
naj te gozdne sadeže in zdravilne rastline posuše ter naj jih
do oddaje varno hranijo.
9. Obenem naj vaške komisije organizirajo zbiranje vsega
blaga, ki prihaja v poštev za vojsko (obleka, obutev, blago,
platno, usnje, krojaške in čevljarske potrebščine, papir itd.)
Pri tem opozarjamo na okrožnice IOOF št. 24/43 od 30. 5.3 in
št. 29/43 od 1. 7. t. I.4 To blago naj komisije takoj in sproti
prevzamejo pri darovalcih in naj ga spravljajo v svoja skladišča. Tudi o tem blagu naj vodijo sezname in jih oddajajo po
redni pošti.
Poleg imenovanih nalog je dolžna vaška komisija reševati
vprašanje prehrane tudi za civilno prebivalstvo. Tistim, ki
nimajo dovolj za lastno preživljanje naj oskrbi hrano tako, da
jim jo od odvisnih pridelkov prodaja oz., da jim jo daje kot
odmero za delo, ki ga vrše v korist vaške skupnosti in našemu osvobodilnemu gibanju, ali pa naj uredi take primere
tako, da obveže posamezne posestnike, da potrebne preživljajo v lastnem gospodinjstvu.
SMRT FAŠIZMU - SVOBODA NARODU!
Za Osrednjo gospodarsko
komisijo OF:
Petrač Š.5 l.r. Aleš T.6 1. r.
Jošt S.7 1. r.

3
Okrožnica o organiziranju materialne pomoči partizanski vojski. Glej
Dokumenti, knj. 7, dok. št. 105, str. 313 - 314.
4
Glej dok. št. 1.
5
Milan Škerlavaj.
6
Stefan Trobiš - Aleš.
7r Jože Slapničar.
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ŠT. 46

PISMO ČLANA IZVRŠNEGA ODBORA OF ZORANA POLIČA
DNE 10. JULIJA 1943 ČLANU POVEJRENIŠTVA IZVRŠNEGA ODBORA OF ZA LJUBLJANO DRAGU PUSTIŠKU1
Položaj 10. 7. 43.
Dragi Salvo!2
Prejel sem Tvoje četrto pismo z dne 30. 6.3. Tako vidiš, da
Tvojo pošto sedaj v redu prejemam, četudi s precejšnjim zakasnenjem. Prav pa bo če se oglasiš večkrat, ker tako bomo
lahko vedno na tekočem.
Kako je bilo z Majo4 sem ti že poročal in upam, da si moje
obsežno pismo5 z navodili prejel. Medtem smo doživeli že več
podobnih neprijetnih stvari6 kot jih je Maja sama. Tako vidiš,
da nam je osebni stik zelo težak. Mislim pa, da se bodo stvari
sedaj spremenile. Pišem ti namreč neposredno po sporočilu,
da so se Angleži izkrcali na Siciliji, da prodirajo na 160 km
široki fronti in da ne naletijo na poseben odpor. To so silovite
stvari. Dejstvo, da se istočasno vrši ofenziva na vzhodni fronti, nam dokazuje, da gre sedaj resnično za sodelovanje vseh
zaveznikov in to pomeni dejanski konec Osi. Seveda ne mislim pri tem, da se bo to zgodilo že jutri. Dejstvo pa je, da se
Italija ne bo držala dolgo in da njen zlom pomeni tudi zlom
Nemčije. Skoraj neverjetno se zdi človeku ko posluša, da Angleži ne nalete na poseben odpor. To ravno dokazuje, kako je
bila stvar že zrela.
Iz tega razvoja pa rastejo sedaj za nas posebno težke naloge. Sedaj moramo postaviti oblast OF povsod na noge, sedaj
moramo preprečiti vse sredinske poizkuse in vse poizkuse
belih, da prikrijejo svoje zločine. Na Notranjskem sta n. pr. že
dve beli posadki odložili orožje, ena v jačini 40 mož. Tudi vas
1

liča.

2

Izvirna kopija je v ARS, Odd. II, sign.: AS 1743, Osebni fond Zorana Po-

Drago Pustisek.
Glej Dokumenti, knj. 7, dok. št. 230, str. 703 - 704.
Jelica Vazzaz.
s Glej dok. št. 20.
6
Misli očiščevalne akcije (hajke) italijanske okupacijske vojske.
3
4
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v Ljubljani ne sme ta razvoj prerasti, to se pravi, biti mu morate kos na vsej črti. Morate znati pravilno usmeriti ljudsko
navdušenje in izkoristiti pripravljenost pomagati kjerkoli.
Važno je to za finančno akcijo in za nabiralno. Tudi odpor
proti Italijanom boste lahko povečali. Poživite napisne akcije
ter listkovne. Sedaj imate dovolj materiala, saj smo vam poslali Angleža in njegovo izjavo7.
Važna pa je sedaj vaša popolna enotnost in popolno soglasje v vseh stvareh. Nastopila je doba, ko bo marsikdo poskušal zapeljati predvsem našo stvar na stranski tir, češ, sedaj
pa ni potrebno več sodelovanje, ker bo itak konec, krenimo
svojo pot. Ravno sedaj pa je sodelovanje najbolj potrebno, ker
z zlomom bo nastopil čas gradnje in ravno v tem bodo še silna
nasprotovanja reakcije. Da to premagamo, bo potrebno pravzaprav še večje zlitje kot pa doslej.
V zvezi s tem poudarjam, da je obojestransko silno napačno, će rešujete danes vprašanje ali linija ali ne. To ni bistveno. Dejstvo je, da mi o tem sploh nismo nikdar govorili, ker če
že uporabljaš ta izraz, pomeni to predvsem smer nastopanja
in v tem smo si morale biti edine vse skupine. Kar se pa tiče
razlik in samostojnosti, sem ti pisal že v zadnjem pismu8,
ravno tako je dobila Soča9 pismo od mene in od Petra10. Kako
je mogla priti Soča do svojega predloga, se mi zdi silno čudno,
saj smo mi vedno govorili o S.[okolih] v OF in se podpisovali:
vod[stvo] So[kolov] v OF. Njen predlog je pa seveda zapeljal
tudi vas, da govorite o liniji, ki je dejanski nikdar ni bilo.
S[okolstvo] pa ostane in mora poslovati kakor ti pišem že v
zadnjem pismu. Res pa je, da vas bo tako postavljanje stvari
pripeljalo na stranpota in ne boste videli glavnih nalog, temveč le neka navidezna nasprotja, ki jih pa dejanski ni nikjer.
Še enkrat poudarjam, danes morate gledati, da dosežete čim
tesnejše zlitje oz. sodelovanje, ker samo tako boste sposobni
premagovati vse težave, ki bodo sedaj nastopale pred vami.
Raztolmačil sem ti že vlogo P[artije] in tudi govorila sva
mnogo o tem. Njena vloga postaja vedno močnejša in naša
naloga je, da jo v njenem prizadevanju podpiramo, seveda ne
tako, da bi se pri tem odpovedali svojemu razvoju, ki smo ga
7

Misli fotografijo kanadskega majorja Williame Jonesa in njegovo izjavo.
Glej dok. št. 3, op. 8 in dok. št. 20, op. 8.
» Glej dok. št. 34.
9
Mira Tomšič - Vlasta.
"> Boris Kidrič. Glej dok. št. 30.
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nastopili popolnoma samostojno. Točna izvedba vaših predlogov v smislu navodil, ki jih dajem v svojem zadnjem pismu,
bo najboljši korak naprej. Z vključitvijo vseh naših ljudi v OF
in v tem okviru njihova aktivizacija, bo dosežen dejanski tisti
odnos, ki mora veljati kot osnova med S[okoli] in P[artijo]. Če
boste uredili sokfolsko] pom[oč], v smislu tvojega predloga in
z garancijo za naše ljudi kot sem jo jaz zahteval, lahko mirno
opustite ime, če to po vašem prepričanju vodi do večje enotnosti. Res je, da bi kdo lahko videl pod posebnim imenom nek
namen ločitve in danes se moramo takim možnostim čimbolj
izogibati.
Ali si prejel pismo za ata?11 Poročaj kakšen je bil odmev
letaka!12 Maja je v svojem pismu13 poročala o nekem nahrbtniku za me in o stvareh za Slavkota14. Ker doslej nisva ničesar prejela, mi prosim, sporoči, kaj je s to stvarjo, kdo je oddal in komu. Samo tako bo mogoče ugotoviti, kaj je s stvarjo.
Vojaških stvari15 sem ti poslal ca. 40 strani in sicer v dveh
obrokih. Upam pa, da si medtem že prejel. Za vsak slučaj pa
vprašaj Vlasto če ni morda ona zadržala, ker je bilo brez
spremnega pisma.
Stvari mi pošlji čim preje!
Prav lepe pozdrave vsem!
S. f. s. n.

11 Dr. Viktor Murnik.

ZDRAVO!16

12
Misli letak: Sokolska Ljubljana! V zunanje in notranje političnem razvoju... Vodstvo Sokolstva v Osvobodilni fronti. Ciklostiliran letak je v ARS,
Odd. II, sign.: AS 1743, Osebni fond Zorana Poliča.
13
Pismo Jelice Vazzaz dne [30.) junija 1943. Glej Dokumenti, knj. 7,
dok. št. 235, str. 714 - 716.
14
Alojz Vrhovec.
15
Misli vojaška poročila.
16
Pismo ni podpisano. Pisal gaje Zoran Polič.
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ŠT. 47
OKROŽNICA POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS IN POKRAJINSKEGA POVERJENIŠTVA OF ZA GORENJSKO IN
KOROŠKO DNE 10. JULIJA 1943 OKROŽNIM IN RAJONSKIM SEKRETARJEM1
Pokrajinski komitet KPS,
Pokrajinsko poverjeništvo OF
za Gorenjsko in Koroško.
Na položaju, dne 10. julija 43.
Dragi tovariši!
Zvedeli smo, da nastopa na terenu neka skupina Slovencev, predvsem iz gospodarskih krogov, ki sklicuje razne konference v imenu Pokrajinskega odbora Osvobodilne fronte2.
Nekateri člani te skupine nastopajo kot člani Pokrajinskega
odbora in celo kot pooblaščenci IOOF. Na tem mestu ugotavljamo, da trenutno ne obstoja na Gorenjskem in Koroškem še
noben Pokrajinski odbor OF, ampak samo Pokrajinsko poverjeništvo OF, katerega edina člana sta tovariš Lenart3 in
tovariš Matija1. Ta dva tovariša sta edina potrjena od IOOF
kot člana Pokrajinskega poverjeništva. Vse direktive OF, vse
okrožnice, vsa pisma itd. itd., skratka vse kar je v zvezi z OF
na Gorenjskem, in Koroškem, vse to mora nositi podpis oziroma mora biti pismeno potrjeno od teh dveh tovarišev. Edino
tovariš Lenart in tovariš Matija vzdržujeta zveze z IOOF,
sprejemata direktive od IOOF in sta direktno podrejena IOOF.
Vse drugo je izmišljeno.
V zvezi s tem sporočamo vsem okrožnim in rajonskim sekretarjem, da sme vse delo OF in še več, vse delovanje Slovencev - konference, sestanki, propaganda itd. - v njihovih
okrožjih oziroma rajonih iti samo preko okrožnih in rajonskih
odborov oz. sekretarjev OF. Vsak sestanek Slovencev, skratka
1

Izvirna kopija je v ARS, Odd. I, sign.: AS 1489, Oblastni komite KPS za
Gorenjsko,
a. št. 1690.
3
Glej dok. št. 41.
3
Jože Sluga.
4
Maks Krmelj.
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vsako najmanjše organizirano delovanje Slovencev izven okvira OF, t. j. brez iniciative oz. dovoljenja Pokrajinskega poverjeništva /IO/ OF, okrožnih in rajonskih odborov OF ter njim
podrejenih organizacij, - je najstrožje zabranjeno. Kajti, kdor
danes dela izven organizacij OF, ta je proti OF.
V zvezi s tem zahtevamo od vseh okrožnih in rajonskih
odborov oz. sekretarjev, da preko vseh organizacij natančno
in podrobno obvestijo o tem vse člane OF, posebej pa še gospodarske kroge. Istočasno naj nam sporočijo, kake ukrepe so
v zvezi s tem podvzeli in kaj so odkrili.
Pod Gorenjsko smatramo ves teritorij po Nemcih zasedene
Slovenije zapadno od Trojan oz. bivše Štajerske.
Za Pokrajinsko poverjeništvo OF
Lenart 1. r. Matija 1. r.

ŠT. 48

PISMO POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA GORENJSKO
IN KOROŠKO DNE 10. JULIJA 1943 INŠTRUKTORJU
CENTRALNEGA KOMITEJA KPS ZA ŠTAJERSKO VIKTORJU STOPARJU1
Pokrajinski komitet KPS
za Gorenjsko in Koroško
Dragi tovariš Viktor!2
Prejeli smo Tvoje pismo z dne 4. julija3, v katerem nam
poročaš, da je delo v kamniškem okrožju bolj lokalizirano na
kraje ob Savi. V razgovoru s tovarišem Krištofom4 je bilo kamniško okrožje dodeljeno štajerskemu PK-aju. Tovariš Krištof
je rekel, da je štajerski PK obveščen o tem, da se mu to dodeli. Ta razgovor smo imeli 28. marca v Dolomitih. Po prihodu
• Izvirnik je v ARS, Odd. I, sign.: AS 1489, Oblastni komite KPS za Gorenjsko, a. št. 1691.
3
Viktor Stopar.
3
Pismo verjetno ni ohranjeno.
* Edvard Kardelj.
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na naš položaj smo obvestili štajerski PK, da kamniško okrožje spada pod njihovo politično delo. V slučaju, da se štajerski
PK premakne više proti severu, nam mora takoj sporočiti, da
spada kamniško okrožje zopet pod PK za Gorenjsko. Vse do
padca tovariša Silvestra5 smo bili prepričani, da je vprašanje
kamniškega okrožja urejeno. Po smrti tovariša Silvestra smo
dobili pismo od štaba kamniškega bataljona, da je nujno, da
pride eden od PK-aja za Gorenjsko v kamniško okrožje, da se
uredi glede sekretarja za kamniško okrožje. PK Gorenjske je
poveril vse sekretarske posle za kamniško okrožje tovarišu
Marjanu6.
Tovariš Miran7, s katerim si se sestal, se Ti je gotovo predstavil kot član PK OF za Gorenjsko. V zvezi s tem Ti sporočamo da ni član Pokrajinskega odbora ne tovariš Miran, ne tovariš Nace8. Sejo, katero so imeli ti tovariši so si jo samolastno priredili in sklicali pod imenom Pokrajinskega komiteta.
Pokrajinski OF odbor za Gorenjsko sploh še ne obstoja. Torej
so tudi vsi sklepi, ki so jih napravili na tej seji neveljavni. V
zvezi s to sejo in s tovarišema Miranom in Načetom smo
ukrenili vse potrebno s posebno okrožnico9, katero Ti prilagamo.
Zahteva, da bi prišel član PK-aja za Gorenjsko v kamniško
okrožje je popolnoma nemogoča. Storili bomo pa vse potrebno, da se bo vprašanje sekretarja za kamniško okrožje čimprej uredilo.
Poslali smo tovariša Veljkota10 za mladinsko delo v kamniško okrožje, da skupno s tovarišem Marjanom uredita vse
ostale stvari.
O razdelitvi kamniškega okrožja na dve okrožji nam ni zaenkrat nič znanega. Prosimo Vas, da nas obvestite, kateri
kraji bi spadali pod to novo okrožje in kje bi približno potekale meje.
Na položaju, dne 10. 7. 1943.

5
6
7

Viktor Stražišar. Glej dok. št. 25, op. 4.
Franc Zupančič.

Miroslav (Slavko) Kvartič.
Ivan Miklavc.
» Glej dok. št. 47.
10
Franc Kavčič.
8
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Smrt fašizmu - svobodo narodu!
Za PK KPS

Mattfa11

P. S. Razišči zadevo • smrti tovariša Silvestra in nam poročaj.12

ŠT. 49
POROČILO POKRAJINSKEGA TEHNIKA KPS ZA GORENJSKO ADOLFA ARIGLERJA DNE 10. JULIJA 1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA GORENJSKO!
Položaj, dne 10. julija 1943

9/43

Pokrajinskemu sekretariatu KPS za Gorenjsko
Sedaj je postavljena tehnika I. OK Kranj2. Na razpolago
imamo za sedaj razen papirja ves potreben tehnični material.
S papirjem so nastale namreč težave v dostavljanju. Mislim
pa da bo tudi ta problem rešen v par dnevih.
Imamo na razpolago tudi tehnični material za novo tehniko. Postavitev pa ovira predvsem pomanjkanje tehničnih moči. Pri konferenci OK Kranj3 nam je bilo rečeno, ko smo hoteli
vzeti s seboj 1 ali 2 tipkarja, da se nahajajo ljudje tukaj. Pisali
smo v četo, zvedeli pa smo, da je edini, ki je znal tipkati padel
prejšnji dan v neki nemški zasedi. Že pred tednom dni smo
"MaksKrmelj.

12

Pripisano s črnilom.
i Izvirnik je v ARS, Odd. I, sign.: AS 1489, Oblastni komite KPS za Gorenjsko, a. št. 1702.
2
Gre za okrožno tehniko Kranj imenovano TI Kranj, ki stajo sredi junija
1943 pod Povšno v Karavankah osnovala pokrajinski tehnik za Gorenjsko
Adolf Arigler in Niko Kavčič. Tehnika je pričela z delom 7. julija 1943. Več glej
Jože Krall, Partizanske tehnike na Slovenskem III, Gorenjske in Štajerske
tiskarne. Knjižnica NOV in POS 40/III, Ljubljana 1976 (dalje Krall, Gorenjske
in Štajerske tiskarne), str. 206.
3
Prva konferenca Okrožnega komiteja KPS Kranj je bila dne 2. junija
1943. Glej Dokumenti, knj. 7, dok. št. 119, str. 358 - 368.
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pisali v Kranjski oziroma Jelovški bataljon za 3-4 ljudi katere
smo izbrali že ko smo potovali na konferenco. Sedaj čakamo
odgovora.
Pošiljamo vam izdelano literaturo4 v zadnjem času. Brošu5
re še nismo začeli delati, ker nimamo dovolj papirja na razpolago in ker imamo slab pisalni stroj. Delati jo pričnemo
takoj, ko dobimo papir in pisalni stroj. Izgotovljena bo verjetno konec prihodnjega tedna, to je do 18. t.m.
Sedaj pa še par besed o vezah, ki ovirajo vse naše delo.
Veze s Kamnikom in Koroško, kolikor je meni znano še ni.
Pošta z vami doslej razen par izjem, ni funkcionirala. Na primer: 8. julija smo dobili tekst "Poročevalca" "Slovani k orožju"
od 8. junija. Ta poročevalec smo že razmnožili 16. junija, ker
je tekst dobil tov. Gorazd6 od Miloša7. Včeraj so prišla Donova8 radio-poročila od 18. junija i. t. d... Čudim [se] kako, da
hodi pošta toliko časa. Po mojih računih bi morala hoditi od
4-6 dni, če bi veze funkcionirale. Storite v tem smislu vse
korake na oni strani jaz bom pa uredil stvar tukaj. Zadnjič
sem se sestal s tovarišem, ki je odgovoren za veze. Dal sem
mu točna navodila, da uspostavi medrajonske terenske veze,
ki dosedaj še niso funkcionirale. Vendar so tudi težkoče s
tem. Četo je težko dobiti, ker ima vsak teden "hajko", na drugi
strani pa fantje brez pištol, oziroma pušk nočejo iz čete. V četi
pa seveda nočejo dati nobene puške, ker jih krvavo rabijo. V
celem bataljonu ni več nobene pištole, ker so že vse šle na
teren. Mislim pa, da bomo le dobili nekaj kurirjev, ki bodo
pripravljeni hoditi brez orožja.
13. julija to je v sredo odpotujem skozi rajone V. VI. in Vili, na področje jeseniškega okrožja9. Tam bom skušal uspostaviti z vami legalno vezo, podobno kot tovariš Gorazd, med

4

Literatura ni priložena.
Gre za eno od brošur: Nova dokazila o Mihailovičevem izdajstvu, ali Jakob /Oskar Savli/, Narodnoosvobodilni odbori na Gorenjskem, ali Josip
Vidmar, Beseda o Osvobodilni fronti. (ARS, Odd. II, sign.: AS 1887, Zbirka
narodnoosvobodilnega tiska).
6
Niko Kavčič.
7
Miloš Ziherl.
* Edo Bregar - Don.
9
Rajoni: Naklo, Podbrezje, Brezje. Tega dne ni mogel odpotovati zaradi
nujnega dela, predvsem pa zaradi bližajoče se sovražne hajke, kar je razložil
v Dodatku k poročilu PK-ju KPS dne 11. julija 1943 (ARS, Odd. I, sign.: AS
1489, Oblastni Komite KPS za Gorenjsko, a. št. 1701).
5
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potjo pa bom proučil vse možnosti za tehniko v teh rajonih
OK Kranj.
Prilagam vam tudi navodilo10 za kontrolo razdeljevanja literature, katero izročite čimprej odgovornemu tehniku za ono
stran Save, ker jaz ne vem za njegov naslov.
S tovariškimi pozdravi
Bodin11
Smrt fašizmu-svobodo narodu!
P. S. poslužujte se legalne veze s tov. Gorazdom!12

ŠT. 50
ZAPISNIK SEJE PLENUMA OKROŽNEGA ODBORA OF ZA
KOČEVSKO DNE 10. JULIJA 19431
pr. 21. VII.

št. 102.

ZAPISNIK
seje plenuma Okrožnega odbora O. F. za kočevsko okrožje na
položaju dne 10. julija 1943.
Navzoči člani: Tov. Zalar2, Dekval3, Pantar4, Trobiš5, Romanic6 in ref. agitpropa Borut7. Tov. Klarič8 je radi bolezni
opravičeno odsoten.

10
Navodila Bodina /Adolfa Ariglerja/ za čim uspešnejšo kontrolo razdeljevanja literature z dne 10. julija 1943 so v ARS, Odd. II, sign.: AS 1636,

Oblastni komite KPS za Gorenjsko, šk. 660/III.
11
Adolf Angler.
12
Stavek je pripisan s svinčnikom.
• Izvirnik je v ARS, Odd. II, sign.: AS 1670, IOOF, šk. 435/1. Številka 102
in datum prejema sta registraturni oznaki izvršnega odbora OF.
2
Alojz Zalar.
3
Ciril Dekval.
4
Jakob Pantar.
5
Stefan Trobiš - Aleš.
6
Peter Romanic.
7
Milan Megušar.
8
Jože Klarič.
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Dnevni red:
1. Poročilo sekretarja o delu pisarne in izvršenju sklepov
seje 5. 6. 19439
2. Politični referat sekretarja o situaciji v okrožju, morala
prebivalstva, bega.
3. Organizacijsko delo po O. F. liniji.
4. Ženski pokret in A. F. Ž.
5. Organizacija Z.S.M.
6. Gospodarstvo, vprašanje prehrane.
7. Blagajna.
8. Slučajnosti.
Pred prehodom na dnevni red se tov. sekretar spomni tovarišev, padlih ob zadnji hajki: tov. Pirnata Franceta, vodnika
Z[aščitnega] V[oda], padlega 15. 6. pri Ferdrengu in Črnkoviča Martina, člana T[erenskega] 0[dbora] Spodnji Log, ki je bil
29. 6. ustreljen v Starem trgu. Z enominutnim molkom so
odborniki počastili spomin padlih tovarišev.
K točki 1. - Tov. sekretar podrobno poroča o slučaju učitelja Hrovata Ivana10, kije bil 9. 6. ujet inje 15. 6. vodil Italijane v logor 0[krožnega] 0[dbora]. - Zadeva pos[estnikaj Kapša iz Prelesja se je tako uredila, da zahteva imenovani sedaj le
30% pridelka z njiv, soglaša tudi s plačilom v delu, s čemer
pa ne soglašajo vsi najemniki na hrvatski strani. Radi ofenzive so bila pogajanja prekinjena. - Kot referent za agitprop je
prišel k O. O. tov. Borut, na njegovo mesto k R. O. Stari trg
pa tov. Gorazd11. - Glede zadeve posestev Dukiča12 poroča, da
oče upravitelja stari Žagar, napada in zmerja naše ljudi, ki
pridejo z dovoljenjem R. O. po les v Dukičeve gozde. Dukič
sedaj ponuja 0[dboru] 30% pridelka, od sena pa 50%. Odbor
sklene, da ostane v veljavi 25%, kakor je bilo sklenjeno na
zadnji seji, seno pa je vse last kmetovalcev. - Ustanovljena je
terenska Pfartizanska] četa v rajonu Banjaloka. Za poveljnika
je bil po želji Glav. pov. delegiran začasno sekretar R. O. Kočevska Reka tov. Mirko13. - Poroča nato o zadevi verskega
referenta pri Glav. pov. P. O. tov. Metoda Mikuža, kateremu je
ljubljanski škof prepovedal nadalnje izvrševanje poklica. Pre9
Zapisnik redne seje plenuma okrožnega odbora OF za kočevsko okrožje dne 15. junija 1943. Glej Dokumenti, knj. 7, dok. št. 126, str. 388 - 392.
10
Glej dok. št. 28, op. 7.
11
Rado Škraba.
12
Glej dok. št. 28, op. 4.
13
Mirko Kranja
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dlaga resolucijo, v kateri O. O. protestira proti temu odloku in
zahteva preklic istega. Predlog se soglasno sprejme. Nadalnje
izjave bodo poslali R. O., T. O., zborovanja članov O. F. in
tudi posamezniki. Spomenice naj se pošljejo takoj. K točki 2. - Tov. sekretar poda pregledni referat o politični
situaciji v okrožju. V rajonih Kočevska Reka in Mozelj je morala prebivalstva kljub hajkam zelo dobra. V rajonu Banjaloka je v dveh vaseh še vedno nekaj sredinskih elementov. O.
O. je imel tam že en miting, drugega priredi v kratkem. Rajon
Stari trg je imel tudi hajko, politično delo je tam zelo težko,
ker je rajon s posadkami razdeljen na dva dela. V mestu Kočevju je politična situacija prav dobra, kolikor so informacije
zanesljive, je naših do 90 % vseh civilistov. Bega nastopa edino v rajonu Stari trg. Tod[a] tudi to zelo nazaduje, eden je šel
v bolnico, eden je odstopil, ostalo jih je še sedem. Poveljnik
Smuk14 je rekviriral našemu članu tov. Jonketu15 v Dolu en
voz sena.
K točki 3. - Organizacijsko delo T. O. je že končano v rajonih Mozelj, Kočevska Reka in v mestu Kočevju, dočim rajona Stari trg in Banjaloka še nista poslala poimenskih seznamov odborov. Po navodilih I. O. tvorijo T. O. vsi prebivalci
vasi. Praktično se je pa izkazalo, da mora biti v vsaki vasi
neki odbor, ki bo odločal o spornih zadevah. Tov. odborniki
poročajo o več takih slučajih. Tov. Borut misli, daje prišlo do
popolnega zlitja vseh strank, naj pride sedaj do popolnega
leninizma. - Tov. Borut poroča o organizaciji propagande.
Propaganda je v tukajšnem okrožju zelo nujno potrebna. Tehnika nujno rabi pisalni stroj in radioaparat. Pisalni stroj je
bil v okrožju, naj poskrbi tov. Aleš, da ga dobimo nazaj. Radioaparat bi se mogel nabaviti na Hrvatskem. Do časa, ko
dobimo lastni aparat, naj bi tov. Trobiš poskrbel, da bi redno
prejemali radio poročila, katera naj bi pošiljal po karavelski
poti.
K točki 4. - Sekretarijat O. O..nima točnih poročil o organizaciji A. F. Ž. v okrožju, razen nekih pripravljalnih odborov
v Banjaloki in Kočevski Reki. Prijavljeni so 3 iniciativni odbori
in 1 R. O. v Kočevski Reki, potem 2 iniciativna in 1 R. O. v
Banjaloki, rajon Mozelj pripravlja teren za organizacijo A. F.

14
15
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Ivan Smuk, poveljnik belogardistične postojanke v Predgrađu.
Uredništvu ni uspelo ugotoviti pravega imena.

Ž. Akt[ivistko] Katico16, ki je prišla sedaj na prakso v okrožje,
se dodeli v rajon Stari trg, kjer bo začasno zaposlena.
Akt[ivistko] Marijo17 se dodeli istotako v Stari trg, da uvede
prvoimenovano v delo. Tov. Romanic pripomni, da je akt. Marija postopala v nekem slučaju malo neprevidno in ne ve, če
bo v rajonu dobro sprejeta.
K točki 5. - ZSM ima v rajon(u) Banjaloka 5 mladinskih
odborov in R. O., v Kočevski Reki 2 mladinska odbora in R.
O., v Mozlju še ni organizirana. Aktivist] Zvone18 ne daje takih rezultatov, kot se je pričakovalo od njega. Tov. Romanic
pripomni za akt. Gorazda, da je sicer odličen vojak, kot aktivist pa ni uporaben. Zelo dobro pa nastopa tov. Zdenka19. V
rajonu Stari trg sta organizirana 2 mladinska odbora. Dodeljuje se tov. Dragica20 na delo v tem rajonu. V Kočevju se tudi
pridno dela na tem polju. Mladina je zelo agilna. Pokret ZSM
je samostojen, vendar tudi ta organizacija do danes ni poslala
O. O. še nobenega direktnega poročila, čeprav bi ga morala.
K točki 6. - Tov. Aleš poroča, da je bila pri I.- O. osnovana
Osrednja gospodarska komisija21 z namenom urediti vsa gospodarska vprašanja. V to komisijo je tudi on delegiran. O. G.
K. bo imela nalogo, da pri R. O., O. O. in T. O. O. F. organizira gospodarske komisije, ki naj izvrše takoj popis vseh pridelkov ter popis vsega prebivalstva in živine. Izdana bo prepoved
prodajanja okupatorju. Urediti se misli tudi vso trgovino. Ta
gospodarska organizacija bo slonela največ na T. O. in aktivistih. Stavljeni so predlogi za nadaljnje delo. Uredila se bo tudi
točna evidenca nad denarjem. Tov. sekretar izraža pomisleke
proti temu, da bi bila Gosp. kom. popolnoma samostojna nepodrejena O. O. O. F. Aktualno bi bilo sedaj tudi zbiranje
hrane po Kočevskem pod zaščito naših brigad. Zbiranje pridelkov na račun narodnega davka naj bi se izvršilo takoj in
hrana zbrala na skritih mestih. Podrobneje se bo o tem sklepalo, ko pride tov. Aleš v okrožje po nalogu G. K. Odbor
sprejme, da se takoj pobira narodni davek za potrebe T. in R.
O. Tov. sekretar poroča, da je voj. poveljstvo poslalo v rajon
Banjaloka [o]krog 22 mož broječo terensko četo, ki je dobila
16

Uredništvu ni uspelo ugotoviti pravega imena.
Marija Jordan.
18
Tone Debevec.
19
Uredništvu ni uspelo ugotoviti pravega imena.
20
Dragica Delač.
2' Glej dok. št. 44.
17
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od poveljstva dodeljenega 250 lir denarja. Okrožje nima sredstev in ni dolžno skrbeti za oskrbo te čete. Tov. Aleš bo v tej
zadevi interveniral pri Glav. Pov.K točki 7. - Tov. blagajnik poda blagajniško poročilo. Račun bonov izkazuje skupnih dohodkov 176.000 L in izdatkov
162.950 L, tedaj prebitka 13.050 L. Račun gotovine izkazuje
dohodkov 44.850 L in izdatkov 43.341 L, prebitka 1.509 L.
Blagajna O. O. se bori z velikimi težkočami, dohodki so zelo
skromni, potrebe pa vsak dan večje. Na okrožnico I. O.22 glede
poživitve finančne akcije je O. O. poslal poročilo, v katerem je
navedel težki položaj v tukajšnih povsem pasivnih rajonih.
Tov. sekretar zaključi sejo, prihodnja bo sklicana pismeno.
Okrožni odbor O. F. za kočevsko okrožje,
na položaju dne 10. julija 1943.
Člani odbora:
Sekretar O. O.:
C. Dekval, Romanic s. •., Aleš s. •., Pan tar s. r.
Zalar Alojz
Okrožni odbor OF. za Kočevsko okrožje. Na položaju dne 15.
julija 1943.
Izvršnemu odboru OF. Slovenskega naroda.
Pošiljamo zapisnik redne seje plenuma okrožnega odbora v
vednost.
Smrt fašizmu - svobodo narodu.
Člani okrožja:
C. Dekval
J. Puntar

33

Za okrožni odbor OF.
sekretar
Alojz Zalar

Okrožnica Izvršnega odbora OF dne 10. maja 1943 poverjeništvom in
okrožnim odborom" OF za poživitev finančne akcije. Glej Dokumenti, knj. 7,
dok. št. 37, str. 106-107.
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ŠT. 51
POROČILO OKROŽNEGA ODBORA OF CERKNICA DNE 10.
JULIJA 1943 IZVRŠNEMU ODBORU OF O POLOŽAJU V
OKROŽJU*
pr. 21. VII.
OOOF Cerknica

št. 105.

Na položaju dne 10/VII.43.
Izvršnemu odboru OF
Mesečno poročilo za junij
okrožnega odbora OF Cerknica

Na seji dne 10/VII. 1943 se je razpravljalo v sledečem
dnevnem redu:
1. Vsi člani navzoči.
Dnevni red:
1. Poročila in čitanje dopisov in okrožnic, poročilo blagajnika.
2. Organizacijsko vprašanje OF, terenski, Rajonski [S]PŽZ ZSM.
3. Intendantura, nabavke, določitev člana za okrožje.
4. Slučajnosti.
Ad. 1. - Povsod iz terena našega okrožja prihajajo poročila o
poletu naše misli za OF in partizane. Skoro v vseh krajih
imamo stike z belogardisti. Belogardisti širijo naše propagandne letake, kakor za 1. maj, 22. junij in tudi čitajo naše publikacije. V Cerknici se oddaja italijanska literatura nekemu
italijanskemu podoficirju, kateri potem sam poskrbi, da dobe
Italijani čim več v roke.
Naš način v razkrojevanju bele garde je bil v glavnem ta,
da smo s poznanstvom navezali osebne stike s posamezniki
belogardisti in jih polagoma seznanili, da so se medsebojno
povezali. Precej je pripomoglo na razpoloženje belogardistov
1
Izvirnik, napisan s tintnim svinčnikom, je v ARS, Odd. II, sign.: AS
1670, IOOF, šk. 435/1. Številka 105 in datum prejema sta registraturni
oznaki izvršnega odbora OF.
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šikaniranje njihovih komandantov in spoznanje nesmiselnosti
njihove borbe. Mnogo težje je z razkrojevalnim delom bele
garde v Begunjah in Sv. Vidu.
Precej k uspehu pridobivanja simpatizerjev je tudi ugoden
moment, ko naši kmečki ljudje opravljajo delo na senožetih v
bližini gozdov, kjer (jih) lahko obiščemo tudi take ljudi, ki se
jim drugače ni bilo moči približati. Pomožno osobje tukajšnje
bolnice2 hodi stalno pomagat pri košnji kmetom. Za to delo
partizanov, so se začeli zanimati tudi taki kmetje, ki do sedaj
OF niso bili preveč naklonjeni. Partizani jih med delom uvajajo v vsebino OF. Oni sami pa prejemajo za storjeno delo
hrano kot plačilo.
Prečitala so se poročila in dopisi.
Blagajniško poročilo3 za mesec junij znaša do 30/VI. Prejem(kov) Lir 31.746. izdatkov 18.602. Saldo blagajne 13.144.
Blagajniško poročilo je bilo poslano 2/VII. poslanih je bi[lo]
na gornji naslov Lir 2000, za katerega prosimo potrdila. Pregledana in prekontrolirana je bila blagajniška knjiga, ter prešteta gotovina blagajne. Ugotovljena je pravilnost poslovanja.
Ad. 2. Za ROOF Cerknica - Rakek so določeni sledeči tovariši:
Šloser4 sekretar, Blaž5, Viktor6, Francka7 člani, vsi legalci. Za
ROOF Grahovo Andrej8, sekretar, Nace9, Matija10, Igor11 člani,
vsi ilegalci.
Sklepalo in debatiralo se je o pritegnitvi v Rajonski odbor
OF novih vplivnejših oseb legalcev. O uspehu vam poročamo
prihodnjič. V zvezi spopolnitve rajonov se je zaprosilo za tri
partizane t. j. Igor-Hiti Ivan iz Grahovega, Majdar - Mihelčič
Janez Babna polica, Miro - Vesel Mirko Nova vas-Fara.- Organizirali so se okrožni iniciativni odbor SPŽZ in okrožni ZSM
ter trije rajonski ZSM. Opaža se precejšnja aktivnost in poživitev PŽZ in ZSM.
2
Gre za bolnišnico Tomšičeve brigade v Leskovi dolini pod Snežnikom, ki
sojo kasneje prestavili na hrib Pogača nad Ložem.
3
Blagajniško poročilo okrožnega odbora OF Cerknica za mesec junij
1943 je v ARS, Odd. II, sign.: AS 1670, IOOF, šk. 434/1.
4
Alojz Rožej - Lojze Sloser.
5
Janez Kralj.
6
Viktor Baraga.
7
Frančiška Lovko,
8
Andrej Zabukovec.
9
Jože Znidaršič.
10
Matija Telič.
" Ivan Hiti.
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Iz okrožja OF je bil s strani kom. partije odvzet tov. Ljubo12, za okrožje OF pa je na predlog Kompartije prišel tov.
Pepe13. Tov. Pepe je določen tudi za propagandni odsek v
okrožju. Tudi tov. Ivanka Hrastnik14 ni v odboru okrožja, ker
je prevzela mesto sekretarke iniciativnega odbora PŽZ.
Uveljavljanje forumov OF se bo s pritegnitvijo novih vplivnih
oseb v rajone zelo povečalo.
Ad. 3. Intendanturo za naše okrožje je prevzel tov. Tomo15, ter
dobil potreben denar in navodila za nabavke. Tov. Tomo se bo
nahajal večinoma na točki 1916.
Ad. 4. Opaža se pomanjkanje vzgojne literature za politične
delavce, ter literature za teren. Prosi se in se obvešča pristojno mesto za večjo količino izvodov naših listov.
Župnik Hren17, organizator in voditelj bele garde na Blokah je pri začasnem odhodu v Ljubljano naročil belogardistom, da če bi hoteli tačas Italijani razorožiti belo gardo, naj
vdarijo po njih. Kaplan Tomazin18, isto tam, je izjavil, da je
pričakovati večjih napadov na njihove utnene • kraje, male
neutrjene vasi, da so v glavnem že prestale najhujše. Posledica tega je, da ljudje beže iz belogardistične zaščite.
V Danah je neki belogardist streljal iz svojega bunkerja v
drugi bunker, radi tega so ga razorožili.
Voditelji bege v Loški dolini se izgovarjajo eden pred drugim, da v lanskem pokolju v tej občini niso sodelovali. To so
župnik Presetnik19, Krzič20, Hauptman21, Kvaternik22.
Pri Sv. Vidu je kaplan v pridigi izjavil, "da smo sedaj kakor
otrok, ki ga malopridna mati pusti za grmom", "sedaj smo kot
čreda brez pastirja" - "čeprav ne bomo več krvi prelivali".

12

Alojz Mlakar.
Pepe Tckavec - Sorok.
14
Ivanka Zigmund.
15
Anton Urbič.
16
Gre za kurirsko postajo TV 19 (do marca 1943 TV 6), kije bila poleti
1943 na hribu Golo nad Grahovim. Glej Zakonjšek, Partizanski kurirji, str.
168-172.
17
Anton Hren, župnik v Novi vasi na Blokah.
18
Ludvik Tomazin, kaplan v Novi vasi na Blokah.
i* Franc Presetnik, župnik v Starem trgu v Loški dolini.
30
Ludvik Kržič, posestnik in župan v Starem trgu.
31
Albin Hauptman, posestnik v Starem trgu.
22 Franc Kvaternik, poveljnik belogardistične postojanke v Pudobu.
13
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Neki belogardist iz Loške doline je izjavil, da se med njimi
organizira neka nova stranka, ki ji pa ne more priti na sled
(modra garda).
Razširja se govorica, da belogardisti ne bodo poslej več
streljali na partizane.
Radi kmečke konference23 kot stanovsko delo, je v razvoju
političnih dogodkov kmečko stremljenje v politične in vojaške
dogodke, malo volje pa imajo za gospodarska razmišljanja.
Od 23/VI. so bili skoro stalni sovražnikovi pohodi, ki pa
smo se jih s spretno organizirano OS vedno spretno in pravočasno ognili, nimamo nikakih izgub. -Kadar je okupator v gozdu smo mi v vasi.
V zadnjih časih so se javili v našem okrožju 4 partizani,
katerim so dodali še 3, ter jih sedaj vlačijo iz kraja v kraj, čaš
da so jih na pohodu ujeli.
Na cesti med Bloško polico in Ložem je okupator najel
delavce za sekanje gozda ob cesti. Mi smo vplivali na delavce
z letaki in razgovorom, ker niso hoteli prekiniti dela se jih je
enkrat prepodilo s streljanjem v zrak, ker pa so po 4 dneh
zopet začeli z izsekavanjem, je dne 26/VI. streljala naša patrola med nje.
Pri tem je bil težje ranjen Lojze iz Martinjaka vulgo Karobičanov24, star 16 let.
Ljudje to na splošno odobravajo, le v Martinjaku je bilo
nekoliko razburjenja.
Nabiralna akcija za našo vojsko25 v okrožju je deloma uspela, nabralo se je nekaj kosov obleke, nekaj denarja, ni pa še
zaključena.
Sporočite nam ako smemo oddati denar: Vse za našo vojsko! bolnici Toneta Tomšiča, ker je v slabem stanju glede
denarja.
33
Z okrožnico dne 1. februarja 1943 je izvršni odbor OF naročil poverjeništvom, okrožnim, rajonskim in terenskim odborom ter funkcionarjem OF
naj pripravijo konference in razgovore s kmečkim prebivalstvom, kjer naj jim
razlagajo smotre narodnoosvobodilnega gibanja. Kmetje pa naj povedo svoje
mnenje, zahteve in predloge. Na podlagi tega bo oblikovan "kmečki program v
narodnoosvobodilni etapi". Več glej Okrožnico Izvršnega odbora OF dne 1.
februarja 1943 poverjeništvom in okrožnim odborom OF o odgoditvi kmečke
konference v Dokumenti, knj. 5, dok. št. 123, str. 355 - 357.
24
Lojze Turšič. Ranjen je bil v nogo (stegnenico). Podatek Toneta Avsca.
25
Okrožnica Izvršnega odbora OF dne 30. maja 1943 okrožnim odborom
OF za organiziranje materialne pomoči partizanski vojski. Glej Dokumenti,
knj. 7, dok. št. 105, str. 313-314.
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Smrt fašizmu - Svobodo narodu!
Za Cerkniško okrožje OF
Krištof Novšak26
Viko Bobnar27
Lapajne Andrej28
Sorok Pepe

ŠT. 52

PISMO INŠTRUKTORJA POKRAJINSKEGA KOMITEJA
KPS ZA PRIMORSKO JOŽETA KRAJCA DNE 10. JULIJA
1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA PRIMORSKO
O POLOŽAJU V SLOVENSKI BENEČIJI1
C

Na položaju 10. VII. 43.
Pokrajinskemu Kom. KPS. za Primorsko.
Na potu na karavlo P 232, sem obiskal nekaj vasi v Benečiji. Vspostavili smo tudi en terenski odbor OF. In štiri druge
pet članske odbore OF. v vaseh tik ob desnem bregu Idrice,
Točne podatke bom poročal o vsem, čim se vrnem, ker nazaj
grede je še nekaj vasi, kjer ni nobene organizacije.
Ker ste že slišali razne vesti glede ljudstva v Benečiji, bom
še jaz dal par utisov; Bili smo v vaseh Sevce, Kadronat, Budaže, Kovačeve in še v par drugih manjših vaseh. V Kadronatu je zelo dober duhovnik, kateri upam nam bo lahko precej koristil. Ljudstvo je politično nezrelo. Res je, da so večina
antifašisti, bo jih pa težko prepričati, da je edino fašizem kriv
vsega hudega in da je treba z orožjem v roki uničevati to gola•
27

Jože Koščak.

Ludvik Lovko.
Andrej Janežič.
1
Izvirnik je v ARS, Odd. H, sign.: AS 1638, Oblastni komite KPS za Primorsko, šk. 532/IV.
2
Glej dok. št. 7, op. 5.
38
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zen, ker po njihovem mnenju je fašizem le "šiba božja", torej
res krivična oblast toda od Boga postavljen itd. Tov. Ahac3 mi
je že pisal, da imajo veliko zaupanje v italijansko antifašistično gibanje in to je res. Zato bo treba vso literaturo za
Italijansko vojsko, tudi njim dostavljati. In še posebej, specijalno samo za njih v smislu združene Slovenije. Seveda v Italijanščini, ker slovensko ne znajo niti citati niti pisati. Sestal
sem se z tovarišem Tesarjem4 in Skalarjem5 ter Jako6. In smo
zaenkrat odločili sledeče: Bolj v vzhodni Benečiji bomo postavili eden tričlanski okrožni odbor, ker pa ni kadra na razpolago, bomo postavili za sekretarja tov. Otona7, njega bo zamenjala tov. Lojzka8, potem tov. Janeza9 iz Brd za člana Otonu in
iz Velendola članico kompartije odbornico OF, tov. Sofijo10 in
na njeno mesto tov. Marijo11. Janeza bo pa zamenjal en tov.
kandidat Partije iz Oslavja.
Torej okrožje južnovzhodno od Benečije z tovariši Oton,
Janez, Sofija. To okrožje bi bilo zaenkrat delno odvisno od
okrožja za Brdo, vsaj glede tehnike, ker sicer en ciklostil je še
na razpolago ali tehničarja nimamo, ker še Boris12 je bolj
slab. Bo treba pač novince hitro izvežbati. Moral bi iti še v
zapadno Benečijo k tov. Krčanu13, ali imam samo še osem dni
časa, ker imam sestanek z vojaki v Anhovem, potem vezo z
Gorico in kako je s tistimi 35 vojaki? Potem je nujno, da grem
v Krmin in če bo mogoče tudi v Tržič. Bi šel tudi v Čedad ali
radi provale trenutno ne morem! Moramo pač dobiti bolj sigurno zvezo s KPI. Izgleda, da se je začelo precej gibati v Italijanski vojski, tako imamo podatke, daje polkovnik od Alpinov
obvestil fašiste v Kobaridu, da on ne garantira za njih življenje. In fašisti so res pobrali svoje cunje in odšli. Torej iz tega
okrožja bi prodirali proti zapadni Benečiji in od tam proti
vzhodni. Če bi imeli na razpolago potrebni kader, bi postavili
Matajursko okrožje, tako bo pa prevzel to nalogo OK za Tol3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
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Dušan Pirjevec.
Franc Caserman.
Ferdo Kravanja - Peter Skalar.
Albin Kovač - Jaka Baski.
Alojz Mavric.
Uredništvu ni uspelo ugotoviti pravega imena.
Albert Mikluš.
Uredništvu ni uspelo ugotoviti pravega imena.
Uredništvu ni uspelo ugotoviti pravega imena.
Cvetko Zižmond.
Franc Perovšek - Lado Krčan.

min in za Bovec. Moram priznati, da sem se kar se kadra tiče
v Brdih precej zmotil, razen tov. Filipa14 in pa Borisa. Drugih
požrtvovalnih Partijcev sploh ni. Opominjam še to; Jaz bi
nujno rabil pomoč vsaj za veze v Furlanijo, tako sem videl tov.
Vasilija15 in Zmagota16 brez dela in ko sem jih hotel porabiti
za delo sta oba izjavila, da sta postavljena od tov. Maksa17 za
obveščevalno službo in da morata takoj v Furlanijo. Kasneje
sem jih vprašal, kaj sta opravila? In sploh tam nista bila, ker
je neki človek sam prišel iz Furlanije. Seveda nočem in ne
morem tukaj razna imenovanja spreminjati, mislim pa, če so
ljudje imenovani za razna dela, tedaj naj delajo ne pa da jim
je to izgovor, da se jih ne more porabiti, ker je res nujna potreba. Ostalo kar ste zahtevali, bom odgovoril, ko pridem nazaj.
S. F.-S. N.1«
Kraje19

Tesar Franc

14
Jožef Peršolja.
15
Alojz Stakulič.
16
17
18
19

Leopold Košir.

Miro Pere.
Pripisano s črnilom na levem robu pisma.
Jože Kraje - Žakelj.
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ŠT. 53
PISMO POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA GORENJSKO
IN KOROŠKO DNE 11. JULIJA 1943 CENTRALNEMU KOMITEJU KPS1

Pokrajinski komitet
za Gorenjsko in Koroško
376

Položaj 11/VII

Centralnemu komitetu KPS!
Tovarišu Petru!2
Sporočamo Vam, da so se javili tovariši3, ki ste jih poslali
k nam na Gorenjsko. Radi reorganizacije našega odreda smo
pisali v pismu4, ki smo Vam ga poslali z direktnim kurirjem
23. junija. Kakor izgleda smo bili vsi mnenja, daje bilo nujno
potrebno izvršiti ponovno reorganizacijo naše vojske. Z tovarišema5, ki sta poslana za Štab naše Operativne Zone smo
takoj ukrenili vse potrebno. Organizirali brigado in še zmeraj
dovolj močan odred6. O vsem tem Vam bo poročal podrobno
sam štab Zone. Vse to je že bilo skrajno nujno, ker dosedanji
štab odreda še zdaleč ni odgovarjal današnjim zahtevam in
potrebam, ki jih je bilo vsak dan več, niso pa bila še rešena
vprašanja prejšnjega dne. Zadnje čase je vse skupaj viselo na
naših ramenih, bila je nujna potreba, nismo mogli drugače.
Vso mobilizacijo smo vodili sami. Tako smo se zapletli v voj1
Izvirnik, napisan s svinčnikom, je v ARS, Odd. I, sign.: AS 1487, CK
KPS, a. e. 1928.
3
Boris Kidrič.
3
Gre za skupino, ki jo je osrednje vodstvo narodnoosvobodilnega gibanja
poslalo na Gorenjsko v zvezi z ustanovitvijo II. (Gorenjske) operativne cone, ki
je bila
ustanovljena 24. junija 1943. Obstojala paje le nekaj tednov.
4
Pismo sekretarja pokrajinskega komiteja KPS za Gorenjsko Maksa Krmelja dne 23. junija 1943 centralnemu komiteju KPS o položaju na Gorenjskem. Glej Dokumenti, knj. 7, dok. št. 199, str. 611 - 614.
s
Gre za Pera Popivodo, komandanta in dr. Jožeta Brileja, političnega
komisarja
II. (Gorenjske) operativne cone.
6
Gre za ustanovitev Prešernove brigade, reorganizacijo Gorenjskega odreda in ustanovitev samostojnega Koroškega bataljona. Glej naredbo štaba
Gorenjske operativne cone dne 12. julija 1943 za formiranje VIII. udarne
brigade in reorganizacijo enot na Gorenjskem, Zbornik NOV VI/6, dok. št.
38, str. 97-100.

196

sko, da smo skoraj začeli zanemarjati teren. Sedaj smo rešeni
vsega tega, imamo popolno zaupanje v novi štab, da bo uredu
vodil naše partizane do končnega zrušenja fašizma in ureditve Gorenjske.
Vse sile bomo napeli, da bomo čim prej uredili Kamniško
okrožje katero smo sedaj ponovno začeli obdelovati. Spomladi
je tov. Krištof7 rekel, da spada to okrožje začasno pod Štajerski PK in tako je prišlo do tega, da se nismo zanimali za to
okrožje iz našega konca, iz Štajerske strani pa tudi nič, terenci so bili prepuščeni sami sebi, tako je povsem razumljivo,
da so se dogajale razne napake.
Z mobilizacijo smo morali trenutno malo ponehati, transporti niso mogli odhajati radi preoddaljenosti edinic naše
čete so pa itak bile že prenasičene z neoboroženci. Kakor hitro bo mogoče odpremljati naše fante na Dolenjsko bomo takoj
začeli z mobilizacijo, seveda pa bomo morali tedaj čisto drugo
pot vzeti kakor smo jo do sedaj. Mobilizacija iz nemške strani
nam zaenkrat ni nevarna.
Po zadnjih poročilih, ki smo jih prejeli od raznih strani izgleda, da bo prišlo na Gorenjsko precejšnje število vojakov in
policije v zvezi s tem je napovedana tudi večja hajka. Vendar
pa se nam zdi zelo dvomljivo, da bi ta vojaška pojačanja odšla
kam naprej, ker smo tudi informirani, da so v Avstriji
/zgornja Štajerska/ napolnjene vse kasarne, v zadnjih dneh
imamo poročila, ki celo trdijo, da so izpraznili šole in druge
javne zgradbe, da se bo naselila vojska v njih. Iz Bavarske
Straubing nam poroča, da so tudi imeli polne kasarne vojaštva, ki je čakalo kam bi bilo potrebno odposlati, v zvezi z
nemško neuspelo ofenzivo pri Belgorodu pa so takoj odposlali
večje število transportov vojaštva iz Bavarske proti vzhodni
fronti.
V zvezi s temi poročili in dejstvom, da se že pričenja hajka
na Pokljuki smo sklenili v PK-ju, da se mora vsa partizanska
vojska umakniti za nekaj časa iz Gorenjske. To smo sklenili
na podlagi izkušenj, ki smo jih doživeli v decembru 1941 in
za časa lanske ofenzive. Treba je poudariti da je naša partizanska vojska neizkušena in neprekaljena torej za večje hajke
nesposobna. Kakor sem že omenil, da smo bili že dvakrat
razbiti ne bi želel da bi se to zgodilo še v tretjič. Sporočite
nam kakšno mnenje imate o teh naših ukrepih.
7

Edvard Kardelj.
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V našo dolino po obmejnih postojankah bo prišlo cca
5000 vojakov, [v] Št. Vid je prišlo 1000 SS-ovcev, v Škofjo
Loko prideta 2 bataljona policije in 1 pancer bataljon. V Celovcu se je kvartiralo več letalskih eskadril.
V slučaju, da se moramo umakniti mislimo pustiti nekaj
dobrih desetin partizanov, ki bi bili sposobni, da bi manevrirali po Gorenjski, in v slučajih, ki bodo nujno nastopili takoj
začeli ponovno z zbiranjem orožja in ljudi okrog sebe. Čisto
razumljivo je, da v tem momentu potem odpade vsaka nadaljna naša mobilizacija. Vendar pa je boljše držati vrabca v
roki, kakor pa gledati za golobom dokler sedi na strehi.
Iz Francije je prišlo pismo naslovljeno na enega našega legalca prošnja, da naj jim pošlje čim prej civilno obleko za 10
oseb. Obleko so jim takoj odposlali, ne vedoč kaj sploh mislijo
z obleko. To so naši fantje, ki so jih Nemci pozimi mobilizirali
in poslali v Francijo. V drugem pismu, ki so ga poslali se prav
lepo zahvaljujejo za obleko, ki so jo v redu prejeli in zraven
pripominjajo da bodo skupno s tovariši Gorenjci, ki jih je 20 v
tistem kraju in še razni drugi državljani odšli v gozdove, da
nabirajo gobe. Potem opisujejo kakšno sovraštvo je v Franciji
do Nemcev, da so se vojaki med seboj streljali, potem pa odhajali v hribe k partizanom v tisti kasarni so potem vse razorožili (kraj in mesto ni navedeno radi konspiracije mora biti
nekje v bližini nemške meje.) V pismu poroča kako so danes
vsi Francozi kot eden mož celo tako pravi da je njihova organizacija bolj razvita kot je pri nas na Gorenjskem. Po hribih
da je dosti partizanov, in tudi pokanja partizanskih pušk se
ne manjka. Tako pišejo, da je Francozom dobro znano partizansko gibanje v Jugoslaviji in da silno spoštujejo vsakega, ki
dezertira iz nemške vojske in se priključi partizanom.
Naše politično delo na terenu lepo napreduje po celi Gorenjski, težje pa je na Koroškem. To bom podrobneje poročal
prihodnjič. K poročilu ki sem [ga] poslal po kurirju kjer so
podatki o partijcih v vojski in na terenu je nastala pomota
namesto 150 partijcev to so samo iz enega okrožja na vsem
terenu, ki spada v naše politično področje pa imamo danes
dobrih 400 partijcev.
Smrt fašizmu - Svobodo narodu!
Matic8
e Maks Krmelj.
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ŠT. 54

POROČILO POKRAJINSKEGA ODBORA SLOVENSKE PROTIFAŠISTIČNE ŽENSKE ZVEZE ZA PRIMORSKO DNE 11.
JULIJA 1943 GLAVNEMU ODBORU SLOVENSKE PROTIFAŠISTIČNE ŽENSKE ZVEZE1
Pokrajinski odbor SPŽZ
za Primorsko
Na položaju, 11. 7. 1943.
Glavnemu odboru SPŽZ!
Drage tovarišice!
Do pred nedavnim, približno pred dvema mesecema ni
bilo po liniji SPŽZ ničesar storjenega razven na jugu, kjer so
se kazali prvi znaki organizacijskega dela med ženami pod
vplivom neposredne bližine Hrvaške, od koder je v te kraje
prihajal tudi hrvaški ženski list Primorka2.
Stanje na vsem terenu pa je bilo za masovno organizacijo
žen zelo ugodno. Primorske žene in dekleta so v večini narodno zelo zavedne, razgibane ter rade volje slede direktivam OF.
Po odhodu mož in fantov, ki so odšli deloma k vojakom3, deloma pa v partizane, so ostale žene poleg starejših moških
same na terenu. Kljub temu delo ni trpelo, ker so žene prevzele vse funkcije OF in je mnogo odborov OF, sestavljenih iz
samih žen.
Po prejemu okrožnice IOOF4 so šli Okrožni odbori OF takoj na delo za ustanovitev ženske organizacije. Radi pomanjkanja kadrov, ki bi žensko organizacijo po okrožjih vpeljali, je
šlo delo počasi od rok. Tu je mnogo žen in deklet, ki bi rade
delale, a jim manjka najosnovnejšega političnega in organizacijskega znanja.
' Izvirnik je v ARS, Odd. II, sign.: AS 1739, PO SPŽZ za Primorsko, šk.
557/IV.
2
List: Primorka. Glasilo Antifašističkog fronta žena za Hrvatsko primorje. Glej Bibliografija izdanja u narodnooslobodilačkom ratu 1941 - 1945,
Beograd 1964 (dalje Bibliografija NOR), št. 8807.
3
Gre za vpoklic v redno kraljevo italijansko vojsko.
4
Okrožnica izvršnega odbora OF dne 21. januarja 1943 poverjeništvom
IOOF, okrožnim, rajonskim in terenskim odborom OF o ustanovitvi protifašistične ženske zveze. Glej Dokumenti, knj. 5, dok. št. 84, str. 270 - 279.
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Kakor so žene po nacionalni zavesti na zelo visoki stopnji,
pa stojijo kulturno zelo nizko. Večina mladih deklet ne zna
brati in pisati slovensko, ker so hodile vse v italijansko šolo.
Na splošno so žene zelo pobožne, a zopet toliko nacionalno zavedne, da bela garda nanje nima skoraj nobenega vpliva. Zato so začeli nekateri duhovniki drugačno politiko. Direktno si ne upajo nastopiti proti OF, a zopet se bojijo, da bi
se žene organizirale v SPŽZ. N. pr. župnik v Kanalskem Lomu
je na sestanku Marijine družbe izjavil, da žene in dekleta, ki
so v Marijini družbi, ne smejo biti v nobeni drugi organizaciji.
Da bi iztrgali žene izpod vpliva sredinskih župnikov moramo
pisati in na sestankih stalno ponavljati, da OF ni proti veri.
Po našem mnenju bi bilo jako dobro, če bi ve prosile tov. dr.
Mikuža, da bi napisal članek za naš list Slovenko5 v tem smislu. (Odmev dr. Mikuževih člankov6, ki so izšli v Kmečkem
glasu, je bil med tukajšnjim prebivalstvom ogromen. Nekateri
izjavljajo, da tako lepo pisanega lista še niso nikdar brali.)
Nekatera okrožja pa se pritožujejo (Kras), nad veliko moralno pokvarjenostjo mladih deklet posebno od starosti od 16
- 18 let, ki se skoraj vse vlačijo z Italijani, tako, daje še poštenim delo otežkočeno.
Položaj pa se je takoj izboljšal, ko smo začele izdajati list
Slovenka. List so žene sprejele z velikim navdušenjem, saj je
to prvi ženski list na Primorskem, ki je pisan v domačem jeziku. Prva številka ni bila bogve-kaj, ker smo bile še premalo
povezane s terenom, nismo poznale razmer in nismo imele
dovolj izkušenj. Druga številka je že malo boljša in upamo, da
bo šlo. Pričeli so prihajati dopisi iz vseh strani, kar da slutiti,
da je SPŽZ dobila korena med masami in da dela. Prilagamo
prvo in drugo številko Slovenke.
Ker so prihajala razna vprašanja iz okrožij glede organizacije in izgradnje SPŽZ ter njenih konkretnih nalog, smo izdale
novo okrožnico, katero vam tudi prilagamo.
Stanje organizacije SPŽZ je sledeče: naš teritorij je razdeljen na 3 okrajne odbore in vsak od teh ima 6 okrožnih odborov. Najbolj zadovoljiv razmah ima SPŽZ v Okraju za južno
s Glej dok. št. 27, op. 2.
Dr. Metod Mikuž, verski referent pri glavnem štabu NOV in PO Slovenije je v Kmečkem glasu, vestniku osvobodilne fronte slovenskega naroda,
leto I, št. 1, 1. junij 1943 objavil članek Stari in novi časi, v št. 2, 10. junij
1943 Partizanski pogreb in v št. 3, 10. julij 1943 Obisk pri gospodu župniku
(ARS, Odd. II, sign.: AS 1887, Zbirka narodnoosvobodilnega tiska).
6
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Primorsko, v katerem deluje 37 krajevnih odborov, 8 rajonskih, dočim so okrožni v formiranju. Okrajni odbor za srednjo
Primorsko ima trenutno 26 krajevnih odborov, 3 rajonske in
2 okrožna odbora, vendar se da slutiti po zadnjem poročilu,
da je delo šlo dober korak naprej. Okrajni odbor za sever poroča, da na njegovem terenu že obstaja več krajevnih odborov
in da formirajo okrožne odbore. Ne navaja pa njih točno število. Iz vseh prejetih poročil pa se vidi, da je pričelo sistematično delo na terenu in v kratkem pričakujemo novih poročil in
novih uspehov.
Da bi dvignili politični nivo naših aktivistk nameravamo v
kratkem izdati nekaj predavanj. Teme: Vloga žene v sedanji
osvobodilni borbi, Položaj žene v SSSR, Zaščita mater in otrok
v SSSR.
Nova sekretarka tov. Katja7 vam priloženo pošilja prve vtise in njen načrt dela.
Smrt fašizmu - svobodo narodu!
Za PK SPŽZ:
Katja Mara8 Mira9
4 priloge.10

7 Zora Rupena.
8
Mihaela Dermastia.
9
Mira Kogoj.
10
Priloge niso priložene.
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ŠT. 55

PISMO ČLANA POVERJENIŠTVA POKRAJINSKEGA KOMITEJA ZVEZE KOMUNISTIČNE MLADINE JUGOSLAVIJE
(ZKMJ) ZA PRIMORSKO BOJANA ŠTIHA DNE 11. JULIJA
1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA PRIMORSKO
O ORGANIZIRANJU ZKMJ V SEVERNOPRIMORSKEM
OKRAJU1
Položaj, 11.7. 1943.
Pokrajinskemu komitetu KPS
za Primorsko
Tovarišu Kovaču!2
Vaše pismo z dne 29. 6.3 sem z veliko radostjo sprejel. Z
zanimanjem sem prebral Vaše novice o poteku mladinskega
dela. Da se naš PK ne more sestati je res nekoliko usodno,
zdaj ta ali ona stvar ali upam tudi v tej smeri na najbolje.
Glede Mire4 partizanke iz štaba zone bi predlagal naslednje,
da se je na podlagi njenega dela in pomoči imenuje za instruktorico PK ZKM v vojski.
Vaše nasvete glede mojega dela sem pričel izpolnjevati;
Formiral sem Okrajni komitet ZKM in Tolminski ter Bovški
OK ZKM. Pri tem pa nisem nikakor oškodoval katerekoli brigade. Okrajni komitet sestavljata tovarišica Ančka5 in tov.
Strnad6. Oba sicer partizana brez funkcij ali nesposobna za
nadaljno vojaško delovanje vsled zadobljenih ran, ki ju pa
vendar ne bodo mogle ovirati pri mladinskem delu. Oba sta
dokaj zgrajena in sem prepričan, da bosta zmožna voditi delo;
Ančka je članica KPS, prišla z Ložkim odredom in bo sekretarka OK; Strnad član ZKM, mlad fant doma iz Tolminskega,
1
Izvirnik je v ARS, Odd. II, sign.: AS 1659, Poverjeništvo ZKMJ za Primorsko, šk. 559/11. V tekstu je več rokopisnih popravkov in dopolnil.
2
Šifra za pokrajinski komite KPS za Primorsko, za dr. Aleša Beblerja.
3
Pismo Pokrajinskega komiteja KPS za Primorsko dne 29. junija 1943
članu Pokrajinskega poverjeništva ZKMJ za Primorsko Bojanu Stihu. Glej
Dokumenti, knj. 7, dok. št. 226, str. 691 - 693.
* Slavka Kronegger-Bračič.
5
Anica Srimšek, por. Kuhar, ranjena je bila 25. aprila 1943 na Golobarju.
6
Uredništvu ni uspelo ugotoviti pravega imena.
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predan stvari in vzbuja najboljše nade. Tudi bovški in tolminski OK sta sestavljena iz dekleta in fanta. To je zlasti potrebno radi aktivnega delovanja aktivov ZKM tudi AFŽ. Z nekaterimi tovariši sem že imel podrobne razgovore o njihovem bodočem delu; Tovarišico Ančko pa še pričakujem ker se trenotno nahaja na Bovškem.
Kar se tiče pa samega dosedanjega dela storjenega na
mladinskem polju v zadnjih tednih se na Tolminskem in Bovškem kar dobro razvija. Z postavitvijo vodečih mladinskih
forumov pa bo delo dobilo še večji razmah in polet.
Prav tako sem prebral rokopis Mladine. Razmnožili ga
bomo 150 izvodov. Direktivo dela ZKM smo spremenili kakor
ste svetovali. Nameravam opraviti tu še naslednje delo. Napisati navodila k delu po mladinski liniji, tu se bom opiral na
prvo okrožnico PK ZKM7, ter praktično z člani Okjev sodelovati pri mladinskem delu, da jih nekoliko bolj podrobno in
praktično uvedem v njihovo delo.
Mislim na skorajšnje potovanje k Vam, zlasti ker je mnogo
stvari, ki Vam jih bom poročal. Sedaj ponovno sodelujem z
Okrajnim komitetom in jim pomagam. Njihovo delo, razmere
in okrožja sem dodobra spoznal pri tukajšnjem svojem bivanju.
Moje zdravje je tako bolj po starem, vendar bom lahko
pripotoval. Glavne muke mi še vedno prizadeva želodec. Pri
Vas se bom oglasil približno okoli 20. julija.
S tovariškimi pozdravi
Smrt fašizmu - svoboda narodu!
Bojan»
član PK ZKM

7

Misli okrožnico pokrajinskega poverjeništva ZKMJ za Primorsko dne
23. marca 1943 okrožnim komitejem KPS o organiziranju ZKM na terenu in v
vojski. Glej Dokumenti, knj. 6, dok. št. 42, str. 99 - 102.
» Bojan Stih.
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ŠT. 56
PISMO ČLANA IZVRŠNEGA ODBORA OF ZORANA POLIČA
DNE 12. JULIJA 1943 ČLANU POVERJENIŠTVA IZVRŠNEGA ODBORA OF ZA LJUBLJANO DRAGU PUSTIŠKU1

Položaj 12. 7. 43.
Dragi Salvo!2
Upam, da ne boš razočaran nad tako silnim bombardiranjem s pismi. Toda pojavljajo se vedno nove stvari, tako, da
se moram oglašati. Povod tega pisma je prihod Jože3, s katero
sem se takoj razgovarjal in skušal ugotoviti, kje so vzroki težav, ki vam nastajajo glede odnosov. Ker vem kakšne so bile
stvari, ko sem jaz odšel in kakšni so predlogi, ki si jih ti sedaj
postavil, mi je bilo bistveno, da izvem stališče P[artije] do tega
razvoja. Moral sem ugotoviti, da tu ni nobenega nasprotja, saj
pri Joži ne. Tudi ona smatra, da bi bilo poseganje v vaše čisto
notranje zadeve nepravilno. V celoti se strinja s tvojimi predlogi glede sok. pom. kakor tudi glede povezanosti z rajoni
(svoje poglede ti sporočam že v prejšnjih pismih)4. Poudarja
pa, da gleda tako na stvar tudi Soča5.
Kje je torej hiba? Mislim, da samo v enem dejstvu, ki gaje
Joža tudi poudarila, da ste bili namreč proti temu, da bi tudi
ostali skupinski predstavniki posečali naše društvene sestanke. Soča je to zahtevala kot dokaz popolne vključitve, vi pa
ste se upirali, ker ste smatrali to za poseg v svojo samostojnost. (Jaz bom vse izvajal iz tega, če sem seveda zgrešil mi
sporoči in pokaži pravi vzrok). Če je stanje res takšno in je to
vzrok, ste imeli oboji napak. Soča, ker je zahtevo tako postavila kot, da bi šele to bil dokaz iskrenosti in da se v nasprotnem primeru snuje nekaj čisto izven okvira OF, vi pa, ker ste
smatrali obisk enega iz druge skupine kot poseg v svobodno
delo in odločanje. Mislim, da mi boš priznal, da pri zavestnem

liča.
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1

Izvirna kopija je v ARS, Odd. II, sign.: AS 1743, Osebni fond Zorana Po-

3
3
4
s

Drago Pustisek.
Lidija Sentjurc.
Glej dok. št. 35.
Mira Tomšič - Vlasta.

delovanju in ocenjevanju izgubiš le toliko svobode, kolikor si
je sam pripravljen dati. Zato te stvari ne smete tako postavljati. Gotovo se še spomniš, da sem jaz rekel Vlasti, naj pridejo tudi na naš sestanek, če se zanimajo. Če torej sedaj čutijo to potrebo in si [cer] kdorkoli, morate vi to samo pozdraviti. Seveda vam nobeden teh obiskovalcev ne more ničesar
diktirati glede vaših notranjih zadev. Kar pa se tiče skupnih
zadev, pa je popolnoma jasno, če je prišel v svojstvu nadrejenega OF organa (torej tistega, kateremu ste sedaj društva
podredili glede poslovanja v OF zadevah), da ima polno pravico podajati potrebne direktive in nalagati izvedbo sklepov, ki
ste jih vi predhodno sprejeli (mislim Pov[erjeništvo] ali
okrožpe]). Samo tako si jaz predstavljam pravilno funkcioniranje celotnega društva v okiru OF. Priznam sicer, da celoten
položaj za tako vključitev društev še ni dozorel (mislim neposredno na rajone) v društvih samih, toda zunanji dogodki silijo, da stvar pospešite. Gre torej zato, da vi kot S[okoli] ničesar
ne izgubite, da postanete popolni OF (in to celotna društva
brez izjeme) in da dosežete popolno skladje v celotnem delovanju. Če boste torej obdržali svoje delo na dosedanji višini,
mislim, da se vam ni treba bati nobenega obiska. Odnosi pa
morajo biti seveda postavljeni tako kakor poudarjam gori in je
zato vaša naloga, da vsak poizkus kakršnegakoli diktata takoj
v kali preprečite. Ne vem, ali sem bil v gornjih izvajanjih dovolj jasen, upam pa, da boste sigurno zadeli pravi način. Prosim te pa vsekakor, da mi takoj sporočaš vse težave, ki bi se
še rodile. Želel bi, da čimpreje steče stvar v popolnem soglasju.
Poudaril bi pa še eno nevarnost, ki bi vas lahko zapeljala.
Nikdar ne smete imeti pred očmi samo ozki okvir sedanjega
društva in to nekako ljubosumno čuvati. Ti dobro veš, kako
sva govorila o bodoči ureditvi tega dela. In če naj takrat zajame tako širino, morate vi že danes pokazati razumevanje za
tak obseg in se res intenzivno udeleževati celotnega dela. Samo tako bodo društva res v okviru celote in ne bodo šla neko
svojo pot, kar je danes silno važno.
Vse drugo je pa mislim razvidno iz prejšnjih pisem. Važno
je pa seveda, da mi za popolno jasnost čim točneje poročaš.
Če so važne stvari na način kakor sva dogovorila.
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Žaneta6 bi prosil, da tudi on čimpreje pošlje poročilo, v
katerem naj prikaže svoje poglede na vse te stvari, ki so bile v
zadnjem času. Važnejše na način, kakor sva se dogovorila.
Razen tega, naj Zane napne vse sile, da bo IO dobil kmalu kaj
denarja, ker to je edino kar nam primanjkuje.
Novo je, da imajo naše brigade topove, prave pravcate, poslane od zaveznikov, o katerih sem ti poročal. Sedaj bo zopet
nekoliko bolje. Ali poslušate slovensko oddajo v SI. J., tudi
London (jug)7Je silno zanimiv. Sedaj upam, da bodo šle stvari nekoliko hitreje naprej, saj Sicilija tako kaže. Sedaj bodo še
težke ure, toda naj se jih nihče ne boji, ker ne bodo dolgo
trajale.
Ne pozabi vedno poročati, katera pisma si že prejel in sic.
kot sem ti pisal z navedbo datuma.
Če mi boš kaj pošiljal, priloži prosim žepni črnilnik, najbolje lesen, ter ga napolni s pristnim črnilom za penkalo.
Prav prisrčne pozdrave vsem (tudi mladim in starejšim gospem)!
Smrt fašizmu - svobodo narodu!
ZDRAVO!»

6
7

Viktor Repič.
Misli Radio Slobodna Jugoslavija v Moskvi in jugoslovanske oddaje
("Glas Jugoslavije") na londonskem radiu.
» Pismo ni podpisano. Pisal gaje Zoran Polič.
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ŠT. 57
OKROŽNICA POKRAJINSKEGA POVERJENIŠTVA IOOF ZA
GORENJSKO IN KOROŠKO DNE 12. JULIJA 1943 ORGANIZACIJAM IN ČLANOM OF NA GORENJSKEM IN KOROŠKEM O VLOGI OF KOT NOSILKI OBLASTI NA SLOVENSKEM1
Pokrajinsko poverjeništvo OF
za Gorenjsko in Koroško
Na položaju, dne 12. julija 1943.
Organizacijam in članom OF na Gorenjskem in Koroškem
Na Gorenjskem se je pojavilo nekaj Slovencev, ki so se
samozvano začeli prištevati med člane Pokrajinskega odbora
OF za Gorenjsko, ki v imenu tega odbora sklicujejo konference itd. in ki v imenu tega odbora izdajajo celo direktive. Istočasno se skuša v zvezi z mednarodnimi dogodki vsiliti z neke
druge strani slovenskemu narodu na Gorenjskem in Koroškem mnenje, da slovenski narod tudi po uničenju Hitlerja ne
sme imeti pravice do samoodločbe, to je pravice samostojno
odločati o svojih notranjih zadevah in zunanjih odnosih.
Z ozirom na vse to dajemo vsem organizacijam in članom
OF na Gorenjskem in Koroškem sledeča pojasnila in navodila:
1. Temeljna in demokratična pravica vsakega, torej tudi
slovenskega naroda je pravica do samoodločbe. To pomeni,
da ima samo slovenski narod pravico reševati notranje zadeve
in uravnavati zunanje odnose slovenskega naroda. To pravico
so zajamčili vsem [narodom], torej tudi slovenskemu narodu

1
Izvirna kopija je v ARS, Odd. II, sign.: AS 1636, Oblastni komite KPS za
Gorenjsko, šk. 660/111. Pravtamje tudi izvod, kije bil verjetno pripravljen za
tisk. V njem so s svinčnikom vneseni popravki, ki jih je uredništvo dodalo v
dokument. Označeni so z oglatimi oklepaji.
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Churchill2, Stalin3 in Roosevelt4. Tisti belogardisti, ki torej
mislijo, da se bodo po krvi in žrtev polni osvobodilni vojni
[proti Hitlerju in njegovi beli gardi] proti volji slovenskega
naroda lahko zopet prisleparili in prikradli slovenskemu ljudstvu na vrat, se torej silno motijo. Poleg tega naj bodo prepričani, da bo slovenski narod, tesno naslonjen na milijonsko
narodnoosvobodilno vojsko bratskih narodov Jugoslavije z
oboroženo silo obračunal z njimi in vsem tistim, ki bi se drznili vmešavati v stvari, ki se tičejo samo slovenskega naroda.
2. Edino zakonito oblast na Slovenskem predstavlja OF
slovenskega naroda. Kdor je proti OF, ta je [proti] Slovenskemu narodu. Organe OF predstavljajo narodno-osvobodilni
odbori in slovenska narodno-osvobodilna vojska. S pomočjo
teh organov bo slovenski narod pregnal fašističnega okupatorja s slovenskih tal, s pomočjo teh organov bo slovenski
narod po osvoboditvi vzel svojo usodo v svoje roke.
3. Izvršni organ OF slovenskega naroda je Izvršni odbor
OF (IOOF) katerega predsednik je Stane5 Vidmar, tajnik Boris
Kidrič, člani pa: France Lubej, Edvard Kardelj, Tone Fajfar,
Josip Rus, Edvard Kocbek in Franc Leskošek.
4. Izvršni organ OF za Gorenjsko in Koroško je trenutno
Pokrajinsko poverjeništvo OF, katerega edina člana sta tov.
Lenart6 in tov. Matija7. Edino tovariša Lenart in Matija sta
pooblaščena od IOOF. Drugih članov Pokrajinskega poverjeništva OF in pooblaščencev IOOF [trenutno] na Gorenjskem
ni in ne sme biti.
V najkrajšem času bo iz najboljših aktivistov OF sestavljen in predložen IOOF v potrditev Pokrajinski odbor OF.
5. V vsakem okrožju oz. rajonu predstavlja izvršni organ
OF njegov Okrožni oz. Rajonski odbor OF. Okrožni in rajonski
3

Sir Winston Churchill (1874 - 1965), britanski politik in državnik, v letih 1940 - 1945 predsednik britanske vlade. V drugi svetovni vojni je bil eden
od odločilnih političnih in vojaških voditeljev zavezniških sil.
3
Franklin Delano Roosevelt (1882 - 1945), ameriški demokratski politik,
od 1933 - 1945 predsednik ZDA. V drugi svetovni vojni je vodil ZDA v protihitlerjevski koaliciji.
4
Josip Visarionovič Džugašvili Stalin (1879 - 1953), sovjetski politik in
državnik, 1922 - 1953 generalni sekretar Komunistične partije SZ. V drugi
svetovni vojni je prevzel poveljstvo nad sovjetskimi oboroženimi silami; leta
1943 je postal generalisim.
5
Pomota. Biti mora Josip Vidmar.
6
Jože Sluga.
7
Maks Krmelj.
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odbori OF morajo biti potrjeni od Pokrajinskega poverjeništva
oz. odbora OF, torej zaenkrat od tov. Lenarta in Matije - sicer
so neveljavni. Da, še več vsaka slovenska organizacija, na
gorenjskih in koroških tleh, ki obstoja brez vednosti oz. brez
odobritve Pokrajinskega poverjeništva (odbora) OF in IOOF, je
izven, s tem pa tudi proti OF ter predstavlja obliko pomoči
Hitlerju v njegovi borbi proti slovenskemu narodu.
6. Vse politično in organizacijsko življenje Slovencev v
okrožjih oz. rajonih je neposredno pod vodstvom in kontrolo
okrožnih oz. rajonskih sekretarjev. Nobena konferenca, nobeno zbiranje materiala, denarnih posojil oz. prispevkov, nobena brošura, noben list - skratka nobeno politično in organizacijsko delovanje v okrožju oz. rajonu se ne sme vršiti brez
vednosti in dovoljenja odgovarjajočega Okrožnega oz. Rajonskega odbora ali sekretarja OF, kajti vse kar se vrši, tiska
[itd.] izven organizacij OF, se vrši, tiska itd. izven torej proti
OF.
7. Vse organizacije in vsi člani OF [in vsi Slovenci na Gorenjskem in Koroškem] se morajo teh direktiv strogo držati in
jih brezpogojno uveljaviti. Istočasno morajo višjim forumom
OF sproti javljati vse primere kršitve teh direktiv.
[Smrt fašizmu - svoboda narodu!]
Za Pokrajinsko poverjeništvo [OF]
Lenart 1. r. Matija 1. r.
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ŠT. 58
ZAPIS SKLEPOV SEJE IZVRŠNEGA ODBORA OF DNE 13.
JULIJA 19431
Seja IOOF dne 13. VII. 19432. Navzoči vsi3 razen Gašperja4.
I. Politično poročilo tov. Petra5, s posebnim ozirom na
invazijo na Sicilijo6.
Sklepi:
1. Proglas7 na slov. narod s pozivom na aktivizacijo vseh sil. (Miha)8
2. Okrožnico9 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 zastopnikom10: sestavi
naj se mešana komisija, ki naj preišče ves
material o sodelovanju Mihailovičevcev z
okupatorjem.

1

Izvirnik je v ARS, Odd. II, sign.: AS 1670, IOOF, sk. 432/1.
Glej še Edvard Kocbek, Listina. Dnevniški zapiski od 3. maja do 2. decembra 1943. Slovenska Matica (Ljubljana) 1982 (dalje Kocbek, Listina), str.
144- 146.
3
Člani izvršnega odbora OF so bili: Josip Vidmar - Saša, Boris Kidrič Peter, Edvard Kocbek - Pavle, Josip Rus - Andrej, Tone Fajfar - Gašper,
France Lubej - Drejče, dr. Marijan Brecelj - Miha •., Zoran Polič - Marko,
Edvard Kardelj - Krištof in Franc Leskošek - Luka.
4
Tone Fajfar. Dne 27. junija 1943 je odšel na Hrvaško v Otočac, k vodstvu hrvaškega narodnoosvobodilnega gibanja.
s
Boris Kidrič.
6
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 zavzele.
7
Proglas slovenskemu narodu pod naslovom Slovenci! je objavil Slovenski poročevalec, Posebna izdaja, leto IV, 22. julija 1943 (ARS, Odd. II, sign.:
AS 1887, Zbirka narodnoosvobodilnega tiska).
* Dr. Marijan Brecelj - Miha B.
« Glej dok. št. 62.
10
Gre za britansko vojaško misijo, kije 27. junija 1943 prispela v glavni
štab NOV in PO Slovenije in jo je vodil kanadski major William Jones. Glej
dok. št. 3, op. 9.
2
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II. Poročilo tov. Krištofa11 o potovanju po Hrvaškem:
obisk v Hrvaškem glavnem štabu in pri ZAVNOH - u.
Sklepi:
1. Saša12, Andrej13, Krištof, Pavle14 in Peter
obiščejo oficielno ZAVNOH.
2. Namesto dosedanjega komandanta Glavnega štaba NOV in POS tov. Matije15, se predlaga Vrhovnemu štabu NOV in POJ imenovanje tov. Staneta - Rozmana Franca.
3. Tov. Marko16 prevzame pri Glavnem štabu
NOV in POS organizacijo sodstva kot načelnik Sodnega oddelka Gl. štaba. Ostane seveda še naprej član IOOF.
4. Tov. Branka Hrasta17 naj se predlaga v Vrhovni štab. Predlog izvede tov. Krištof.
5. Odobri se imenovanje tov. Marka in Mihe v
ASNOJ, Prijavo je izvršil že tov. Krištof.
III. Poročilo tov. Mihe o osnovanju Osrednje gospodarske komisije18 odobreno.
Miha B.

11

Edvard Kardelj.
Josip Vidmar.
13
Josip Rus.
• Edvard Kocbek.
15
Ivan Maček.
16
Zoran Polič.
17
Jaka Avšič.
18
Osrednja gospodarska komisija pri izvršnem odboru OF je bila osnovana 10. julija 1943. Glej dok. št. 44.
13
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ŠT. 59
ODLOK IZVRŠNEGA ODBORA OF DNE 13. JULIJA 1943 O
RAZMESTITVI VODSTVENEGA VOJAŠKEGA IN POLITIČNEGA KADRA V GLAVNEM ŠTABU NOV IN PO SLOVENIJE1
Izvršni odbor
Osvobodilne fronte
slovenskega naroda
ODLOK it. 1
1. Glede na potrebo razmestitve vodećega vojaškega in političnega kadra je IOOF sklenil predlagati Vrhovnemu komandantu NOV in POJ naslednje spremembe v Glavnem štabu za Slovenijo:
a) v funkciji komandanta NOV in PO Slovenije naj tov.
Ivana Mačka zamenja tov. France Rozman, doslej komandant
Štajerske operativne cone;
b)v funkciji političnega komisarja NOV in PO Slovenije,
naj tov. Borisa Kidriča zamenja tov. Boris Kraigher;
c) s funkcijo namestnika politkomisarja NOV in PO Slovenije se naj poveri tov. Ivan Kavčič;
d) s funkcijo načelnika Glavnega štaba za Slovenijo se naj
poveri tov. Milovan Šaranović.
2. Tovariši, predlagani Vrhovnemu komandantu NOV in
POJ, nastopijo svoje funkcije takoj kot vršilci dolžnosti.
3. Glavni štab za Slovenijo ima potemtakem naslednji sestav:
Vršilec dolžnosti komandanta
- tov. France Rozman
Vršilec dolžnosti politkomisarja
- tov. Boris Kraigher
namestnik komandanta
- tov. Avšič Jakob, polkovnik
vršilec dolžnosti namestnika politkomisarja - tov. Ivan Kavčič
vršilec dolžnosti načelnika Glavnega štaba - tov. Milovan Šaranović.
4. Ta odlok je internega značaja. Dostavi se Glavnemu
štabu za Slovenijo, ki naj ga dostavi v vednost štabom operativnih con in brigadnim štabom.

i Izvirnik je v ARS, Odd. II, sign.: AS 1670, IOOF, sk. 438/1.
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Smrt fašizmu - svobodo narodu!
Žig: Narodna osvobodilna fronta Za Izvršni
Slovenije - Izvršni odbor Predsednik:
politični sekretar:
Položaj 13. julija 1943
vojni referent:

odbor:
Josip Vidmar
Boris Kidrič
Leskošek Franc

ŠT. 60
POROČILO OKROŽNEGA KOMITEJA KPS NOVO MESTO
DNE 13. JULIJA 1943 CENTRALNEMU KOMITEJU KPS O
SEJI OKROŽNEGA KOMITEJA KPS DNE 12. JULIJA 19431
O. K. K. P. S. Nm.

Na terenu, dne 13. julija 1943

CENTRALNEMU KOMITETU KOMUNISTIČNE PARTIJE
SLOVENIJE
Dne 12. t. m. seje vršila seja OK KPS N[ovo] m[esto], na kateri so bili prisotni vsi člani OK. Seji je prisostvoval tudi tov.
Bogdan2.
Na seji se je razpravljalo o sledečih točkah:
1./ Reorganizacija OK in RK.
2./ Partija, kadri, finančno vprašanje partije.
3./ OF. Terenski in gospodarski odbori. Zavezniki.
4./ A. F. Ž.
5./ Mladina.
6./ Tehnika (radio poročila).
7./ Bega.
8./ Slučajnosti.
Ob otvoritvi seje se [je] tov. Klement3 spomnil padlih tov.
partijcev škocjanskega rajona tov. Majcen Franc-a in Jurmančiča Jožeta, katera so beli ujeli ter na zverinski način
mučili in ubili.
i Izvirnik je v ARS, Odd. I, sign.: AS 1487, CK KPS, a. e. 2919. Poročilu
je priloženo tudi pozdravno pismo udeležencev centralnemu komiteju KPS
(AS, 2prav tam).
Bogdan Osolnik.
3
Franc Čeme.
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(Tov. Majcen je bil predlagan za Okrožni odbor OF, tov.
Jurmančič je bil pa član rajonskega odbora v Škocjanu.)
V Suhadolu, v gorjanskem podokrožju, so beli ujeli tov.
Paderšiča Rudolfa, katerega so pretepali in ubili še istega
dne.
Pod toč.l./o reorganizaciji OK so člani: Tov. Klement, Erno4, Vid5, Franko6 in tovarišica Tončka7.
Tov. Klement je pojasnil članom O.K. spremembe v članstvu OK glede novo pritegnjenega tov. Franka mesto tov. Pavlina8, katero spremembo je predlagal tov. Grega9 sekretar RK
Gorjanci z motivacijo, da bi eden kot drugi na novih mestih
stvari več koristila.
Razdelitev dela je sledeča: Tov. Klement vzgojo partijcev in
kadrovik. Tov. Erno kadrovik in zaščita. Tov. Tončka AFŽ,
mladina. Tov. Vid zastopa Partijo v OF in Agit Prop. Tov.
Franko finance in gospodarstvo.
V RK ni nobenih večjih sprememb. Govorilo se je o tov. Čirotu10, da bi se ga od sedanjega dela pritegnilo v politično
delo z ozirom na njegovo dobro politično zgrajenost in predanost stvari ter na njegovo izjavo, da bi stvari na političnem
polju več koristil. /Tov. Čiro je sedaj zaposlen kot intendant
na bazi. Za njegove dosedanje posle je že izvežban drug tovariš, pri katerem se tudi nahaja tov. Meta11, katero seje zamenjalo iz političnega dela v intendantski posel. CK naprošamo
za urgenco, da bi prišel tov. Čiro po možnosti čimprej na
teren. Zaposlili bi ga v topliškem RK, kjer je zasedba Partije
zelo šibka.
Pod toč. 2./ se je sklenilo, da se vrši zbor partijcev iz podokrožij: Trebnje, Trebelno in Šmarjeta, na katerem se jim
naj da vspodbuda in smernice za čimuspešnejše in koristnejše delo Partije v bodočnosti. Predpoldne se bo raspravljalo o
delu Partije, popoldne pa o OF in njenih nalogah v osvobodilnem boju. Temu raspravljanju bodo prisostvovali tudi naši
zavezniki.
* Albert Svetina.

5

Ing. Jože Levstik.
Jože Franko.
Tončka Majcen.
» Uredništvu ni uspelo ugotoviti imena.
» Martin Baje.
10
Ciril Kulovec.
11
Fanika Košir.
6
7
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Na seji OK se je omenila želja tov. Leskoška12 o poživitvi
Partije v novomeškem okrožju. Sklenilo se je dvigniti Partijo
številčno in kvalitativno.
Glede kandidatov v Partijo se je sklenilo, da se sposobne
in agilne sprejme, ostale pa, ki se po izjavah RK niso izkazali
vredni za sprejem v Partijo se opusti. Točno število in imena
vseh se bo naknadno javilo.
Uvedli smo obvezno članarino za Partijce ilegalce v znesku
L. 2.- mesečno. Ta članarina je bolj mišljena kot številčna
evidenca Partijca, kot pa finančna pomoč. Za Partijce legalce
je članarina L. 10.- in partijski fond L. 30.- mesečno. To bi
bilo obvezno za legalce in ilegalce.
Pod toč. 3.) Glede OF je podal poročilo tov. Vid, iz katerega
je bilo razvidno, da delo v OF do danes še ni takšno kot bi
moralo biti, posebno kar se tiče terenskih odborov, ker se je
uporabljal še vedno zaupniški sistem. O tem se je sklenilo, da
preidemo čimpreje iz zaupniškega sistema v terenske odbore,
kateri naj bi predstavljali narodno oblast v dotičnem kraju. V
ta namen smo sklenili, da gredo člani OK v posamezna podokrožja in pokažejo v praksi našim aktivistom, kako naj se to
izvede. Podoben slučaj smo imeli že v neki vasi podokrožja
Trebelno, kjer je narod smatral ta način organizacije za koristnejši in varnejši pred izdajstvom in pa praktičnejši v gospodarskem oziru glede enakomerne razdelitve dobav naši vojski.
Vsled tega bi se lahko omejile prisilne rekvizicije ali odkupi,
ker bi terenski odbor pretehtal gospodarsko možnost sovaščanov.
S posameznimi zavezniki imamo še vedno težkoče.
Nekatere ne moremo smatrati kot aktiviste OF, ampak
osebne koristolovce. O tem bo točneje poročal tov. Bogdan, ki se je sestal s tov. Dečkom.13
Glede AFŽ je poročala tov. Tončka, ki se je do sedaj nahajala v podokr. Šmarjeta - Skocjan. Ker pa delo v celem
okrožju ni popolnoma znano, ji ni bilo mogoče podati izčrpna
poročila.
Pod tč. 5.) Mladinsko delo je v gotovih podokrožjih bolje
razvito kot v drugih. Točnega poročila ne moremo podati, ker
so bili mladinci odsotni.

12
13

Franc Leskošek - Luka.
Jože Penca.
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Pod tč. 6.) Novomeška tehnika deluje zadovoljivo. Edine
težkoče povzroča nabava tozadevnega materiala predvsem
papirja. Glede literature je pripomniti, da je za njo med narodom veliko zanimanje, posebno za "Kmečki glas", Radio vesnik, katerega povsod posebno v sedanjih časih nestrpno pričakujejo. Če nam uspe, da dobimo radio aparat na akumulator, bodo naša radio poročila še bolj izčrpna, ker bomo poslušali tudi Moskvo in Svobodno Jugoslavijo, kar nam sedaj
ni mogoče radi krajevnih razmer.
Pod tč. 7.) V zadnjem času je dezertiralo od belih nekaj
ljudi, ki se nahajajo na domu. Vkljub temu, da se ne čutijo
varne na svojih domovih niso pripravljeni vstopiti v naše vrste. Z nekaterimi smo imeli tudi osebne razgovore in so se izrazili, da je večina prisilno mobiliziranih pripravljenih da odložijo okupatorjevo orožje, ako jim mi zagotovimo, da jim ne
storimo ničesar zalega. Na podokrožju Šmarjeta skušajo zadnje čase mobilizirati novince, kar jim pa v večino primerih ne
uspe, ker se jim ljudje izmikajo.
Ob priliki mitinga pred cerkvijo v Trebelnem dne 11. t. m.,
kjer so se ljudem prečitala radio poročila in raztolmačil položaj po udoru zaveznikov na Sicilijo in ob tolmačenju, da je
bela garda s tem dobila pošteno zaušnico je bilo značilno to,
da so nekatere matere, ki imajo svoje sinove pri beli gardi
jokale, češ, sedaj so pa izgubljeni.
Glede števila in kraja njihovih postojank bomo prihodnjič
natančneje poročali.
Pod tč. 8.) smo v slučajnostih razpravljali razne tekoče zadeve o našem bodočem delu in sedanjem vojaškem in političnem položaju.
To poročilo naj se smatra kot nepopolno, ker je večji del
članov O. K-a novih, katerim še niso popolnoma znane vse
podrobnosti njihovega področja. V bodoče bomo o vsem podali izčrpnejša poročila, da bo imel naš CK KPS pravilen pregled našega dela, ter nam tozadevno svetoval z okrožnicami in
nasveti.
Delu čast in oblasti
Za okrožni komitet KPS N[ovo] m[esto]:
sek. Klement
Emo
Franko
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ŠT. 61
PISMO ČLANA POLITBIROJA CENTRALNEGA KOMITEJA
KP J EDVARDA KARDELJA DNE 14. JULIJA 1943 SEKRETARJU POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA PRIMORSKO
BRANKU BABIČUi
CENTRALNI KOMITET
KOMUNISTIČNE PARTIJE JUGOSLAVIJE
14. julija 1943.
Sekretarju PK KPS za Primorje - tov. Vladi.*
Dragi Vlado,
prejel sem Tvoje pismo3, ki si ga pisal preko Istrskega
okrožnega komiteta in ki se tiče Quinta4. Ne mislim se z njim
več prerekati in zato Ti lahko urediš z njim ustno, če pač hoče
izpolnjevati direktive Deda5. V prilogi pošiljam sporočilo6, za
katerega praviš, da je izgubljeno. Prevedi ga v italijanščino in
mu ga daj. Će mu Ded ne javlja vsega tistega, kar bi rad on,
nismo mi krivi, ker ima Ded pač drugega dela. Direktiv mu pa
mi sploh nismo pošiljali nobenih, razen da smo mu v pismih
postavili vprašanja o nekaterih stvareh, ki so bile neposredne
politične važnosti za nas. Objasni mu torej ustno ali pismeno
te stvari in ga pozovi pač še enkrat, da naj stvari uredi, če
hoče, če pa noče, pa pusti, odgovarjal bo sam.
V zvezi z invazijo so podatki o premikih vojske o njeni razporeditvi (številke, imena posameznih edinic itd.), zlasti pa še
o prehodu Nemcev izredno važni. Mobilizirajte vso partijsko
organizacijo, da bo te podatke nabavila.
Ti moraš postati resničen sekretar, to je, moraš se nahajati v centru Pokrajinskega komiteta. Tvoja stalna potovanja
' Izvirnik je v ARS, Odd. I, sign.: AS 1487, CK KPS, a. e. 3182.
Branko Babic.
3
Pismo dne 18. junija 1943. Glej dokumenti, knj. 7, dok. št. 183, str.
546 - 549.
* Umberto Mussola.
5
Šifra za Kominterno.
6
Sporočilo ni priloženo.
3
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zelo neugodno vplivajo na razvoj samega Pokrajinskega komiteta. To bo postalo zlasti sedaj važno, ko bo Primož7 odšel
in boš vso odgovornost nosil Ti sam.
Ker se bom sedaj nahajal pri CK KP Hrvatske, lahko Vidko8 pošlje pošto zame preko Primorskog OK KPH, če ima z
njim zvezo. Napiše naj na kuverto CK KPH, za druga Bevca9.
V koncentracijskem taborišču na Reki se žele tamošnji tovariši partijci, Slovenci, povezati s partijsko organizacijo na
slovenski strani in s slovenskimi partizani, ker menda obstoje
razne možnosti. To so tovariši Miko, Jaroslav, Janin10. Obrnili
so se v tej zadevi preko Primorskega OK KPH na CK KPH.
Naroči Vidku, naj se poveže z njimi in če bo pokazala potreba
naj jim da tudi zvezo s partizani.
S tovariškimi pozdravi
Smrt fašizmu - svoboda narodu!
Krištof

ŠT. 62

OKROŽNICA IZVRŠNEGA ODBORA OF DNE 14. JULIJA
1943 OKROŽNIM ODBOROM IN AKTIVISTOM OF ZA POVEČANJE POLITIČNE AKTIVNOSTI NA TERENU1
Izvršni odbor
Osvobodilne fronte
slovenskega naroda
Št. 32/432. -OOKROŽNICA
OKROŽNIM ODBOROM IN AKTIVISTOM OF.

7

Dr. Aleš Bebler. Glej dok. št. 65.
Vidko Hlaj, sekretar okrožnega komiteja KPS in okrožnega pdbora OF
Slovenska Istra.
9
Edvard Kardelj - Krištof, Beve.
10
Uredništvu ni uspelo ugotoviti pravih imen.
1
Izvirna kopija je v ARS, Odd. II, sign.: AS 1670, IOOF, šk. 432/II.
3
Verjetno napaka. Moralo bi biti 33/43.
8
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1. Dejstvo zavezniškega desanta na Siciliji potrjuje pravilnost poti in politike Osvobodilne fronte ter narekuje, da se
mora naše osvobodilno gibanje okrepiti tako glede svojega
poleta, kakor glede svojega tempa. Treba se je do kraja otresti
ostankov defenzivnosti in našo narodno vstajo zaostriti tako
v obliki ojačane vojaške akcije, kakor v obliki splošnega narodnega odpora (diverzantska dejanja, sabotaža v produkciji,
odtegovanje vseh pridelkov okupatorju, manifestacije množičnega odpora, totalni odpor proti okupatorskim ukrepom).
Kar se samega desanta tiče, je trenutno še prezgodaj, da
bi mogli točno predvideti njegov razvoj. Mogoče je, da se bo še
vedno omejeval zgolj na čiščenje sredozemskega morskega
prostora. Prav tako pa je tudi mogoč nagel razvoj, ki bi povzročil nagel zlom Italije. Za hitri razvoj so dani vsi pogoji (vojaška pripravljenost zaveznikov, vezanost večinskih sil nemške
armade na vzhodni fronti, položaj v sami Italiji). S samega
vojaškega stališča bi bilo treba potemtakem predvideti hiter
razvoj. Zavlačevanje pa lahko povzročijo politični momenti predvsem neugodni vplivi tistih reakcionarnih krogov na zapadu, ki so iz znanih razlogov nasprotni takojšnji vzpostavitvi
druge fronte.
V obeh primerih - v primeru naglega razvoja kakor v primeru zavlačevanja - je potreben hiter polet našega osvobodilnega gibanja. V primeru hitrega razvoja je na dlani, da ga
lahko naše osvobodilno gibanje pripravljeno pričaka ter v
njem samem neposredno sodeluje samo tedaj, če se že sedaj ob njegovem pričetku - znova zaostri naša narodna vstaja. Le
tako bodo narodne množice - v borbenem poletu namesto v
depresiji sprejele tudi nemško invazijo na ozemlje, ki ga doslej okupira Italija. Tako invazijo pa je treba v primeru hitrega
zloma Italije vsekakor pričakovati. V primeru zavlačevanja je
nagel polet našega osvobodilnega gibanja potreben zaradi
tega, ker smo prvič dolžni s svoje plati pospeševati hiter zlom
fašizma in ker bomo drugič le tako kos poskusom sredinske
ter Mihailovičevske špekulacije, ki bi rada zavrla narodni
upor in narod ponovno razklala z novimi, novim pogojem ustrezajočimi sredstvi.
2. Potrebno je:
a) Ob dejstvu zavezniškega desanta na Siciliji razviti z
vsemi sredstvi množično politično kampanjo, ki naj narodnim
množicam dokaže, da mednarodni razvoj vojaških in političnih dogodkov v vsakem pogledu potrjuje pravilnost poti in
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politike Osvobodilne fronte in njenega vodstva ter razkrinkuje
belogardistično mihailovičevsko izdajstvo, kakor tudi sredinsko špekulacijo. V tej zvezi zlasti naglašati prihod zastopnikov
Glavnega štaba angleško-amerikanske armade za bližnji
vzhod v Vrhovni štab NOV in POJ ter v vse Glavne štabe tudi v Slovenski.
b) Razviti v produkciji, ki služi posredno ali neposredno
okupatorju, sabotažo - od splošne pasivne rezistence do izrazitih sabotažnih dejanj.
c) Po vseh močeh organizirati kampanjo za odtegnitev slehernega pridelka okupatorju, za skrivanje pridelkov. ZA REŠITEV NAŠE ŽETVE PRED OKUPATORJEM.
d) Z VSEMI SILAMI OKREPITI MOBILIZACIJO ZA NARODNOOSVOBODILNO VOJSKO. ORGANIZIRATI ODHOD MOBILIZIRANCEV V NARODNOOSVOBODILNO VOJSKO TUDI
IZ ONIH KRAJEV, KI SO JIH OBDALI OKUPATORJI Z ŽICO.
NA PODROČJIH, KI JIH KONTROLIRA NARODNOOSVOBODILNA VOJSKA, IZVESTI SPLOŠNO MOBILIZACIJO.
e) Okrepiti akcije, ki dajejo vidnega izraza moči, vplivu in
poletu Osvobodilne fronte (napisi po zidovih, trošenje zastavic, izobešanje zastav itd., itd..)
f) Okrepiti manifestacije množičnega odpora proti okupatorju (prezir okupatorskih zastav, sabotaža slehernih okupatorskih prireditev, sabotaža domačega izdajalskega časopisja
itd., itd.)
g) Organizirati množično škodovanje okupatorskemu prometu, telefonskim, telegrafskim in poštnim zvezam.
h) Organizirati ponovna razoroževanja okupatorskih vojakov s strani civilnega prebivalstva in naših terenskih organizacij.
i) Organizirati povezovanje z okupatorskim vojaštvom v
svrho njegovega razkroja.
j) Pripraviti narodne množice v Ljubljanski provinci, da
bodo v borbenem poletu sprejele tudi eventuelno nemško
ofenzivo. Naglašati, da bi pomenila taka invazija začetek okupatorskega konca, in da bi jo bilo potemtakem treba prebiti v
znamenju naše lastne ofenzivne akcije. Pokazati elemente
razkroja v nemški armadi in nemškem zaledju ter popularizirati uspehe gorenjskih in štajerskih partizanov. Poudariti, da
lahko ofenzivni polet reši Slovence v Ljubljanski provinci pred
uničevanjem, kakršnega bi povzročila sicer kratkotrajna
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nemška ofenziva, če bi jo sprejeli brez svojega lastnega ofenzivnega odpora.
k) Okrepiti politično in agitacijsko propagandistično kampanjo za razkroj belogardističnih vrst. Ne se omejevati zgolj
na tako kampanjo, temveč takoj preiti na organizacijsko povezovanje z zavedenimi in prisilno mobiliziranimi belogardisti
ter s tistimi komandanti in voditelji, ki so postali spričo mednarodnega in domačega razvoja kakorkoli nesigurni in omahljivi. Naše organizacijsko povezovanje z elementi razkroja v
belogardističnih vrstah se seveda ne sme vršiti na temeljih
"sporazumevanja" z belo gardo, temveč ga moramo izvajati z
namenom, razkrajati belo gardo, pritegovati zavedene in prisilno mobilizirane na postojanke narodnoosvobodilne borbe,
tiste komandante, ki so postali omahljivi, pa pripraviti do
kapitulacije pred narodnoosvobodilnim gibanjem. S hitrim
organizacijskim povezovanjem z vsemi elementi razkroja v
beli gardi ter z okrepljeno kampanjo med belogardističnimi
vrstami moramo doseči, da protinarodni in protiljudski reakciji ne bo uspelo ustvariti množične podlage za prehod iz belogardističnih
oblik
izdajalskega
delovanja
na
mihailovičevske, "modrogardistične" in sredinske oblike. Kar
se neposrednega razkroja oboroženih belogardističnih oddelkov tiče, je treba pospeševati odlaganje orožja in odhajanje
domov. Po vseh močeh je sicer potrebno delovati za prestopanje posameznikov, kakor celih skupin v Narodnoosvobodilno
vojsko, toda ne sektaško vztrajati na tej zahtevi, če so belogardisti že pripravljeni odložiti orožje, nočejo pa še prestopiti
v naše vrste. Tistim komandantom in voditeljem, ki so postali
omahljivi, je treba zagotoviti pogojno amnestijo, -če zares in
takoj prenehajo z borbo proti Narodnoosvobodilni vojski in
Osvobodilni fronti. Hkrati je treba prav povsod naglašati, da
je nastopil skrajni čas za one, ki hočejo popraviti svoje grehe
nad narodom, in da bo narodnoosvobodilno gibanje neusmiljeno iztrebilo ter kaznovalo vse, ki vztrajajo v svojem izdajalskem početju. Proti belogardističnim organizatorjem, komandantom in agentom, ki v kakršnikoli obliki nadaljujejo svoje
delo, je treba organizirati močno razkrinkovalno kampanjo
med množicami ter brezpogojno izvajati njihove likvidacije. Ne
čakati, da bo likvidacijo izvedla vojska ali VOS, temveč jih
tudi po drugih poteh neposredno organizirati in vršiti.
1) Z vso silo morate nastopiti proti pojavu plave garde.
Množicam je treba raztolmačiti, da plava garda ni ničesar
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drugega kakor nadaljevanje bele garde. Razkrinkujte sodelovanje plave garde z okupatorji. Neposrednih dokazov na to je
na terenu dovolj. Okrepite svojo borbo proti narodnemu izdajalcu Mihailoviću in proti njegovemu vplivu. Nastopajte
proti mihajlovićevski demagogiji, ki laže, da se je Narodnoosvobodilna vojska sporazumela, oz., da se sporazumeva z
Mihailovićem.
Zavedene
plavogardiste
odtegujte
iz
mihajlovičevskih oddelkov. Agitirajte med njimi za vstop v
Narodno-osvobodilno vojsko, hkrati pa bodite čuječni proti
agentom, ki bodo "prestopali" iz plave in bele garde z namenom, vohuniti v vojski in ji škodovati. Zavedajte se, da je
okrepljena borba proti plavi gardi danes ena od osnovnih naših nalog, če nočemo, da beli gardi uspe presedlati na "plave"
postojanke. Plavogardistične komandante in organizatorje je
treba med narodnimi množicami brezpogojno razkrinkati kot
belogardiste in narodne izdajalce.
m) Po vseh močeh je treba izvajati politično kampanjo
pro_ti sredinskim voditeljem, organizatorjem in sredinski miselnosti. Vzporedno s tem se je treba boriti za sredinske množice in pritegovati omahljive sredinske elemente v Osvobodilno fronto skladno z direktivami3, ki ste jih že prejeli. Zlasti se
morate boriti proti sredinski demagogiji in na vsa njena gesla
ter zavijanja sproti odgovarjati.
n) POLITIČNA BAZA VSEGA NAŠEGA DELOVANJA MORA
BITI BOJ ZA BORBENO SLOVENSKO NARODNO ENOTNOST, ZA OSVOBODITEV IN ZDRUŽITEV SLOVENSKEGA
NARODA, ZA NOVO DEMOKRATIČNO JUGOSLAVIJO, ZA
POMOČ NAŠI NARODNOOSVOBODILNI VOJSKI, PROTI SODELAVCEM Z OKUPATORJI, PROTI ORGANIZATORJEM DRŽAVLJANSKE VOJNE IN ŠPEKULANTOM, KI BI RADI NA TA
ALI ONI NAČIN DOSEGLI RAZCEPLJENOST SLOVENSKEGA
NARODA V ODLOČILNIH TRENUTKIH. NAGLAŠAJTE, DA JE
OSVOBODILNA FRONTA ZAVEZNIK SKUPNEGA ANGLEŠKO-SOVJETSKO-AMERIŠKEGA TABORA IN DA PODPIRA SLEHERNO ZAVEZNIŠKO AKCIJO PROTI FAŠIZMU IN OKUPATORJEM. HKRATI RAZVIJAJTE IN V MNOŽICAH UTRJUJTE
IDEJO VSESLOVANSKE ENOTNOSTI NA ČELU Z RUSKIM
NARODOM.

3
Gre za okrožnico Izvršnega odbora OF dne 7. maja 1943 o odnosu do
"sredincev". Glej Dokumenti, knj. 7, dok. št. 21, str. 65 - 66.
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•) V smislu direktiv in okrožnic4, ki ste jih že prejeli, je
treba okrepiti borbo za ponoven razvoj Osvobodilne fronte v
NARODNO OBLAST ne glede na vprašanje, ali gre za teritorij,
ki ga kontrolira naša vojska, ali pa za teritorij, ki ga kontrolirajo okupatorji. Hkrati naglašajte, da je Osvobodilna fronta
OBČE SKUPINSKO PREDSTAVNIŠTVO slovenskega naroda,
predstavništvo torej, ki obsega vse resnično patriotične slovenske skupine in sile.
Smrt fašizmu - svobodo narodu!
Dne 14. julija 1943.

Za IOOF:
politični sekretar:
Boris KIDRIČ, 1. r.

ŠT. 63
PISMO CENTRALNEGA KOMITEJA KPS DNE 14. JULIJA
1943 OKROŽNEMU KOMITEJU KPS ZA BELO KRAJINO1
Centralni komitet
Komunistične Partije Slovenije

14. julija 1943.

Okrožni komitet KPS
Bela Krajina.
Potrjujemo sprejem vašega dopisa od 7. VII. t. I.2 Poslali
smo vam okrožnico3 glede nabiralnega tedna "Vse za partizane". Dali smo tudi nalogo partijskim organizacijam, da one
vzamejo nabiralno akcijo krepko v svoje roke. Smatramo za
potrebno, da se akcija nadaljuje in ne zaključi temveč posta4
Gre verjetno za okrožnico Izvršnega odbora OF dne 1. junija 1943,
ohranitev in razširitev organizacij OF ter okrožnico dne 14. junija 1943 o
razvijanju odborov OF v organe narodne oblasti. Glej Dokumenti, knj. 7, dok.
št. 114, str. 339 do 343 in št. 162, str. 479 - 480.
1
Izvirna kopija je v ARS, Odd. I, sign.: AS 1487, CK KPS, a. e. 2770.
2
Glej dok. št. 32.
3
Glej dok. št. 2.
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ne to obča skrb ljudstva za svojo vojsko. Kako vi to v vašem
okrožju organizirate, boste najbolje videli na terenu kakšne
so možnosti za dajatve. Koliko in kaj se nabere, je treba poročati gospodarski komisiji pri IOOF, tudi materjal ki pošiljate
je treba nasloviti na ta naslov.
Posebno se zanimajte za razsvetljavo. Pri nas se pojavljajo
vedno večje težave za razsvetljavo. Glejte če morete dobiti
karbid, petrolej ali sveče. Ta material pa pošljite direktno na
CK.
Dobro bi bilo, da pride tov. Očka4 k nam, da poda poročilo
kakor to sam želi ter da se dogovorimo za nadaljno delo. Tov.
Luka5 bo doma ali se ga bo dalo dobiti v dveh urah.
S tovariškimi pozdravi!
Smrt fašizmu - Svoboda narodu
za:

ŠT. 64
NAVODILA CENTRALNEGA KOMITEJA KPS DNE 14. JULIJA 1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA GORENJSKO V ZVEZI Z ZAVEZNIŠKIM DESANTOM NA SICILIJI1
CK KPS
Dne 14. julija 1943.
Pokrajinskemu komitetu KPS za Gorenjsko.
Zaradi spremembe, ki so nastale radi desanta na Siciliji,
moramo stvari v pismu od 7. VI.2 spremeniti in sicer:

4
5

Ivan Novak.

Franc Leskošek.
• Izvirna kopija je v ARS, Odd. I, sign.: AS 1487, CK KPS, a. e. 2002.
3
Pravilno 7. VII. Glej dok. št. 29.
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1. Sklep od CK-ja in Glavnega štaba se mora brigada3
formirati na hitro roko in ne počasi, kakor sta dobila navodila
tov. Pero4 in Bolko5 (tozadevno pismo Glavnega štaba je priloženo6).
2. Brigada mora takoj, ko bo formirana priti na naš teritorij in bo priključena diviziji.
3. Med potjo na naš teritorij naj likvidira tiste skupine
plave garde, ki se nahajajo v Dolomitih, ki so imele z vami
stike.
4. Za vojsko, ki bo ostala na Gorenjskem (odred po navodilih Glavnega štaba) predlagajte zoni komandni in politični
kader. Posebno pazite na to, da bodo namestniki politkomisarjev dobri partijci, ki bodo sposobni voditi partijsko organizacijo v vojski.
5. Partijsko delo je treba sedaj tako organizirati, da ne bo
trpelo zaradi odhoda vojske.
6. Vsa ostala navodila veljajo, kakor so v priloženih navodilih.
S tovariškimi pozdravi
Smrt fašizmu - svoboda narodu!
Za Centralni komitet KPS:
sekretar:7
P. S.: Zveze vzdržujte nadalje in sicer s svojo patruljo, kateri bomo, ko se bo drugič vrnila dodali nekaj naših tovarišev,
ki bodo prišli na vaš teritorij, da se seznanijo s potjo, tako da
bomo imeli vsak svojo patruljo, ki jo bo mogoče poslati vsak
trenutek s pošto.

3
4
5
6
7

Gre za ustanovitev Prešernove brigade. Glej dok. št. 53, op. 6.
Pero Popivoda.
Dr. Jože Brilej.
Pismo ni priloženo.
Boris Kidrič.
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ŠT. 65

PISMO CENTRALNEGA KOMITEJA KPS DNE 14. JULIJA
1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA PRIMORSKO «
CK KPS
Dne 14. julija 1943.
Pokrajinskemu komitetu KPS za Primorsko.
Na podlagi sklepa CK in Glavnega štaba, naj tov. Tomaž2
svoje posle v najkrajšem času izvrši in se naj takoj vrne na
našo bazo. Tov. Primož3 naj svoje posle v PK OF4 preda tov.
Branku5, sekretarju PK in naj pride s tov. Tomažem na našo
bazo. Vsi ti posli morajo biti izvršeni v roku treh dneh.
Ker bo Glavni štab potegnil večino naše vojske začasno s
Primorske s ciljem, da jo notranje utrdi in pripravi za težje
borbe, je treba politično delo organizirati tako, da bo funkcioniralo tudi brez vojske.
Zato je treba politično delo ojačati preko naših organizacij
na terenu, ker vojska odreda, ki bo tam ostala, ne bo mogla
vršiti političnega dela na terenu v toliki meri, kakor je to vršila do sedaj.
Pokrajinski komitet KPS naj bo skupaj. Vsaj trije člani,
tako da bo vodstvo zasigurano. V PK OF se naj pritegne tov.
Vilfan6, ki naj sprejme tudi Agitprop v OF, in naj pomaga tov.
Branku vršiti partijske posle v OF.
PK OF je treba razširiti s pritegnitvijo novih ljudi s terena,
to se pravi s predstavniki raznih skupin, če pa teh ni, pa iz
ljudi, ki imajo med maso ugled in uživajo zaupanje. Seveda
morate pri tem zasigurati vodstvo KP.

1

Izvirnik je v ARS, Odd. II, sign.: AS 1638, Oblastni komite KPS za Primorsko, šk. 532/1. Objavljen je v Zborniku NOV VI/6, dok. št. 42, str. 106 108.
3
Dušan Kveder.
3
Dr. Aleš Bebler.
4
Gre za pokrajinski odbor OF (PO OF) za Primorsko.
5
Branko Babic - Vlado.
6
Dr. Joža Vilfan.
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PK KPS sestavljajo začasno sledeči tovariši: Branko - sekretar, Matevž7, Blaž8 in Ahac9.
Ker Glavni štab ne pozna domačega vojaškega in političnega kadra, je treba, da PK svetuje zoni, kakšen politični in
vojaški kader se postavi v vojski, ki bo ostala na Primorskem.
Posebno je treba paziti na to, da bodo namestniki politkomisarjev dobri partijci, ki bodo sposobni voditi partijsko organizacijo v vojski. Naredbo Glavnega štaba je treba razumeti
tako, da tov. Bračič10 krene takoj na naše ozemlje, tov. Ahac
pa pobere še ostalo vojsko, ki je namenjena za v brigade in
naj jo naknadno pošlje za brigado. Vojsko, ki je določena od
Glavnega štaba, da ostane na teritoriju, naj tov. Ahac organizira in razmesti po teritoriju, kakor to predvideva Glavni štab.
Vse te mere so sklenjene v zvezi zavezniškega desanta v Siciliji in jih je treba nemudoma izvesti.
Sprejeli smo dopis11 tov. Branka. Sporočilo za predstavnika italijanske partije je priloženo12. Italijanska partija naj
določi človeka preko katerega bo stalna zveza z našim PKjem, da ne bo moral to vezo vzdrževati tov. Branko, ki se mora ves posvetiti partijskemu vodstvu in političnemu delu na
Primorskem.
Smrt fašizmu - svoboda narodu!
Za centralni komitet KPS
sekretar: Leskošek Franc
Žig:
Centralni komitet
Komunistične partije Slovenije

7
8
9

Anton Velušček.
Darko Marušič.

Dušan Pirjevec.
Mirko Bračič.
11
Pismo Branka Babica dne 18. junija 1943 o položaju v Trstu in zvezah
s KP Italije. Glej Dokumenti, knj. 7, dok. št. 183, str. 546 - 548.
13
Sporočilo ni priloženo in verjetno ni ohranjeno.
10
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ŠT. 66
OKROŽNICA POKRA JI NKSEGA KOMITEJA ZVEZE KOMUNISTIČNE MLADINE JUGOSLAVIJE ZA SLOVENIJO DNE
14. JULIJA 1943 OKROŽNIM KOMITEJEM ZVEZE KOMUNISTIČNE MLADINE JUGOSLAVIJE O ODNOSU MED ZVEZO KOMUNISTIČNE MLADINE IN ZVEZO SLOVENSKE
MLADINE»
Pokrajinski komitet ZKMJ
za Slovenijo
Okrožnica štev. 3.
Predmet: Odnos ZKM do ZSM.
Vsem okrožnim komitetom ZKM!
Dragi tovariši!
l.V začetku maja je bil formiran Glavni Inicijativni odbor
ZSM2. V teku nadaljnih mesecev so se organizirali po terenu
okrožni, rajonski in terenski odbori ZSM. Naloga in namen
teh odborov je združiti in zaktivizirati vso slovensko mladino
in to brez razlike na njene intelektualne in socialne razlike in
svetovno nazorska gledanja. Vsa mladina, ki je antifašistično
razpoložena in to je danes skoraj vsa slovenska mladina,
spada in tudi je član ZSM. ZSM je masovna organizacija, ki
združuje vse svobodoljubne sile in jih vodi v borbo proti krvavemu fašizmu in domačim izdajalcem. Zato je treba ZSM pravilno pojmovati. Ne šteti za člane ZSM samo tiste mladince, ki
prihajajo na sestanke, ne seštevati samo najbolj aktivne, ampak v ZSM spada vsak, kdor je proti fašizmu in na katerikoli
način pomaga v naši narodnoosvobodilni borbi. V ilegalnih
prilikah je nemogoče, da bi vsi člani ZSM hodili na sestanke.
Zato jih je treba vezati z konkretnimi akcijami. Kdor da za
1

Izvirnik in ciklostilirana okrožnica sta v ARS, Odd. I, sign.: AS 1488, PK
ZKMJ
za Slovenijo.
2
V Glavni iniciativni odbor ZSM so bili imenovani: Jože Tejkal, Ivan Gorjup, Gabrijel Gašperšič, Stane Kavčič, Vilma Bebler in Mitja Vošnjak. Glej
zapis sklepov sej izvršnega odbora OF dne 2. in 3. maja 1943, v Dokumenti,
knj. 7, dok. št. 6, str. 28.
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partizane, kdor čita našo literaturo, kdor napiše parolo ali
vrže letak, kdor bojkotira Italijane ali bego, on je že član ZSM.
ZSM je predstavnica vse slovenske mladine. Odbori ZSM
predstavljajo dejansko vso slovensko mladino v svojem področju in so njeni dejanski voditelji. Ti odbori morajo zaradi
tega reševati vsa vprašanja, ki se v današnji narodnoosvobodilni borbi pred mladino postavljajo. Tako bi moralo biti, toda
ugotoviti moramo, da dejansko ni bilo in tudi ni tako!
2. Vsi naši Skojevski forumi, kakor tudi posamezni člani
ZKM, so imeli in tudi še imajo do ZSM in njenih odborov ter
posameznih članov nepravilen in čestokrat tudi sektaški odnos. Naši Skojevci podcenjujejo vlogo in pomen ZSM. V mnogih primerih so bili formirani odbori ZSM, samo zato, da so
pač odbori, medtem ko vsa vprašanja, ki so v zvezi s vso slovensko mladino še vedno rešuje SKOJ. Zaradi tega ti odbori
obstojajo samo na papirju, dejansko pa ne igrajo tiste vloge,
katero bi morali igrati, niso vodstvo slovenske mladine, ampak samo organizacija. Da je stanje tako, so krivi Skojevci in
forumi ZKM, ki so dejansko posegli v okvir ZSM in reševali
njena vprašanja in naloge, medtem ko so naloge in dolžnosti,
zlasti organizacijska in ideološka-teoretična vprašanja ZKM
zanemarjali. Dogaja se, da se na aktivu obravnavajo podrobna vprašanja in naloge, ki spadajo na sejo terenskega odbora
ZSM. Sklepe aktiva se suhoparno in če stokrat tudi diktatorsko prenese na odbor ZSM. Zaradi takega nepravilnega postopanja Skojevcev, se ostala mladina, ki sodeluje v narodnoosvobodilni borbi odbija. Ta mladina ni živo povezana z sedanjimi mladinskimi vprašanji, problemi in nalogami in zaradi
tega tudi ne čuti potrebe tesnega sodelovanja, zaradi tega
postaja neaktivna. Krivec njene neaktivnosti, pa je sektaško
in nepravilno postopanje ZKM.
3. Da se vse te napake popravijo, in da postanejo odbori
ZSM resnični predstavniki in voditelji vse slovenske mladine
in da se vsa mladina, ki je antifašistično nastrojena pritegne
v narodnoosvobodilno borbo in zaktivizira je nujno potrebno,
da se enkrat za vselej odpravi podcenjevanje odborov ZSM in
sektaški odnos do ZSM. Vsa vprašanja (vprašanja akcij, nabiranja, zbiranja, kulturnih prireditev, mladinskih domov, delavnih čet, pionirske zveze, dopisništva, samostojnih listov in
stenskih časopisov), kakor tudi vsa politična vprašanja in vsi
ostali problemi, ki se danes postavljajo pred vso slovensko
mladino, se morajo izčrpno in podrobno obravnavati na ses-
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tankih odborov ZSM. Tam se mora tudi priti do končnih zaključkov in sklepov. Razumljivo je, da na vse te sestanke prihajajo Skojevci, ki so v odborih ZSM s konkretnimi predlogi,
ki so v skladu z mišljenjem celega aktiva. Toda to so samo
predlogi, medtem ko pa bo končni sklep iznesel odbor ZSM in
to po temeljitem obravnavanju vprašanja.
4. Zaradi tekega in nepravilnega ter sektaškega in podcenjujočega odnosa ZKM do ZSM obstoja še ena druga napaka
in pomanjkljivost. Ker so naši Skojevci s svojim ravnanjem
ostale mladinske množice odbijali in jih niso znali pritegniti,
da bi aktivno sodelovali v narodnoosvobodilni borbi, pa so
seveda Skojevci tisti, na katerih leži vse delo. Dogaja se, da so
Skojevci z delom preobremenjeni medtem ko ostale mladinske
množice stoje ob strani in so kljub svojemu antifašističnemu
nastrojenju pasivne. Zaradi tega, ker leži vse delo na Skojevcih se oni tudi hitro kompromitirajo in morajo v ilegalnost ali
kar je še hujše in se tudi mnogokrat dogaja, v zapor ali internacijo. Na ta način izgubljamo vedno najboljše kadre. Pripoznati moramo, da so danes naši Skojevci zelo aktivni. Toda
velika slabost naše ZKM in njenih članov, paje v tem, da niso
znali zaktivizirati ostalih mladinskih množic. Zato je danes
prva in glavna naloga vseh Skojevcev zaktivizirati ostale
mladinske množice, zaktivizirati vso ZSM.
5. Forumi ZKM in njeni člani pa morajo na svojih sestankih obravnavati potek akcij, biti morajo svetovalci in izkoristiti vse dobre izkušnje, ter pomagati odpravljati vse napake.
Skojevci morajo s svoje strani storiti vse, da bodo akcije, katere se delajo po načrtu odborov ZSM čimbolj uspešno izvedene. Poleg tega pa morajo na svojih sestankih organizacijska
vprašanja ZKM, posvečati več pažnje ideološki in teoretični
izobrazbi svojih kadrov. Študirati morajo vso tekočo literaturo
KP in ZKM, seznanjati se z osnovnimi pojmi marksizma leninizma itd.
6. Na tak pravilen način delovanja ZKM in ZSM bodo vsestranske koristi. Pritegniti in zaktivizirati pomeni večjo pomoč
naši narodno osvobodilni borbi, pomeni večji delež mladine
pri naši svobodi. Med aktivno mladino pa se bodo porajali
novi in novi mladinci, ki bodo z svojim delom postali vredni,
da postanejo člani ZKM. Med aktivno in delovno ZSM bo napravljen in zgrajen nov rezervar iz katerega bomo črpali nove in
nove kadre. Na ta način bo tudi ZKM postajala iz dneva v dan
bolj široka in bolj močna. Po drugi strani pa bo ZSM postala
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resnično široka in množična organizacija v kateri bo združena
vsa slovenska mladina. ZSM bo postala resnična predstavnica vse slovenske mladine in njena voditeljica v bližajočo se
svobodo.
Smrt fašizmu - Svobodo narodu!
Na položaju 14. julija 1943.

Žig:
Zveza Komunistične
mladine Jugoslavije
Pokrajinski Komitet
za Slovenijo
Za: Stane Kavčič

ŠT. 67
OKROŽNICA GLAVNEGA INICIATIVNEGA ODBORA ZVEZE
SLOVENSKE MLADINE (ZSM) DNE 14. JULIJA 1943
OKROŽNIM, RAJONSKIM IN TERENSKIM ODBOROM ZSM,
VSEJ SLOVENSKI MLADINI O POMOČI GOSPODARSKIM
KOMISIJAM1
Glavni iniciativni odbor ZSM
Št. 4/43.
Predmet: Pomoč gospodarskim komisijam
Vsem okrožnim, rajonskim in terenskim odborom ZSM, vsej
slovenski mladini!
Dragi tovariši!
Naša borba zavzema vse večji in večji razmah. Naši odredi
in brigade postajajo iz dneva v dan večji. Hkrati z našo Narodno-osvobodilno - vojsko pa se večajo tudi potrebe za njo.
Naša vojska potrebuje iz dneva v dan več hrane in opreme.
1

Izvirna kopija je v ARS, Odd. II, sign.: AS 1733, PK ZKMJ, šk. 1.
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Naša sveta dolžnost je, da napnemo vse sile, da storimo vse,
da bo naša vojska obuta, oblečena in nahranjena. Vsak lačen, raztrgan ali bos partizan je sramota za nas, sramota za
slovensko mladino. Danes moramo bolj kakor kdajkoli prej
delati po geslu: "Vse za našo vojsko, vse za naše partizane!"
Barbarski okupatorji so skupno z našimi izdajalci oplenili,
izropali in požgali mnogo vasi, posestev in pognali stanovalce
ter jih pahnili v bedo in revščino. Naša dolžnost je, da vsem
tem žrtvam naše narodno-osvobodilne borbe po naših močeh
pomagamo. Spričo vseh teh dejstev in potreb, je IOOF ustanovil pri vseh okrožnih odborih OF gospodarske komisije2, ki
imajo namen zbirati hrano, obleko in obutev za našo vojsko
in revno prebivalstvo.
1.) Dolžnost vseh odborov in članov ZSM je, da tem gospodarskim komisijam pri njihovem delu pomagajo in jim nudijo vsestransko pomoč. Vsa mladina naj zbira hrano, obleko,
čevlje in druge potrebščine za našo vojsko in naj nabrani material oddaja tem gospodarskim komisijam.
2.) Veliki delež za našo svobodo in veliko pomoč za našo
narodno-osvobodilno vojsko lahko mladina doprinese z
vstrajnim in sistematičnim nabiranjem gozdnih sadežev. Pri
tem poslu zlasti lahko zaposlimo pionirsko zvezo. Toda še
vedno se dogajajo primeri, ko mladina nabira sadeže in prodaja okupatorjem. Ta škodljivi pojav in to dejansko podpiranje moramo iz vrst ZSM odpraviti. Vse nabrane sadeže mora
mladina izročiti gospodarskim komisijam! V slučaju velikih
denarnih potreb nabiralcev, pa bodo gospodarske komisije
nabrano blago plačale po zmerni ceni.
3.) V zvezi z trimesečnim tekmovanjem, katerega smo
razpisali 1. junija3 pa nam pošiljajte stalna poročila, kaj, koliko in kje je bilo blago nabrano in komu ste ga nabrali. Okrožni odbori naj imajo točen pregled nad uspehi tekmovanja in
naj nas stalno obveščajo. Do sedaj doseženi rezultati, bodo
objavljeni in bodo istočasno tudi poziv ostalim okrožjem, da
bodo z vsemi silami sodelovali v tej plemeniti tekmi. V tekmi
za pomoč naši narodnoosvobodilni vojski, katero čakajo v
bližnji bodočnosti velike naloge!
2

Glej dok. št. 44.
Pravilen datum je 14. junij. Gre za okrožnico Glavnega iniciativnega
odbora ZSM o razpisu tekmovanja za nabiranje zelišč in gozdnih sadežev.
Glej Dokumenti, knj. 7, dok. št. 164, str. 483 - 485.
3
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Smrt fašizmu - svoboda narodu!

Položaj, 14. 7. 1943.

Glavni iniciativni odbor ZSM
za tajništvo:
Stane Kavčič 1. r.

ŠT. 68

OKROŽNICA POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA GORENJSKO IN KOROŠKO DNE 14. JULIJA 1943 PARTIJSKIM ORGANIZACIJAM NA TERENU Z NAVODILI ZA DELO1
Pokrajinski komitet KPS
za Gorenjsko in Koroško

Na položaju, dne 14. 7. 1943.

PARTIJSKIM ORGANIZACIJAM NA TERENU
Dogodki se vrtijo z bliskovito naglico. Zato dajemo partijskim članom in organizacijam na terenu navodila, ki so
skrajno nujna in, ki jih je treba v najkrajšem času in brezpogojno ostvariti:
I. 1.) Sprejeti v Partijo (oz. ZKM) takoj vse funkcionarje
in sodelavce N00 SPŽZ, ZSM, NZ, SNP itd. ki količkaj izpolnjujejo pogoje za sprejem v Partijo (oz. ZKM). Torej v masah v
Partijo!
2.) Pri tem takoj prenehati z naravnost zločinsko in fašistično politiko, podcenjevanja žen in deklet, zlasti danes, ko
je na terenu V* moških v partizanih ali v nemški vojski. Nekateri terenski delavci oz. organizacije v tem oziru naravnost
sabotirajo. Zato žene in dekleta takoj v masah v Partijo (in
seveda v narodno-osvobodilne odbore). V Partijo ne samo žene in dekleta, ki so članice-funkcionarke organizacij OF, ampak tudi in predvsem žene in dekleta, ki na kakršenkoli način
1

Izvirna kopija je v ARS, Odd. I, sign.: AS 1489, Oblastni komite KPS za
Gorenjsko, a. št. 957.
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sodelujejo v OF. Vsak izgovor že v naprej proglašamo za največji oportunizem in neposredno pomoč Hitlerju in njegovi
beli gardi. In poudarjamo, za največji oportunizem bomo smatrali, če ne bo v najkrajšem času 50% vseh članov Partije
ženskega spola.
3.) Vse članice Partije je treba takoj vključiti v partijske
organizacije.
a.) Po 2 ali več partijcev v vasi, v enem ali več tovarniških
oddelkih v ulici ali okraju - v celice; tam kjer se nahaja v
vasi, oddelku itd., ulici itd. samo en član Partije, si mora
ta čimprej najti še enega novega člana oz. kandidata, ki
ga predlaga višjim forumom za člana - da se ustvari celica,
b.) Po 2 ali več oddelkih tovarne (ali pa v celi tovarni), v
okraju (ali pa v več okrajih), takoj združiti v občinske,
okrajne, tovarniške itd. partij[ske] biroje; člani teh birojev
se rekrutirajo iz sekretarjev celic, če pa teh ni iz članov
Partije v svojem delavnem območju,
c.) Iz najboljših partijcev v rajonu stvoriti takoj RK Partije.
Člani RK Partije morajo biti radi pomoči in kontrole povezani z vsemi biroji in kolikor dovoljuje konspiracija tudi s
celicami,
d.) Iz najboljših partijcev RK Partije ustvariti čimprej OK Partije.
4.) Vse celice, vsi biroji, vsi RK-aji Partije, vsi OK-aji Partije takoj na delo, za masoven sprejem žen in deklet v Partijo
(in moških). V vsako vas, vsak oddelek v vsako celico, v vsako
N00 - celico, hitro, čimprej.
5.) Vse te naloge je nemogoče rešiti - zlasti tam, kjer je OF
že dobro organizirana, če se Partija organizacijsko čim bolj ne
utrdi. Zato morajo vsi sekretarji partijskih organizacij: celic,
birojev, RK-ajev, OK-ajev, ki so bili doslej istočasno sekretarji
partijskih in OF organizacij; predati funkcijo sekretarja drugi
tovarišici (oz. tovarišu) in obdržati le še funkcijo sekretarja
Partije. Odslej imamo torej le sekretarje Partije, ki pa naj bodo po možnosti člani odgovarjajočih narodno-osvobodilnih
odborov. Naloga sekretarja Partije je, da kontrolira in po potrebi pomaga sekretarju odgovarjajočega N00.
6.) Vsak ilegalni partijski delavec (in OF) naj si takoj določi za svojo funkcijo v Partiji (oz. OF) namestnika - legalca, po
možnosti ženo ali dekle. Tako bomo imeli legalne namestnike
celičnih, birojskih, rajonskih in okrožnih sekretarjev Partije in
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legalne namestnike sekretarjev N00 - kar se bo v kratkem
pokazalo kot silno potrebno. Ilegalni delavci in njihovi namestniki naj čim tesneje sodelujejo in se dopolnjujejo, da bodo
namestniki v slučaju potrebe v resnici lahko nadomestili ilegalce.
7.) Odslej morajo sekretarji Partije pošiljati poročila o
stanju in delu partijskih organizacij na rajon, komitete
oz. sekretarje Partije, ti pa na PK KPS (in seveda tudi OK
KPS) - ločeno od sekretarjev odgovarjajočih NOO, ki pošiljajo poročila na rajonske, okrožne in Pokrajinski odbor
OF.
II. Da bi zagotovili čimvečji uspeh kampanji za masovni
sprejem v Partijo in sploh organizacijsko utrditev Partije morajo prodreti N00 čimprej v vsako vas, vsako ulico, v vsak
tovarniški oddelek. Skrajno se mudi in zato mora obveljati:
konec z bedastim cincanjem in iskanjem popolnih ljudi za
N00 itd. kar je v vasi najboljše in najbolj za OF - pa če je še
tako slabo - takoj v N00, SPŽZ, ZSM (ZKM), SNP, NZ, itd.
Torej vsi legalni in ilegalni delavci iz terenske organizacije
istočasno in takoj na delo. Takoj prenehati s smešno prakso,
da postavlja organizacija OF edino rajon, sekretar oz. samo
ilegalci na terenu.
III. Da bo enkrat za vselej konec ugibanj ugotavljamo še
enkrat: Zakonita slovenska oblast je edino OF; zato sme in
mora prevzeti na slovenskem oblast v roke edino OF in to v
vsaki vasi, tovarni, mestu itd. preko narodno-osvobodilnih
odborov oz. preko narodno-osvobodilne vojske. Nobene druge
možnosti ni in po principu samoodločbe slovenskega naroda biti ne more.
Smrt fašizmu - svoboda narodu!
Za Pokrajinski odbor OF:
Matija2 l.r. Lenart3 l.r. Jakob4 l.r.

2
3
4

Maks Krmelj.
Jože Sluga.
Oskar Savli.
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ŠT. 69
OKROŽNICA POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA PRIMORSKO DNE 14. JULIJA 1943 OKRAJNIM IN OKROŽNIM KOMITEJEM KPS NA PRIMORSKEM O NALOGAH OB
OTVORITVI DRUGE FRONTE V EVROPI1
Pokrajinski komitet KPS
za Primorsko

Na položaju, dne 14. 7. 1943

Vsem okrajnim in okrožnim komitetom KPS na Primorskem.
Otvoritev druge fronte2 v Evropi je pokazala, kako daleč
so segle spremembe v odnosu sil med taborom reakcije in
taborom napredka v svetovnem obsegu, spremembe, ki se
vrše vse od početka osvobodilne vojne. Tabor napredka zmaguje na vsej črti. Silno porastla moč Rdeče Armade - ki ji Hitler tudi z najbolje pripravljeno ofenzivo ne more iztrgati niti
koščka ruske zemlje več - polet osvobodilnih sil v vsej Evropi,
zlasti na Balkanu in celo v Italiji ter odločnost demokratičnih
sil v Angliji in Ameriki, vse to je privedlo do tega, da sta angleška in ameriška vojska nastopili proti hitlerjevski evropski
"trdnjavi" na evropskih tleh in tako storili korak, ki približuje
dan osvoboditve evropskih narodov.
Zato je treba drugo fronto v Evropi pozdraviti kot uspeh demokratičnih sil v svetu ter nadaljni razvoj te fronte tudi dejansko podpreti. V ta namen moramo:
1. aktivizirati prebivalstvo v vojaškem pogledu. Skupine
Narodne zaščite, aktivi ZKM ter posebej v to svrho organizirane skupine iz članov ZSM in AFZ morajo izvrševati vedno večje število manjših sabotažnih akcij (trganje telefonskih žic,
zastavljanje avtomobilskih cest z raznimi predmeti kakor večje kamenje, drogovi, drevesa, podrta obcestna ograja, nastavljanje črepinj in žebljev na ceste, zažiganje vojaških ali
vojski služečih objektov, barak itd.)
1

Izvirnik je v ARS, Odd. II, sign.: AS 1638, Oblastni komite KPS za Primorsko, šk. 532/1.
2
Gre za izkrcanje enot angloameriške vojske na Siciliji. Glej dok. št. 58,
op. 6.
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2. povečati defetistično agitacijo med italijanskim vojaštvom s pomočjo napisov, letakov in razgovorov, da bi se laška
vojska moralno čimpreje onesposobila za obrambo pred Angleži in Amerikanci. Osnovna gesla so: La guerra e perduta!
Vogliamo la pace separata! Andiamo a casa! Abasso Mussolini servo di Hitler!3 Za napisne akcije sta glavni gesli: La pace!
in A casa!4
3. izkoristiti otvoritev druge fronte za dviganje morale in
borbenosti slovenskega prebivalstva s tem, da prepričujemo
ljudi, da vojna ne more več dolgo trajati in da ravno druga
fronta dokazuje, kakšno moč imajo sile, ki kopljejo fašizmu
grob in pripravljajo vstajenje zasužnjenih narodov ter delovnega ljudstva.
4. izkoristiti otvoritev druge fronte za razkroj sredine, katere "čakalna taktika" je postala očitna in za vsakogar razumljiva izdaja tistih zaveznikov, na katere se je sredina najbolj
sklicevala, namreč Angležev. Angleške čete so danes v odkritem boju z italijanskim fašizmom na njegovih lastnih tleh in
kdor se hoče nazivati njihovega zaveznika, jim mora pomagati
tako, kot jim pomaga OF in partizani. Opozarjajte pri političnem delu med poštenimi Slovenci, ki so doslej nasedali svojim sredinskim krivim prerokom, da danes tudi angleški radio
pozdravlja slovenske partizane in jih poziva naj "ne položijo
orožja, ki so ga iztrgali fašistom iz rok, dokler fašizem ne bo
premagan" ter obljublja slovenskim partizanom "vso moralno
in materialno pomoč". Izvršujoč te obljube je angleška vojaška oblast spustila na Primorsko svoje prve padalce5 z radio
aparati in so ti ustanovili direktno zvezo med partizanskim
štabom Primorske operativne zone in angleško komadno v
Kairu. Sodelovanje med primorskimi partizani in angleško
vojsko daje že prve rezultate. Ta dejstva dokazujejo, daje tudi
na angleški strani zavladala jasnost v vprašanju: kdo je in
kdo ni zvest soborec svetovne protihitlerjevske koalicije v Sloveniji in je zmagala politika podpore dejanskim zaveznikom
protifašističnega tabora v Jugoslaviji.
Hkrati s to delavnostjo pa ne smemo zapirati oči pred dejstvom, da smo mi - Sovjetska zveza in svobodoljubni narodi
Evrope - od vsega početka zastaviti vse sile za uničenje faši3

Italijansko: Vojna je izgubljena! Hočemo separatni mir! Pojdimo domovi
Dol z Mussolinijem, Hitlerjevim služabnikom!
4
Italijansko: Miri Domovi
s
Glej dok. št. 33, op. 24.
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zma zato, ker nismo imeli in nimamo nikakih drugih ciljev v
tej vojni. Med tem pa je angleška in ameriška reakcija s svojim vplivom na odločilne kroge drugo fronto zavlačevala in s
tem preprečila zmago nad Hitlerjem že 1. 1942. To je storila
zategadelj, ker ji je šlo za oslabitev Sovjetske zveze in svobodoljubnih sil v Evropi, ki naj bi se z zavlačevanjem druge
fronte v boju s Hitlerjem izčrpale. Ta angleška in ameriška
reakcija je sovražnica Sovjetske zveze in naše svobode. To
je tista reakcija, ke je 1. 1915 z londonskim paktom prodala
primorske Slovence Italiji, (londonski pakt je bila pogodba
sklenjena 1. 1915 v Londonu med tedanjo angleško, francosko
in rusko carsko vlado na eni strani ter italijansko vlado na
drugi strani. S to pogodbo se je Italija obvezala napovedati
Nemčiji in Avstro-ogerski vojno, Anglija, Francija in carska
Rusija pa so Italiji za to uslugo obljubile slovensko Primorje s
Trstom, Istro in del Dalmacije. Leninova boljševiška vlada je 1.
1917 takoj po prevzemu oblasti v imenu ruskega naroda to
nesramno pogodbo preklicala in besedilo pogodbe objavila.) Tej reakciji torej Slovenci ne moremo zaupati in moramo biti
na straži, da nas tako ali drugače za našo svobodo ne opehari.
Zato moramo hkrati s pomočjo angleški in ameriški vojski, ki prodirata v Italijo, krepiti sile, ki so brezpogojno pripravljene boriti se do kraja za pravico samoodločbe slovenskega naroda in lepšo bodočnost delovnega ljudstva. To je
zlasti naša Partija, ki jo moramo ideološko dvigati, to je naša
OF, ki jo moramo razširjati in utrjevati, to je naša partizanska narodna vojska, ki jo moramo podpirati in vstopati v
njene vrste. Slabiti pa moramo sile, ki se pod krinko prijateljstva z Anglijo valjajo v blatu narodne izdaje ali pa s svojo
nevtralnostjo in pasivnostjo dejansko podpirajo odkrite izdajalce. Ti izdajalci in njihovi sredinski pomočniki niso prijatelji
angleškega in ameriškega naroda, ki danes krvavita v zračnih
in pomorskih bojih ter na Siciljskem bojišču, ti ljudje so kvečjemu zavezniki tistih Hitlerjevih pomočnikov v Angliji, ki so
dve leti zavlačevali drugo fronto in ki so sposobni na naš račun sklepati z raznimi Umberti, Badogli, Grazianiji, Sforzi6
itd. nove londonske pakte.

6

Gre za italijanskega princa prestolonaslednika Umberta H. Savojskega,
maršalov Pietra Badoglia in Rudolfa Grazianija ter grofa Carla Sforzo.
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Med nove pojave tega lažnjivega zavezništva z Anglijo in
Ameriko spada takoimenovana "modra garda" pod poveljstvom bivšega komandanta bele garde (Milizia volontaria anticomunista7) ter predstavnika izdajalca Draže Mihailovića v
Sloveniji, majorja Karla Novaka. Z nekaj sto ljudmi tabori
Novak zadnji čas pod nazivom modra garda v bližini naše
meje nad Nemško Idrijo. Orožje in živež dobiva ta tolpa od
Italijanov. Naziva se tudi včasih "primorski bataljon"8 očitno
zato, ker ima namen priti na Primorsko. Zaenkrat pa pošilja
samo patrulje, ki agitirajo proti partizanom ter za Novakovo
italijansko "redno jugoslovansko vojsko".
Ti "modri" izdajalci največ uporabljajo geslo "za Jugoslavijo". Lepa Jugoslavija, za katero se borijo zavezniki Italijanov
in narodni izdajalci! Lepa bi bila v taki Jugoslaviji svoboda
ljudstva, ki bi jo krojili ljudje, ki so se v času okupacije z italijanskim in nemškim orožjem ter ob strani tujih fašistov borili proti lastnemu ljudstvu! Lepa bi izgledala obramba take
bodoče Jugoslavije, če bi jo spet kdaj ogrožal tujec, ko bi imela na vodstvu prijatelje teh istih tujcev! Zato je jasno, da tem
izmečkom ni za Jugoslavije, temveč za kakršnokoli novo državo v kateri bi imeli oni oblast in bi jo za Jugoslavijo krstili
potem, ko bi mi s svojo krvjo zrušili fašizem, ki ga oni podpirajo. Kdor je za Jugoslavijo, ta se za njo bori, ta strelja po
fašistih ne pa da od njih sprejema makarone in orožje, strelja
pa po Jugoslovanih! Kdor je za svobodo v bodoči Jugoslaviji,
ta gre s svojim ljudstvom družno zanjo v boj in si ne stavlja za
cilj - razorožitev Jugoslovanov s pomočjo tujih okupatorjev.
Kdor je za združitev vseh jugoslovanskih narodov, ta odkrito
proglaša, da spada Primorska k Jugoslaviji, kakor je pred
nedavnim to storil naš komandant in tovariš TITO, ne pa da
prepušča vprašanje narodnih mej v reševanje tujim diplomatom za zelenimi mizami, ki bodo morda skušali barantati z razoroženimi Jugoslovani!
Zato nove mahinacije z modro barvo prepleskanih belih
veleizdajalcev ne bodo mnogo pomagale. Treba jih je razkrinkavati in biti z orožjem na vsakem koraku.
7

Prostovoljna protikomunistična milica, s kratico MVAC (Milizia volontaria anticomunista).
a
Gre za četniški odred oziroma Primorski odred jugoslovanske vojske, ki
je prispel nad Idrijo iz Ljubljanske pokrajine in skušal dobiti stik s tamkajšnjim prebivalstovm. Več glej Boris Mlakar, Domobranstvo na Primorskem
(1943 - 1945), Založba Borec Ljubljana 1982, str. 30 in si.
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Zmaga resnično svobodoljubnih sil se torej približuje z
naglimi koraki. Genialnost STALINOVE politike, ki so ji junaški rdečearmejci, partizani in borci za svobodo širom sveta
dali meso in kri, prinaša svoje sadove - svobodo in neodvisnost evropskih narodov.
Smrt fašizmu - svobodo narodu!
Žig: Pokrajinski komite
KPS za Primorsko

Za: instruktor CK KPS
Primož Tratnik9

P.S.
Naš naslov "Nada P8" je ukinjen. Pišite nam odslej izključno preko vaših okrajnih odborov.

ŠT. 70
PISMO SEKRETARJA POVERJENIŠTVA POKRAJINSKEGA
KOMITEJA ZVEZE KOMUNISTIČNE MLADINE JUGOSLAVIJE ZA PRIMORSKO DARKA MARUŠIČA DNE 14. JULIJA
1943 ČLANU POVERJENIŠTVA POKRAJINSKEGA KOMITEJA ZKM J ZA PRIMORSKO BOJANU ŠTIHU1
Na položaju, 14. julija 1943
Dragi tovariš Bojan!2
Zvedel sem, da si ranjen, in da dalj časa ne boš sposoben
za delo. Pravijo pa, da Ti gre na bolje, ter da pomalem že lahko delaš.
9

Dr. Aleš Bebler.
' Izvirnik, napisan s črnilom, je v ARS, Odd. II, sign.: AS 1659, PK ZKMJ
za Primorsko,
šk. 559/11.
3
Bojan Stih. Ranjen je bil v boju na Golobarju 26. aprila 1943 in se
zdravil na Tolminskem.
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Čim okrevaš se podaj takoj na delo po mladinski liniji. In
sicer nujno je, da se dalj časa zadržiš na severnem področju,
ter da vpostaviš v okrožjih severnega okraja mladinsko organizacijo, ki da je v teh okrožjih precej slaba kakor pravijo.
Za mladinsko delo smo dobili nekaj novih moči, ki sicer še
niso dovolj zgrajene, imajo pa resno voljo do dela. To so tov.
Borigoj3, ki ga menda že poznaš in pa tov. Fanika4 nam. polit,
kom. čete. Mislim, da se bo delo z imenovanjem teh dveh inštruktorjev poverjeništva bolj razmahnilo.
Na karavli 235 počakaj moje drugo obširnejše pismo s podrobnimi navodili. Z drugo pošto Ti bom poslal tudi okrožnico
GLIO-a6 ter 1. številko "Mladine", kije izšla.
Mudi se, zato moram zaključiti.
S tovariškimi pozdravi
S. F. -S. N.l

Blaž7

P. S. Pošlji izčrpno poročilo o tvojem delovanju in to čimprej v svrho poročanja PK-ju v Sloveniji. Z obratno pošto pričakujem Tvoje pismo.
Blaž
Do teh sklepov smo prišli sporazumno s tov. Kovačem8.
Prilagam okrožnico9

3
4

te.

Adrijan Kumar.
Fanika Skrbeč - Črnugelj, namestnica političnega komisarja Kraške če-

5

Kurirska postaja P 23 na Mrzlem vrhu. Glej Zakonjšek, Partizanski kurirji, 6str. 253 - 257.
Okrožnica Glavnega iniciativnega odbora ZSM dne 6. junija 1943 z navodili za delo. Glej Dokumenti, knj. 7, dok. št. 129, str. 399 - 402.
7
Darko Marušič.
* Šifra za pokrajinski komite KPS za Primorsko.
9
Okrožnica ni priložena.
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ŠT. 71
PISMO SEKRETARJA POVERJENIŠTVA POKRAJINSKEGA
KOMITEJA ZVEZE KOMUNISTIČNE MLADINE JUGOSLAVIJE ZA PRIMORSKO DARKA MARUŠIČA DNE 14. JULIJA 1943 INSTRUKTORI« POVERJENIŠTVA ZKMJ ZA
PRIMORSKO FANIKI ŠKRBEC*
Poverjeništvo PK ZKM
za Primorsko
Na položaju. 14. ju[lij 1943]
Draga tovarišica Fani!2
Sporočamo Ti, da si imenovana za inštruktorja Poverjenifštva] ZKM za Primorsko. V pismu je priložena izkaznica ter
prepustnica [za pojtovanje po karavlah. Zaenkrat se nam zdi
nujno, da postaviš mlad[insko] organizacijo v III. bat. 5.
Udarne brigade Simona Gregorčiča na t... zo. Skojevski biro,
v kolikor še ni popolen, naj se takoj izpopolni. [Obisjkati moraš nadalje vse tiri čete po mladinski liniji ter na karavl[ah
posta]viti organizacijo ZKM.
Potrebno je, da "Žepni časopis"3 redno izhaja. Prvi dve
šte[vilki] sta bili zelo ugodno sprejeti tako, da se Vaš bataljon
pri naše[m vod]stvu smatra v tem pogledu za najnaprednejšega na Primorskem. Ze[pni ča]sopis bomo razmnožili ter ga
poslali vsem bataljonom. Od karavle... se ne oddalji preveč,
tako, da se boš lahko v kratkem sestala z [člani]. Poverjeniš-

1

Izvirnik je v ARS, Odd. II, sign.: AS 1659, Poverjeništvo ZKMJ za Primorsko, šk. 559/11. Besedilo dokumenta je deloma uničeno, v vsaki vrsti
manjkata ena do dve besedi. Uredništvo je manjkajoče besede, kjer je bilo
mogoče,
smiselno dopolnilo.
3
Fanika Skrbeč - Črnugelj.
3
Gre za list: Žepni časopis ZSM v Kraškem bataljonu V. UB »Simona
Gregorčiča«. Prvi dve številki nista ohranjeni, tretja, ki je izšla 13. julija 1943,
je v ARS, Odd. II, sign.: AS 1887, Zbirka narodnoosvobodilnega tiska. Glej še
Bibliografija NOR. St. 4326.

242

tva PK ZKM za nadaljne smernice. Zadržuj se največ na ... in
v Brkinih tako, da imaš redno vezo s karavlo III.4
Pri Tvojem delu naj ti četa pomaga s tem, da Ti da zadosti
varno spremstvo na pot. Ne hodi sama v vasi ter se ne izpostavljaj brez] potrebe v nevarnosti ker nam dobrih kadrov
primanjkuje ter smo i[meli v] zadnjem času dovolj žrtev. Dokumente, ki so priloženi pokaži tovari[šu] komandantu bataljona ali tovarišu politkomisarju. Odslej si podrehena] Poverjeništvu PK ZKM ter te partizanske komande ne morejo oz. ne
[smejo] ovirati pri delu.
Med partizani in med ljudstvom na terenu naj se širi in
[agiti]ra (samo ustmeno) dejstvo, da nam Angleži pošiljajo
materialno po[moč] (orožje) ter, da ima štab POZ direktno
zvezo z Angleži. Samo to in [nič] več.
To dejstvo nam služi za dokaz, da so Angleži kot zavezniki
SS[SR tudi] naši zavezniki ter da nam nudijo vso materialno
in moralno pomoč. [S tem] dejstvom se je pokazalo, da smo
edino mi zavezniki bloka Anglija-[Sov]jetska Zveza-Amerika
in ne bela garda niti modra garda, ki sta st[ari] nasprotnici
tega bloka, ker sodelujeta z okupatorji. Modra garda ni [nič]
drugega kakor preobleka za slovenske mihailovičevce, ki so
do sed[aj bili] v beli gardi, a so se oddvojili s pristankom Italijanov ter z nji[hovo] pomočjo dalje rovarijo proti ljudstvu.
Radio Kairo je sinoči v slovenščini poročal o primorskih
part[izanih] ter dejal, da naj se borijo dokler ne bo zadnji
okupator izgnan s [pri]morske zemlje. Radio Kairo je dalje
zagotovil, da bodo Angleži nudili primorskim partizanom vso
moralno in materialno pomoč. To so Angleži tudi že z dejstvu
dokazali.
Pričakujemo od Tebe, da se boš v funkciji inštruktorja
poverje[ništva] PK ZKM znašla ter da boš zastavila vse svoje
sile za to, da bo mlad[inska] organizacija ZKM in ZSM na
Primorskem ter med primorskimi partizani zaživela tisto življenje, ki ga nujno mora zaživeti z ozirom na važne naloge, ki
jo čakajo.
Smrt fašizmu - svobodo narodu!

4

Kurirska postaja P 3 je bila v Senožečah. Glej Zakonjšek, Partizanski
kurirji, str. 200 - 208,
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Priloge: 5
Izkaznica, pooblastilo
radio poročila, okrožnica GLIO

S tovariškimi pozdravi
za PK ZKM:
Blaž Robida6

ŠT. 72
POROČILO OKROŽNEGA KOMITEJA KPS ZA KOČEVSKO
DNE 14. JULIJA 1943 CENTRALNEMU KOMITEJU KPS1
OKKPS Kočevje

Položaj, 14. VII. 1943
CKKPS
položaj

Poročilo OKKPS Kočevje.
1./ Partija:
Reorganizirani OK je smatral za svojo glavno nalogo čimprejšnjo ojačitev in utrditev Partije, kot predpogoj za uspešen
razvoj vsega ostalega dela (OF, AFŽ; ZSM) v okrožju. Zlasti se
je posvetila skrb Rajonskim komitetom. V tem namenu so bile
v RK-jih izvršene nekatere personalne izpremembe. Tako je
tov. Feliks2, član OK-ja poslan za sekretarja RK Banjaloka,
kjer prejšnji sekretar odpovedal. Sprejeta je bila cela vrsta
novih partijcev in kandidatov.
Iz poročila Kočevska Reka:
"RK je sklenil, da se sprejmejo v Partijo sledeči kandidati:
Ivanka Poje, Pungart, Juljana Mohar, G[omja] Briga, Mina
Ožbalt D[olnja] Briga. Vse tri so kmečkega stanu in s svojim
delom za OF dokazale, da zaslužijo, da se jih sprejme v Partijo. V rajonu so osnovane štiri kandidatske celice: Gor[nja]
Briga, D[olnja] Briga, celica "Taborišče Raj. Odbora Kočevska
Reka", karavla št. 123. Skupaj 13 kandidatov.
5
6

Priloge niso priložene.
Darko Marušič.

i Izvirnik je ARS, Odd. I, sign.: AS 1489, CK KPS, a. e. 2499.
Feliks Razdrih.
Kurirska postaja TV 12 je bila nad Ravnami na Kočevskem. Glej Zakonjšek, Partizanski kurirji, str. 140 - 145.
2
3
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V rajonu Banjaloka je sprejetih 6 novih kandidatov. V rajonu Stari trg ob Kolpi 1 nov partijec in 3 kandidati, v rajonu
Mozelj 1 nov partijec in rajon Kočevje - mesto 9 novih partijcev.
Skupno je bilo v zadnjem času sprejetih :
14 partijcev in 22 kandidatov.
2./ OF:
OOOF: Tovariš Zalar4 je v zadnji dobi zopet zajadral v
svoje stare vode. OK je mu ponovno predočil vse njegove napake in gaje kaznoval s strogim ukorom, s pripombo če se ne
bo popravil, bo takoj izključen iz Partije z vsemi posledicami.
Iz istih razlogov je OK smatral za nujno potrebo, da prideli
tovarišu Zalarju močno partijsko roko, zlasti še, ker je tovariš
P...5, član OK-ja in OOOF, prešibak in je bil popolnoma pod
vplivom tov. Zalarja. OK je zato sklenil, da se kooptira v sekretariat [OK], tov. Tone Gorjanc6. Poleg tega se OOOF razširi
s kooptacijo tov. Marije7, sekretarke Inic. okrož. Odb. AFŽ in
enim delegatom ROOF Kočevska Reka, da bodo na ta način
zastopani vsi rajoni v plenumu OOOF.
Vsem ROOF je bila dana direktiva, da se izpopolnijo z legalnimi ljudmi s terena, da se da na ta način vsem ROOF
poudarek množičnih in vsenarodnih organov. Ta direktiva je
izvršena v rajonih Kočevska Reka in Banjaloka, ter v izvrševanju v rajonu Stari trg.
Vsi rajoni so prepreženi z organizacijo OF in se je polet OF
pravilno zajel. Morala med ljudstvom je odlična in jih tudi
zadnje hajke niso spravile najmanj iz tira. Delo na terenu je
bilo takrat samo trenutno prekinjeno in se je po končanih
hajkah takoj redno nadaljevalo.
3./ AFŽ:
AFŽ je zajela celo okrožje in so se že pokazali lepi rezultati. Dana je bila direktiva vsem organizacijam AFŽ, da se zaposlijo vsi odbori, organizacija razširi na sleherno ženo, da se
zaposlijo vse žene in se vsako ženo vzgoji v neizprosno protifašistinjo. Zlasti žene naj se pokažejo v nabiralni akciji za
našo vojsko.
Organizacija izgleda trenutno takole:
4
5
6
7

Alojz Zalar. Glej dok. št. 28, op. 15.
Verjetno Jakob Pantar.
Radko Polič.
Marija Jordan.
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Rajon Banjaloka: rajonski inciativni odbor 4 članic, vaški
odbori po 3 članice.
Rajon Kočevska Reka: raj. inic. odbor 6 članic, 7 inic. Odborov po 3-4 članice.
Rajon Stari trg: delo je v razvoju in se pripravlja raj. inic.
odbor.
Rajon Mozelj /večinoma nenaseljen/:
1 inic. odbor in 1 zaupnica.
Kočevje mesto: raj. inic. odbor 4 članic
V pripravi je konferenca za izvolitev okrožnega odbora
AFŽ.
4./ Mladina:
Mladina daje tudi v našem okrožju obeležje poleta in trdnosti OF.
V celem8
(Točnih podatkov o organizaciji SKOJ-a in ZSM trenutno
nismo imeli na seji, ker so vsi mladinski aktivisti na terenu in
nam OK SKOJ-ja ni dostavil še točnih podatkov; čim jih
prejmemo Vam naknadno poročamo).
Po poročilih raj. odborov in po lastnih opazovanjih na terenu je ZSM zajela celo okrožje in je najbolj strumno organizirana. Še vedno je v načrtu širok miting mladine rajonov Banjaloka in Kočevska Reka ter delegatov iz ostalih rajonov.
Dalje je v načrtu izdaja mladinskega lista za kočevsko okrožje.
5./ VOS:
Za načelnika VOS je postavljen tov. Mirko (Anton Kranjc),
ki je pravkar odpotoval na razgovor s tov. Stankom9, da dobi
vse potrebne direktive.
6./ Agit-prop:
Vršili so se kratki kursi s partijci, zlasti RK-ji o najosnovnejših vprašanjih iz leninizma. Natisnili smo posamezna poglavja iz Stalinove knjige "Vprašanja leninizma" /Stranka,
Diktatura proletariate, Metoda, Teorija/ in jih razposlali RKjem. Kursi se bodo nadaljevali v manjšem in večjem obsegu.
Vsa agitacija in propaganda v okrožju je postavljena v
smislu navodil10 referenta za agitprop pri IOOF.
8
Manjka nadaljevanje stavka.
» Dr. Vito Kraigher.
10
Gre za Propagandno obvestilo št. 1 referenta za propagando pri Izvršnem odboru OF Edvarda Kocbeka dne 15. junija 1943. Glej Dokumenti,
knj.7, dok. št. 167, str 490 - 491.
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7./ Razno:
Nabiralna akcija za našo vojsko je bila prekinjena oziroma
se sploh ni pričela vsled hajk, ki so se ravno začele v dotičnem tednu. Z ozirom na dopis11 CK-ja o nabiralni akciji smo
sklenili: sekretarji posameznih komitetov so osebno odgovorni, da se bo dosegel v tej smeri maksimum možnega uspeha.
Razposlali bomo vsem ROOF okrožnice s konkretnimi navodili, izdali bomo letak.
Odkritih pojavov bele garde in sredine ni bilo opaziti.
OK-ju za Gorski Kotar smo poslali dopis, s predlogom, da
upostavimo najtesnejše stike in s tem poglobimo bratstvo in
enotnost s Hrvati. V teku je že izmenjava literature. Vršili se
bodo sestanki vsakih 14 dni delegatov obeh OK-jev. Na ta
način bomo reševali tudi vsa tekoča vprašanja, ki se dnevno
pojavljajo na "meji".
V ilustracijo dve sliki iz našega okrožja:
V Osilnici so bile vse simpatije prebivalstva na naši strani..
Imeli so zveze s Hrvati v Gerovem, vandar so hoteli na
vsak način dobiti zvezo z našo OF. Pooblastili so nekega tovariša, da na vsak način dobi zvezo z našimi aktivisti. On je
toliko časa letal po okoliških hribih, da jih je dobil. Danes je
Osilnica na najboljši poti, da se v vseh smereh razvije. In to
kljub najhujšemu terorju okupotorja ob lanski ofenzivi, saj je
iz Osilniške občine 580 ljudi v internaciji, 120 jih je pa bilo
ubitih.
Lep sončen dan. Na njivah raj. odbora Kočevska Reka je
vse živo. Na eni njivo okopava 15 mladink, na drugi 14 žena,
na tretji orje tovariš, pionirji pa popravljajo za njim poležano
koruzo in krompir. Mladinke so hitrejše in so prej končale.
Potem gredo pomagat ženam. Zvečer gre četa žena, mladink
in pionirjev z motikami na rameh proti ...12 in partizanske
pesmi se razlegajo pod Krempo, kjer leže pokopani njihovi
možje in očetje. Ob lanski ofenzivi jih je pobil okupator.
Delu čast in oblast!
OKKPS Kočevje
J. Pantar
Marija

" Glej dok. št. 2.
12
Nečitljiva ena beseda.
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P. s. Tovariš Gregor13 sekretar OK
je takoj po seji odpotoval in
se vrne šele čez 10 dni, ter zato ni podpisan.

ŠT. 73
PISMO CENTRALNEGA KOMITEJA KPS DNE 15. JULIJA
1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA SEVERNO
SLOVENIJO»
Centralni komitet
Komunistične partije
Slovenije.

Dne 15. VII. 1943

POKRAJINSKI KOMITET KOMUNISTIČNE PARTIJE SLOVENIJE
ZA SEVERNO SLOVENIJO
Potrjujemo sprejem dopisa tovariša Silvota2. Sporočamo
vam, da je radi desanta na Sicilijo precej spremenjen položaj
in smo zavoljo tega izvršili reorganizacijo naše vojske. Tovariš
Simon3 ima glede tega od Glavnega štaba konkretne naloge.
Formiranje brigade je treba zelo pospešiti. Za vojsko, ki bo
ostala na terenu naj PK pomaga Operativni Zoni sestaviti
komandni in politični kader. Paziti je treba na to, da bodo
namestniki polikomisarjev dobri partijci, ki bodo sposobni
voditi partijsko organizacijo in vojsko. Odred, ki bo ostal na
terenu, mora s pomočjo partijskih organizacij in OF krepko in
hitro nadaljevati z mobilizacijo, ne glede na to ali novo mobilizirane lahko oboroži ali ne. Z akcijami mora nadaljevati in
pri tem pridobivati orožje. V krajih, ki jih kontrolira naša vojska in kjer to lahko izvedete, izvršite obvezno mobilizacijo s
proglasom. Veliko propagando za mobilizacijo izvedite v delavskih centrih. Zdaj je čas, da gre vse v osvobodilno vojsko.
Novo mobilizirane, v kolikor jih ne morete oborožiti sami, jih
13

Jože Kopitar.
• Izvirnik je v ARS, Odd. I, sign.: AS 1487, CKKPS, a. e. 2340.
3
Viktor Stopar.
3
Janko Sekimik.
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pošljite sem. Vršite propagando za sabotažne akcije v tovarnah, na železnici in rudnikih. Med kmeti pa, da poskrijejo ves
pridelek, da ga ne dobi okupator v svoje roke. Naj velja parola: "Niti koščka železa, niti zrno žita, niti premoga za fašiste."
Tovariša Andrej4 in Martin5 naj prideta takoj na naš sektor. Če tovariš Martin ni blizu naj ga tovariš Andrej ne čaka,
temveč naj pride takoj sam na naš sektor.
Sestav PK naj bo sledeči: sekretar Skala6, člani: Vipotnik7,
Mica8 in Pavle9. Tovariš Silvo ostane kot instruktor CK-a dokler ga CK ne pozove nazaj. Za omladinsko delo vam bomo
poslali tovariša Leona10 iz Dolomitov, ki naj bo sekretar omladine (tov. Silvo ga pozna).
Na našem sektorju so pristali angleški oficirji, ki so oficirji
za zvezo med našim Glavnim štabom in vrhovnim štabom
zavezniške vojske v Kairu. Takih oficirjev je tudi večje število
v Hrvatski in v Srbiji pri Glavnem in vrhovnem štabu. Če bi
taki oficirji pristali tudi pri vas jih sprejmite, nudite jim vse
ugodnosti, toda bodite proti njim oprezni z izjavami. Nudite
jim vse kar je v skladu z našo linijo in osvobodilno borbo.
Priloženo vam pošiljamo izjavo, ki jo je dal major Djons11 o
naši osvobodilni borbi, vi to izjavo tiskajte in jo razširjajte.
Politično in propagandistično delo morate na terenu ojačati, razširiti organizacijo OF in pritegovati najboljše aktiviste
OF v partijo. V ostalem se držite navodil, ki ste jih že sprejeli
in direktiv v okrožnicah, ki so priložene.12
Smrt fašizmu - svoboda narodu!
Za Centralni komitet KPS:
Leskošek Franc
Žig:
Komunistična partija Slovenije
Centralni komitet
* Sergej Kraigher.
5
Uredništvu ni uspelo ugotoviti pravega imena.
6
Peter Stante.
7
Albin Vipotnik.
8
Mica Slander Marinko.
9
Ing. Pavle Žaucer.
10
Jože Kladivar
11
Pravilno Jones (William), kanadski major. Gre za njegovo Izjavo o narodnoosvobodilni vojski Jugoslavije, Glej dok. št. 20, op. 8.
13
Okrožnice niso priložene.
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ŠT. 74
PISMO ČLANA IZVRŠNEGA ODBORA OF ZORANA POLIČA
DNE 15. JULIJA 1943 ČLANU POVERJENIŠTVA IZVRŠNEGA ODBORA OF ZA LJUBLJANO DRAGU PUSTIŠKU1
Položaj 15. julij 1943
Dragi Salvo!2
Prejel sem tvoje pismo z dne 5. 7. št. 5.3 Izgleda torej, da
pošta kar v redu prihaja in sedaj že celo precej hitro. Upam
torej, da bomo sedaj v boljši zvezi. Najprej tehnično plat tvojega pisma. Beseda ima 6 črk. Ti si jih uporabil le pet. Najprej
me je to malo zavedlo. Kasneje sem vse v redu prečital. Pik in
velikih črk, kjer niso sredi stavka, ne delaj, ker olajšajo branje. V ostalem v redu.
Mislim, da sem z zadnjim pismom in pa tudi s prejšnjimi
že precej razjasnil celotno stanje. Trudim se, da bi prikazal
vse čimbolj razumljivo, vendar je silna težava popolnoma jasno izraziti misli, ker pismeno pač ne moreš povedati vsega.
Danes bom skušal še nekoliko dopolniti z ozirom na tvoje
poročilo. Zdi se mi, da vse temelji v nepravilnem postavljanju
odnosov. Eni mislijo, da lahko malo komandirajo, drugim se
pa zdi, da prvi to svojo pravico izvajajo. Pridemo torej na tisto
nepravilno postavljanje kakor ga omenjam v zadnjem pismu z
dne 12. 7.4 Odvisna pa je ureditev te zadeve od obojestranskega prizadevanja. Mislim, da boste z izvedbo predlogov kakor si jih sporočil, storili velik korak naprej k pristnejšemu
zbližanju in k odstranitvi vseh trenj. Kar se tiče U.5 in
P[artijcev] se vidi, da ne znajo obojega združiti. Malo je to tudi
vaša napaka, ker jim tega ne raztolmačite tako, da bi videli,
da si stvari nista nasprotni ampak celo v lepem skladju. Sedaj vidim da vam bo moja stvar6 res prav prišla. Želim samo,
1

Izvirna kopija je ARS, Odd. •, sign.: AS 1743, Osebni fond Zorana Poli-

3

Drago Pustišek.
Glej dok. št. 23.
Glej dok. št. 56.
Lojze Ude.
Misli članek: Sokoli in komunizem. Glej dok. št. 17, op. 17.

3
4
5
6
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da se pri tem ne varam, ker ne bi hotel, da v njih vzbudim še
večjo razdvojenost. Sedaj končavam razpravljanja in upam,
da vam bom res kmalu postregel.
...7
Glede sok. povezanosti bi mislim prav služila okrožnica, ki
smo jo enkrat izdali v Lj. Številke ne vem, toda upam, da se
boš spomnil. Z našimi ljudmi obnovite razpravo na podlagi
nje in na osnovi članka, ki vam ga bom v par dneh poslal.
Glede razpusta8 pa je po mojem popolnoma jasno, da je iz
miha. kuhinje. Edino oni imajo interes, da na ta način odvrnejo naše ljudi od OF. Po moje noben diletant v P[artiji] ne bi
bil sposoben vreči tako neumnost na teren. Ta vest škoduje
P. ravno tako kakor nam. Samo tako lahko gledate to stvar in
seveda v tem smislu tudi podvzamete potrebne korake. Dobro
bi bilo, da napišete kak članek v Por[očevalec) ali pa morda
celo letak. Bistveno je, da je v skladu z našim dosedanjim
pisanjem in da res udari v jedro stvari. Če pa mislite, da je
bolje, če vam tu napišemo, sporočite. Upam, da si zadnji letak9 že prejel. Sedaj pripravljamo še enega. Opozarjam te, da
se dajo silno dobro uporabiti v člankih "Pota in cilji". Malo
preberite in morda saj za Por. nekaj napišite. Naj se Žane10
potrudi. Tudi Bor.11 in Rad.12 sporoči to naše gledanje glede
vesti, ker je silno važno, da se sedaj nobeden naših ne da
zapeljati takim glasovom. Take vesti res ne smejo vzbujati
malodušja, ker jih kuhajo samo nasprotniki. Če bomo uravnavali svoje delo po teh vesteh in če bomo dopustili, da nam
one vplivajo na razpoloženje, ne bomo prišli nikamor in nasprotnik bo dosegel, kar je nameraval, zaustavil bo naše delo
in pomnožil vrste tistih, ki bodo neaktivni prišli v nov čas.
7
Sedem vrstic šifriranega besedila, ki se razrešeno glasi: »Pri Part, je jasno, da ne zaupajo, vedo, da vam niso popolnoma dorasli, ker imajo v Lj.
samo drugovrstne ljudi in zato hočejo s takimi metodami nadoknaditi ostale
pomanjkljivosti in vam na ta način preprečiti kakšna stranpota. Ljudje, ki so
v Lj. ne morejo razumeti kaj mi hočemo in zato boste mogli stvar urediti
samo z lastno uvidevnostjo in s svojim pravilnim stališčem. Uvideti morajo,
da mi nimamo nobene lastne poti. Hočemo pa po svoji poti brez pritiska
pripeljati ljudi v novo skupnost, v kateri ne bo več delitev po skupinah, ampak res odkrito sodelovanje in to predvsem z Part.« Besedilo je razrešil Zoran
Polič.
» Glej dok. št. 23, op. 7.
9
Gre za letak: Sokolska Ljubljana. Glej dok. št. 20, op. 10.
10
Viktor Repič.
11
Borut - Janez Kramar.
12
Rado - Rudolf Rudolf.
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Naša legitimacija so samo delo in uspehi. S tem bomo lahko
postavljali vse stvari tako, kakor smatramo, da so pravilne,
brez tega smo obsojeni na popolni molk. Zato bi zelo želel, da
vsa pisma, ki jih pišem preberejo vsi. Verjemite, da tu mnogo
lažje presojamo celoten problem in da ne bomo storili ničesar,
kar bi bilo v nasprotju z našim osnovnim gledanjem. V kolikor so težave lokalnega značaja jih rešite sami. Težje stvari
sporočite. Upam, da se bo tudi Soča13 kmalu oglasila, ker
potem bo mnogo lažje pomagati, če bo to sploh še potrebno.
Prepričan sem namreč, da je tudi Vlasta ugotovila, da ni bilo
vse prav. Vas bi pa prosil, da sklepe, ki ste jih sporočili, res
tudi takoj izvedete in sic. z dodatki kakor so razvidni iz mojih
pisem.
Tu bi si želel čimpreje točno statistiko. Imena izrazitejših
nasprotnikov] pošlji. Te lahko navedeš brez šifre, ni pa treba
označiti, da so naspr.
Glede zveze z rajonom, si nisem popolnoma na jasnem po
tvojem sedanjem dopolnilnem predlogu. Jaz si predstavljam
tako, da tvorijo po društvih glavni odbor nač., rajon, zastop.
in še eden. Na ta sestanek lahko prihajajo tudi ostali
raj[onski] zastop[niki]. Tako je društvo popolnoma vključeno v
rajon. Vaš glavni odbor pa je vezan na okrožje in tudi sem
lahko prihajajo različni na sestanek. Tvorijo ga pa okrož. Zastop. in še dva. Njemu pa je avtomatično podrejeno vse, kar
smo imeli že doslej. Če se v tej svoji predstavi motim, mi prosim še enkrat sporoči, kako ste uredili.
Ruskih knjig pošlji čim več. Pogovorite se tudi na
Pov[erjeništvu], da jih bo čimveč. Ne gre namreč za naše osebne potrebe, ampak za teren.
Prosil bi te, da čimpreje pišeš nekoliko daljše pismo in
nam opišeš položaj, tako celoten, kakor tudi v naših vrstah.
Dobro bi bilo, da se tudi Žane oglasi. Ne razumem, zakaj seje
tako zavil v molk. Kakšen je bil vtis naših letakov. Ali je ata14
prejel pismo in kaj je dejal? Kakšen odmev so imele angleške
zadeve?15 Ali bi bilo dobro še komu pisati? Kakšen je bil odgovor na moje pismo? Predvsem izrabite sedanji čas za pojačano denarno akcijo. Nam je denar nujno potreben. Pazite, da
se sredina ne bo preveč razbohotila s svojimi lažmi o zvezah z
13

Mira Tomšič - Vlasta.
•15 Dr. Viktor Murnik.
Misli Izjavo kanadskega majorja Williame Jonesa. Glej dok. št. 20, op.
8.
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Angleži. Dovolj materijala imate, da nastopite proti takim njihovim podtikanjem.
Naši fanje so bili zopet v Reichu in sic. pri Brežicah. Uničili so pet letal, pobili ca 30 Nemcev, zaplenili 2 strojnici, več
pušk, ca 60 glav živine in drugega materijala. Kmalu boste
slišali še kaj več o njih. Sporoči mi, če boste gornjo vest slišali
preje po [Radiu] Sl[obodna] Jug[oslavija], ker v tem primeru
res nima pomena, da o teh stvareh pišem.
Če •.1• še dolgo ne misli priti domov, ji lahko pošljete eno
sliko (izmed zadnjih). Saj veš kje so! Nevarnosti pa ni nobene, ker jih ne bo nihče uporabljal. Stvari pač pošlji čimpreje,
predvsem bi mi bilo potrebno toplo perilo, pa seveda čevlji.
Z ozirom na novo situacijo precej pridno delamo. Upam,
da se bodo tudi pri vas poznali uspehi.
Poročaj čim redneje!
Pozdrav Gelei17, njeni mami, svakinji in drugim!
Prav prisrčna pozdrave in mnogo uspehov vam vsem!
ZDRAVO!18

16 Verjetno Pikica - Hilda Jezeršek Polič.
17
Vlasta Pustišek.
18
Pismo ni podpisano. Pisal gaje Zoran Polič.
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ŠT. 75

PISMO OKRAJNEGA KOMITEJA KPS ZA JUŽNO PRIMORSKO DNE 15. JULIJA 1943 ČLANU OKRAJNEGA KOMITEJA KPS ZA JUŽNO PRIMORSKO AVGUSTU ŠPACAPANU O
PRIKLJUČITVI OKROŽJA KRAS JUŽNOPRIMORSKEMU
OKRAJUi
Okrajni komitet KPS za Južno Primorsko
Položaj, dne 15. julija 1943
Tovarišu Strnadu Avgustu2, članu komiteta, položaj.
Dragi tovariš Strnad!
PK nas obvešča, da je radi organizacijskih potreb Okrožje
Kras zopet priključeno k nam, poleg tega pa okrožje Ajdovščina ostane tudi nam. Toliko bolje, kajti Ti dobro poznaš prilike
na Krasu in naia ne bo težko voditi dela. Tov. Maksu Potokarju3, sekretarju, smo poslali vse potrebne direktive, prepise
naših zadnjih okrožnic in nekaj literature, dočim smo dali
nalog okrajni tehniki, da tov. Maksu pošlje vso literaturo, ki
jo je poslala ostalim okrožjem, njemu pa ne.
Ti si že sigurno med tem časom uredil s tovariši Ajdovskega okrožja. Za njih ne ostane drugo, kot da jih razrešiš dolžnosti in vse pošlješ k nam na sestanek. Edino tov. Medveda4 z
ženo pusti na terenu, da bosta delovala skupaj s tov. Jelkom5, novim sekretarjem OK Ajdovščina.
Pošiljamo Ti nekaj literature, za Tvojo mapo, da boš o
vsem poučen. Ko urediš vse stvari in vpelješ tov. Jelkota v
delo se odpravi k nam preko št. 3. tam boš dobil z nami vezo,
vprašaj tov. Tigra6.

1

Izvirnik je v ARS, Odd. II, sign.: AS 1708, Okrožje Kras, šk. 616/VI.
Avgust Spacapan.
3
Avgust Dugulin.
4
Anton Semenič.
5
Gabrijel Humar - Jelko.
6
Ivan Mohorčič, komandir kurirske postaje P3 pri Senožečah. Glej Zakonjsek, Partizanski kurirji, str. 200 - 208.
2
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Smrt fašizmu - svobodo narodu!
S tovariškimi pozdravi za:
Žig: OKRAJNI KOMITET KPS
ZA JUŽNO PRIMORSKO
Rudo Brkine7
Boro Kladivar
3 priloge"

ŠT. 76
ZAPISNIK SEJE SEKRETARIATA OKROŽNEGA ODBORA
OF ZA KOČEVSKO OKROŽJE DNE 15. JULIJA 19431
Pr. 21. VII.

št. 101.

ZAPISNIK
redne seje sekretariata Okrožnega odbora O.F. za kočevsko okrožje na položaju dne 15. Julija 1943.
Navzoči tovariši: Zalar2, Pantar3, Dekval4, Tone Gorjanc5
in Marija Jordan.
Dnevni red:
1. Reorganizacija Okrožnega in Rajonskih odborov O.F.
2. Blagajna, dotacija Rajonskim odborom.
3. Poročilo o organizaciji A.F.Ž. v okrožju.
4. Poročilo o organizaciji Z.S.M.
5. Organizacija zbiralne akcije za našo vojsko.
6. Slučajnosti.
7

Rudi Mahnič.
Franc Segulin.
9
Prilog ni.
1
Izvirnik je v ARS, Odd. II, sign.: AS 1670, IOOF, šk 435/1. Številka 101
in datum prejema sta registraturni oznaki izvršnega odbora OF.
2
Alojz Zalar.
3
Jakob Pantar.
4
Ciril Dekval.
5
Radko Polič.
8
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K točki L- Tov. sekretar poroča, daje postala nujna potreba reorganizirati ter popolniti tako Okrožni, kakor tudi Rajonske odbore O.F.. Okrožni bi imel sedaj štiri člane ter se
vanj kooptira tov. Tone Gorjanc. Delo naj bi se razdelilo sledeče:
tov . Zalar prevzeme sekretarsko mesto in okrožni obveščevalni urad,
tov. Dekval prevzame blagajno in referat za Z.S.M.
tov. Tone prevzeme referat za agitprop.
tov. Pantar prevzame referat za gospodarstvo.
Plenum naj bi se izpopolnil s predstavnikom R. O. Kočevska Reka tov. Zmagom6 in predstavnico AFŽ tov. Marijo kot
referentko za AFŽ. Potrebno bi bilo, da pride v O.O. tudi
predstavnik kmetovalcev. Sekretariat bo skušal najti tozadevno rešitev.
V R.O. Banjaloka se kooptira tov Micko Ravh7 kot predstavnico ženskega pokreta v rajonu. Istotako se v ta odbor
kooptira tov. Feliksa8, dosedaj sekretar R.O. Mozelj, iz odbora
pa se izloči tov Fajfar9 in dodeli kot aktivist istemu odboru.
R.O. Kočevska Reka se izpopolni tako, da prevzame sekretarsko mesto tov. Zmago, kot člana prideta v odbor tov.
Peter Grčar10, dosedanji politkomisar in aktivist ter tov. Mina
Ožbolt, sekretarska raj. inic. odbora AFŽ. Dosedanji sekretar
R.O. tov. Mirko11 prevzame načelstvo okrožne obveščevalne
službe.
V rajonu Mozelj naj se mesto tov. Feliksa, ki odhaja v Banjaloko delegira kot sekretar tov. Pirnat Janez. Iz rajonskega
odbora izpadejo dosedanji člani odbora: tov. Zalar, Dekval in
Pantar. Kot predstavnika doline Kolpe se prevzame v odbor
tov. Ravha 12 iz Bilpe.
V 0.0. naj avtomatično pridejo sekretarji R.O. in predstavnica AFŽ, ki bo odboru redno referirala o ženskem gibanju.
Odbor soglasno sprejme vse predloge tov. sekretarja. Tov.
Tone pozdravlja reorganizirani 0.0., kot pravega predstavnika vseh slojev v okrožju.
6

Zmago Mokorel.
Marija Rauh.
» Feliks Razdrih.
9
Ivan Kristan.
10
Albert Kovač.
11
Anton Kranj •
13
Ivan Rauh.
7
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K točki 2.- Rajon Mozelj prosi za 1.500 L izredne podpore
za izplačilo podpor prebivalcem kolektiva ob letnem delu in
500 L za izplačilo dolga tov. Vardjanu Francu za dobavljena
živila. Podpora se odobri.
Tov. Tone pripomni, da rajon Banjaloka tudi nima denarja, aktivisti so brez gotovine. Rajoni naj sami poskrbe, da
dobe dovolj gotovine vsaj za izplačilo najnujnejših obvez. Tov.
Zalar nasvetuje, naj rajon Banjaloka obdavči tihotapce ki
prenašajo živila preko meje. Sklene se izdati rajonskim odborom navodilo za blagajniško poslovanje, sklepanje posojil in
dr.
K točki 3.- Tov. Marija poda poročilo o ženski organizaciji
v okrožju. V rajonu Banjaloka obstoji 1 inicijativni rajonski
odbor od 4 članic, in 3 vaški inicijativni odbori s po 3 članicami. Rajon Kočevska Reka ima 1 raj. inic. odbor od 6 članic,
in 7 vaških inic. odborov s po 3 ali 4 članicami. Mesto Kočevje
ima 1 raj. inic. odbor od 6 članic, na terenu je vse pripravljeno, da se bo organizacija izvedla med delavkami in ostalimi
sloji. V rajonu Stari trg je tudi vse pripravljeno za ustanovitev
raj. iniciativnega] odbora. V rajonu Mozelj imajo inic. odbor v
Muhi vasi in enega v Ferdrengu. AFŽ je zajela okrožje v celoti,
samo organizacijsko ni še popolnoma izvedeno. V pripravi je
konferenca zastopnic, ki bo izvolila okrožni odbor A.F.Ž.
K točki 4.- Za ZSM poda poročilo tov. Tone. Poroča, da je
mladinsko gibanje zajelo vse okrožje, organizacijsko pa nima
vseh podatkov. V rajonu Banjaloka je 6 članski raj. odbor in 8
mladinskih odborov. V rajonu Kočevska Reka je organizacija
tudi lepo izvedena. V rajonu Stari trg obstoji 1 mladinski odbor za vasi Zagozdac in Podgora, drugi je pripravljen za Čeplje. Več bo poročala tov. Marija, ki gre danes v rajon Stari trg.
V načrtu je širok mladinski sestanek za rajona Kočevska Reka in Banjaloka in izdaja mladinskega lista. ZSM mora biti
popolnoma povezana z ostalo organizacijo O.F.
Tov. Marija misli, da bi bilo najbolje izdajati skupen list za
kočevsko okrožje. Sprejeto.
K točki 5.- Tov. Tone poroča, da je bil teden zbiralne akcije ravno teden hajk in ni bil izrabljen. Akcija je nujno potrebna in moramo napeti vse sile, da nekaj naberemo. Perila,
obleke in sanitetnega materijala bi se vendar dalo nekaj dobiti v okrožju. Izda naj se okrožnico, da so sekretarji R.O.
osebno odgovorni, da akcija uspe. Enako odgovornost pre-
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vzame tudi O.O. Po vaseh se organizirajo aktivi O.F., AFŽ in
ZSM, da pod osebno odgovornostjo skrbe, da akcija uspe.
K točki 6.- Prihodnjo nedeljo se priredi miting za vasi Muha vas, Turkova Draga in Fedreng. V raj. Kočevska Reka so
zaplenili nekaj blaga, ki se bo porabilo za aktiviste, žensko
blago pa za ženske in otroke kolektiva Mozelj. Tov. Klarič ima
nekaj blaga zakopanega, naj sedaj istega odkoplje in obleče
ves aktiv njegovega rajona.
Tov. Tone poroča o navezanju stikov s komitetom za Gorski Kotar, dogovorjeni so 14 dnevni sestanki. Hrvati nameravajo v Kužlju izvršiti mobilizacijo. Obveščen je tov. Klarič13, da
stopi v stik s hrv. tovariši za tozadevni dogovor.
Tov. Tone je mnenja, naj bi tov. od Zaščite pri O.O: ne
prejemali mesečnih podpor, nego bi prejemali vse potrebščine
brezplačno iz kolektiva, za kurirsko službo bi pa dobili potrebne dnevnice.
Smrt fašizmu - svobodo narodu!
Okrožni odbor O.F. za kočevsko okrožje,
Na položaju dne 15. julija 1943.
Člani odbora:

Sekretar 0.0.

Okrožni odbor OF. za Kočevsko okrožje
Dne 16. julija 1943
na položaju
Izvršnemu odboru OF. Slovenskega naroda.
V vednost:.
Smrt fašizmu - svobodo narodu!
Člani okrožja:
Tone Gorjam:
C. Dekval
J. Pantar

13
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Jože Klarič.

Za okrožni odbor OF.
sekretar
Alojz Zalar

ŠT. 77
PISMO OKRAJNEGA KOMITEJA KPS ZA JUŽNO PRIMORSKO DNE 15. JULIJA 1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU
KPS ZA PRIMORSKO1
Okrajni komitet KPS za Južno Primorsko
Položaj, dne 15. julija 1943.
Tovarišu Primožu2 - PK KPS za Primorsko, položaj.
Dragi tovariš Primož!
Potrjujemo prejem vaših dopisov3 od 19., 23., 25., 27. in
30., p.m. kakor tudi več zavojev literature.
Glede literature, ki prihaja iz Jugoslavije bomo uredili tako kot nam poročate. Napačne nazive v OK Materija za narodnoosvobodilne odbore OF smo že pred mesecem dni odpravili. Med duhovščino naših okrajev bomo povedli agitacijo za
odziv v partizane - verskega referenta, prav tako bomo skušali
dobiti od duhovščine izjavo, kot nam pišete. Kar se OK Ajdovščina tiče, smo vam že javili, tja je odšel tov Strnad4, tja potuje te dni tudi novi sekretar tov. Jelko5, zadržali bomo tov.
Medveda6, ostale tov. OK in O.O. bomo odpoklicali, razmestili
jih bomo po drugih okrožjih, še preje pa dobro izprobali.

1
Izvirnik je v ARS, Odd. II, sign.: AS 1638, Oblastni komite KPS za Primorsko, šk. 532/IV.
2
Dr. Aleš Bebler.
3
Pismi z dne 19. junija 1943 z navodili za delo in 30. junija 1943 v zvezi
z nabavo materiala za pomožni tehnični center PK KPS za Primorsko sta v
ARS, Odd. II, sign.: AS 1638, Oblastni komite za Primorsko, šk. 532/IV;
navodila o organiziranju tehnike z dne 23. junija 1943, okrožnica o finančnem poslovanju z dne 25. junija 1943 in pismo z navodili za delo z dne 27.
junija 1943 glej Dokumenti, knj. 7, dok. št. 200, str. 614 - 616, št. 202, str.
621 - 624, št. 214, str. 656 - 659.
4
Avgust Spacapan.
5
Gabrijel Humar.
6
Anton Semenič.
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Našemu okrajnemu tehniku tov. Jodiju7 smo poslali vse
direktive, ki jih citirate v dopisu od 23 p.m. Upamo, da bo
stvar sedaj urejena, da bo delo šlo izpod rok kakor treba. Sedaj smo uredili vse potrebno za okrožno tehniko, material,
ciklostil in dr. že imamo, z delom pričnemo kmalu. Gledali
bomo, da v vsakem okrožju osnujemo samostojno ciklostilno
točko, naročila smo razposlali na vse strani. Tov. Jodi vam bo
poslal izčrpno poročilo, nekaj primerkov izdelanega materiala
smo vam že poslali, nekaj jih danes pošiljamo.
Glede direktiv vašega pisma od 25. t.m. smo ukrenili vse
potrebno, da se blagajniška služba reorganizira tako kot treba. Sicer so nekatera okrožja, kar se tega tiče na višini, vendar vsa ne, nedostatek bomo čimpreje odpravili. Pri tej priliki
vam pošiljamo Lit. 10.000.- in prosimo potrdila. Obračune
bomo pošiljali koncem meseca. Pošljite nam obveznice, bone,
ker do denarja se danes najlažje pride ravno potom obveznic.
Posojila itak ne bo marsikateri po osvoboditvi dvigal, ker nam
mnogi pravijo, da bodo imeli obveznice za spomin svojim otrokom.
Kar se tiče anglofilske nevarnosti smo vsem okrožjem poslali okrožnico v smislu vaših navodil8 že pred 14 dnevi, prav
tako smo pisali nekemu duhovniku9, odnosno večim in jim
posebno pažnjo obrnili ravno na ta dejstva. Glede Partijskega
dela smo poslali prav tako okrožnico10, kopijo prilagamo. Kot
vidite iz poročil, so naši kadri skoraj vsi sestavljeni iz proletarcev, posveča se pažnja hlapcem, deklam, ki so v večini
slučajev organizirani, le industrijskim centrom se dosedaj ni
posvečala posebna skrb. Na to smo opozorili naše tovariše v
okrožnici. V nekaterih področjih smo v take centre že prodrli,
uspehi to dokazujejo. Ideološki izgradnji smo posvečali pažnje
kolikor smo mogli v primeru z literaturo, ki smo jo imeli na
razpolago. Vemo pa dobro, da je to bilo vse premalo, zato
smo ravno hoteli priskočiti na pomoč s tistim "Poukom o Partiji",11 ki ga ne bomo razmnoževali. Vrgli se bomo na razmno7

Lado Trobevšek.
Gre za navodila dne 9. junija 1943. Glej Dokumenti, knj. 7, dok. št.
145, str. 437-440.
9
Viktor Berce. Glej dok. št. 8.
10
Gre za okrožnico dne 24. junija 1943. Glej Dokumenti, knj. 7, dok. št.
201, str. 616-620.
11
Gre za brošuro "Pouk o partiji", katere besedilo so pred tem poslali v
pregled na pokrajinski komite KPS za Primorsko, ker so jo nameravali natisniti. Glej še Dokumenti, knj. 7, dok. št. 214, op. 13, str. 657.
e
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zevanje raznih člankov iz Ljudskih pravic in drugih brošur,
kar smo že deloma storili v manjšem obsegu za člane OK-jev,
sedaj smo pa dali nalog tehniki, da v več 100 izvodih razmnoži vse take članke. Kar se tiče točke 3.) vašega dopisa od 27.
p.m. se bomo po njej ravnali in o tem obvestili vsa okrožja.
Popolnoma pravilno, da ste nam priključili ponovno okrožje Kras.12 Temu okrožju smo poslali prepise vseh naših okrožnic, podrobna navodila za delo, razne članke itd. Tudi literaturo, kar je okrožje ni prejelo, bo dobilo, kajti čim smo od
vas odnosno tov. Blaža13 zvedeli za odcepitev tega okrožja,
smo tov. Maksu14 to javili in prekinili z vezo ter ga povezali na
centralni okraj. Malo bo zamujenega, toda nadoknadili bomo
vse. Okrožje Ajdovščine pripada nam in o njem smo že razpravljali, kako ga mislimo urediti. Vaše pripombe bomo vzeli
zelo radi na znanje in postopanje.
Tov. Iztoku15, politkomu brigade S. Gregorčiča smo pisali
in ga zaprosili, da s svoje strani uredi glede patrulj pri sprem-ljanju novincev, ki bodo šli v partizane. Glede OK PIVKA smo
tudi že uredili, tov. Bolteju,16 sekretarju, smo poslali tov. Jerneja17, partizana nad leto dni, čistega proletarca, poštenega
in zelo solidnega, partijca, ki je od tam doma in dobro pozna
teren, ki bo počasi, ko se politično izpopolni lahko prišel v
poštev za 2. člana OK-ja. Obveščevalca za naš okraj smo tudi
postavili, danes gresta na delo, vsak na svoj sektor. Sta to
tov. Dušan18, bivši član OK H. Bistrica, ki dobro pozna sektor
južno od proge Postojna-St. Peter-Sežana, za severni sektor
smo pa določili tov. Romana19, partijca, bivšega kurirja, starega okrog 30 let, ki je zelo vesten in požrtvovalen in poleg
tega domačin krajev, kjer bo opravljal delo. Obema smo dali
navodila za delo, se dobro z njima o vsem pomenili in upamo,
da bo delo na tem področju zadovoljivo. Tov. Branka20, ki
nam ga predlagate, nismo mogli za to službo določiti, ker je
prevzel posle sekretarja OK Materija. Prejšnji sekretar OK
13

Glej dok. št. 75.
Darko Marušič.
14
Avgust Dugulin.
15
Ivan Turšič.
16
France Hvalic.
17
Jernej Lekšan.
le
Anton Prime.
19
Roman Vidmar.
*> Anton Dolgan.
13
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Materija tov. Vejo21 je interniran, kot smo že javili. Glede specialnega vprašanja smo tudi že vse ukrenili in vam bomo podatke takoj javili, čim jih prejmemo. Vezo s Polo itak imamo.
Kar se tiče belogardistične literature, ki se je pojavila na Pivki, javljamo, da smo jo nekaj zaplenili in uničili, nekaj so je
sami domačini na naš pritisk. Same organizatorje pa smo
zaenkrat popolnoma potolkli, na sestankih duhovščine, kot
smo obveščeni, se sedaj o beli gardi niti ne črhne. Pisali smo
še nekaterim takim tičem, seveda ostro pazimo na vsak ponoven izbruh.
Tov Strelo22 mi dosedaj nismo srečali, mogoče se nahaja
nekje na področju naših severnih okrožij. Ako se bo tov Roman z njim sestal, bo itak poročal.
Glede dopisa od 30. t.m. poročamo, da smo ukrenili vse
potrebno, da pridemo do materijala, ki ga naročujete, vendar
dvomimo, da bi mogla tehnika delati že s 20. do 25. t.m. Lahko, če bi tehnika poslali k nam, na našo novo tehniko. Vendar tudi ne v takem obsegu, kakor iz naročil vidimo. Veze za
nabave imamo. Izkoristili jih bomo kolikor se bo dalo, vendar
je težava s prenosom stvari, tu nastanejo zamude. Mi imamo
šoferja, ki stvari preveze s kamionom, ako bi dobili kako dobro javko v bližini mesta, kjer mislite osnovati tehniko, bi bilo
najboljše. Do tja bi lahko šofer pripeljal, nam je enkrat tako
zelo dobro uspelo., čeprav so se vrteli okrog trgovine karabinjerji.
Tov. Hrvati nas stalno bombafidirajo z naročili za to ali
ono, morali bomo nakaj ukreniti, tako da bo koza cela in volk
sit. Nakaj literature pošiljamo k njim radi naših novincev, ki
so tam. Ravno te dni smo dobili pismo od tov. politkoma bataljona Lj. Cerovac - Frica, ki nam piše, da je bil v njegovem
štabu nek angleški oficir, kot član komisije. Pogovarjal se je z
njim in mu podrobno objasnil naš položaj na Primorskem,
tako, da se je Anglež kar čudil in divil naši borbi. Gledali bomo, da pomagamo našemu CK-ju z materialom, ne samo sanitetnim, temveč tudi tehničnim.
Dopisu prilagamo nekaj belogardistične literature in pa letakov, ki so jih metali Angleži po Italiji, de se seznanite z vsebino istih, če jih že ne posedujete.

31

Albin Godina.
•• Drago Flis.
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Podajamo poročila okrožnih komitetov za Istro, Materija, II. Bistrico in Kras: Stanje Partije: v Istri so zaprli članico OK-ja, ki je bila obenem članica okrožnega odbora SPŽZ
za slov. Istro - Trst okolico, drugače ni bistvenih sprememb
od našega zadnjega poročila, prav tako glede ZKM. V Materijskem okrožju tudi ni sprememb. V II. Bistriškem je bilo sprejetih 7 kaniddatov, 1 kandidat preveden za partijca in 1 partije, brez kandidatske dobe. Stanje je: 14 partijcev, 21 kandidatov, 7 celic, 2 kand. skupini (ostali kandidati so vključeni
radi prilik v partcelice), delujejo 3 RK-ji, 3 RK-ji pa se na novo
formirajo. Kandidati, ki so bili sprejeti v tem okrožju so skoro
vsi preletarci, par je polproletarcev. Na Krasu je stanje sledeče: delujeta 2 RK-ja s 13 člani Partije v 5 celicah, to pa samo
za del okrožja, za ostali del še nismo prejeli poročila. V 1. četi
Kraškega bataljona je Partija reorganizirana in šteje • partijcev in 2 kandidata, od 2. čete nimamo še poročil, za 3. četo
smo jih že javili. Vse čete so sedaj šle v Gregorčičevo brigado.
Urejeno je tudi po teh četah ZKM. Na stanicah za vezo št. 1,
2, 3, 12, 13, okrajni tehniki in stanici št. 14 je tudi stanje
Partije urejeno. Prav tako ZKM. Ni več kurirja ali komandirja
stanice, ki ne bil bil mladinec, kandidat ali partije. S Pivke še
ni poročil, prav tako Ajdovščine.
Stanje OF:
V Istri je od zadnjega poročila nespremenjeno, V Materijskem okrožju tudi s pripombo, da so tu ital. oblasti zaprle 15
oseb, vzrok še ni preiskan, v II. Bistriškem okrožju je bilo
postavljenih 6 novih terenskih odborov, število zaupnikov se
je za 3 zmanjšalo in zopet za 3 povečalo, formirana sta 2 nova
rajonska odbora: podgorski in moljavski. Stanje je: 30 terenskih odborov, 7 rajonskih odborov, 24 zaupnikov. Na Krasu
deluje 65 terenskih odborov od katerih moramo odbiti 8, katere je spravil v zapor naš dezerter Cvetko23, od tega je padlo
v zapor 5 Partijcev. Od Krasa tudi za OF nismo prejeli točnih
podatkov, kar pa bomo javili naknadno.
SPŽZ: V Istri je formiran okrožni odbor SPŽZ, na novo sta
bila osnovana 2 krajevna odbora. Tu ženske ne zaupajo ena
drugi, zato je tudi vzrok bolj počasnega napredka, treba jih je
poučevati čisto od osnov. V Materijskem okrožju ni sprememb, v H. Bistriškem sta bila postavljena 2 nova krajevna
23

Cvetko Grilanc, vrinjenec italijanske policije v partizanih od junija
1942. Več glej Dokumenti, knj. 5, dok. št. 87, op. 4a, str. 277.
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odbora in 1 zaupnica, stanje je: poleg okrožnega 4 rajonski,
15 krajevnih odborov in 9 zupnic. Na Krasu je večja skupina
žena, ki so organizirane v SPŽZ, vendar slika ni jasna. Marsikateri Krašovki se je v zvezi s SPŽZ posrečilo poboljšati svojega moža. Glasilo "Slovenka", ki je zelo dobre vsebine, je bilo
slabo razmnoženo, tisk ni bil povsod čitljiv.
ZKM in ZSM: V Istri in Materiji nespremenjeno, v II. Bistriškem okrožju se je stanje povečalo za 1 odbor, ki ga sestavljajo sami kom. omladinci, stanje je: 2 odbora odnosno aktiva
ZKM. Na Krasu je formiran OK ZKM; deluje 10 aktivov ZKM,
ZSM pa 3 odbori.
Rckrutacija: v partizane je iz Istre odšel 1 novinec, 1 član
OK-ja Istra pa v ilegalnost. Od drugod nimajo poročil, odnosno ni bilo novincev. V kratkem se predvideva večji dotok. Na
Krasu sta šla v ilegalstvo - partizane 2 tov.
Bela garda: kot oborožene sile jo na področju Okraja ni.
So izdajalci, špijoni, na Krasu narod belogardistične letake
takoj uničuje, prav tako po Pivki in drugih okrožjih. Vsi poizkusi organiziranja so se razbili.
Akcije naših čet: od 1 in 2 čete nimamo poročil, 3 četa ni
napravila nobene akcije, komandant bataljona tov. Drago24 je
ozdravil in se nahaja več kot teden dni pri četi, odpotovali so
na zborno mesto za v brigado. Ukor, ki ga je dobil tov. Stjenka25 je zelo dobro vplival na njega, vzel si ga je k srcu. Prav
tako tov. komandir in politikom 2. čete, tov. Taras26, ki izgleda po vseh vidikih, preje sploh ni bil partije, pa ga za svoje
delo prejme preko vas. Ni samo rekvizicija vzrok, so še drugi.
Del krivice za stanje 2 čete leži ravno na njemu, prav tako kot
na tov. Petru Savskemu27, politkom 1. čete, za anarhizem v
tej četi. Dobro da je odstavljen, kajti ako bi še ostal, bi četo
privedel na rob. Sedaj je v L, 2., 3. četi red, delalo se bo tako
kot treba.
Akcije ital. vojaštva: ni opažati kaj posebnega, poročila
bodo javljali naši obveščevalci.
Narodna zaščita: pričelo se bo bolj intenzivno organizirati. Delo se je dosedaj zapostavljalo, treba ga bo oživeti.
Tehnika: Deluje okrajna, nabavljeno imamo okrožno za II.
Bistrico. Stanje okrajne bo poročal tov. Jodi, okrajni tehnik.
24

Karlo Maslo - Drago,
ss Anton Sibelja.
26
Milan Trobec.
27
Jože Čerin.
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Razpoloženje ljudstva: na splošno zelo dobro, posebno
ker se je odprla druga fronta. V Istri, v Kopru so aretirali
spet 25 antifašistov Italijanov, v Materijskem okrožju 15, na
Krasu okrog 70 v zvezi z izdajstvom dezerterja Cvetka. Vendar
narod tu drži glavo pokoncu. To so posledice politične vzgoje
biv. politkoma 1. čete, ki je puščal nove partizane v vasi po
cele noči, dočim so stari partizani čuvali logor.
Navajamo primer iz Pivke: polkovnik iz Št. Petra je dal poklicati naše ljudi, naj se pri njemu javijo, rekel jim je da bodo
šli partizani čez njihovo vas iz Idrije. Ko bodo šli, naj ljudje
hitro jih postrežejo in zadrže, njemu pa takoj to javijo, da
ujame vsaj 2 partizana. Ljudstvo je pripravil na ta način, da
jim je objavil preko domačega župnika, da naj ljudje pridejo k
njemu, da bodo garantirali za svojce, ki so internirani in jih
bodo na podlagi te garancije izpustili domov. Ko pa je ljudstvo
videlo to goljufijo, je reklo, da bo pomagalo tem našim lepim
slovenskim fantom, Italijanom pa vsem smrt, ne samo fašistom, da bo enkrat ta gnoj izkidan iz naše zemlje, da ne bo več
naša zemlja smrdela po tem gnoju.
Nekateri ital. vojaki sedaj jočejo, ker ne vedo kam bodo
odšli, ali domov ali ne, dočim so drugi zelo razpoloženi, veseli,
daje začelo vojna na samem italijanskem tlu.
Smrt fašizmu - svobodo narodu!
S tovariškimi pozdravi
za:
Žig: Okrajni komitet KPS za
Južno Primorsko
Rudo Brkine38
Boro Kladlvar29
Priloge

28
29
30

30

Rudi Mahnič.
Franc Segulin.
Prilog ni.
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ŠT. 78
PISMO POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA GORENJSKO
IN KOROŠKO DNE 16. JULIJA 1943 SEKRETARJU
OKROŽNEGA KOMITEJA KPS JESENICE ANTONU PETERNELU1
Pokrajinski komitet KPS
za Gorenjsko in Koroško

Na položaju, dne 16. 7. 1943.

Dragi tovariš Igor!2
Če do danes še nisi odpotoval, Ti prilagamo še nekaj okrožnic3, katere so na podlagi izprememb na terenu v zadnjem
času izšle in po katerih se je v bodoče ravnati. Prav posebno
Ti pa polagamo kot nujnost, da takoj pristopiš k organiziranju rajonskih OF odborov in Okrožnega OF odbora. Za okrožnega nam moraš predhodno predlagati ljudi. V rajonske OF
postavi najboljše, zanesljive in stvari OF predane ljudi. V vsakem rajonskem odboru mora biti zastopan en partijec. Tovariš Matija4 Ti je tudi dal točna navodila za na pot - iste si dobil tudi na našem ustmenem razgovoru. Na poti na Tvoje mesto utrjuj za seboj dobre veze, tako, da bo pošta dostavljiva
vsak čas. V najnujnejših slučajih se pa posluži legalne javke,
za katero veš in to z absolutno zanesljivim človekom. Na Tvojem potu se najprej oglasi v rajonu Bohinj pri tovarišu Ivotu5,
kateri Ti bo dal vse nadalnje informacije. Takoj na to pa se
javi tovarišu Mitji6, ki je član OK-aja, kakor tudi tov. Ivo. Ta1
Izvirna kopija je v ARS, Odd. I, sign.: AS 1487, Oblastni komite KPS za
Gorenjsko, a. št. 1694 in 1122/a.
3
Anton Peternel. Do srede julija 1943 je bil sekretar okrožnega komiteja
KPS Skofja Loka, ko ga je pokrajinski komite KPS za Gorenjsko in Koroško
poslal v jeseniško okrožje za sekretarja okrožnega komiteja KPS. Glej Ivan
Križnar. Jeseniško okrožje med nacistično okupacijo in narodnoosvobodilnim
bojem, Knjižnica OF/22. Ljubljana 20D0, str 241 in si.
3
Okrožnice niso priložene.
4
Maks Krmelj.
s
Valentin Sušnik - Gaber, Ivo.
6
Ivan Gašperin.
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koj pristopite k organiziranju tehnike v kolikor to že ni izvedeno, da boste takoj lahko začeli izdajati literaturo v lastni
tovarni v čimvečjih količinah. Na poti za OK Jesenice je tudi
tov Bodin7, ki odgovarja za pokrajinsko tehniko. Če bi Vam
primanjkovalo za prvi moment kake tehnične stvari, za iste
takoj piši. Med potoma se oglasi tudi pri tov. Mirkotu8 kateri
ima ciklostil, namenjen za podjetje Bohinj. Če ta še ni bil
odposlan uredi, da ga vzameš s seboj.
Prilagamo Ti tudi seznam, kako je razdeljen jeseniški OK
po rajonih9 in katere osebe so začasni sekretarji. Na Tvojem
potovanju Te prosimo, da se čimbolj čuvaš in da se nam
zdrav in živ vrneš na poročanje. Kakor si izprevidel iz zadnjih
radio-poročil in iz političnih dogodkov, ki se odigravajo pred
nami boš sprevidel, da je treba zavihati rokave in iti s podvojeno silo na delo.
Smrt fašizmu - svoboda narodu!
Za PK KPS
Matija l.r. Lenart10 l.r.
Jeseniški OK
Okrožni komitet KPS
Sekretar :
tovariš Igor
Namestnik:
tovariš Mitja
Člani :
tovariš Ivo (Gaber)
tovariša Pavle11, Božo12
Rajon Bohinj:
Sekretar:
tovariš Ivo
tovariš Istok13 ZKM
7

Adolf Arigler.
Janez Kmet.
» Okrožni komite KPS za jeseniško okrožje je dne 17. julija 1943 poslal
pokrajinskemu komiteju KPS za Gorenjsko še poročilo, sestavljeno iz prepisov poročil rajonskih komitejev KPS Žirovnica, Radovljica, Jesenice, Kranjska
Gora in Gorje - Bled o organiziranosti rajonov do 15. julija 1943. Poročilo,
napisano s črnilom, je v ARS, Odd. I, sign.: AS 1487, Oblastni komite KPS za
Gorenjsko, a. št. 2505 a.
10
Jože Sluga.
1
1 Ivan Krivec.
12
Anton Ambrožič.
13
Franc Ravnik.
8
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Tehnika:

tovariš Miha14 (legalec)
tovariš Gašper15 - Drejče16

Stanje do 7. 6. 1943
Člani KPS: legalnih 7, kandidatov 11
Celica 1, ostali posamezni, člani ZKM 3, aktivistov še ni.
NOO 11, ZSM 5, Mobiliziranih 115, dezerterjev 5, Potreba
literature: Slov. poročevalec 100 kom., Mladina 50 kom.
Rajon Bled - Gorje
Sekretar: tovariš Božo
Člani: tov. Triglavski17, Lado18 ZKM, Polonca19 (leg), Albin20
Stanje po provali 10. 7. 1943.:
Člani KPS 3, kandidatov 0, ZKM 0, NOO 8, ZSM 3, SPŽZ 3,
Mobiliziranih 70, dezerterjev 5,
Ima nepopolno tehniko, ki se mora urediti
Potrebe: Slov. poročevalec 150, Mladine 70
V rajonu je 6 terenskih delavcev.
Rajon Kranjska gora
Sekretar : tovariš Pavle (Kostja)
Rajon ima 4 terenske delavce
tovariš Srečko21 ZKM
Stanje do 13. 6, 1943.:
Člani KPS nima, NOO 1, Mobiliziral 3
Potreba: Slov. poročevalec 50, Mladina 30
Rajon Jesenice
Sekretar: tovariš Milan22
Rajon ima 6 terenskih delavec
tovariš Stojan23 ZKM
Stanje po provali 20. 6. 1943
14

Uredništvu ni uspelo ugotoviti pravega imena.
Uredništvu ni uspelo ugotoviti pravega imena.
16
Alojz Ravnik.
17
Vinko Repe.
18
Valentin Slivnik.
19
Marija Jamar.
20
Uredništvu ni uspelo ugotoviti pravega imena.
31
Ivan Jan.
33
Franc Tornine.
M
Drago Višnar.
15

268

Članov KPS 2, ZKM nima, kandidatov nima, NOO nima, ZSM
nima, SPŽZ nima
Potrebe literature: Slov poročevalec 100, Mladina 60
Rajon Žirovnica:
Sekretar: tovariš Čiro24 (dosedaj Mitja)
rajon ima tri terenske delavce
Tovariš Zoran25 ZKM
Stanje do 20. 6. 1943.:
Članov KPS 2, ZKM nima, kandidatov nima, NOO 3, ZSM
nima, SPZZ nima
Potreba literature. Slov. poročevalec 60, Mladina 30
Rajon Radovljica:
Sekretar : tovariš Štefan26
Rajon ima 5 terenskih delavcev, za Radovljico ga dodeli Johan27

Za ZKM ga določi tov. Kos28
Stanje do 23. 6. 1943.
Člani KPS nima, ZKM nima, kandidatov 3, NOO 6, ZSM nima, SPŽZ 2. Potrebe literature: Slov. poročevalec 90, Mladina
50

ŠT. 79
POROČILO OKROŽEGA ODBORA OF ZA KOČEVSKO
OKROŽJE DNE 16. JULIJA 1943 IZVRŠNEMU ODBORU
OF*
pr. 21.VII.st. 99
Okrožni odbor OF. za Kočevsko okrožje.
Na položaju dne 16. julija 1943.
24
25
26
27
28

Valentin Dolar.
Slavko Dežman.
Stanko Grčar.
Ivan Bertoncelj.
Savo Sifrer.
» Izvirnik je ARS, Odd. II, sign.: AS 1670, IOOF, šk 435/1. Datum prejema in številka 99 sta registraturni oznaki izvršnega odbora OF.
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POROČILO:
O politični situaciji, organizacijskem in propagandnem delu v okrožjuIZVRŠNEMU ODBORU OF. Slovenskega naroda.
RAJON KOČEVSKA REKA: Politična situacija se razvija
za nas vrlo2 dobro. Morala in razpoloženje naroda je v tem
rajonu vrlo dobra, vkljub gostim pohodima italijanskih čet po
vaseh tega rajona. Sredinskih elementov ima malo in še ti
kolikor jih ima, nam niso nevarni. (V vasi Gornji Brigi, Poje in
Žagar). V Kočevski Reki sta dva brata Dulcerja-Kočevarji,
kateri so izdajalci in služe italijanski obveščevalni službi.
Organizacija OF odborov je popolnoma izvedena in vse vasi so popolnoma povezane v OF. Zadnji teden smo prodrli tudi
v Osilnico, v kateri je fašistična posadka in tudi v tej vasi organiziran terenski odbor. Vsi odbori so agilni. V tem rajonu
narod popolnoma priznaje odbore kot narodno oblast in vsa
vprašanja, bodisi gospodarska, kakor tudi politično-upravna
rešavajo terenski odbori, kateri pa odbori upoštevajo mišljenja in navodila rajonskih odborov.
Organizacija AFŽ je precej napredovala v zadnjem času.
Organiziran je rajonski incijativni odbor od 6 članic in po
vaseh je 7 inicijativnih odborov. Ženske organizirane v AFŽ so
delavne, tako so obdelale po svoji incijativi kolektivno polje rajonskega odbora OF. Z veseljem delajo in pri tem so tesno
povezane z ZSM in z odborima OF. Potrebno je, da se organizira AFŽ še v nekaterih vaseh, tako da bo ženska organizacija objela vse ženske v rajonu.
ZSM ima v tem rajonu rajonski odbor in tri vaške odbore.
Potrebna je organizacija v ostalih vaseh, kjer bo v kratkem
sprovedena. Organizirana mladina je zaposlena pri kolektivni
obdelavi polja rajonskega odbora OF skupno s članicama
AFŽ.
Pri mladinskih odborih so organizirani tudi pionirski krožki, kateri živahno pomagajo pri vseh delih, katere ima mladina. Pionirji imajo različne vaje in imajo tudi svoj logor.
Bele garde nima v rajonu in tudi ni za pričakovati, da bi
bega mogla v tem rajonu sploh poskušati, da se organizira.
2
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Glej dok. št. 28, op. 2.

V rajonskem odboru OF so nastale spremembe: dosedanji
sekretar tov. Mirko-Kranjc je odrejen za načelnika okrožne
obveščevalne službe. Za sekretarja je odrejen tov. Zmago3,
član tega odbora.V odbor sta kooptirana tov. Peter Grčar4,
aktivista-biv. batalj. polit, komisar sedaj invalid in tovarišica
Mina Ožbolt, sekretarka raj. odbora AFŽ.
RAJON BANJALOKA: Politična situacija je dobra za nas.
Razpoloženje in morala naroda je v večini dobra. V tem rajonu je še nekaj sredinskih elementov, posebno v vaseh Krkovo
in Vrh. Te elemente vodi Jurkovič iz Krkovega, kateri pa ima
tesne stike z kaplanom Pogorelcem5. Z Jurkovičem ima stike
tudi narodni izdajalec Poje Anton iz Morave, kateri stoji v italijanski obveščevalni službi. Zvezo z centralo Bege v Kočevju
pa obdržava Jurkovič preko svoje hčerke, katera je delavka v
tekstilni tovarni v Kočevju in katera prihaja vsakih 14 dni
domov k očetu v spremstvu italijanske kolone. Jurkovič, kakor tudi kaplan Pogorele vedno zatrjujeta, da ne bosta nikdar
delala za Bego, ali se iz držanja vaščanov vidi, da stojijo pod
vplivom Jurkoviča, kateri pa ni naš, temveč je Anglofil in ima
stike tudi z Italijani. Vse se pa to dela tajno, tako da nimamo
nobenih konkretnih podatkov.
Organizacija OF odborov je povsod izvedena, vendar v vaseh Krkovo in Vrh ni povezan ves narod v naše odbore vsled
stanja navedenog v prednji točki. Vendar se pa naša literatura in propagandni material čita tudi v teh vaseh. Narod v tem
rajonu je boječ in je politično delo precej težko. Dne 12. t.m.
so Italijani zaprli 12 oseb iz tega rajona, vsi so naši pristaši,
med njimi so tudi 4 člani rajonskega in terenskih odborov.
Verjetno je to delo naših izdajalcev ter smo uvedli preiskavo
in bomo o temu naknadno sporočali. Aretiranci so odpeljani v
Moravo.
V tem rajonu se najmanje zapaža avtoritet narodne obla• sti. V nekih vaseh je narodna oblast od naroda upoštevana,
dočim v drugih vaseh je popolnoma nepoznana, ker so odbori
v strogi konspiraciji.

3
4
5

Zmago Mokorel.
Albert Kovač.
Anton Pogorelec.
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Kod sprejemanja protestnih resolucij na škofa6, se ljudje
bojijo, da jih škof ne bi izdal Italijanom in ovadil tisto vas, iz
katere bi poslali protestno resolucijo.
AFŽ je šele v začetku razvoja. Organiziran je rajonski incijativni odbor in 3 vaški inicijativni odbori. V kratkem bo
tudi ...7.
ZSM ima rajonski odbor in 13 vaških incijativnih odborov
Zveze Slovenske mladine. Mladinski pokret se razvija brzo in
bo v kratkem vsa mladina povezana v odbore. Mladina je zaposlena največ pri zbiranju hrane za vojsko.
V rajonskem odboru so nastale spremembe: član rajonskega odbora tov. Fajfar8 izpada iz odbora ali ostane kot aktivist v rajonu. Na njegovo mesto je kooptiran tov. Feliks9 dosedaj sekretar rajonskega odbora Mozelj. V rajonski odbor se
kooptira sekretarka rajonskega odbora AFŽ tov. Micka Rauh, •
RAJON MOZELJ: Organizacija terenskih odborov je popolnoma dovršena. Morala in razpoloženje naroda vkljub vednim italijanskim hajkam je vrlo dobra. Narodna oblast funkcionira povsod in narod se je popolnoma navadil na narodno
oblast. Ni bilo še slučaja, da se narod ne bi pokoril sklepom
narodne oblasti. Italijanske ukrepe narod popolnoma sabotira.
AFŽ ima 1 vaški incijativni odbor. V kratkem bo organiziran rajonski odbor in še dva vaška odbora AFŽ. Organizacija
ni mogla biti izvršena vsled vednih italijanskih hajk.
ZSM nima še odborov, vendar je vse pripravljeno, da se
mladina organizira. Sploh je delo v tem rajonu vrlo težko, ker
so v zadnjem mesecu bile stalno italijanske hajke po gozdovih
in vaseh tega rajona. Narod je bežal pred Italijani in italijanske patrole so kontrolirale vse vasi vrlo strogo.
Ogorčenje naroda na učitelja Hrovata11, kateri je izdal ne
samo organizacijo OF, temveč tudi posamezne člane OF je
vrlo veliko. Sedaj se zna, da je izdal tudi Pirnata Jožefa, brata
ubitega vodnika zašt. voda tov. Pirnata Franceta. Italijani
6
Gre za protestne resolucije naslovljene na ljubljanskega škofa dr. Gregorija Rozmana zaradi suspenza dr. Metoda Mikuža, verskega referenta pri
glavnem štabu NOV in PO Slovenije. Glej dok. št. 12.
7
Manjka konec stavka.
8
Ivan Kirstan.
9
Feliks Razdrih.
10
Marija Rauh.
11
Ivan Hrovat. Glej dok. št. 28, op. 7.
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sedaj iščejo Jožeta po rajonu Banjaloka, ker je on kot aktivista dodeljen temu rajonu.
Bele garde nima v rajonu in tudi nima izgleda, da bi Bega
mogla kaj storiti v temu rajonu.
V rajonskem odboru so nastale spremembe:
Dosedanji sekretar odbora tov. Feliks je dodeljen rajonskemu odboru Banjaloka. V odbor so kooptirani tov. Pirnat
Janez, sekretar terenskega odbora Mozelj, tov. Murn Franc
član teren, odbora Spodnji Log in tov. Rauh Ivan iz Bilpe,
dosedaj zaupnik za vasi v dolini Kolpe. Sekretar odbora je tov.
Pirnat Janez. Iz odbora so izpadli tov. Zalar, Dekval in Pantar, člani okrožnega odbora OF.
RAJON STARI TRG: Morala in razpoloženje naroda za
nas sta kod večine naroda dobra. Ima še sredinskih elemenata kateri pa dosedaj nam niso nevarni. Tih sredinskih elementov je vedno manj. V vasi Predgrad stojimo najslabije, ker
je ta vas pod strogom kontrolom Italijanov in Bege. Organizacija terenskih odborov in zaupnikov je izvršena. Vendar še
nima prave povezanosti odborov z masama. V tem pogledu
ima v tem rajonu še precej da se dela. Delo je težavno vsled
tega, ker Italijani strogo kontrolirajo teren.
Pač pa je razveseljivo, da narod priznaje narodno oblast v
veliki meri. To se najbolje vidi iz slučaja, da noben pa tudi
sredinci, ne gredo ven iz rajona brez dovoljenja naših odborov. Tudi upoštevajo našo oblast pri najemu njiv bivše Emone12, ker so vsi najemniki in ako so imeli dovoljenja od italijanskih oblasti, prišli k odboru in prosili za dovoljenja, ter so
s tem priznali našo narodo oblast.
AFŽ je v razvoju. Pripravljeno je vse za organiziranje rajonskega inicijativnega odbora in 2 vaških incijat. odborov.
Sedaj je odšla tov. Marija13 aktivistkinja AFŽ v ta rajon, da
dovrši organizacijo.
ZSM ima dva vaška incijativna odbora. V kratkem bo izvršena popolna organizacija mladine. Vse bi to bilo že izvršeno,
da ni bilo v zadnjem mesecu toliko italijanskih hajk po terenu
tega rajona. Tudi vpliva mnogo na politično delo to, da je rajon z italijanskimi posadkami presekan na dva dela in da one
vasi ob Kolpi neposredno obdeluje okrožje samo.
V tem rajonu so Italijani zaprli v prošlem tednu več ljudi,
'a Glej dok. št. 28, op. 3.
13
Marija Jordan.
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naših pristašev. Verjetno so to naredili na zahtev Bege, odnosno poveljnika Bege v Predgrađu Smuka.14
Bega je v Predgrađu v razkroju. Od 9 belogardistov je ostalo sedaj še 7. En je odšel v bolnico a drugi se je skril. Iz tega
se vidi, da Bega ni mogla v tem rajonu dobiti nikogar za sebe
in da bo v kratkem popolnoma likvidirana.
Pri italijanskih vojakih se zapaža zadnje čase velika pobitost vsled izkrcavanja zaveznikov na Siciliji.
RAJON KOČEVJE : V mestu Kočevju je morala in razpoloženje naroda za nas vrlo dobra. Po poročilu iz Starega Loga
je 90% naroda za nas. Posebno so zadnji politični dogodki v
svetu in pa razvoj vojne situacije na bojiščih mnogo vplivali
na razpoloženje ljudstva.
Nimamo podatkov, kako se je uveljavila narodna oblast v
narodu. Organizacijsko je sedaj povezano vse mesto, kakor
tudi rudnik in okolne vasi. Poleg rajonskega odbora imamo še
6 terenskih odborov.
AFŽ: organiziran je rajonskih odbor in pripravljeno je vse,
da se organizirajo inicijat. odbori v mestu in med delavstvom.
Pokret AFŽ je v Kočevju vzel obširan polet, tako da se nadamo da bo v kratkem ta pokret zajel vse žene.
ZSM. Pripravljeno je vse za organiziranje mladine. Dosedaj
nimamo še podatkov, koliko je delo napredovalo na organiziranju odborov, ali imamo podatkov, da je v toku splošni mladinski pokret. Prihodnjič bomo o tem obširneje poročali.
Bela garda je osnovala novo postojanko v Gorenju pri Kočevju, kjer je do 18 belogardistov. Iz Gorenja belogardisti patroliraju v Klinjo vas in po drugih vaseh v neposredni okolici
Kočevja. Vkljub temu, da Bega že 8 mesecev agitira v Kočevju
in okolici in je Bega poskušala tudi s terorjem da mobilizira
ljudi v Bego, niso belogardisti uspeli, da pojačajo svoje pozicije, temveč nasprotno izgubili so še tisto malo zaupanja, katero so spočetka imeli pri ljudeh, tako, da se lahko reče, da
bo Bega tudi v Kočevju kmalu skrahirala.

OKROŽJE:
Reorganizacija: Zaradi ekspeditivnega dela je reorganiziran sekretarijat okrožja in delo podeljeno na referente in sedaj je sekretarijat organiziran tako:
Tov. Zalar15 sekretar in referent obveščevalne službe.
14
15
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Ivan Smuk. Glej dok. št. 28, op. 8.
Alojz Zalar.

Tov. Dekval16 blagajnik in referent za mladino.
Tov. Tone Gorjanc17, referent za agitprop.
Tov. Pantar18 referent za gospodarstvo.
V okrožni odbor so kooptirani - (plenum): Tov. Zmago kot
predstavnik rajona Kočevska Reka in tov. Marija kot predstavnica AFŽ.
Imamo nade da bo župnik Poje19 dal svoj pristanek, da ga
kooptiramo v okrožni odbor in morebiti tudi v rajonski odbor
Mozelj. V tej stvari bomo ponovno imeli sestanek s Pojetom in
bomo naknadno to poročali s posebnim dopisom.
PROPAGANDA: Organiziran je okrožni propagandni odsek
na čelu s tov. Borutom20 dosedanjim sekretarom rajonskega
odbora Stari trg. V vsakem rajonskem odboru je postavljen
referent za propagando.
Tehnika okrožja je počela da dela. Za sedaj je delo v manjem obsegu ker nimamo še vseh potrebnih stvari in materiala. Skušali bomo dobiti radio iz Zagreba, ker brez Radio vestnika sploh ni mogoče uspešno politično delo. Dokler okrožje
nima svojega radia, bi bilo nujno potrebno, da nam pošiljate
vsaj dvakrat na teden Radio vestnik.
Propagandnega materiala še vedno premalo dobimo, ker
narod mnogo išče našo literaturo. Posebno je premalo Kmečkega glasa in Poročevalca. Ta dva lista se posebno iščeta od
kmečkoga prebivalstva. Tudi ženskega lista dobivamo premalo. - Poseben predlog o tem vprašanju bo sledil od referenta
propagande.
RAZNO: Kot vseh italijanskih posadkah se zapaža pri
vojakih pobitost in razočarenje. Izkrcavanje v Siciliji je vneslo
med njih poplah in morala vidno pada vsakodnevno.
Včeraj, dne 15. t.m. so odšli prebivalci iz rajona Mozelj v
Mozelj na občino, po nove legitimacije, po zahtevu vojaške
komande. Ko so prišli na občino so jim pa odgovornih, da ne
bodo več izdajali legitimacije, ker jim niso potrebne in da so
legitimacije potrebne samo tistim, ki žive v bloku. Tak odgovor so dobili tudi tisti, ko so šli po legitimacije v Moravo.

» Ciril Dekval.
17
Radko Polič.
18
Jakob Pantar.
18
Jožef Poje (1889-1977), duhovnik. Med drugo svetovno vojno je bil
župnik v ekspozituri Zdihovo župnije Mozelj.
20
Milan Megušar - Borut.
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Smrt fašizmu - svobodo narodu.
Člani okrožja:
Tone Gorjanc
•. Dekval
J. Pantar

Sekretar okrožnega odbora:
Alojz Zalar

Pripomba:
V zadnjih 10 dneh je obdržano v okrožju 47 mitingov in
političnih sestankov od aktivistov okrožnega in rajonskih odborov.
Zalar
ŠT. 80

ZAPIS SKLEPOV SEJE IZVRŠNEGA ODBORA OF DNE 17.
JULIJA 19431
Seja 17. VII. 1943.2 - Vsi* razen Gašperja4 in Drejčcta. >
I. Tov. Nande6, 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 IOOF7 in ko• Izvirnik je ARS, Odd. II, sign.: AS 1670, IOOF, šk. 432/1.
a Glej še Kocbek, Listina, str. 155 -156.
a Glej dok. št. 58, op. 3.
4
Tone Fajfar.
5
France Lubej. Ime je pripisano s črnilom.
6
Ivan Kavčič.
7
Josip Vidmar - Saša. V Slovenskem poročevalcu, leto IV, 22. julij 1943.
Posebna izdaja je na str. 1-2 objavil članek Slovenci in v Kmečkem glasu, leto
I, št. 4, 22. julij 1943 na str. 1 članek Slovenski kmetje! (ARS, Odd. II, sign.:
AS 1887, Zbirka narodnoosvododilnega tiska).
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mandant Glavnega štaba8. Skrb za tiskovno
propagando prevzame AGIT-PROP pod vodstvom tov. Pavla9. Na aktiviste, odbore OF in na
vse politične delavce nasloviti posebno okrožnico1" (Miha)11
2. Tov. Tilen12 dosedanji zonski intendant naj se
začasno pritegne v Osrednjo gospodarsko komisijo13. Štabu naj se pošlje tozadevni predlog.
3. Zaradi okrepitve kulturnega dela v brigadah,
naj se iz terena dobijo pevski učitelji.
II. Poročilo tov. Jože14 iz Ljubljane o političnem in organizacijskem položaju.
Sklepi: 1. Pismo15 poverjeništvu z navodili političnimi in
organizacijskimi.
2. Člane Plenuma se povabi ven na teren.16 Oficialno
poročilo 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.
MihaB.

8
France Rozman-Stane. V Slovenskem poročevalcu, leto IV, 22. julij
1943. Posebna izdaja je na str. 2 objavil članek Slovenci, Slovenke in v Kmečkem glasu, leto I, št. 4, 22. julij 1943 na str. 2 članek Slovenci, Slovenke!
(ARS, Odd. II, sign.: AS 1887, Zbirka narodnoosvobodilnega tiska).
» Edvard Kocbek.
• Glej. dok. št. 85.
11
Dr. Marijan Brecelj - Miha B.
12
Mirko Frankič. Dopis izvršnega odbora OF dne 19. julija 1943 glavnemu štabu NOV in PO Slovenije je v ARS, Odd. II, sign.: AS 1670, IOOF, šk.
434/1.
•3 Glej dok. št. 44.
14
Lidija Sentjurc. Iz Ljubljane je prišla 15. julija 1943 na sedež vodstva
narodnoosvobodilnega gibanja na Bazo 20 v Kočevskem Rogu.
• Glej dok. št. 98.
16
Misli iz Ljubljane na sedež izvršnega odbora OF na Bazi 20 v Kočevskem Rogu. V Ljubljani so bili člani plenuma OF: dr. Anton Brecelj, dr. Darko Čemej, dr. Josip Jeras, ing. Dušan Sernec, France Svetek, dr. Makso
Šnuderl, dr. Franc Sturm in dr. Lado Vavpetič.
17
Dr. Andrej Župančič.
"> Glej dok. št. 97.
19
Boris Kidrič.
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ŠT. 81
POROČILO INŠTRUKTORJA IZVRŠNEGA ODBORA OF
BOGDANA OSOLNIKA DNE 17. JULIJA 1943 IZVRŠNEMU
ODBORU OF O POLOŽAJU V NOVOMEŠKEM OKROŽJU1
pr. 24.VII.43 - št. 117
Položaj 17. VII. 1943
Izvršnemu odboru OF
Pošiljam poročilo o delu v novomeškem okrožju.
1) Razmere, v katerih se vrši delo naših aktivistov so se v
zadnjem mesecu deloma poslabšale, niso pa mogle zavreti
naše aktivnosti, ki se povsod stopnjuje in je nadvse uspešna.
V podokrožju Gorjanci so ostale dolinske vasi odrezane s
pasom žice in bunkerjev od Kostanjevice do Tolstega vrha.
Vendar so v njih ostali naši zaupniki, s katerimi je deloma še
mogoč kontakt. Razpoloženje ljudstva se vedno bolj obrača v
naš prid ravno zaradi nečloveškega postopanja bege, uničevanja gozdov in vinogradov, prisilnega dela i.t.d. V Prekopi pri
Št. Jerneju je prišlo do novega upora proti prisilni vožnji in
sekanju. Večje število italijanskega vojaštva, nove postojanke,
ustaške patrole, ki prihajajo v okolico Sv. Križa - vse to je v
zadnjem mesecu nekoliko otožkočilo delo našim aktivistom.
Kot žrtev bega je padel naš aktivist Paderšič Rudi, brat pok.
tov. Batreje2. Lastnoročno ga je ustrelil komandant bega
Kranjc3.
V podokrožju Šmarjeta je postal nemogoč dostop v Škocjansko dolino, ker se je tu naselila bega s svojo komando iz
Brezovice (200 mož). Italijani kontrolirajo skupaj z belogardi1
Izvirnik, napisan s črnilom, je v ARS, Odd. II, sign.: AS 1670, IOOF šk.
435/1. Številka 117 in datum prejema sta registratumi oznaki izvršnega
odbora OF.
3
Vinko Paderšič, član iri blagajnik okrožega odbora OF Novo mesto. Padel septembra 1942 v Beceletovi jami v Beli cerkvi. Več glej Bogdan Osolnik,
Z ljubeznijo skozi surovi čas. Založba Borec, Dolenjska založba 1989, str.
109- 110.
3
Milan Kranjc - Koritnik, Kajtimir, aktivni poročnik kraljeve jugoslovanske vojske iz Ljubljane, komandant drugaga belogardističnega bataljona, ki
je imel štab v Dolenji Brezovici pri St. Jerneju.
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sti domačini ves pas ob nemški meji. Kot žrtvi belogardističnega zločinstva sta padla tu naša aktivista tov. Majcen France in Jermančič Jožko. Beli so ju zverinsko razmesarili in
odvlekli v Trebnje, kjer so se celo Italijani zgražali. Padla tovariša sta bila povsod priljubljena in spoštovana in je divjaški
zločin zbudil ogorčenje prav povsod. Tudi dolina ob Krki je
vsa pod kontrolo bega, ki ima svoji postojanki v Otočcu in
Beli cerkvi. Vse to ni zaustavilo našega dela, ker so naše legalne pozicije tu že toliko močne, da so aktivisti obdržali skoro vse stike s temi kraji.
V podokrožju Trebelno - Mokronog je otežkočeno delo
predvsem v rajonu Mokronog in Št. Rupert. Razpoloženje
ljudstva pa se je zlasti v samem Št. Rupertu obrnilo ostro
proti begi, ki je tu najbolj nasilna. Uvedla je tlako, ljudi šikanira, pretepa in zapira. Dostop do naših zaupnikov v teh
krajih je zelo težak, legalne zveze s samim Mokronogom pa so
se ojačale in uredile.
Podokrožje Trebnje nudi poleg topliškega največ razmaha
in možnosti za delo. Nova posadka na Čatežu (150 bg + 150
It.) sicer obvlada velik del tega podokr., a legalne pozicije so
ostale tako močne, da politični delavci še vedno obvladajo
tudi ta teren. Dolina ob glavni železnici je naravnost odlična.
Zdaj smo jo tudi organizacijsko zajeli, tako, daje organizacija
v tem podokrožju dovršena.
Podokrožje Mirna peč je najslabše in možnosti za delo so v
njem res težke. Slabi prejšnji politični delavci niso ustvarili
skoraj prav nobenih legalnih postojank in zdaj, ko bele posadke iz Mirne peči, Dobrniča, Žužemberka in Sel pri Šumberku popolnoma kontrolirajo teren, je težko najti zvezo s
temi kraji. Največ zaslug, da teren ni popolnoma zapuščen
imajo tovariši iz TV 164, ki ves prosti čas izkoristijo za razdeljevanje literature, vzdrževanja osebnih stikov in ustno propagando. Pomaga jim pri tem tudi tov. Udovč Jože, domačin,
ki živi pri njih. Zaupniki in ostanki nekdanjih terenskih odborov so se ohranili v vaseh do ceste Žužemberk - Dobrnič Vrhtrebnje in jih je treba poživiti in dobiti z njimi legalnih
zvez.
V podok. Toplice so bile dane vse možnosti za uspešno delo. Organizacija teren, odborov je bila tu izvedena povsod.
4

Kurirska postaja TV 16 je bila na območju Brezove rebri. Glej Zakonjšek, Partizanski kurirji, str. 58 - 61.
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Poročilo o zadnjih dogodkih in žrtvah na tem terenu, ki prihajajo na to stran, so še negotova.
Novo mesto samo se organizacijsko zelo lepo razvija. Končno se je le posrečilo našim ilegalnim aktivistom izven mesta,
potom legalnih zvez organizacijsko poseči v samo mesto in ga
zajeti. Razveseljivo je, da so v mestu sami začeli razvijati iniciativo tako n.pr.: s tiskom lastnih letakov, osnovanjem dovršene Nar. zaščite, ki se oborožuje in ima načrte bunkerjev,
komunikacij i.t.d. Diferencijacija se vedno bolj ostro izvaja in
izgleda, da se sredina ne more zakoreniniti oz., da je celo izgubila pozicije, ki bi sicer prišle zanjo v poštev.
2) Aktivisti novom, okrožja so se izkazali v teh prilikah
zelo aktivne in so pravilno razumevali položaj in svoje naloge.
To velja predvsem za okrožje, od podokrozij pa v največji meri
za gorjansko, ki je pokazalo največ lastne iniciative. Skoraj
vsi aktivisti so priljubljeni in uživajo tolik ugled, da se ljudje v
vseh vprašanjih obračajo nanje, najbolj pa za reševanje pravnih sporov (npr. lastninska vprašanja, kupne pogodbe, posojila v prejšnji valuti itd.). Te razsodbe in ukrepe priznavajo
tudi ljudje v zasedenih krajih in celo belogardisti, kot se je že
zgodilo. To in pa razdeljevanje razlaščenih dobrin, drv, sena,
njiv itd. daje našim političnim delavcem značaj organov narodne oblasti. Ta element se bolj in bolj prenaša tudi na terenske in rajonske odbornike, zlasti tam, kjer je naša organizacija že dalj časa trdna.
Pripomniti moram, da je bela garda naperila vse svoje prizadevanje proti našim političnim delavcem. Na naše najboljše
ljudi razpisuje visoke nagrade, pošilja nanje vohune in morilce. Belogardisti se izražajo, da morajo uničiti "terence", ker so
ti vsega krivi i.t.d. Pri vsem tem naši polit, delavci vztrajajo
požrtvovalno in junaško pri svojem delu. Večina od njih je
sploh neoborožena. Zato se dogajajo primeri, da padajo živi
sovražniku v roke. Nujno potrebno je - in to je bilo že dosti
krat načelno rešeno - da dobijo vsaj zasilno orožje. Življenje,
ki ga danes živi politični delavec je pravo partizanstvo in to
neobhodno zahteva.
V zvezi z izgubami in novimi nalogami, ki se nam stavljajo, predlagam sporazumno z novom, okrožnim odborom, da
se izpopolni aktivistični kader IOOF s sledečimi tovariši:
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tov. Gorski5 - za podokr. Trebnje in organizacijo železničarjev ob tej progi (tako da bi po odhodu Dragota6 na Trebelno tvorili podok. odbor tovariši: Vrbinc7, Črtomir8, Gorski,
da se pooblastita od IOOF dokler se ne formira odbor za to
podokrožje, za delo v Mirni peči na južni strani proge tov.
Jože Uč (Udovč)
in tov. Janez9 (do sedaj pomožni aktivist v šmarješkem
podkr[ožju]) za delo na severnem odseku proge (Kamnje, Karteljevo, Hmeljnik, Hmeljčič, Št. Jurje),
da se tov. Hönigman10 (ileg. Savo) iz Toplic, zdaj politdelegat v Gubčevi brigadi, ki zaradi zdravstvenih razlogov ne more
vršiti vojaške službe, prevede na politično delo; da izpolni
prazno mesto v topliškem podokrožju,
da prevzame tov. Emo" za organizacijo Nar. Zaščite, ki
postaja bolj in bolj nujna, mesto vojaškega referenta v novom,
okrožju. (Tov. Vid12 in Dečko13 sta preobremenjena s svojimi
posli, tov. Pečar14 pa še vedno ni prevzel svoje funkcije v
okrožju),
da se tov. Vida Brest15 - dozdaj na mladinskem delu dodeli kot pomožna aktivistka novomeškemu okrožju v pomoč
pri propagandističnem delu. Tov. Vida Brest, ki je nedvomno
talent, pri svojem dosedanjem delu in v tej okolici nikakor ne
more razviti svoje moči, še manj pa rasti in se izpopolnjevati.
Okrožje ZSM je predlog že sprejelo.
3) Organizacija terenskih in rajonskih odborov, na katero
so se še posebno vrgli aktivisti po zadnjih direktivah16, se je
uspešno izvedla, kjer je le to bilo mogoče.
V podokrožju Gorjanci so zaradi otežkočenih prilik sicer v
glavnem morali ostati pri zaupniškem sistemu, pač pa so
izvedli reorganizacijo rajonov. Raj. odboru Sv. Križ (3 člani) je
5
6
7

Franc Plankar.
Drago Prijatelj.
Vekoslav (Slavko) Perpar.
• Janez Marn - Črtomir.
9
Janez Javomik.
10
Pavel Henigman.
11
Albert Svetina.
12
Ing. Jože Levstik.
13
Jože
Penca.
14
Uredništvu ni uspelo ugotoviti pravega imena.
15
Majda Peterlin.
16
Misli okrožnico izvršnega odbora OF dne 1. junija 1943 okrožnim odborom in aktivistom OF za okrepitev in razširitev organizacije OF. Glej Dokumenti, knj. 7, dok. št. 114, str. 339 - 343.
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bil priključen del prejšnjega kostanjeviškega raj., raj. odb.
Orehovica (4 čl.) pa del prejšnjega raj. Vrhpolje. Raj. odbor
Brusnice se je osnoval iz 3 čl. , v raj. Podgrad je bilo postavljenih 7 novih zaupnikov.
V podokr. Toplice ima že vsaka vas terenski odbor ali vsaj
več zaupnikov.
Podokr. Šmarjeta ima raj odbr.: Št. Peter, Šmarjeta,
Škocjan. Raj. odbor Bela cerkev, ki je bil sestavljen iz ilegalcev, se je moral zateči v partizane.
V podokr. Trebelno teče organizacijsko delo počasneje.
Tov. Drago še ni nastopil, tov. Jože17 pa je po zadnjem srečanju z belogardisti nekoliko prizadet in bolan.
V podokr. Trebnje smo zdaj skupaj s tov. iz novomeškega
okrožja poživili zanemarjeni del v okolici Trebnjega: Jezero,
Rihpovec, Lukovek in sam raj. od[bor] Trebnje, ki je že obstojal, a je zamrl v neaktivnosti. V vsem podokr[ožju] je izvedena organizacija terenskih odborov. Dolina ob železnici je do
zdaj še zelo malo žrtvovala in ostala skoraj neprizadeta. Tako
nudi v vsakem oziru nove možnosti, ker je tudi organizacijsko
dobro zajeta. Sekretar tov. Vrbinc odlično pozna svoj teren.
V podokr. Mirna peč so nekdanji teren, odbori in zaupniki
večinoma zamrli. Tovariši iz TV 16 pa imajo po vsem dosegljivem terenu svojo mrežo za obveščevanje, prehrano itd. ki bi
se jo dalo tudi organizacijsko izkoristiti. Železniška proga
ostro loči oba dela podokrožja in je treba v vsakem od teh
zagrabiti delo posebej in drugače.
4) Agitacija in propaganda. Največ iniciative je pokazalo
podokr. Gorjanci, ki je imelo tudi največ mitingov in izdalo
največ lastnih letakov. (Resnica o zločinih 100 kom., Laž in
resnica 20 kom., Belogardistično farizejstvo in Slovenci 100
kom., Slovenski kmet 60 kom., Kmetje ! 250 kom., Bratje
spreglejte ob 12 uri!).
Na svoji poti skozi okrožje sem imel miting po žegnanju na
Slančvrhu, kot komemoracijo in odgovor na zverinski umor
tov. Majcna in Jermančiča, ki sta delala in bila nadvse priljubljena v tistih krajih. Na Trebelnem sem v nedeljo oznanil
invazijo in matere oz. žene belogardistov so pri tem bridko
zajokale.

17
Jože Ciglar, član podokrožja Trebelno, predstavnik krščanskih socialistov. Podatek Bogdana Osolnika.
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V tehniko bom poslal letak za Italijane, za nemške vojake
nenemških narodnosti ob meji, ki so izrazili željo dobivati
vesti, pismo s terena za dolinske kraje, predvsem ob železnici.
Tov. Šandor18 bo izdal zadnje vesti in poziv belogardistom. Do
zdaj ni mogel izhajati Radio-vestnik zaradi pomanjkanja papirja. Nujno bi rabili roto, da okrožje ne bi bilo vezano na tehniko, ki je od rok in včasih prezaposlena. Tov. Šandor in tov
Vida bosta okrožju v pomoč pri agitac.-prop. delu. (tov. Vida
bo poslala svojo zbirko pesmi tov. Saši19, ker bi jo rada izdala).
Značilno je, da se je zadnje čase teren toliko razgibal, da
se prav vsaka vest sama raznese kakor blisk.
5) Bela garda. Izgleda da se bega diferencira. Del tistih, ki
so se povezali s fašizmom na življenje in smrt, divja še bolj
kakor prej (Kranjc, Rataj20 itd.) Drugi pa poskušajo rešiti svoje glave - vsak po svoje (Npr. Pelko21, komandant v Mirni peči
je odložil svojo funkcijo in se vrnil v civil.) Dezertacije se še
bolj pogosto pojavljajo in edina ovira, da ne postanejo masovne, je strah pred represalijami, ker beli dosledno love vse
dezerterje in uničujejo njihove družine. Povsod dela bega
obupne poskuse, da bi mobilizirala, a povsod bežijo mobiliziranci v gozdove. Doslej ni še prav nikjer uspela, razen na Čatežu, ki je bil od nekdaj belo gnezdo.
Zadnje tedne so beli silno aktivni. Predvčerajšnjim in danes zopet so napadli ZDO in pobrali vse plodove rekvizicij iz
Nemčije. Patrulirajo od sile predrzno. Izgleda, kot bi se jih
hotele poslužiti reakc. sile, da v tem času, ki jim še ostane,
iztrebijo vse nosilce napredka na terenu in da je to njihova
zadnja naloga.
Sredinska propaganda je potihnila. Deloma je to zasluga
naše propagande, deloma svetovnopolitičnega razvoja. O modri gardi se govori največ v okolici Trebnjega (Blato, Hudeje,
Sevnica). Ljudje zelo obsojajo vse, kar bi škodovalo čvrsti
strnjenosti in moči OF.

18
19
30
31

Aleksej Venturini.
Josip Vidmar.
Verjetno Anton Rataj, duhovnik.
Franc Pelko.
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6) Finance in gospodarstvo. Prilagam blagajniško poročilo22 blagajnika novom, okrožja tov. Dečka. Na vseh sejah in
sestankih z našimi polit, delavci smo poudarjali potrebo po
zvečanju dotoka finančnih sredstev. Predvsem Trebnje z okolico in samo mesto mora v tem oziru pokazati več.
Gospodarstvo z razlaščenimi veleposestvi je eden glavnih
momentov narodne oblasti. Zdaj je teror bele garde ponekod
toliko porasel, da se ljudje bojijo karkoli sprejemati od nas.
Drugod, kjer so te ustanove že bolj trdno zasidrane v masi, pa
se beli zavedajo, da ne smejo dirati vanje in pustijo ljudem te
pridobitve, da bi si ne nakopali še bolj divjega sovraštva.
5)22a AFž se zelo uspešno uveljavlja, tako organizacijsko,
kakor tudi politično. Najlepši uspeh pomeni okrožna konferenca23 AFŽ, ki je v izredno težkih prilikah, vendar zbrala
zastopnice ženskega gibanja skoraj iz vseh delov okrožja in
vsem ostavila nepozaben vtis. Tudi nove aktivistke, ki še niso
dolgo na terenu, se že uspešno udejstvujejo. AFŽ zastopa v
okrožju tov. Tončka24.
7) ZSM razvija svojo iniciativnost, vendar se premalo oslanja na organizacijo OF, kar povzroča, da se novi mladinski
delavci marsikje ne znajdejo brez pomoči že upeljanih podokrožnih aktivistov OF.

Dne 16. jul. t.l. se je vršila partijska konferenca, ki so se
je v popoldanskem sporedu udeležili tudi tov. iz ostalih skupin. Udeležba 40 aktivistov. Prilagam pozdrav IOOF25, ki je bil
odposlan s konference. Uspeh je bil nadvse lep. Po podrobnem obravnavanju vseh tekočih političnih, organizacijskih,
finančnih, propagandnih itd. problemov, sta bila na sporedu
tudi 2 referata: Sile, ki oblikujejo novi svet (Pregled zunanje
M
Blagajniško poročilo blagajnika za novomeško okrožje Jožeta Pence Dečka dne 17. julija 1943 za mesec junij 1943 je v ARS, Odd. II, sign.: AS
1670, IOOF, šk. 435/1.
3a
» Številka 6 je ponovljena v izvirniku.
33
Okrožna konferenca okrožnega odbora SPŽZ za novomeško okrožje je
bila 21. junija 1943.
34
Tončka Majcen.
ss Pozdravno pismo iz delovno-vzgojnega sestanka partijcev okrožnega
komiteja KPS Novo mesto in iz podokrožij Smarjeta - Skocjan in Trebelno z
dne 16. julija 1943 izvršnemu odboru OF je v ARS, Odd. II, sign.: AS 1670,
IOOF, šk. 435/1.

284

in notranjepolitičnega dogajanja in Komunistični pogled na
svet). Tov. Dečko, ki je v imenu skupine KS pozdravil zborovanje je ob koncu recitiral članek tov. Kocbeka: Moja domovina iz Poročevalca26. Konferenca je bila najlepši dokaz strnjenosti vseh aktivistov in njihove pripravljenosti vložiti vse svoje
sile in svoje sposobnosti v našo veliko stvar.

Jutri imam sestanek s trebanskim in stiškim terenskim
odborom. Potem se bom kak teden dni še zamudil v bližini
Stične. Tam so zdaj možnosti za delo boljše in politični delavci
vztrajajo stalno na svojem terenu. Je že nekaj stikov z belo
gardo. Tudi sicer bo mogoče potom legalnih zvez vzpostaviti
našo organizacijo. Z dolino sem že navezal stike potom Trebnjega. Samo za Višnjo goro še nimam terenskega odbora. Dohodek 2300 lir, nabranih kot davek, sem založil novomeškemu blagajniku, kije trenutno ostal brez sredstev.
(Poročal bi že prej, pa sem stalno na poti, ali-ker je teren
tako razgiban - izgubim mnoga časa s strateškimi umiki).
Smrt fašizmu - svobodo narodu!
Bogdan27

26
Edvard Kocbek. Verjetno gre za članek Domovina (Ob drugi obletnici
nemškega napada na Sovjetsko zvezo) v Slovenskem poročevalcu, leto IV, št.
13, 5. julij 1943 (ARS, Odd. II, sign.: AS 1887, Zbirka narodnoosvodobünega
tiska).
37
Bogdan Osolnik.
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ŠT. 82
PISMO ČLANICE POVERJENIŠTVA IZVRŠNEGA ODBORA
OF ZA LJUBLJANO MIRE TOMŠIČ DNE 17. JULIJA 1943
IZVRŠNEMU ODBORU OF*
Dragi tovariši!

17.VII.

Pošiljam IO-u vse "stričeve"2 zadeve in prosim uredite.
Sama prav za prav nimam mnogo pripomniti k stvari. Stric je
samo divji na naju obadva s Kopačem3, posebno še name, ker
so mu povedali, da sem bila zunaj4. Sedaj misli, da sem šla
samo radi njega in da je to sploh samo plod mojega prizadevanja. Doretu5 je celo rekel, da bosta sedaj radi tega padla
dva človeka, na kar mu je D. odgovoril: če Te ne bi poznal, bi
se Te pa res bal. Moje mišljenje je, da tu tudi D. kot star naš
nasprotnik ni odigral najbolj iskrene vloge, čeprav se dela
presenetljivo iskrenega. Razen tega vemo po Črtovih6 informacijah, /njemu so baje povedali It., s katerimi ima dobre
zveze/, daje stric v It. šp. službi. Črt je n.pr. tudi za prepise
kršč. pisem /Sav.7/ na kvesturi vedel prej kakor mi vsi, samo
verjel mu ni nihče, ker so pisma v redu prihajala. Toliko v
informacijo. Mi vemo, da moramo vsestransko paziti.
Delikatna je zadeva z Meto8. Pogosto je pri stricu in sedaj
hoče k Vam, radi pogajanj s G[e]st[a]p[om]. Na G[orenjskem]
bi se baje dalo rešiti ogromno ljudi, mi se pa za nič ne zme1

Izvirnik, napisan s črnilom na listkih iz beležnice, je v ARS, Odd. I,
sign.: AS 1487, CK KPS, a.e. 1716.
2
Ivan Levar - Stric, Grof. Misli na nepravilnosti v posojilni komisiji poverjeništva izvršnega odbora OF za Ljubljano. Glej poročilo Mire Tomšič o
Grofovi zadevi dne 20. maja 1943 (ARS, Odd. II, sign.: AS 1670, IOOF šk.
435/1), sklep IOOF dne 6. junija 1943 o razrešitvi Ivana Levarja iz posojilne
komisije (prav tam šk. 434/1) in informacijo I. Levarja poverjeništvu IOOF za
Ljubljano zaradi predaje poslov (prav tam šk. 435/1.j.
s
Karel Žagar - Line.
4
Misli na sedežu vodstva narodnoosvobodilnega gibanja v Kočevskem
rogu na Bazi 20.
s
Ing. Marjan Tepina.
6
Jože Dolenc.
7
Savo - Tone Toman. Od aretacije 26. marca 1943 je bil zaprt v policijskih zaporih v Ljubljani. Dne 19. julija 1943 je bil pred italijanskim vojnim
vojaškim sodiščem v Ljubljani obsojen na dosmrtno ječo.
8
Verjetno Zdravka Kocbek.
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nimo. Sedaj Vas hoče sama prepričati. - Radi Črta in U.9 pa
je stvar taka: Črt je sicer hotel ven s ponarejenim bega lascia10-, pa so ga It. ujeli, pretepli in izpustili. Sedaj se ne ponuja več toliko, ponujati teh možnosti pa ne mislimo, ker se
že itak precej govori o tem, kako bi se mi radi pogajali z bego
in miho. Zato smo raje bolj počasni. Potipali bomo spet ta
teden.
Odmev Angležev je sijajen. Sedaj smo izdali v posebnem
letaku in v SP z angl. tekstom11. Beli in modri ne dajo od sebe
nobene stime in kakor ... zanje ni niti Sicilije, niti vzhoda, niti
Angl. pri nas. Edino o tem, da sedaj delajo itak part, in četniki skupaj, se včasih kaj sliši in to še meša ljudi. Seveda pod
vodstvom D. M[ihailoviča].: Govorili so pa precej defenzivno:
"Saj so A[ngleži] tudi pri nas, saj smo tudi mi od zavez, priznani".
Trudijo se nas razbiti. Proti Frančku12 vstaja opozicija,
vodi Miha13 /oster/ ki zbira različne slabe, užaljene elem. in
ima tudi stik s sredino. Podpirata tudi Sav. in Al.14 iz aresta.
Zdi se mi, da tu podpiranje sredine in da se omenjeni politično ne zavedajo nevarnosti. Fr. bi za enkrat rad rešil zadevo
sam z nami in ne misli pisati ven. Bomo posvetili dosti pažnje
temu. S sokoli ni še vse v redu, vzrok predvsem premajhna
polit, zrelost, ne razumejo. Študiramo skupaj vsak teden.
Počasi bo šlo. Boljše je, da z njimi ne govorite o tem!
Več v kratkem! Nimam časa danes več, ostalega nas pa
nima smisla zadrževati tu. Sedaj že dolgo nismo od Vas ničesar dobili. - 14 dni.
Smrt faš. - svob. nar.!

Soča15

» Lojze Ude.
10
Italijansko: propustnica.
11
Misli na ponatis Izjave kanadskega majorja Williame Jonesa o narodnoosvobodilni vojski Jugoslavije v Slovenskem poročevalcu (ljubljanska izdaja). Glej dok. št. 20, op. 8.
13
Franček Majcen.
IJ
Stane Osterc.
14
Aleksandra - Jožica Toman Simončič. Aretirana je bila skupaj z bratom, Tonetom Tomanom.
15
Mira Tomšič.

287

ŠT. 83

PISMO OKROŽNEGA KOMITEJA KPS ZA BRDA DNE 17.
JULIJA 1943 OKRAJNEMU KOMITEJU KPS ZA SREDNJE
PRIMORSKO»
Okrožni komitet KPS
za Brda.
Na položaju, 17. 7. 1943.
Okrajnemu odboru za sred. Primorsko.
Ker je naš OK na novo postavljen zahteva malo več časa, da
se vse stvari uredi in jih spravi v polni tek.
1. Navodila, ki stojijo v okrožnici2 z dne 25/6, način knjigovodstva, blagajniške knjige smo začeli že s prvim dnevom,
ko je bil obnovljen OK, samo s to razliko, da vsi dohodki: vojno posojilo, narodni davek in prostovoljni prispevki, smo
imeli vse v eni knjigi, ravno tako je bilo na pasivni strani:
podpore, pošiljanje denarja na Pokrajinski komitet, izplačevanje računov živilskega, vojaškega in tehničnega materiala,
pač pa se vodi točno evidenco vsega denarja in blaga. Do sedaj za literaturo nismo pobirali denarja, menim, da bi ta denar pobirali poleg narodnega davka (kot prispevek za literaturo).
Po nalogi, da moramo ves denar od vojnega posojila v celoti pošiljati Okrajnemu odboru, ni mogoče, ker samo ostali
dohodki ne zadostujejo [za] kritje vseh stroškov. Imamo prilike in je zelo potrebno, da nakupujemo omenjeni material,
denar moramo vzeti tudi od vojnega posojila, še več, da od
narodnega davka in od prostovoljnih prispevkov od našega
okrožja [moramo] kriti vse stroške, poleg še z istim denarjem
naj pomagamo še tov. Otonu3 za nabavo usnja: to je malo
čudno, iz Gorice črpamo tudi posojilo in prispevke za našo
narodno vojsko, tako da nobena prilika denarja [ne] ostane
neizkoriščena.
1
3
3
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Izvirnik je v ARS, Odd. II, sign.: AS 1701, Goriško okrožje, šk. 615/1.
Glej Dokumenti, knj. 7, dok. št. 202, str. 621-624.
Alojz Mavric.

Prihodnjo pošiljko denarja bomo poslali po prvi vezi, ki ga
bo prinašal zanesljiv tov. do vašega sedeža, kakor smo to dobili navodilo od PK.
2. Omenjate mojega in Krajčevega4 molka, več kot 14 dni
rabi pošta in literatura do našega okrožja in če še toliko nazaj
to je dolg rok, ker veze so včasih pretrgane, da se mora vrniti
na novo mu dano delo tov. Kraje, sem pisal za njim, poslal
sem mu tudi prejšnje pismo, ki je govorilo o tem. Točno ne
vem kje se nahaja, ker do PK je imel pretrgane veze, menil je
da bo šel z eno patruljo v Benečijo ali pa potom terencev do
vas.
Pri tov. Otonu je bil tov. Kraje dvakrat, koliko in kako sta
uredila mi ni znano, zahteval sem že to od tov. Otona pa ni še
odgovoril.
Vasi od Kobalarja do Marijinega Celja so že med prvimi
organizirane, ravno od tam je doma tov. Oton in en njegov
sodelavec.
3.V našem okrožju imamo le eno vas še neorganizirano.
Medana, ki je bila svoj čas glavna vas v Brdih, vojaštvo, kvestura, orožniki in "Marijina družba" temu ovira, pač pa literaturo smo jim že vrinili slovensko in ital. V Kozani so se
orožniki in kvestura iz Kojskega poslužili še eno zadnjo metodo in pri tem so zaprli 6 naših aktivistov. Pod krinko OF in v
partizanskih uniformah so nasedli na enega pijančka (lahkomišljenca), ker so govorili tudi slovensko, jim je zaupal, pri
tem jim je dal nekaj hrane, polega tega so na političen način
izvlekli iz njega vse kar je vedel, nato so ga dobro pretepli in
odpeljali v Trst poleg drugih 6, ki je on vedel za nje, da podpirajo narodno vojsko. Ostali v zaporu se dobro držijo, dokazuje
to da ni nadaljnih aretacij in so eno tovarišico izpustili.
V našem okrožju je bilo organizacijsko delo malo težavno,
ljudje so bili preveč zaposleni z delom; pobiranje sadja, škropljenje trt, košnja itd., tako da časa za sestanke niti za čitanje
literature si niso mogli odtrgati, nadaljujemo z organizacijo
SPZŽ.
4. Glede literature je naše okrožje sedaj dobro formirano.
Literaturo čitajo vso z veseljem, iz tega razloga, ker prejšnje
čase slovenskega tiska sploh pri nas ni bilo, posebno še starejši, ki ital. laži niso znali čitat. Med ženske je dobro vplival

4

Jože Kraje.
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list "Slovenka"5 in povprašujejo po drugi številki, gotovo da
najboljši odmev bo dal "Kmečki glas"6. Ker se situacija naglo
razvija in v našo korist, je posebno radovedno naše ljudstvo
[za] radijske vesti, te izdajamo tipkane in razmnožene po dvakrat na teden.
Po izkrcanju zavezniških čet v Siciliji in začete ofenzive na
vzhodni fronti smo vrgli ital. letake v Gorici in Furlaniji, pri
tem se nam zdi potrebno, da napravimo tudi parole "Živeli
zavezniki" ter popularizirati malo zavezniško vojsko.
5. Tovarišica Planinka7 je doma iz Tolminskega Loma, kot
članico KPS jo je sprejel tov. Andrej8 ali tov Tesar9. Veselje
ima do dela, prav posebne podlage nima, tovarišice se precej
strinjajo z njo, seveda ker so do njihove organizacije navdušene. To bo tov. Kraje ustmeno pojasnil.10
6. Naša obveščevalna služba nas je obvestila dne 8/7, da
je bil zaplenjen razni material 6/7 t.m. naslovljen na vipavski
OK. Med paketi so bila tudi razna pisma, eno pismo pravi: da
se pooblašča tov. Rudija11 naj postavi karaulo št. 1512 v bližini Tržiča, in naj organizira par. org. v tovarni v Tržiču. Drugo
pismo od nekega kurirja, ki smo ga dobesedno prepisali pravi: Tov. Boris!13 Tukaj ti pišem, da morata ti in Srnjak14 drevi
dol na Loke, ker mi moramo iti že v ponedeljek zvečer tja gor
nazaj, ker tukaj je že materijal napravljen. In zato mora priti
tudi Srnjak s teboj, ker drevi že gre karavla spet naprej na
Vogersko, ker drugače ne bo spet imel veze, dokler ne bomo
prišli mi nazaj, ker smo mogli napraviti kakor smo govorili.
Nasvidenje. Tov. Primož15. Materijal je bil sprejet in oddan od
Strica16. Toliko imamo mi v znanje o tem, gotovo vi kaj več.
5

Glej dok. št. 27, op. 2.
Kmečki glas. Vestnik Osvobodilne fronte slovenskega naroda. Prva številka je izšla junija 1943.
7
Milena Lipušček.
» Ivan Bratko - Andrej Podvis.
9
Franc Caserman.
10
Stavek je pripisan s črnilom.
11
Rudi Mahnič.
13
Kuriska postaja P 15 na Krasu je bila ustanovljena konec maja 1943 za
povezavo s Trstom in Tržičem. Glej: Zakonjšek, Partizanski kurirji, str.
320.
13
Cvetko Žižmond.
14
Uredništvu ni uspelo ugotoviti pravega imena.
15
Uredništvu ni uspelo ugotoviti pravega imena.
16
Andrej Kumar.
6
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Vohunski vojaški krogi so 15/7 zvedeli da prihaja sem
ena brigada partizanov, in da se nahaja na Nanosu naša
skupina, ki šteje 90 mož, o kateri imajo točne podatke, pozicijo, orožje, sploh njih udarno silo. To smo poročali na obveščevalni center.
Obveščevalna služba sklepa in nam poroča, da je v naših
vrstah vohun, ki javlja razne stvari okupatorju in da vodimo
premalo konspiracije, kar bi bilo potrebno temeljito pregledati
naše vrste.
7. Še nekaj o naši tehniki: Za tehniko je bil postavljen od
tov. Krajca tov. Boris, ta pa ni tega sposoben, prvo tipkati ne
zna, potem pa mu bolj odgovarja organizacijski sektor, pričakujemo enega, ki je pri vojakih in bi bil za to sposoben, predlagal ga je tov. Boris, ki je osebno govoril z njim. Ta je bil svoj
čas v neki tehniki v Ljubljani. Ker rotacijskega stroja nismo
mogli dobiti, smo rekvirirali pri nekem župniku enega navadnega, kar za naše delo zadostuje. Pisalni stroj ki ga imamo ne
odgovarja, zato nam v par dneh pride eden iz Vidma z bolj
redkimi vrstami in večjimi črkami za sekanje matric. Ostalega
tehniškega materijala imamo, poslali smo tudi Okrajnemu
o[dboru] za sev. Prim, in na centr. tehniko.
8. Do sedaj smo poslali na PK KPS 40.000 Lir, v blagajni
imamo dne 16/7/43. 48.649 Lir, 42 litrov olja in 16 kg masti,
čevlje, perilo, in tobak pošljamo na 3. bataljon VI. brigade.
9. Pošiljamo vam pismo naprošeno od PK KPS, ki je bilo
namenjeno za v TRST, čakali smo, da postavimo novo vezo,
kar pa še danes nismo uspeli, veze ki jih imamo v Gorici so
na delu za to.
Smrt fašizmu - svoboda narodu!
Za Briški Okrožni komitet
sekr. Filip17

17 Jožef Peršolja.
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ŠT. 84

POROČILO OKROŽNEGA KOMITEJA ZVEZE KOMUNISTIČNE MLADINE JUGOSLAVIJE KAMNIK DNE 17. JULIJA
1943 SEKRETARJU POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA
GORENJSKO MAKSU KRMELJU1
Okrožni komitet ZKM
Kamnik
Poročilo št. 1

17. VII 43.

Tov. Matija Poljanec2
12. julija sem prišel zopet na Koščevo3 stran. Z njim sem se o
vsem pogovoril. Prosil me je, da bi mesto njega postavili drugega raj. sek. Videl in prepričal sem se sam, da ima tov. Kosec več smisla za komandirja čete, kot pa za raj. sek. Ljudje v
njegovem rajonu so zelo dobri, to se pravi, da so zelo dobri
pogoji za organizacijo. Sicer je res, da se tudi pri njem, kakor
drugod po deželi ljudje branijo organizirati. S pravilno taktiko
z naše strani pa lahko dosežemo, da se tudi taki organizirajo.
To vem iz izkušnje.
Veza je bila prestavljena za v petek in ni bila v poned, kot
je bilo prvotno rečeno.
S tov. Matijem4 sva sklenila, da bova šla, ker je čas, sama
iskati veze. Zvečer sva šla proti Domžalam. V teh krajih sem
hodil prvič v življenju - nepoznano - enako tudi tov. Matija.
Vedel sem, kje naj iščeva vezo, le to je bil problem za naju,
kako priti do nje. Ponoči sva zašla v bližino Kamnika. V Domžale sva prišla šele zjutraj, ko je bil že skoro dan. Klicala sva
nekega, s pomočjo katerega bi lahko dobila vezo z našim aktivistom. Dotičnega, ki sva ga klicala je poznal Matija. Ta se je
med tem preselil, pa sva klicala zastonj. Nazaj grede sva naletela na mostu na policijo, ki se je vračala iz zasede. Morala
sva teči in bresti vodo. Zabila sva se v bližnjem hribu v grmovje. Cez 6 ur so ravno na tistem mestu v strelcih preiskovali
1
Izvirnik, napisan s črnilom, je v ARS, Odd. I, sign.: AS 1489, Oblastni
komite KPS za Gorenjsko, a.š. 3827.
2
Maks Krmelj.
3
Janez Kalan - Kosec, sekretar rajona Smlednik.
4
Ivan Jugovec.
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žandarji. Hodili so v bližini 3 m okoli naju. Rekel bi, da naju
je moral skoraj kdo od njih videti. Čez 1 uro so odšli. Ta dan
potem veze ni bilo mogoče dobiti, čeprav sva jo še 2x iskala.
Zvečer, potem ko nas je dež do kože premočil, sva jo odrinila
nazaj proti Šm.[arni] gori. Iz kraja, kjer sem se nahajal, sem
poslal v Dom[žale] legalca. Ta mi je potem vzpostavil vezo.
Spraševal sem za Marjana5, tam imajo dobro vezo z njim, V
petek sem pa, namesto, da bi čakal na kurirja, kar s kolesom
mahnil v Dom.[žale]. Od tu pa naprej do tov. Marjana, tako,
da sem bil že ob 4h pop. že pri njem.
Tov. Matija je počakal kurirja ter šel potem z njim naprej.
V bataljonu se bova dobila.
Tov. Marjan je ravno zaključil kurz, ki ga je imel za nove
rajonske sekretarje. Kamniško okrožje je sedaj razdeljeno na
5 rajonov6. Vsak rajon ima že svojega raj. sek. KP. Poleg teh
sek. so na terenu še eden ali dva ter.[enska] delavca v vsakem
rajonu.
Mladino je do sedaj organiziral v enem izmed rajonov le
tov. Stojan7. V okrožju je pet rajonov, zato bom v bataljonu
dobil še štiri tovariše ter jih razposlal po okrožju kot rajonske
sekretarje ZKM. Postavljena je že javka, kamor bodo raj. sek.
ZKM pošiljali poročila. V bat. bom šel z prvo vezo, v ned. ali v
pon.
Pisal sem sek. okrožnega komiteta KP za novoustanovljeno litijsko okrožje tov. Jožetu8, da naj čimprej določi in postavi okrožnega sek. za ZKM. Navodila mu bom dal, ko bom dobil od njega pozitiven odgovor. Mogoče se mi bo posrečilo povezati PP ZKM za Gorenjsko z PP ZKM za Štajersko. To bi bilo
po mojem zelo koristno.
Vezo s tov. Gorazdom9 že imam. Sicer še nisem prejel njegovega odgovora. Pisal sem mu za literaturo ter, da naj se
sam poveže z tehnikom v Kamn. OK-ju, da bosta organizirala,
oziroma, da mu bo Gorazd pomagal z nasveti i. dr. pri organiziranju tehnik.

5
6

Franc Zupančič.
Gre za rajone: zasavski I, domžalski II, tuhinjski III, cerkljanski IV in
kamniški
V.
7
Peter Zupančič.
8
Ignac Sterlekar.
9
Niko Kavčič.
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Ukrenil sem že potrebno, da se bo povezal tov. Kosec s
tov. Mejačem10, radi dobave lit. od Gorazda. Tov. Mejač bo
tudi povezan z mejnimi sek. rajonov iz Kamn. OK-ja.
Dosedanja tehnika ne odgovarja potrebam v okrožju, zato
jo bo treba povečati. Do sedaj niso mogli dobiti nobenega ciklostila. Papirja tudi še ni nič.
Zastavili bomo vse sile za organizaranje dobre tehnike.
V Kamn. bataljonu je postavljan bat. sek. ZKM. Tudi v
tem bat. delajo to napako, da sprejemajo namesto v ZKM v
kandidate za KP.
To napako bomo popravili ter se bo na ta način takoj zvišalo število ZKM-ovcev.
Tovariške pozdrave
Veljko11
Smrt fašizmu - svobodo narodu!

ŠT. 85

OKROŽNICA IZVRŠNEGA ODBORA OF DNE 18. JULIJA
1943 OKROŽNIM ODBOROM IN POLITIČNIM DELAVCEM
OF O SPLOŠNI GOSPODARSKI KAMPANJI1
Izvršni odbor
Osvobodilne fronte
slovenskega naroda
Št. 34/43 - 0 -

Položaj 18. julija 1943.

OKROŽ N ICA
vsem okrožnim odborom in političnim delavcem OF
o splošni gospodarski kampanji.
Z okrožnico 32/43 - 0 - 2 smo objavili ustanovitev Osrednje gospodarske komisije, naročili ustanovitev gospodarskih
komisij pri vseh naših političnih predstavništvih in pozvali
ves politični kader, da pri tem delu intenzivno pomaga.
10

Jože Stružnik.
Franc Kavčič.
" Izvirna kopija je v ARS, Odd. II, sign.: AS 1670, IOOF, šk. 432/II.
2
Glej dok. št. 44.
11
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Ker postaja spričo naglega političnega razvoja vprašanje,
zagotovitve življenskih potrebščin tako naši vojski, kakor
vsemu civilnemu prebivalstvu vedno bolj pereče, zato je nastala nujna potreba, da se vsi odbori OF in ves naš aktiv loti z
vso resnostjo in z vso iniciativnostjo tega dela. Pričeti moramo na vsem slovenskem ozemlju z močno kampanjo, ki naj
ima namen očuvati pridelke letošnje žetve naši vojski in našemu slovenskemu človeku, preprečiti okupatorju uničevanje
našega narodnega bogastva in onemogočiti sovražniku, da bi
se kakor-koli okoristil z našimi pridelki ali z našim naravnim
bogastvom.
Na podlagi poročil in na podlagi neposrednega opažanja
vidimo, da se sicer naš politični aktiv trudi zadostiti nalogam,
ki jih ima, prepričani pa smo, da to prizadevanje še zdaleč ni
doseglo tiste višine, ki bi bila predvsem v sedanjem času nujno potrebna. Zato je prva stvar, da se vsi naši politični delavci
zavedo odločilne važnosti sedanjega časa in da do najvišje
stopnje pomnožijo svojo delavnost, da razvijejo čimvečjo samoiniciativnost, da stremijo za iznajdljivostjo in da iz lastnih
sil dajejo pobudo vsemu delu na terenu. Največja škoda bi
nastala, če bi naš politični aktiv okrnel, če bi postal birokratičen in tako nesposoben zadostiti nalogam, ki jih zahteva še
posebej današnji politični položaj. Zato z vso resnostjo apeliramo na vse naše politične delavce, da z novimi močmi in v
svesti si velike odgovornosti z vso voljo in s pogumom ponovno poprimejo za delo.
Smotrna in intenzivna gospodarska organizacija je v sedanjem položaju izredne in prav življenjske važnosti za našo
vojsko, kakor za naše slovensko ljudstvo sploh. Uspešno gospodarsko pomoč pa je možno organizirati le, če se ves narod
angažira za to delo. S tem, da bo naše ljudstvo pritegnjeno k
delu, ki more koristiti vsakemu posebej in vsem skupaj, bo
rastla tudi moč in politična oblast OF in dobivala vedno večji
značaj res prave, narodne slovenske oblasti. Zato mora iniciativa za to gospodarsko kampanjo iziti iz OF. Ves naš aktiv
mora na delo.
Našemu kmečkemu prebivalstvu morate pravilno tolmačiti
sedanji razvoj svetovnih dogodkov. Prikazati mu je potreba,
da se bliža fašistični Italiji neizogiben konec in raztolmačiti,
kakšne posledice ima to dejstvo na naše gospodarstvo. Italija
že izgublja Sicilijo, to je pokrajino, katera ji je dajala tretjino
vsega žitnega pridelka. Možnost dovoza iz kolonij je popolno-
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ma odpadla. Razumljivo je, da bodo zato italijanski fašisti
brezobzirno pobirali hrano prav pri naših kmetih. Treba je
nadalje opozoriti na možnost, da bodo pred koncem lahko še
Nemci zasedli tkzv. Ljubljansko pokrajino. Da bodo ti brez
najmanjših pomislekov vzeli hrano in vse kar jim more koristiti povsod tam, kjer jo bodo zasledili, to je izven vsakega
dvoma. In kaj potem? Neizogiben glad, ki bo prizadel tako
našo vojsko, kakor vse slovensko prebivalstvo. Zato morate z
vso resnostjo prikazati slovenskemu kmetu to nevarnost, ga
poučiti, da naj brezpogojno skrije ves svoj pridelek pred okupatorjem ter ga napotiti k temu, da bo pričel neumorno graditi skrivališča in da bo uporabil vse možnosti, da bo odtegnil
pridelke sovražniku. Na sestankih in od hiše do hiše vedno
znova pribijajte te stvari, pomagajte kmetovalcem pri tem
delu z nasvetom in z dejansko pomočjo! Geslo naj bo: Ves
pridelek v bunkerje, v skrivališča!
Istočasno s kampanjo za očuvanje pridelkov pred okupatorjem je treba vršiti intenzivno propagando za gospodarsko
pomoč naši vojski. Našim ljudem je treba predstaviti našo
vojsko kot njihovo resnično narodno vojsko, katero so dolžni
oskrbovati. Če so v preteklosti plačevali visoke davke za armado, ki je bila vse prej kakor čuvar naših ljudskih interesov,
bodo sedaj vendar z interesom podprli vojsko, ki je res njihova zaščitnica. Pri tem je pa treba poudarjati tudi to, da je naša NOV in POS od zaveznikov priznana zavezniška vojska.
Uporabite za to ves propagandni material, ki vam ga je dal na
razpolago naš propagandni odsek. Naša vojska nujno potrebuje obleke, perila in obutve. Velik odstotek je kratkomalo
bos in razcapan. Dolžnost vsakega zavednega Slovenca je, da
pomaga. Če ima dvoje oblek, naj eno odstopi; če ima dva para
čevljev, naj da en par bosemu partizanu; pa tudi če sam ostane čez poletje brez obutve, bo to lažje prenesel kot pa naš
vojak, ki je stalno v borbah in na pohodu. Navadite ljudi na
žrtvovanje! Povejte jim številne zglede naših zavednih ljudi, ki
so dali bosemu in raztrganemu partizanu svoj zadnji par čevljev in zadnji komad perila. Naša domovina še ni toliko izčrpana, da ne bi mogla hraniti in obleči svoje vojske. To lahko
še storimo iz lastnih sredstev in prav je, da to izvršimo sami.
Ta gospodarska kampanja ne sme zajeti samo našega
kmečkega življa, ampak se mora raztegniti prav na vse sloje,
predvsem na trgovske in industrijske. Vsak Slovenec, ki se še
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prišteva našemu narodnemu občestvu, se mora zavedati svojih dolžnosti.
Do slehernega slovenskega trgovca, industrijca in denarnega mogotca mora priti naš poziv. Ne zadovoljite se z drobtinicami od ljudi, ki so petični. Pokažite jim primere žrtvovanja
naših najrevnejših slojev, ki kljub svojemu trdemu življenju
dosedaj še nikdar niso odklonili pomoči in jih navajajte k temu, da bodo od svoje imovine odstopili znatni del v pomoč
naši vojski in potrebnemu slovenskemu človeku. Obračajte se
nanje s pismi, z osebnimi obiski, z javnimi pozivi; dajajte priznanja tistim, ki se bodo resnično izkazali, ožigosajte pa tiste,
ki neopravičeno odrečejo vsako pomoč.
To delo vršite z vsemi možnimi sredstvi. Organizirajte napisne akcije! Vse hiše v naših vaseh, trgih in mestih naj bodo
popisane z gesli: "Očuvajmo našo žetev zase in za našo vojsko!", "Niti zrna letošnjega pridelka okupatorju!", "Pomagaj
naši vojski!", "Uničuj vse, kar služi okupatorju!" in podobno.
Izdajajte sami letake s primerno vsebino. Vaši lokalni listi naj
izidejo v posebni izdaji, ki naj bo posvečena tej gospodarski
kampanji. Prirejajte mitinge, katerih namen naj bo rešitev
pridelka pred okupotorjem in pomoč naši vojski, trosite po
cestah in hišah lističe z ustrezajočimi gesli, slikajte velike
barvane plakate itd. Skratka razvijte čimvečjo samoiniciativo
in bodite iznajdljivi!
Istočasno s kampanjo, ki ima namen očuvati pridelek
pred okupatorjem in organizirati pomoč naši vojski, je treba
razviti kampanjo na uničevanju vsega, karkoli more služiti
okupatorju. Okupator se z našim gospodarstvom ne sme v
ničemer okoristiti. Česar sami ne moremo spraviti in s čemer
se sami ne moremo okoristiti, to kratkomalo uničimo. Sebičnosti je treba napovedati boj. Nihče ne sme prodajati okupatorju ali vojnim dobičkarjem svojih pridelkov. Nihče ne sme
samo zaradi grabežljivosti kopičiti premoženja, ki mu ga lahko zaseže okupator.
Sleherni naš človek se mora zavedati, da bo dosledna sabotaža povsod in na vsakem koraku mnogo pripomogla k
čimprejšnjemu porazu sovražnika. Zato organizirajte zažiganje mlatilnic. Okupator hoče, da bi dobil "Prevod"3 kontrolo
nad našim pridelkom in da bi žito sproti odvažal, zato forsira
3

Mestni preskrbovalni urad v Ljubljani, ki je skrbel za nabavo in razdeljevanje živil in kurjave.
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mlatilnice. Naš kmet bo tudi brez mlatilnic omlatil žito. Organizirajte uničevanje zalog lesa in vseh drugih stvari, ki jih
pripravlja okupator za odvoz in s katerimi se hoče okoristiti.
Navajajte naše ljudi k temu, da bodo sabotažna dejanja, kakor tudi napade na prometne zveze, na naprave itd. izvrševali
sami in da se ne bodo zanašali le na našo vojsko. Vključujte v
to delo tudi ženske in našo mladino. Vsaka motnja, ki bo
povzročena okupatorju v prometu, v telefonskih in brzojavnih
napravah pri njihovi organizaciji za pridobitev naše žetve itd.,
ga bo ovrla v njegovem roparskem poslu. Naš slovenski človek
bo s tem le pridobil. Navaditi ga je seveda treba poguma in
nesebičnosti, mu nazorno prikazati, da sebičnost ne rešuje
ampak razdira. Prišel je čas množičnega odpora povsod in na
vsakem koraku. Upoštevajte ob priliki te gospodarske kampanje vsa navodila, kijih vsebuje okrožnica 33/43 - 0 - 4.
Najvažnejša naloga naših odborov in političnih delavcev
pri tem pa je, da vse to delo kontrolirajo. Brez skrbne in vestne kontrole ne bo uspeha. Vsak naš aktivist in sploh vsak
naš pristaš, ki prevzame kakršnokoli delo na tem področju,
mora o njem poročati in dokazati, da ga je res izvršil. Kontrolo izvajajte kar konkretno: koliko listkov si rastrosil, koliko
letakov si razobesil, koliko naših publikacij si razpečal, kje in
komu, koliko sestankov si opravil, koliko sabotažnih dejanj si
organiziral in izvršil, koliko parov čevljev, obleke, perila si
nabral, koliko skrivališč si zgradil itd.?
Med posameznimi aktivisti in posameznimi odbori morate
razviti prava tekmovanja. Uspehe dela nadzirajte neprenehoma. Naše odbore in naše politične delavce pa še posebej
obvezujemo, da pošiljajo IOOF - točna poročila s podrobnimi številčnimi podatki in to redno in sproti..
Smrt fašizmu - svobodo narodu!
Za IOOF:
org. tajnik:
MIHA BORŠTNIK, 1. r.s

* Glej dok. št. 62.
5
Dr. Marijan Brecelj.
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ŠT. 86

PISMO ČLANA IZVRŠNEGA ODBORA OF EDVARDA KOCBEKA DNE 18. JULIJA 1943 FRANU ŠALEŠKEMU FINŽGARJU»
Dragi prijatelj!2
Želim s prav kratkimi besedami podkrepiti poziv, ki ga tebi in preko tebe naslavljamo na vse tiste duhovnike, ki jih
smatramo za poštene Slovence in za katere mislimo, da je
prav, da okrepe našo borbo.
Kot človek, ki se nisem in se ne bom odrekel samostojni
politični presoji, ti lahko mirno in odkrito zatrdim, da je OF
resnično tista vsebina in oblika naših političnih in človeških
naporov sploh, ki more edina prinesti Slovencem svobodo in z
njo trdno in pravično ureditev notranjega življenja našega
naroda. To ne izgovarjam kot reklamno geslo za OP, ampak
kot prepričanje, ki ni neka čustvena zanešenost, temveč temelji na poštenem razumskem spoznanju, na izkušnjah in
dokazih. Vprašanje, ki je in verjetno še muči znaten del tudi
poštenega katoliškega sveta, je postalo meni in vsem mojih
tovarišem jasno. Gre za vprašanje zaupanja do tistih naprednih političnih in družbenih sil, ki temeljijo na drugačnem
svetovnem nazoru. Konkretno gre za zaupanje do KP in sicer,
kar zadeva njene odnose do slovenskega nacionalnega vprašanja, do drugih nazorov, do vere, do človekove svobode itd.
Ta sila, ki stoji v svetu in pri nas doma v prednjih vrstah sedanjega boja, je dokazala in sproti dokazuje, da ji ne gre za
nič drugega, kot za resnično osvoboditev človeka v vseh pogledih, da ji gre kratkomalo za isto, za kar bi se moral nesebično boriti vsak pravi kristjan. Ko se bori proti političnemu
katolicizmu (z nami vred), ji ne gre pri tem za uničenje vere,
za zasužnjevanje človeka in ne vem še kaj. No, pa saj to so
danes že dognane stvari. Ne mislim jih razpletat in jih dokazovati. Hočem ti prijateljsko povedati samo to, da človek, ki
živi sredi vsega dogajanja spozna z lahkoto vso resnico.
1
Izvirna kopija je v ARS, Odd. II, sign.: AS 1657, Osebni fond dr. Marijana Breclja. Pismo je brez datuma. Edvard Kocbek ga je napisal 18. julija
1943. Glej Kocbek, Listina, str. 158.
2
Fran Šaleški Finžgar.
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Vsa nasprotna propaganda se je trudila in se še vedno
trudi, da bi z lažnimi partizanskimi grozodejstvi odvrnila ljudske množice in posameznike od OF. Prepričan sem, da si si o
vrednosti teh poročil in o namenu poročevalcev sam na jasnem. Ne glede na to, da lahko danes z mirnostjo trdimo, daje
vsaka samovolja v naših vrstah skoraj onemogočena, se mi
zdi važno pribiti to: čim več kvalitetnih in nesebičnih ljudi se
priključi pokretu, ki je v osnovah absolutno pozitiven in pravičen, tem manj bo nerodnosti, tem sigurnejši bo uspeh.
Političen položaj presojamo tako, da smatramo belo gardo
v sedanji njeni obliki za onemogočeno v tem smislu, da bi
mogla predstavljati v bodočnosti kakršenkoli političen faktor.
Vsa prizadevanja reakcije so že sedaj, v bodočnosti pa bodo
še intenzivnejše usmerjena v to, da si ohrani svoje pozicije in
jih prilagodi potrebam trenutnega političnega položaja. Da je
vsa ta reakcionarna plat v svojem jedru enakovredna beli
gardi (saj je končno le njena druga garnitura) dokazuje najbolje dejstvo, da se postavlja izrazito proti OF, čeprav je OF
dokazala zunanjemu in domačemu svetu svoje prvenstveno
nacionalno osvobodilne težnje v vsej svoji širini. Te stvari na
kratko poudarjam zato, ker se mi v tej novi politični situaciji
zdi zadržanje posameznih vidnih ljudi v katoliškem taboru
silno važno. Odločitev teh ljudi in njihova jasna opredelitev za
OF more ves proces znatno olajšati. Odločitev duhovnika je v
teh časih pomembnejša od odločitve laika.
Leto dni je že preteklo odkar sem zapustil Ljubljano. V
tem času sem do dobra spoznal življenje tu zunaj z vsemi
težavami, obenem pa videl, da ravno to življenje omogoča uspešno in res koristno delo. Posebno sedaj so se pogoji v veliki
meri izboljšali in lahko ti zatrdim, da v tem oziru ne boš razočaran, ampak da boš nasprotno našel v vrstah naših partizanov in našega podeželskega prebivalstva take možnosti za
delo v splošno korist, kakor jih do sedaj sploh nisi mogel imeti. Za to, čemur se boš moral odreči pri svoji odločitvi in težave, ki jih boš moral premagati, boš dobil in občutil veliko protivrednost. O tem sem prepričan.
Za življenje samo tu zunaj pa ne imej strahu. Gre kar dobro. Posebno ti ne boš imel težav, ki si veliko prehodil in preplezal martuljkovega sveta v dežju in soncu. In končno še to:
ko boš prišel in videl to naše življenje in možnosti dela, boš še
vedno lahko sam presodil, kako in kaj. Ohranil boš možnost
svobodne izbire, ali ostaneš pri nas, ali se vrneš nazaj.
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V upanju, da te bom kmalu pozdravil v naših gozdovih, te
lepo pozdravljam.3

Št. 87
PISMO ČLANA POVERJENIŠTVA IZVRŠNEGA ODBORA OF
ZA LJUBLJANO DRAGA PUSTIŠKA DNE 18. JULIJA 1943
ČLANU IZVRŠNEGA ODBORA OF ZORANU POLIČU1

Dragi Marko!2

18. VII.43.

Maja3 se je vrnila! Toda njena pot je bila že zopet brezuspešna. Dobila se je sicer z Bogdanom4 in dobila od njega
Tvoje pismo5, toda z njim ni mogla rešiti naših aktualnih težav. Storite kar morete, da se koncem meseca, ko bo spet
prišla, dobite.
Pred nekaj dnevi smo imeli zopet sestanek s tov P. part.6
Zaključek naših razgovorov je bil, da hodijo na sestanke
društvenih odborov izmenoma rajonski delegati. Na teh sestankih se rešuje vprašanje nacionalne sredine in povezovanje še nevezanih sokolov na fronto.
Pri sokolski pomoči pa do zaključka še nismo prišli. Naš
predlog je bil, da se povežejo društveni blagajniki ali pa nekdo
drug, ki ima pregled čez delovanje društvene sok. pomoči z
odgovarjajočim rajonskim odborom SNP-ja in da v tem odboru tudi aktivno, kot vsak drug odbornik delajo; obenem pa
zastopajo tudi sok. pom., obveščajo ostali odbor o podpiran3
1

Pismo ni podpisano. Pisal gaje Edvard Kocbek.
Izvirnik, napisan s črnilom, je v ARS, Odd. II, sign.: AS 1743, Osebni
fond Zorana Poliča.
3
Zoran Polič - Marko Skalar.
3
Jelica Vazzaz. Iz Ljubljane, kjer je imela stalno bivališče, je lahko odhajala na svoje službeno učiteljsko mesto v Karteljevo pri Novem mestu. Na
ta način je lahko vzdrževala zvezo s člani vodstva narodnoosvobodilnega
gibanja v Kočevskem Rogu.
4
Bogdan Osolnik.
5
Pismo verjetno ni ohranjeno. Glej dok. št. 17, op. 6.
6
Misli člane poverjeništva centralnega komiteja KPS za Ljubljano.
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cih in podpirateljih in predlagajo odboru mesečne obračune.
Borut7 iz finančne kom. sok. pom. pa vstopi v okrožno fin.
kom. SNP-ja radi sodelovanja obeh komisij, obenem pa bi
predlagal komisiji celotne mesečne obračune sok. pom. in ji
predal eventuelni ostanek denarja.
Tov. part, pa želijo, da se iz poedinih članov sok. pom.
stvorijo SNP-jevske grupe, ki bi se vezale na terenu, kjer stanujejo. Podpirance bi prevzela SNP in sicer bi jih podpiral
rajon SNP-ja, kjer je podpiranec prebival predno je bil pregnan.
Ker smatramo, da dobivamo prispevke za sok. pomoč
predvsem radi bivše sokolske skupnosti (prijateljstva, znan—
stva, ki se je pri tem razvilo) in da večina naših članov, ki
prispevajo v sok. pom. daje svoje prispevke OF in SNP-ju (saj
smo v svojih okrožnicah vedno naglašali, da mora vsak prvenstveno izvršiti dolžnosti proti svoji širši skupnosti - OF,
SNP itd.) smo prepričani, da bi ti prispevki odpadli, če bi reševali to vprašanje po predlogu, ki so ga dali tov. part.
Pa tudi sicer ne uvidimo nobene potrebe po takem reševanju. Saj se v Ljubljani skoraj vse ustanove podpirajo avtonomno pod okriljem SNP-ja (N. pr. Magistratni uradniki nabirajo za svoje kolege in jim tudi sami pošiljajo. Obračun pa
pošljejo SNP-ju, prav tako tudi eventuelni previšek denarja v
nasprotnem slučaju pa, če jim zmanjka jih podpre SNP.) Ti
uradniki poleg tega niti ne dajejo še posebnih prispevkov za
SNP, ampak se že smatra dovolj, da so podprli svoje kolege.
Prosim nujno, da nam sporočite svoje stališče. Jasno je,
če Vi privolite v rešitev kakršno žele tov. part., da bomo takoj
pristopili k takemu reševanju.
Težkoče med sokoli samimi radi teh reorganizacij so odstranjene. Tudi Borut in Rado8 sta po daljših razgovorih
spremenila svoje mišljenje. Borut je bil na svojo željo tudi na
zadnjih razgovorih tov. part.
...9
in mije prinesel statistiko. Tam je bilo 180 Sokolov (vseh
oddelkov). Tudi statistika ni ločena po oddelkih.

7

Janez Kramar.
Rudolf Rudolf.
9
Ena vrstica nerazrešenega šifriranega besedila.
8
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Vez. Nev. Preganih Ustr. Part. Skup. Za pridob. Nasprot./Kočevje10
125 18
5
12 160
20
/
Statistično razpredelnico in okrožnico11 je prinesla Maja.
Poskušali jo bomo čimpreje izpolniti.
Okupatorji v Ljubljani so pričeli z novim terorjem. Na
"Strelišču" je bila večja družba, ki so se zabavali ob harmoniki. V gostilno so prišli italijanski detektivi in hoteli zapleniti
harmoniko, češ, da se v teh žalostnih časih ne spodobi igrati
harmoniko. Ker se je pa lastnik harmonike nekaj upiral so ga
na mestu ustrelili. Drugje so prišli detektivi na dom, ustrelili
sina, očeta pa odpeljali. Zakaj še ne vem. Mučijo pa sedaj
skoraj vsakega. Celo nekatere ženske, ki so jih zaprli ob priliki akcije12 za vrnitev internirancev so mučili. Sicer so pa sedaj vse ženske, ki so jih ob akciji zaprli izpustili.
Ta teden se vrši "interniranski teden", ki naj se odraža
predvsem v pospešenem nabiranju denarja in ostalih potrebščin za internirance. Obenem se bo ves teden izvajala tudi
listkovna in napisna akcija za vrnitev internirancev in proti
mučenju. Zbirali in objavljali se bodo tudi čisto konkretni
slučaji mučenja in objavljala imena mučiteljev. Konec tedna
naj bi pa šla močnejša delegacija svojcev mučencev protestirati proti mučenju.
Odkar smo pričeli gonjo proti D'Anunzzijevi "Jorijeva hči"
in pripravljati naše ljudi za javen protest proti njej v gledališču, je še niso igrali, ker se boje naše akcije. Tako, da nam je
bila zaenkrat akcija v gledališču samem onemogočena. Izvedla se je pa proti njej vseeno listkovna akcija, ki je izzvenela
predvsem v manifestacijo za naše Primorje.
Zbirajo se imena žensk, ki se vlačijo z Italijani in se jih
objavlja na listkih nalimanih na stene v bližini njihovega stanovanja. Isto tudi imena staršev, ki imajo svoje otroke pri
Gillu13.
Sredina je sedaj nekoliko potisnjena v ozadje radi izjave
Jones-a14, ki smo jo razširili v 15.000 izvodih, toda vztrajno
10

Kraj Kočevje je pripisan naknadno. Pripisal gaje Zoran Polič.
Glej dok. št. 23, op. 8.
13
Gre za t.i. ženske akcije za izpustitev internirancev iz koncentracijskih
taborišč v Italiji. Glej dok. št. 35, op. 5.
13
Kratica za Gioventù Italiana del Littorio di Lubiana - Italijanska liktorska mladina v Ljubljani.
• Glej dok. št. 20, op. 8.
11
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trdijo, daje tudi pri njih Anglež in da imajo zelo dobro zvezo'z
Kairom, medtem ko imajo slabšo z Bosno. (K njihovim oddelkom se vozi z avtomobilom iz Ljubljane Dr. Marijan Zaje)
Delo sok. legije smo sedaj zasledili tudi na Viču, kjer je vojaški referent neki Petrovič, referent za propagando pa Šimnovec Rudi, ki je izjavil, da ima 30 pripadnikov v "Stan in
domu". Za vsem tem stoji pa Marinčič Rudi, ki mora imeti v
Sok. legiji precej visoko funkcijo.
[Radio] Sl.(obodna) J.Jugoslavija] se v Ljubljani zelo težko
posluša radi motenj. Zato bi Te prosil, da mi v vsakem pismu
vseeno poročaš tudi nekaj o bojih in uspehih naših oddelkov.
Prilagam Ti odgovor na pismo15, ki si ga pisal svojemu bivšemu šefu. Odgovarja Ti Boris K.16
Perilo, čevlje in ostalo imam pripravljeno, čakam samo
možnosti odpošiljatve.
Na rdečem križu sta menda dve pismi zate od Tvojih sorodnikov, pa jih ni nihče vzdignil. Tudi Tvoji sorodniki v Ljubljani so dobili od njih neko pismo, pa še nisem mogel zvedeti
vsebine. Cim bom zvedel, Ti bom sporočil.
Zvedeli smo tudi za Vaše ukrepe z ozirom na nove odnose!
Vse, posebno pa Tebe prisrčno pozdravljam!
Smrt fašizmu - svobodo narodu!
Zdravo!
Salvo17
Marko Skalar

15
Odgovor ni priložen in verjetno ni ohranjen. Gre za odgovor na pismo
Zorana Poliča dne 19. junija 1943, ki gaje poslal dr. Joži Vidmarju. Izvirna
kopija pisma je v ARS, Odd. II, sign.: AS 1743, Osebni fond Zorana Polica.
16
Boris Kocjančič.
17
Drago Pustišek.
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ŠT. 88
PISMO ČLANA IZVRŠNEGA ODBORA OF ZORANA POLIČA
DNE 18. JULIJA 1943 ČLANOMA POVERJENIŠTVA IZVRŠNEGA ODBORA OF ZA LJUBLJANO DRAGU PUSTIŠKU
IN VIKTORJU REPIČU1

Dragi Salvo!2

Položaj 18.7.43

Upam, da v prejšnjem pismu3 stvari nisem postavljal prestrogo in seveda tudi, da ste stvar medtem že uredili. Zdi se
mi namreč, da je postala stvar popolnoma jasna in da tudi
Soča4 ne vstraja več na stališču popolne kontrole.
Po prihodu Jože5 smo imeli sestanek IO6, na katerem smo
obravnavali tudi našo stvar. Joža je poročala o vaših razgovorih, kakor tudi o vtisu, ki so ga imeli oni po tem sestanku.
Njeno poročilo je bilo precej izčrpno in so tudi drugi jasno
ugotovili položaj.
...7
Mislim, da boš gornje lahko razbral, četudi pišem v pozni
noči. Imamo zopet nekoliko nemirnejše življenje, pa, pograbi
človek čas ko pač more.
1

liča.

Izvirna kopija je v ARS, Odd. H, sign.: AS 1743, Osebni fond Zorana Po-

2

Drago Pustišek.
Glej dok. št. 74.
4
Mira Tomšič.
5
Lidija Šentjurc.
6
Glej dok. št. 80.
7
Sledi 10 vrstic šifriranega besedila, ki se glasi: »Sami partijci so ugotovili, da stališče Soče (Mira Tomšič) in Groge (Leopold Krese) ni bilo pravilno,
ker so zahtevali od vas popolno podreditev v tem smislu, da morate prepustiti
tudi v svojih stvareh odločanje njim. Obveljala je teza, kakor sem jo zagovarjal v predhodnih razgovorih s Partijci, da ste namreč v svojem delu popolnoma samostojni. Partijci pa se morajo smatrati na naših sestankih kakor
gostje, ki so prišli, da pomagajo k čim boljšemu stiku. Proti našim ljudem
morajo nastopati tako, da ne odbijajo, ampak nasprotno, najdejo čim večjo
bližino. Tudi Soča bo še dobila pismo v tem smislu, tako od Jože (Lidija Sent-jurc) kakor tudi oficielno. Če se boste ravnali po svojih sklepih in po mojih
navodilih, bo mislim stvar v popolnem redu. Glede vas paje bilo ugotovljeno,
da ste preveč malenkostno vzeli stvar, za vse pa, da se preveč vrtite okrog
izjave, pozabljate pa na druge važnejše probleme. Glejte, da bo sedaj stvar v
redu«. Besedilo je razrešil Zoran Polič.
3
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Sedaj so stvari toliko jasne, da boste res lahko obravnavali širše probleme ne da bi bili vezani na obravnavanje skupinskih zadev. Še posebno bo stvar v redu ko prejme tudi
Soča pismo.
Svojo stvar8 delam. Sicer me motnje nekoliko ovirajo, bo
pa kljub temu do konca meseca.
Verjetno že veš, da oddaja [Radio] Sl[obodna] J[ugoslavija]
tudi v slovenščini (dnevno ob 10.15). Ta bo imela dovolj naših
vesti.
Preko slobodne smo poslali pozdrav sokolstvu slovenskih
narodov. V Lj. ga lahko objavite. Tudi članke, ki jih bomo
sedaj pisali o Miha, objavljajte v Lj. Prihajali bodo na Sočo.
Piši kmalu o sedanjem položaju, o odmevu naših letakov, o
potrebah, ki jih čutite.
Če boš lahko kmalu kaj poslal ne pozabi na sladke stvari,
tu jih pogrešamo.
Prav prisrčne pozdrave vsem!
Zdravo!
Dragi Žane!9
Že dolgo pogrešamo glasu od tebe. Upam, da prebiraš vsa
pisma, ki prihajajo k vam. Mislim, da ni treba biti toliko oficielen in čakati na pismo. Radi bi vedeli tudi za tvoje mnenje v
vseh stvareh, ki so se zadnje čase dogodile v Lj. Torej piši.
Silno pozornost posvečajte sedaj Pestotniku10 in tovarišem.
Sedaj so edini nevarni. Poročajte kaj počenjajo. Kaj dela Ž.11 z
Gorenjske? Sploh poročajte malo o zunanjih zvezah! Dobro bi
bilo, da se tudi ti malo pogovoriš z našimi rajonskimi. Vaša
naloga je, da pravilno razumejo sedanji položaj. Tudi vi potipajte malo v širino.
O naših stvareh si gotovo na tekočem. Sedaj ko bomo
streljali iz debelejših cevi bo upam bolje.
Oglasi se čimpreje!

8

Zdravo!12

Misli verjetno članek: Sokoli in komunizem, Glej dok. št. 17, op. 17.
Viktor Repič.
10
Dr. Pavel Pestotnik.
11
Verjetno Ivan Miklavc - 2an, Nace.
12
Pismi nista podpisani. Pisal ju je Zoran Polič.
9
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ŠT. 89
POROČILO OKROŽNEGA ODBORA OF RIBNICA - VELIKE
LAŠČE DNE 18. JULIJA 1943 IZVRŠNEMU ODBORU OF O
POLOŽAJU V OKROŽJU1
Okrožni odbor OF
Ribnica-Vel. Lašče.

pr. 21. VII. Št. 106
Položaj, 18. VII. 1943

Izvršnemu odboru OF
na položaju.
Razvoj političnih in vojaških dogodkov v našem notranjem
kakor v mednarodnem obsegu je zelo nagel. V zvezi s tem
dobivamo zadnje čase od vas vedno nove direktive in navodila
(propaganda, organizacija, gospodarske komisije, APŽ itd.).
Priznati moramo, da OOOF odslej spričo zgoraj navedenega s tem kadrom, ki ga ima, sedaj in odslej ne more več uspešno
vršiti terenskega političnega dela.
Da navedemo konkretno: OOOP ima samo dva člana; v
rajonskih odborih so mladi in popolnoma nesamostojni ljudje, nekaj od njih se je pokazalo, da svojemu delu niso kos.
Okrožje je mlado, veliko in neobdelano. Radi tega morajo člani OOOF poleg svojega dela vršiti tudi dela ROOF, da članom
istih tako pomagajo in jih vzgajajo. Doslej je bilo to nekako
mogoče, odslej pa bo nemogoče. To se pri delu že opaža z
vsemi škodljivimi posledicami. Okrožni odbor bo moral biti v
bližnji bodočnosti pogosteje v celoti v enem centru. Rajonski
odbori bodo morali biti samostojni in iniciativni, ali vsaj deloma samostojni, če bodo hoteli stalno vse nove direktive na
vsem področju uveljaviti.
Skratka - vso organizacijo je treba postaviti na zdravo bazo.
Organizacija APŽ v okrožju še sedaj nima vsaj ene ilegalne
aktivistke, kar je nujno potrebno. Za novo gospodarsko komisijo okrožja sploh ni sposobnih ljudi. Razumljivo pa je, da je
treba ravno s to organizacijo sedaj najbolj pohiteti.
1
Izvirnik, napisan s črnilom, je v ARS, Odd. II, sign.:,AS 1670, IOOF šk.
435/1. Številka 106 in datum prejema sta registratumi oznaki izvršnega
odbora OF.
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Naši politični delavci (nekateri) so postali politični delavci
slučajno. Drugih ni bilo, pa smo morali zaposliti tisto kar so
nam brigade, kot svoj balast odstopile. Tako imamo skoraj
same maroderje in "zabušante". Pred časom smo na to že
opozarjali.
Na terenu, ki je še neobdelan, kot je naš (Lašče, Dobrepolje, Struge) se organizacija iz samih legalcev ne obnese. Delo
je prepočasno. Zato je treba posebno na takih terenih ilegalnih delavcev. Legalci pa imajo v ilegalcih vedno svoj vzor, leti
jim morajo dajati vse pobude in navodila, jasno je, da morajo
zaradi tega biti ilegalni delavci sposobnejši od legalnih, da gre
delo pravilno svojo pot. Pri nas pa tega ni!
Kako v sosednjih okrožjih? V Cerkniškem in Kočevskem
imajo za 100% več ilegalnega kadra. In to dobrega zgrajenega
kadra.
Da se pomankljivosti v našem delu nadoknadijo in da
bomo v bodoče z delom dogodkom sploh mogli slediti, nam
mora IOOF nujno priskočiti na pomoč. Dodeliti nam iz brigad
minimalni kader, ki nam je potreben. OOOF pa bo od svojega
dosedanjega kadra tiste, ki za politično delo niso sposobni poslal v brigade.
Po vsestranskem poizvedovanju in posvetovanju vam predlagamo sledeče tovariše, ki naj bi se pri nas zaposlili:
1.) Šega Tončka, politdelegatka v Albinovi2 četi 4.bat U.B.T.T.
ona bi naj bila sekretarka AFŽ v okrožju - doma je iz Velikih
Lašč.
2.) Podlogar Edvard, politdelegat - istotam; doma iz Turjaka,
potreben za ROOF Vel. Lašče.
3.) Stražiščar Tone, partizan (ravnokar iz bolnice) v ZDO doma iz Krvavih Peči; za ROOF Vel. Lašče.
4.) Venci3 nam. politkomisarja v VDO, 3. bat., 2. četa, doma
iz Ribnice; za ROOF Ribnica
5.)Lojze4, komandir čete v 4. bat. U.B.L.Š. iz Bukovca za
ROOF Vel. Lašče; če bi bilo njega dobiti težko, bi ga končno
najlažje pogrešali.
Radi novo nam priključenega rajona Dobrepolje-Struge,
pripominjamo.

2
3
4
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Albin Dolščak, komandir čete.
Venčeslav Kolenc.
Alojz Nosan.

Priključitev tega rajona k našemu okrožju je najpravilnejša rešitev. Iz Male gore in Vel. Lašč se bo ta rajon najlažje
obdeloval. To vejo vsi tukaj šni domačini in domačini iz Dobrepolja in Strug. Delo v tem rajonu je treba z vso silo začeti
takoj! Govorili smo s Tonetom Španom5 iz točke 14. Ponudil
se je za ta posel in predlagal še tov. Kavčiča iz Dobrepolja.
V Mali gori bi bila kurirska karavla zelo potrebna. Obenem bi se v Mali gori držali tudi rajonci za Dobrepolje-Struge.
Nekatere vasi rajona Ribnica ležijo onstran proge proti Mali
gori. Tudi te vasi moramo sedaj obdelovati z Male gore. V bodoče bi nam bilo to olajšano, če bo tu stalni logor rajoncev
Dobrepolje - Struge.
Torej predlagamo, da se pritegne iz vojske še:
[6.)] Špan Tone, iz točke 14 in
7.) Kavčič Hinko, intendant bataljona v U.B.M.G. iz Vidma
(Dobrepolje).
Oba za rajon Dobrepolje-Struge.
Pri vsem tem je najvažnejše to, da nam IOOF te ljudi dodeli takoj, ker delo bo začelo pri nas pešati! Prosimo takoj
izposlujte od Gl. Poveljstva odobritev in omenjenim tovarišem
nemudoma javite, da se zglasijo v točki ll.6 V ostalem se o
tem pomenite s tov. Joklom7, ki je pri vas. Tudi nam o vaših
ukrepih nemudoma javite.
Upamo, da bo IOOF uvidel potrebo, da se gornji naši predlogi čimprej izpolnijo!
Smrt fašizmu - svobodo narodu!
Za OOOF:
Ciril8

s
Jože Nose - Špan (Spanec), komandir kurirske postaje TV-14 na Pugledu. Glej Zakonjšek, Partizanski kurirji, str. 153- 158.
6
Kurirska postaja TV-11 nad Ribnico. Glej Zakonjšek, Partizanski kurirji, str. 132 - 140.
7
Franc Popit.
" Matija Maležič.
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Št. 90
PISMO ČLANA IZVRŠNEGA ODBORA OF DR. MARIJANA
BRECLJA DNE 19. JULIJA 1943 ČLANU POVERJENIŠTVA
IZVRŠNEGA ODBORA OF V LJUBLJANI FRANČKU MAJCNU1

Dragi Franček!2

Položaj 19. julija 1943.

Kakor sem ti že zadnjič sporočil, smo tvoje pismo3 prejeli.
Med tem časom nam je podala poročilo tudi tov. J.4 danes pa
smo prejeli pismo5 od ljubljanskega Poverjeništva z dne 9. tm.
s tvojim podpisom. Ker bo istočasno s tem mojim pismom
odposlano tudi naše skupno sporočilo6 vašemu poverjeništvu
z vsemi potrebnimi navodili in tudi s kritikami dosedanjega
dela, se bom omejil samo na par stvari, ki ti jih želim predvsem poudariti.
Mislim, da ni potreba posebej poudariti, daje prav sedanji
politični položaj zelo važen in da dobiva delo OF v Ljubljani
vedno večjega pomena. Zato je potrebno, da se zavedate vsi,
ki vam je poverjeno vodstvo OF v Ljubljani, tega, da je vaša
naloga predvsem politična in ne le organizacijsko tehnična.
Mi vam s svoje strani skušamo nuditi pri tem delu vso pomoč, to se razume. Ni nam, pa mogoče tako intenzivno zasledovati vseh političnih pojavov v Ljubljani, da bi vam mogli za
časa svetovati primerne korake, katere morate kot reakcijo na
nasprotnikove manevre takoj ukreniti. Pomankljivost vašega
dela vidim v tem: analiza dogodkov in pojavov, posebno tvoja,
je bistra in pravilna. Zgleda pa da je akcija, ki bi nujno morala slediti taki analizi, v mnogih primerih preslabotna. Veliko
nam pišeš o prizadevanju sredine, o njenih organizacijskih
1

Izvirna kopija je v ARS, Odd. II, sign.: AS 1657, Osebni fond dr. Marijana Breclja.
3
Franček Majcen.
3
Pismo dne 22. junija 1943. Glej Dokumenti, knj. 7, dok. št. 197, str.
605 - 608.
4
Joža - Lidija Sentjurc. Iz Ljubljane seje 15. julija 1943 umaknila v Kočevski Rog na sedež vodstva narodnoosvobodilnega gibanja in o položaju v
Ljubljani poročala na seji izvršnega odbora OF dne 17. julija 1943. Glej dok.
št. 80.
5
Glej dok. št. 40.
6
Glej dok. št. 99.
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poizkusih in o njenem uplivanju na ljubljanske množice. Današnji položaj tako svetoven kakor domač daje pravilnosti
naše smeri že toliko argumentov, da ne bi smeli nikakor dopustiti, da bi se sredina s tem položajem okoriščala in celo
izrabljala naše zmage in naše uspehe zase. To vprašanje boste morali vsekakor energično zagrabiti in upreči ves svoj
aparat za to delo. Podrobno o tem v skupnem pismu. V zvezi
s sredino, posebno s katoliško, s katero imaš ti posla te moram opozoriti na sledeče: vtis imam, da rešujete to vprašanje
kratkomalo preveč sektaško. Danes ko smo jedro Osvobodilne
fronte dodobra utrdili, lahko brez skrbi poudarjamo in tudi
izvajamo vso širino OF. Politično nezrelo in neprevidno bi
ravnali, če bi danes stvari zaostrovali tako, da bi odbijali od
sebe vse tiste omahljive sredinske elemente, ki so sicer proti
begi skeptični, proti nam pa imajo zaradi naše "ostrosti" še
vse mogoče pomisleke. Od teh ljudi ni treba ne zahtevati, ne
pričakovati ne vem česa. Te ljudi moramo mi z neprestanim
obveščanjem, prigovarjanjem, dajanjem navodil, s pobijanjem
nasprotnih manevrov itd. priklepati na vrste OF. Jasno je, da
bodo ti ljudje nihali in da ne bodo nikdar do zadnje ure trdni
pristaši OF, toda to je vseeno. Glavno je, da jih nasprotnik
[ne] pridobi zase in da jih ne vključi v svojo organizacijo. Zato
ne smeš biti pri svojem delu v tem pogledu odrezav. Treba je
kratkomalo, da brzdaš svojo odločno kri. Treba je, da sam in
skupaj z vsemi našimi ljudmi (predvsem pa poskrbi za primerne starejše posrednike) pričneš s pravim ponovnim afrontom na te sredinske katoliške ljudi. Zdi se mi tudi pametno to, kar je svetovala J., da te ljudi ne obiskujejo samo ljudje
iz naših vrst, ampak tudi pristaši drugih nazorov, ki lahko s
svoje strani podkrepijo naše skupne tendence. Dobro morate
razlikovati med sredinci samimi. N.pr. F.7 nikar ne tlačite tja,
kamor ga ne smete spustiti, pač pa napadajte tiste izrazite
Mihailovičeve in belogardistične ljudi, ki zagrizeno vstrajajo
na svojih pozicijah in žele na vsak način zrušti avtoriteto in
moč OF.
Drugo kar sem ti mislil posebej povdariti, je pa notranje
medskupinsko razmerje. Naše skupno mnenje je, da vendar
le niste izjave8 prav razumeli, oz. da izvajate iz nje napačne,
7
Dr. Janez Fabijan, duhovnik, profesor teologije, duhovni vodja katoliškega akademskega društva •Zarja>. Glej Franček Majcen, Tudi beseda je bila
orožje,
Borec Ljubljana 1968, str, 182 in si.
8
Misli t.i. Dolomitsko izjavo. Glej dok. št. 3, op. 7.
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sektaške korake. V kolikor zadeva to razmerje med KP in Sokoli, bodo vsak iz svoje strani dobili ponoven primeren pouk.
Kar zadeva tvoje delo, so sledeče pripombe: ni govora o tem,
da bi ti sektašil v smislu K[rščanskih] S[ocialistov], ampak
narobe. Pravijo in tudi midva z Pavlom9 imava vtis, da si nekoliko premalo potrpežljiv z našimi aktivisti. J. pravi da obstaja nevarnost, da bi s takim postopanjem nastala nepotreb-na ločitev med tistimi našimi tovariši, ki so do konca sprejeli
izjavo, in med tistimi, ki jo sprejemajo še s pomisleki oz. ki še
niso toliko dozoreli položaju, da bi pravilno in brez pridržkov
sprejeli in pojmovali pravi smisel izjave. Ne tako! Bistveno je,
da se ohrani enotnost in čimvečja aktivnost vsega našega
aktivističnega kadra. Zdi se nam, da vse preveč debatirate o
tej izjavi, dajo nategujete, dajo mnogi naši ljudje smatrajo za
priljubljeno temo, da lahko iznašajo medsebojne očitke itd.
Opustite vse to! Danes je glavni povdarek na konkretnem
delu in sicer na takem delu, da bo[do] v Osvobodilno fronto
vključene najširše slovenske ljudske množice, na delu, ki bo
dajal OF vedno večji značaj narodne slovenske oblasti, na
delu, ki bo brezobzirno razkrinkoval vse tiste elemente, ki
drobijo v odločilnem času slovensko skupnost in ki pripravljajo državljansko vojno. Vi pa, ki ste v Poverjeništvu, ste dolžni skrbeti za pravilno politično linijo in paziti na to, da promtno reagirate na vsak škodljiv pojav v lastnih vrstah in na
vsak škodljiv nasprotnikov manever.
Še sledečega pogrešamo: že parkrat sem ti pisal, da nam
povej in svetuj, na koga naj se obrnemo mi tu zunaj s privatnimi pismi. Mislim pisma, ki bi jih pisali tako-imenovanim
sredincem, kakor tudi našim pristašem in aktivistom. Sproti
nam bi moral povedati, kaj je potreben ta, kaj oni. Verjetno
bi taka osebna pisma v marsičem koristila. Nujno pa je seveda, da nam ti svetuješ, ker mi ne poznamo podrobnega položaja v tem pogledu. Doslej smo že nekaj takih pisem pisali.
Razen o učinku enega, nam nisi do sedaj še ničesar sporočil.
Sta prejela F.10 in Vinkotov11 brat Pavletova in moja pisma?
Nič ne vemo. Nič ne poročate koga od teh ljudi si obiskal v
zadnjem času oz. koga si poslal k njim? Zavedati se moraš,
da so vse te stvari važne in večkrat odločilnega pomena za
9
Edvard
10
11
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Kocbek.
Fran Šaleški Finžgar.
Uredništvu ni uspelo ugotoviti pravega imena.

orientacijo enega ali drugega od njih. Ker sam tega posla ne
moreš izvrševat in ker je večkrat tudi bolje, da izvrši take
informativne in spodbujajoče obiske kdo od starejših posrednikov, zato moraš na vsak način preskrbeti si nekaj takih
ljudi.
Še to: nič ne sporočate, ali prejemate redno naša pisma,
naše pošiljke literature in prispevkov ter propagandnega materiala. Vojaška poročila, prihod Angležev, njihova izjava, njihovi topovi itd. to so vendar stvari, ki se jih da plodno izkoristiti. Če ne prejemate dovolj hitro in v zadostni meri urgirajte,
mi bomo storili vse, da boste s potrebnim založeni.
Kar zadeva grofovo12 stvar nam ni položaj povsem jasen.
Prejeli smo sicer neko izjavo ali obračun ali zagovor, vendar
ne vemo komu je bilo to poslano in kakšen namen naj pravzaprav ima. Sicer pa uredite to stvar po navodilih, ki ste jih
prejeli in pazite, da ne bo brez potrebe hrupa. Na najina osebna pisma s Sašom13 še nisva prejela direktnega odgovora od
njega. Pač pa se od drugih strani slišijo razni refreni o užaljenosti, o nehvaležnem plačilu za trud itd. Da še enkrat ponovim: tvoja skrb bodi, da ne bo nastalo iz tega kakršnokoli
politično godrnanje, ki bi škodovalo OF. Kakor sem slišal se je
stvar interno zaostrila zato, ker si ti po nekem svojem znancu
grofovemu učencu, sinu M.14 preveč podrobno karakteriziral
njega in njegovo delo, sinko pa je dano častno besedo prelomil in prišlo je po nepotrebnem do govoričenja na debelo. No,
pa vse skupaj zaenkrat ni vredno posebnih besedi. O priliki
mi pojasni tudi to, da ne bi kdo izrabljal tvojega nastopa v
kake druge namene.
Lepo te pozdravlja 15

13 Ivan Levar. Glej dok. št. 82, op. 2.
13
Josip Vidmar.
M
Branko Miklavc.
15
Pismo ni podpisano. Pisal gaje dr. Marijan Brecelj.
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P.S.
Močno sumim, da prav vi v Ljubljani marsikatero pošto
zadržujete. Že večkrat se je dogodil primer, da sem prejel pismo staro tri tedne ali še več skupaj s pošto, ki je hodila pet
do šest dni. Pazite na to! Vsaka zamuda, povzročena brez
potrebe, je škodljiva.
Prilagam pisma16 na Vinkota.
Še o tem te moram obvestiti: z ozirom na političen položaj
smo na zadnji seji sklenili, da bomo poizkušali na vsak način,
kakor hitro bodo pač razmere dopuščale, potegniti iz Ljubljane naše plenumaše17. To stvar držite seveda popolnoma konspirativno. Navodila zato boste še prejeli. Z njimi mislimo
dobiti na vsak način medse tudi čašo opojnosti.18

16

Kopije teh pisem niso priložene.
'7 Glej dok. št. 80, op. 16.
18
Oton Zupančič.
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ŠT. 91
PISMO OKROŽNEGA KOMITEJA KPS RIBNICA - VELIKE
LAŠČE DNE 19. JULIJA 1943 CENTRALNEMU KOMITEJU
KPS1
Okrožni komitet KPS
Ribnica - Vel. Lašče

Položaj, 19. VII. 43.

Centralnemu komitetu KPS
na položaju.
Včeraj smo Izvršnemu Odboru OF poslali dopis2, v katerem prosimo, da bi se nam iz vojske dodelilo nekaj političnih
delavcev. V dopisu je tudi /...3 približno/ utemeljena naša
prošnja. Obračamo se na CK, da on pri IOOF to našo prošnjo podpre in skuša doseči, da bi se ji takoj ugodilo.
Poleg utemeljitve, ki smo jo poslali IOOF, navajamo še OK
KPS, ki ima samo dva člana, je obenem v isti postavi tudi
OOOF. V našem delu za OF se partije ne čuti kot gonilne sile.
Nižji forumi in aktivisti smatrajo /avtomatično/ OF kot
razširjeno, posplošeno Partijo, kar je velika napaka. Mislimo,
da bi bilo nujno potrebno, da se v OK-ju in vseh RK-jih vsaj
enega tovariša oprosti dela oziroma odgovornosti za samo
delo OF tako, da bi imel pretežno skrb za Partijo. Tako bi se
Partija dvignila. /V sosednjih okrožjih imajo po več članov
OKja, ki niso istočasno člani OOOF/. Pri nas tega ne moremo
doseči, ne da bi pritegnili še nekaj tovarišev k našemu delu.
Nimamo ljudi za vzgojo kadra. Vse to delo odpade skoraj
izključno na enega ali dva tovariša. Ta dva pa sta čez glavo
zaposlena pri tekočem organizacijskem delu. Tako so posamezni, posebno legalni Partijci prepuščeni sami sebi.
Sekratar OKja ima posel z vzgojo kadra, z mladino, zadnje
čase mnogo dela ...4 postavljenem OK VOSu; poleg vsega tega
1
Izvirnik, napisan s črnilom, je v ARS, Odd. I, sign.: AS 1487, CK KPS,
a. e. 2604. Dokument je poškodovan.
2
Glej dok. št. 93.
3
Nečitljiva ena beseda.
4
Nečitljiva ena beseda.
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...5 še delo in kontrola v ROOF. Razumljivo je, da radi tega vsi
ti posli pomalo pešajo.
Razpoloženje ljudi na terenu je dobro, vsak dan se pokažejo novi ljudje, ki bi jih bilo treba pritegniti Partiji - in potem tudi stalno voditi in vzgajati. Za to delo pa sedaj ni
ljudi.
Pripominjamo, da so vsi tovariši, ki smo jih javili IOOF Partijci.
Nujno bi bilo, da se ti tovariši dodelijo k terenskemu poslu
takoj.
Če bi mogoče hotel CK priti z nami osebno v stik, sporočamo, da se v bazi št. 146 nahaja tov. Ciril7, ki bo ostal tu
dalje časa.
Smrt fašizmu - svobodo narodu!
Za OK: Ciril

ŠT. 92
PISMO CENTRALNEGA KOMITEJA KPS DNE 20. JULIJA
1943 ČLANICI POVERJENIŠTVA IZVRŠNEGA ODBORA OF
ZA LJUBLJANO MIRI TOMŠIČ1
CK KPS
20. julija 1943.
Draga Soča2,
Potrjujemo sprejem pošte. Politično pismo za PK smo poslali. Kaj je s tovarišem Murkotom3, da ne pride ven, naj pride
takoj, ker se imamo za pomeniti važne stvari.
5
6

Nečitljiva ena beseda.
Baza 14 je bila v bližini vasi Pugled v Kočevskem Rogu, kjer je bil tabor
Okrožnega odbora OF Kočevje. Več glej Dokumenti, knj. 7, dok. št. 7, op. 4,
str. 29.
7
Matija Maležič.
1
Izvirna kopija je v ARS, Odd. I, sign.: AS 1487, CK KPS, a. e. 1809.
3
Mira Tomšič - Vlasta.
3
Verjetno Rado Trošt.
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Dinamo, ki ga je Anjo4 hotel poslati Juretu5, pošljite z vagonom in ne Juretu, ker ga rabimo mi za tehniko. Pošljite
nam tudi dva dobra radio-aparata, lahko tudi na tov. Joža6
pravi, da je dovolj materiala v Ljubljani za cinkografijo, vi pa
pišete, da ni mogoče ničesar dobiti. Ne razumemo, zakaj ne
vzamete stvar bolj resno. Začnite takoj zbirati ves material, ki
je za to potreben. Tudi ni treba čakati na vagon. Pošiljajte po
komadu v N.[ovo] m.[esto] od tam bomo mi lahko dobili.
Tigel in črkovni material zapakirajte. Črk je treba nabaviti
čim več, tako da bo stroj lahko stalno delal in da ne bo treba
čakati, da stavec stari stavek razbije in šele potem postavi
novega. Črk pošljite čim več je mogoče in različne. Pošljite
nam eno jauko (najbolje, če jo prinese Murko) in znak razpoznavanja, na katero bodo lahko hodili naši zunanji aktivisti in
dobili v Ljubljani stike z našim nabavnim sektorjem, odkoder
bodo lahko prenašali nam najbolj potreben material in na
katerega mi ne moremo čakati, da nam ga vi pošljete.
Za slike tovariša Tita dajte takoj, če še niste dali delati,
klišeje. Slike razmnožite tako masovno, da bo imel vsak Slovenec sliko. Slike potem tudi pošljite ven. Slike dajte tudi na
fotografski način razmnožiti, tako da bodo dobre slike. Štampiljke, ki ste nam jih poslali niso dobre, premalo so jedkane.
Naročite nove, ki naj bodo v premeru pol cm večje in globlje
jedkane.
Priloženo vam pošiljamo "Delavsko enotnost"7, ki jo dajte
takoj v tisk. V bodoče nam pošljite vse članke, ki bi jih dali v
"Delavsko enotnost", da bo enoten list in ena redakcija za celo
Slovenijo. Sami dajte samo nujne članke v list in to take, katere nam ne morete poslati.
Smrt fašizmu - svoboda narodu!
Za:

4
s
6
7

Ciril Lukman.
Milan Apih.
Lidija Sentjurc.
Gre za list Delavska enotnost, Vestnik Glavnega odbora Delavske enotnosti /Ljubljana, Dolenjska/. Prva številka je izšla 15. novembra 1942; izhajal je do 27. novembra 1944 (ARS, Odd. II, sign.: AS 1887, Zbirka narodnoosvobodilnega tiska).
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ŠT. 93
PISMO SEKRETARJA POVERJENIŠTVA CENTRALNEGA
KOMITEJA KPS ZA LJUBLJANO VLADIMIRJA KRIVICA
DNE 20. JULIJA 1943 ČLANU CENTRALNEGA KOMITEJA
KPS BORISU KIDRIČU1
Za Petra!2
Dragi tovariši!

Ljubljana, 20. julija

Prejeli smo pošiljko, v kateri je sokolski letak3 itd.
/okrožnice s 1. julijem4./
1/ Politični položaj.
V splošnem kaže Ljubljana spet zelo veliko razgibanost.
Zanimanje za politične dogodke je ogromno. Izhaja tudi kakih
15 belog, in sredinskih listov, katere upam dobivate. V zadnjem času je to nekoliko ponehalo. Odgovorili smo zadnje
čase z vrsto letakov in letačkov, tudi našo naklado smo zvišali
do 500% - žeja je bila velika in setev na plodna tla. Lahko
rečemo, da smo to papirnato bitko dobili. Bilo je v zadnjem
času veliko nihanj v sredinskih masah, ki se je spreminjalo
včasih od tedna do tedna. Ta uspeh smo dosegli predvsem s
tem, da smo napravili našo tiskano propagando bolj konkretno in ljubljansko, ter da smo postali nekoliko manj učeni in
suhoparni. Radijski vestnik že tudi spet nekaj časa izdajamo
na dveh straneh tedensko. Glede na potrebe bi morali sicer
naklado še podvojiti, aje tehnično nemogoče. Najbolj si ljudje
želijo reportaž iz partizanskega življenja (partizanski pogreb
itd). Z objavo nekaterih vidnejših izdajalcev smo udarili modrogardiste v živo. Dobili so strah pred našo obveščevalno.
Belogardisti se zelo grizejo med seboj. Sedaj mislijo razne
sredinske glave da je prišel njihov čas. "Modra garda" se je
nepričakovano hitro razkrinkala, reakcija začenja operirati že
z našimi gesli (Stara pravda!)
1

Izvirnik, napisan deloma s črnilom (do točke 5), deloma s pisalnim

strojem, je v ARS, Odd. I, sign.: AS 1487, CK KPS, a. e. 1706.
2
Boris Kidrič.
3
Gre verjetno za letak Sokolska Ljubljana. Glej dok. št. 20, op. 10.
4
Glej dok. št. 2.
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Tudi okupatorji so razvili precejšnjo politično dejavnost.
Poznajo prilično dobro položaj v sredini, in pri begi. Gambara5
v tem zelo nadkriljuje svoje prednike.
Okupatorski teror se je zadnja dva tedna precej povečal.
(Večerno pregledovanje in legitimiranje, smrtne obsodbe, mučenje in streljanje dveh čisto nedolžnih ljudi v gostilni brez
pravega povoda itd - izgubljajo živce, harmonika jim je šla na
živce!!)
OF dobiva spet ugled oblasti. Ljudje spet vodijo računa o
tem "Kaj bo rekla OF". Videlo se je to med drugim tudi pri
D'Annunzziju6, ki smo ga izgleda spravili za to sezono iz odra.
2/ Akcije. Ob prvi primerni priliki bomo morali nadaljevati akcijo za internirance, katerih se je zdaj vrnilo okrog 200.
Izvedli smo politično zelo važno "primorsko akcijo" v zvezi z
D'Anunzzijem. Dalje pripravljamo akcijo proti mučenju, ki bo
razkrinkala Gambaro'in Lombrasso7, ki se znata delati nedolžna.
V kulturniškem svetu smo precej razčistili ozračje oportunizma, ki se je zalezlo tudi v vrste OF; D'Anunzzija so igrali
povečini OFovci.
Pravtako smo začeli boj proti vlačuganju z Italijani z vsemi, tudi nedemokratičnimi sredstvi. Je precej boljše.
Škandal za nas pa je bila otvoritev otroškega igrišča v Tivoliju. Udeležba staršev je bila velika. Pravtako so La hi s
svojo kampanjo za Gill proti koncu leta v marsičem uspeli,
ker nismo bili dovolj budni. To moramo popraviti. To je rezultat strahotne nemasovnosti mladinskega dela. Najbolj borbeno mladino ubijajo s suho teorijo in jo izolirajo od mase, ki
jo prepuščajo mihajlovičevskim lopovom.
3/ Organizacijski problemi.
Direktive8 o okrepitvi terenskih odborov se nam še ni posrečilo izvesti. Naleteli smo na zakrknjene oportuniste, ki zavirajo vsak nov polet. Oni so živ jez. Tu bo treba radikalnejšega
postopka. Dobro bi bilo, če bi vi dali kako okrožnico v tem
smislu, da je treba stare, nepopravljive oportuniste, ki so se
zasidrali na svojih mestih in ne puste nikogar več zraven,
5
6

Gastone Gambara, poveljnik italijanskega XI. armadnega korpusa.
Gre za gledališko predstavo Gabriela D'Annunzija "Jorijeva hči" (La figlia di Iorio). Glej dok. št. 35, op. 8.
7
Giuseppe Lombrassa, visoki komisar za Ljubljansko pokrajino.
8
Okrožnica izvršnega odbora OF dne 1. junija 1943 za okrepitev in razširitev organizacije OF. Glej Dokumenti, knj. 7, dok. št. 114, str. 339 - 343.
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vzeti v radikalno obdelavo in ev. radikalno odstranitev (zunaj
verjetno tega problema ni pri nas pa je to glavna ovira za naše
organizacijsko in agitacijsko delo med širokimi masami in
sredino) SNPjevski in AŽZjevski ljudje so preje razumeli to
vprašanje kot pa OFovski funkcionarji, ki stvar odkrito sabotirajo. Pravtako vprašanje reorganizacije NZ še ni rešeno.
Konkretno delo neštetim iz NZ smrdi in sabotirajo povezavo.
S tem nočem reči, da ni novih terenskih odborov. V enem
rajonu je sicer skoro vse zajeto, kar kaže da bi se dalo.
4/ Tomič9 ne pride v poštev več za nas. Iskali so ga na
precej neroden način. Poleg tega je premalo časa resno v pokretu /8 mesecev/ ter ima pijansko preteklost; zato ga bomo
poslali ven. Na ta način smo ostali brez primernega človeka.
5/ Pri "sredini" se je položaj v toliko spremenil, da je dr.
Šo10 (iz kršč. kroga) prepustil vodstvo v zadnjem času dr.
Ko". Predvsem pa opažamo, da seje dr. V.12 zelo razgibal in
da zbira okrog sebe bivše kršč. socialce, kmetijce, itd. V toliko
Frančkovo13 poročilo ni točno, ker daleč precenjuje pomen
katoliške sredine ter podcenjuje nevarnost - "liberalne sredine".
6/ Najboljši dokaz za naše sektaštvo in nemasovnost je
primer SNPja. Čeprav je ta sektor povezal veliko novih aktivistov - so te skoro do zadnje vse pravzaprav 100% OFovke!! Na ta način imamo 5 Osvobodilnih front! Poleg oficielne še:
žensko, mladinsko, humanitarno in delavsko. Iz tega izhaja
tudi naš glavni sedanji problem, ki sem ga omenil pod 3/ Prej smo imeli še NZ - to smo pa zdaj čisto likvidirali /razen
da smo nekatere aktiviste rešili dvojnosti dela; okrog 25 pa
jih je pri Urhu14- to je vse!/
9
Anton černivec.
10
Dr. Jakob Solar.
11

Dr. Janko Kosti - Hrast (roj. 1906), primorski begunec, pravnik, zaposlen na Pokojninskem zavodu v Ljubljani. Med vojno je bil predstavnik Narodne radikalne stranke v koaliciji strank naprednega tabora Napredni delovni
skupnosti in Član socialno-gospodarskega odbora Slovenske zaveze.
13
Dr. Branko Vrčon (1907 - 1990), primorski begunec, pravnik in novinar, zunanjepolitični urednik "Jutra" do leta 1945. Bil je soustanovitelj in
podpredsednik Omladine Jugoslovanske nacionalne stranke, kasneje Nove
Jugoslavije. Bil je eden od ustanoviteljev Napredne delovne skupnosti. Leta
1943 je bil udeleženec neuspešnih pogajanj med OF in OJNS.
13
Franček Majcen. Glej njegovo pismo dne 22. junija 1943 inštruktorju
izvršnega odbora OF Janezu Stanovniku v Dokumenti, knj. 7, dok. št. 197,
str. 605-608.
14
Majda Peruzzi.
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7/ Naš vzgojno - političen posel nam doslej ni šel od
rok. Zdaj izgleda, da bomo počasi zvozili tudi to. Nismo se
prav znali lotiti. Zdaj sprovajamo tudi obvezno komentiranje
okrožnic in vse literature! Pravih političnih konferenc kot bi
jih zdaj nujno potrebovali ni. Vzrok je isti, ki ovira nastanek
in oživljanje novih teren, odborov!! (Imeli smo primere, ko so
kvartni in rajonski funkcionarji, ko so dobili človeka od SNP
ali AŽZ izjavili, "da ga ne rabijo", "da ni nobeno mesto prazno"
ter ga - odklonili!!)
8/ Dočim je OF v zadnjem času v nižinah precej utrdila
svojo enotnost (kolikor je sami ne razbijamo z našimi "sektorji") - zgoraj stvari ne stoje dobro. Tako se je pri kršč. s. pojavila cela skupina nezadovoljnih z Izjavo15. Pravtako pa vodilni
Sokoli ne morejo razumeti naenkrat nobene točke Izjave, kakor da nismo sploh ničesar o njej še slišali. Predvsem si prizadevamo dokazati nujnost enotnosti OF iz praktičnih primerov (te praktične stvari pa premalo čutijo!). S "Sokolsko pomočjo" in društvi smo praktično tam, kjer smo bili. Poleg naših napak: a/ slabosti in zanemarjanja našega političnega
dela z njimi in b/ pomanjkanja našega (KP) samostojnega
dela med sokolsko in drugo sredino je vzrok tem pojavom tudi
dober današnji položaj (takrat so vselej najmanj dostopni!) in
sredinske intrige.
9/ Zakaj Avšič16 ne da kaj od sebe, s čemer bi lahko delali najbolj med mihajlovičevci!?
10/ Prosim, če Bogdan17 sporoči Heleninemu očetu18
moje, Helenine in njene mame pozdrave!
11/ Julkino19 pismo smo prejeli - čudno, da ni še prejela
prtljage!
Smrt fašizmu - svoboda narodu!
Vsem po vrsti tovariške pozdrave
Mali20

15

Misli t. i. Dolomitsko izjavo. Glej dok. št. 3, op. 7.
Jaka Avšič.
Boris Ziherl.
'» Oče in mati Ade Dekval Krivic, Ciril in Amalija Dekval.
19
Lidija Sentjurc.
20
Vladimir Krivic - Matevž, Justin.
16

17
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ŠT. 94
PREDLOG OSREDNJE GOSPODARSKE KOMISIJE PRI IZVRŠNEM ODBORU OF DNE 20. JULIJA 1943 OKROŽNIM
ODBOROM NA TERENU O VZPOSTAVITVI OKROŽNIH,
RAJONSKIH IN VAŠKIH GOSPODARSKIH KOMISIJI
Osrednja gospodarska
komisija pri IO OF
Št. 10./43

Na položaju 20. VII. 43.

Okrožnemu odboru OF na terenu.
Predlog za upostavitev okrožnih, rejonskih in vaških
gospodarskih k.
1. Pomagati organizatorjem Osrednje g. k. pri 10 OF, kadar pridejo do vašega okrožja, organizirati okrožne, rejonske
in vaške gospodarske komisije.
2. Podrobna navodila kod način kako naj se to organizira, bo vsak organizator na vašem okrožju to je tov. ... podrobno navedel in nakazal.
3. Ker mora pri upostavljanju gospodarskih komisij, sodelovati celotna Osvobodilna fronta, ki je organizirana v okrožjih, daje vam Osrednja g. k. podrobna organizatorična navodila potom katerih se naj pomaga s politično kampanijo, čim
bolj izvesti gospodarsko politični program dela, in sopomagati
tovarišem organizatorjem.
4. Na okrožnem terenu naj se postavijo gospodarske komisije na tale način: okrožna gospodarska komisija naj tvori tri do štiri članski (odbor) aktiv, katerem na čelu naj bo
eden od političnega okrožnega aktiva, ostali pa naj bodo najbolj ugledni gospodarstveniki, kmetje, ki se nahajajo na vašem okrožju. Rajonsko gospodarsko komisijo postavimo na
isti način kot okrožno samo da je odgovorna okrožni po istem
vzorcu organiziranja kot so vse ostale politične enote na terenu. Vaško gospodarsko komisijo lahko pa tvorijo kmetje na

' Izvirna kopija je v ARS, Odd. I, sign.: AS 1487, CK KPS, a. e. 5571.
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vasi sami in sicer kateri imajo popolno zaupanje celotne vasi
in so naši simpatizerji.
5. Vsi člani gospodarskih komisij naj bodo dobri gospodarstveniki ugledni in aktivni delavci, ter taki kateri uživajo v
okrožjih in na vasi vsesplošno zaupanje in poverjenje.
Naloge in delo gospodarske komisije, okrožne, rej on
ske in vaške.
1. Vse gospodarske komisije naj izvrše takoj vpis višine
vseh poljskih pridelkov, ki pridejo v poštev za ljudsko prehrano, živine in ostalih kmetijskih proizvodov glasom poslane od
Osrednje g. k. popisne razpredelnice.
2. Istočasno ko popisujemo kmetijske pridelke in proizvode, moramo izvesti popis družinskih članov, in nameravano
količino pridelkov potrebnih za saditev v prihodnjem letu.
3. Odvišek pridelkov posameznih gospodarjev se bo odkupil za izenačenje prehrane civilnega prebivalstva in njegove
Narodnoosvobodilne vojske.
4. Da preidemo takoj k konkretnemu delu je treba takoj
pristopiti nakupovanju, in istočasno takoj izdati prepoved
prodaje vseh kmetijskih pridelkov in proizvodov s tolmačenjem, da s pravilnim razumevanjem te prepovedi vsakdo v najvišji meri koristi Narodno Osvobodilni borbi slovenskega naroda.
5. S tem preprečimo trgovino katero "vodijo gotovi proti
narodni elementi z okupatorjem in belo gardo kot uničujemo
na terenu samem vojno dobičkarstvo in črnoborzijanstvo.
Računati moramo tudi s prisilnim odvzemom kmetijskih pridelkov in proizvodov po okupatorju in njegovi beli gardi, če ne
pa vsaj z popolnim uničenjem istih predno propade na naši
zemlji, je treba preprečiti z tem, če takoj preidemo na delo k
upostavitvi primernih suhih kot res zakonspiriranih živilskih
skladišč in skrivališč, katera mora imeti vsako okrožje kot
vsaka vas v okrožju.
Vsenarodna dolžnost je oskrbeti Narodno Osvobodilno
vojsko z intendantsko opremo, to je z obleko, obutvijo in
perilom in tehniko z tehničnim materialom.
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1. Povsod upostaviti stike z trgovskimi centri, tako v krajih ki so v območju okupatorja in bele garde kod v krajih, ki
so v območju partizanske vojske.
2. Navezati stike z industrijami in trgovci na teh območjih in organizirati kanale za prevoz nabavljenega blaga.
3. Intendantsko opremo t.j. manufakturno blago, usnje,
platno, krojaške in čevljarske potrebščine, sanitetni material,
papir vseh vrst in ostali tehnični material glasom spiska se
naj začne takoj nabavljati in odvajati na določene punkte
katere morajo povsod upostaviti okrožni gospodarski referenti.
4. Povečati napore, da se na terenih čim več intendantske opreme zbere, ter voditi evidenco in kontrolo pri oddaji
čez to.
Denarna sredstva.
1. Vse nakupe in nabave bodo plačevali samo člani posameznih gospodarskih komisij
2. Denarna sredstva bodo prejemali od Osrednje g.k.
potom njenih članov organizatorjev, isti pa bodo dobivali denarno pomoč od IO le v gotovini in Bonih.
3. Izvesti je treba na terenih veliko politično kampanijo
da se vsi nakupi in nabave plačujejo prvenstveno v Bonih.
4. Denar, ki se bo prejemal pri zamenjavi Bonov in bodo
izdani v ta namen tudi po gospodarskih komisijah, kot vsi
obračuni, popisne razpredelnice, poslani predlogi, ki se nanašajo na gospodarska vprašanja in spiski sprejete in oddane
intendantske opreme je treba poslati izključno na Osrednjo
g.k. na naslov T. V. 14 za 99.
Vsem političnim delavcem OF - AFŽ in ZSM
1. Vsi imenovani aktivisti naj aktivno sodelujejo in gredo
vsem gospodarskim komisijam pri njenih stremljenjih vsestransko na roko in sopomagajo naj ta delovni gospodarski
program, izvesti na terenih.
2. Mladini je treba dati nalóg da začne takoj nabirati
užitne gobe, ki se naj suše lipov cvet, jagode i.t.d.
3. Vse okrožne gospodarske komisije naj takoj pošljejo
spisek svojih gospodarskih aktivistov, ki so v komisijah z navedbo imena in njegovega okrožja in rejona ter vasi. To pa
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zato, da se bo vedela Narodna Osvobodilna vojska nanje obračati kadar pride na njih teren. Dolžnost gospodarskih članov komisij posameznih okrožij, rajonov in vasi je, da takoj
stopijo v stik z vsako našo vojaško edinico čim se pojavi na
njihovem terenu in jim oskrbi primerno odgovarjajočo količino hrane.
4. Da bomo mi prevoze kmetijskih proizvodov in pridelkov kot nabave intendantske opreme v redu izvršili, na določene kraje imajo možnost okrožni gospodarski člani komisij
se v tem svojstvu obračati na pomoč do prve vojaške edinice,
ki se nahaja na njihovem delovnem območju, z dovoljenjem
štaba vrhovnega poveljstva N. O. V.
5. Popis kmetijskih proizvodov in pridelkov se mora izvršiti na celotnem območju okrožja in pri vseh prebivalcih, ki
prebivajo v okrožju, nevziraje na njihovo politično opredeljenost pa četudi sodelujejo z okupatorjem in belo gardo in kot
take navesti z označkami političnega prepričanja na popisnih
razpredelnicah.
6. Do organizirane gospodarske komisije moramo istosmemo s tem delom na vasi organizirati ljudsko vaško samopomoč katere naloga je, da v sklopu gospodarske vaške komisije vodi prehrano celotne vasi in da uvede pomoč, bogatih
kmečkih gospodarjev na-pram revnim kmetskim gospodarjem.
Smrt fašizmu - svobodo narodu!
Žig:
OSREDNJA GOSPODARSKA
KOMISIJA PRI IO OF
Petrač2

3 Milan Skerlavaj.
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ŠT. 95
PISMO POKRAJINSKEGA POVERJENIŠTVA OF ZA GORENJSKO IN KOROŠKO DNE 20. JULIJA 1943 IZVRŠNEMU ODBORU OF>
Pokrajinsko poverjeništvo OF
za Gorenjsko in Koroško

pr. 10. avg. 43 št. 163

Položaj, dne 20. 7. 1943.
Izvršnemu odboru Osvobodilne fronte.
Dragi tovariši!
Kakor vse izgleda, še vedno nimate jasne slike, kakšno je
trenutno stanje pri nas na Gorenjskem. Mi smo redno pošiljali poročila v kolikor so veze delovale. Prvo poročilo je odšlo
6. 5. 432, drugo 5. 5. 43.3 v tretje smo pa poslali posebnega
kurirja 23. 6. 43.4, kateri je imel s seboj posebno pošto tudi
za Vas. Ker sem bil takrat odsoten - bil sem namreč na potovanju po okrožjih, bataljonih in četah - je obširno poročilo
poslal tovariš Matija5.
Naša organizacija OF je danes v silnem poletu, vse hoče
sodelovati in pomagati pri osvobodilni borbi, kar dejansko
tudi je, po pravici povedano: delo nam raste čez glavo. V poročilu z dne 9. 7. 436 sem podrobno opisal položaj naših gospodarskih krogov. Posebno poglavje je bilo namenjeno tovarišu Načetu (M)7, o katerem ste nam tudi poročali preko štaba
II. Operativne zone. Stvar je sicer malo drugačna, kakor ste
bili, Vi informirani. Zaenkrat Vam sporočamo samo to, da
nam škodovati ne more. Z razvojem Osvobodilne fronte smo
' Izvirnik je v ARS, Odd. II, sign.: AS 1670, IO OF, šk. 435/1. Številka
163 in datum prejema sta registratumi oznaki Izvršnega odbora OF.
2
Poročilo verjetno ni ohranjeno.
3
Glej Dokumenti, knj. 7, dok. št. 14, str. 46-47.
4
Glej Dokumenti, knj. 7, dok. št. 199, str. 611-614.
s
Maks Krmelj.
6
Glej dok. št. 41.
7
Ivan Miklavc - Nace.
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uspeli tudi tako, da tovariš Nace dejansko ne predstavlja ničesar, kar bi stvari škodovalo, obratno mora izvršiti to, kar je
v dotičnem rajonu ali okrožju v korist - zato skrbijo naši rajonski sekretarji kot trdni proletarci, da stvar ne zaide na
stranska pota.
O beli gardi Vam ne morem nič posebnega poročati izven
parih primerov, da so imeli gotovi, ljudje vezo z Dolomiti in od
tam prinašali nekaj belogardistične literature. Iste smo tudi
zasledili in nekaj že likvidirali. Prvotno je bil center bele garde
Škofja Loka, ker smo pa tam organizatorja te bande takoj
likvidirali, so se tudi tam po-skrili in ne samo to, nego so takoj pričeli iskati veze za sodelovanje pri OF sklicajoč se na to
in povdariajoč vsepovsod med civilnim prebivalstvom, da oni
z belo gardo absolutno nimajo opravka. Nekateri od teh so
pričeli to kazati tudi z dejanji t.j. v materialu in denarju. Kot
take jih nismo odbijali, ker se držimo načela: vsi Slovenci
morajo sodelovati pri OF - vendar budno pazimo na to, da ne
dobijo nikakšnih pozicij, zato skrbijo naši N00, OKOF in tudi
naša obveščevalna služba pazi na vsakega posameznika.
Zadnje poročilo iz okolice Št. Vida nam javlja, da se tam
snuje oziroma pripravlja nekaj organizirane belogardistične
bande. Vezo s temi banditi vzdržuje znani avtoprevoznik Magister, ki redno prihaja do svojih pajdašev in jim prinaša navodila. Tudi za nje bomo našli zdravila. Stvar je v teku. Pravkar smo sprejeli poročilo, da je nekaj fantov iz Črnega vrha
pobegnilo k beli gardi v Dolomite. Isti sopribežali oz. prišli
nazaj in pravijo, da bela garda ne sprejme nikogar več v svoj
sestav, nam pa se močno zdi, da jim Italijani ne zaupajo ničesar več.
Na splošno smo organizacijo OF od spodaj t.j. pri NOO
rajonskih odborih OF do okrožnih odborov OF izvršili. V zvezi
s tem smo nujno prišli do zaključka, da Vam moramo danes
staviti predlog za vzpostavitev Pokrajinskega odbora OF za
Gorenjska in Koroško.
1.) V to nas sili dejstvo, da Pokrajinsko poverjeništvo ne
zmore pri tem silnem poletu samo vsega reševati in delati.
2.) Z razširjenjem naše organizacije je nemogoče, da bi to
delo opravljala eden ali dva človeka. Povdarjamo pa še to, da
imamo posebne razmere, kakor morda nikjer v Sloveniji. Izgledamo nekako tako, kakor otok sredi morja. Dejstvo je tudi,
da danes sodelujejo najširše plasti Gorenjcev pri OF in temu
poletu je treba, da tudi mi sledimo z našo organizacijo.
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3.) Položaj je tak, da nas nujno sili, da razširimo ta odbor
s 3 - 4 ljudmi, ki bodo opravljali vsa tista pota kot legalci,
kjer mi ne moremo, kar bi stvari samo koristilo.
4.) Zato sposobne ljudi pa tudi že imamo, saj smo imeli
skoraj 1 leto dni časa, da smo lahko poiskali, kar je zdravega
in komu lahko zaupamo. Ljudi, katere Vam mislimo predlagati, so s svojim delom tudi dokazali, so ljudje, ki so stvari
Osvobodilne fronte do skrajnosti predani in pri narodu neoporečni.
S tovarišem Matijo sva se s temi kandidati za PO že tudi
sestala. V dvodnevnem razgovoru z njimi sva prišla do prepričanja, da so vredni, da se jih predlaga za PO OF. Pri razgovoru z njimi sva izvedela marsikaj, kar je bilo za nas novo. Dobili smo razne informacije in podatke, za kar prej nismo vedeli.
Pokrajinski odbor OF bi po našem mnenju izgledal takole:
Zaenkrat 5 članov in to: tovariš Lenart8, tovariš Matija, tovariš Edvard9, tovariš Janez10 in tovariš Lenart11. Zadnji je Korošec, kateri se nahaja v naši vojski že od meseca avgusta
lanskega leta kot dezerter iz nemške vojske. Trenutno se nahaja s svojim bataljonom na Koroškem kot odličen borec in
komandant. Da se bomo pravilno razumeli, Vam moram stvar
opisati malo natančneje: Tovariš Lenart se je takoj po svoji
dezertaciji javil naši edinici, ki se je takrat nahajala na področju Kokre, katera paje bila takrat še v sestavu I. Grupe odredov in po njem tudi kontrolirana. Po sklepu PK-aja smo poslali štabu I. Grupe sklep, da se ta skupina s 14 - 15 partizani
s tov. Lenartom na čelu pošlje na Koroško. Isto se je tudi zgodilo po našem sklepu. Slučaj je bil, da je tov. Lenart odpotoval z svojo edinico preko Kamniškega bataljona na novo odrejeno mesto. Kasneje smo pa izvedeli, da si lasti Kamniški
bataljon in Štajerska operativna zona, da so oni poslali tovariša Lenarta na Koroško.
Zaradi velikih možnosti in zvez, katere imamo s Koroško
je nujno, da nam daste tovariša Lenarta na razpolago za PO
kot zastopnika Koroške.
8
9

Jože Sluga.

Uredništvu ni uspelo ugotoviti pravega imena.
Janez Kmet.
11
Verjetno Franc Pasterk, kije medtem že padel. Glej Dokumenti, knj. 6,
dok. št. 59, op. 6, str. 152.
10

328

Tovariš Edvard je tisti obrtnik, katerega sem Vam že v
Dolomitih omenjal. Je star delavec pri OF že od vsega početka, je predan stvari, discipliniran in požrtvovalen. Izpričevalo
za to si je izstavil v Begunjah, kjer je bil zaprt in radi nezadostnih dokazov izpuščen.
Tovariš Janez je pa tisti, katerega ste pa že sami predlagali, doma v neposredni bližini tov. Matije.
K tovarišu Edvardu še sledeče: On pozna vse tiste ljudi s
katerimi je barantal znameniti tovariš Nace. S tem nam je
podana možnost, da jih odtegnemo uplivu tovariša Načeta,
kar bi stvari samo koristilo.
Za Jesenice in Kamnik bi pa ostalo odprto mesto in bi jih
pozneje kooptirali, ako nam boste dali za to pooblastilo.
Ker Vam ne moremo podati karakteristik v podrobnost
vsakega posameznika upava s tovarišem Matijo, da se zanesete na naju, da ne bova postavljala ljudi, ki ne bi odgovarjali
zadanim nalogam.
Smrt fašizmu - svoboda narodu!
Za Pokrajinsko poverjeništvo OF
Lenart Matic
Zadnje dni so Nemci svoj teror pojačali nad civilnim prebivalstvom, spet so uvedli sistem talcev za vsakega Nemca...ustrele 10 talcev. Do sedaj so nam že 2x po 10 mož nedolžnih ljudi, 2x po 8 za sabotaže streljajo. Kakor posnemamo
iz ... da še vedno niste dobili naših vojnih poročil zato vam mi
ponovno prilagamo en izvod.12

12

Besedilo od: Zadnje dni do konca je z roko pripisano na kopiji istega
dokumenta. Pripis je na dveh, s pikami označenih mestih nečitljiv (ARS, Odd.
I, sign.: AS 1502, IOOF, šk. 1, a. št. 1327).
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ST. 96
OKROŽNICA OKRAJNEGA KOMITEJA KPS ZA JUŽNO
PRIMORSKO DNE 20. JULIJA 1943 OKROŽNIM KOMITEJEM KPS ZA JUŽNO PRIMORSKO O MOBILIZACIJI1
OKRAJNI KOMITET KPS ZA JUŽNO PRIMORSKO
Položaj, dne 20. julija 1943.

NUJNO!

Vsem Okrožnim komitetom KPS za Južno Primorsko!
Dragi tovariši!
Fašistični banditi mobilizirajo naše Slovence in Slovenke,
da jim bodo služili kot topovsko meso na fronti ali pa kot
vprežna živina po italijanskih tovarnah. Ponovno so pričeli
pobirati naše slovenske fante in može, te dni pa so začeli s
pozivi deklet, ki jih hočejo prisilno zaposliti po južno in srednje italijanskih industrijskih centrih, ki so podvrženi stalnemu bombardiranju naših zaveznikov. Mi tega nikakor ne
smemo dovoliti, z vso vnemo se moramo vreči na delo, na
vsak način moramo doseči, da bodo slovenski fantje in možje,
slovenske žene in dekleta, odhajali k nam - v našo narodnoosvobodilno vojsko - ne pa se odzvali fašističnemu pozivu, ki
prinaša našim množicam samo smrt in največjo sramoto.
Vsak Slovenec, Slovenka, ki se danes odzove pozivu italijanskih vojaških oblasti, je izdajalec, kot takega ga bo narod sam
sodil.
Pozivamo vse okrožne, rajonske in terenske odbore, vse
ženske in mladinske organizacije OF, da izvrše pred narodom
svojo sveto dolžnost s tem, da rekrutirajo iz svojih vasi in
mest vse Slovence in Slovenke, ki nočejo iti v smrt za koristi
našega smrtnega sovražnika - fašizma.
Danes imamo najlepšo priliko, da izvedemo široko mobilizacijo vseh narodnih sil. Čas nam govori v prid, zato, dragi
tovariši, zasučimo rokave, vržimo se vztrajno na delo in mo1
Izvirnik je v ARS, Odd. II, sign.: AS 1638, Oblastni komite KPS za Primorsko, šk. 532/IV.
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bilizirajmo vse, kar se mobilizirati da, vse kar je sposobno
nositi puško. Ne smemo čakati, da nam sovražnik ugrabi naše najboljše sinove in hčere in jih pošlje na klavnico. Bodimo
mi tisti, ki bomo sovražnika prehiteli in mu iztrgali iz rok vse
pozitivne sile našega roda.
Preko naših zvez, kurirjev po stanicah, čet, ki operirajo na
našem sektorju, s pomočjo oddelkov Narodne zaščite, - ki so
dolžni oddati svoje najboljše moči v našo vojsko, - potom naših organizacij, nam bo omogočeno, da mobilizacijo izvedemo.
Z delom začnimo takoj, ne odlašajmo niti ure!
Pripravimo za novince dovolj hrane in čim več opreme, postavimo zasilne logorje, dokler jih oboroženo spremstvo ne
odvede v brigade. Sami se potrudimo, da bo delo res na višku, da bo smiselno organizirano, da ne bi prišlo do kakih
neugodnosti. Dali smo nalog vsem četam Kraškega bataljona,
da se stavijo vam na razpoloženje in pomagajo pri mobilizaciji. Tudi vi se s četami takoj stavite v zvezo, da ne bo potem
izgovorov zakaj mobilizacija ni uspela. To je trenutno najvažnejša organizacijska naloga.
Vse kar je sposobnega, v našo vojsko!
Fašistom niti enega našega tovariša in tovarišice!
Prav tako povedite kampanjo, ki se tiče žetve. Organizirajte po vaseh, da ne bodo naši ljudje oddajali fašistom svojih
pridelkov. Narede naj skupno magacine, ki bodo dobro napravljeni in varno skriti. Sadje naj suše, ga konzervirajo.
Fašistom niti zrna žita!
Fašistom niti enega krompirja, niti kilogram sadja!
O doseženih uspehih poročajte. Tovariši, smelo na delo!
Smrt fašizmu - svobodo narodu!
Žig:
za:
OKRAJNI KOMITET KPS ZA
JUŽNO PRIMORSKO
Rudo Brkine2

2

Rudi Mahnič.
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ŠT. 97
POROČILO IZVRŠNEGA ODBORA OF DNE 21. JULIJA
1943 VRHOVNEMU PLENUMU OF V LJUBLJANI O RAZVOJU NARODNOOSVOBODILNEGA GIBANJA1
Izvršni odbor
Osvobodilne fronte
slovenskega naroda
Št. 187/43 - K -

Dne 21. julija 1943.

VRHOVNEMU PLENUMU OSVOBODILNE FRONTE SLOVENSKEGA NARODA.
Pošiljamo Vam svoje tretje pismeno poročilo.2
1. Mednarodni položaj in njegov vpliv na naš domači
razvoj.
Razvoj mednarodnega položaja potrjuje napovedi, ki smo
jih zapisali v svojem poročilu 8. maja 1943. Angleškoamerikanska akcija v severni Afriki se je zaključila z očiščenjem afriškega kontinenta. Zavezniki danes obvladajo sredozemski morski prostor. Zavezniški desant na Siciliji izraža
med drugim dejstvo, da je pričela tudi v zapadnem delu angleško-sovjetsko-ameriške vojaške zveze dobivati prvo besedo
tista logika vojaškega dogajanja, ki po uspešnih vojaških operacijah terja nadalnje vojaške korake. Podlago za tak razvoj
predstavlja brez dvoma simptomična nemška onemoglost na
vzhodni fronti, ki jo je s heroizmom brez primere in s strateško ter taktično genialnostjo svojega vodstva izbojevala ruska
armada. Moč sovjetske armade je silovito porasla. Polom
nemške ofenzive na Bjelgorodskem in Kurskem sektorju da
dovolj jasno slutiti o neizčrpnih ruskih rezervah, ki se kopičijo za odločilne sovjetske posege.
Angleško-sovjetsko-ameriška zveza se je brez dvoma utrdila.
i Izvirna kopija je v ARS, Odd. II, sign.: AS 1670, IOOF, šk. 434/1.
Glej poročili dne 2. januarja 1943 v Dokumenti, knj. 5, dok. št. 7, str.
19 - 26 in dne 8. maja 1943 v Dokumenti, knj. 7, dok. št. 25, str. 72 - 79.
2

332

Na vidiku so ofenzivne zavezniške operacije velikega obsega. Vojna je prešla v svoje končno razdobje, kar najjasneje
izraža dejstvo, da obstajajo vsi pogoji za hitri zlom Italije.
Naivno bi seveda bilo prerokovati, kdaj se bodo osne sile
zrušile. Prav tako bi bilo naivno, če se ne bi zavedali, da je
Nemčija še vedno sposobna posameznih ofenzivnih sunkov.
Gre le za konstatacijo, da je iniciativa izrazito prešla v roke
združenih zaveznikov in da se pripravlja katastrofa osnih sil.
Glede na vojaško in politično situacijo Italije je na dlani, da je
zapadni del angleško-sovjetske-ameriške vojaške zveze v stanju tako katastrofo zelo pospešiti. Vojaški razlogi ga sami ob
sebi seveda silijo v pospešitev. Zaviralno lahko še vedno učinkujejo politični momenti, pri čemer mislimo na vplive tistih
reakcionarnih krogov v Angliji in Ameriki, ki iz znanih razlogov ne žele hitre vzpostavitve druge fronte. S tega vidika je
treba tudi motriti zavezniški desant na Siciliji. Zavezniški
desant na Siciliji brez dvoma odpira perspektivo za hiter zlom
Italije. Če se ta perspektiva ne bi v kratkem uresničila, temveč bi jo še vedno nadomeščalo zavlačevanje, bi se v tem brez
dvoma izražali zgolj omenjeni neugodni vplivi, ki pa so - in to
je danes že mogoče poudariti - v izrazitem nasprotju s splošnimi vojaškimi ter političnimi potrebami vseh zaveznikov.
Utrditev sovjetsko-angleško-ameriške vojaške zveze, izrazita vojaška in politična zagata osnih sil, dejstvo, da preti
Italiji neposredni zlom - vse to je povečalo mednarodno in
domačo veljavo Narodno-osvobodilne vojske in partizanskih
odredov Jugoslavije ter splošnega narodnoosvobodilnega gibanja v Jugoslaviji, čigar sestavni del je tudi naša Osvobodilna fronta. Precej mesecev je že, kar se je v demokratični angleški in ameriški javnosti onemogočila nezaslišana mistifikacija z Dražo Mihailovičem. Zgoditi pa se je seveda morala še
marsikatera sprememba v samem mednarodnem vojaškem in
političnem dogajanju, daje spoznanje demokratične angleške
in ameriške javnosti lahko povzročilo prve uradne ukrepe
angleških in ameriških vojaških ter političnih oblasti. Take
spremembe predstavljajo očiščenje severne Afrike, desant na
Siciliji in pa tista logika vojaškega dogajanja, ki nujno terja
nadaljnih vojaških korakov. Vprašanje realne vojaške in politične osvobodilne sile na Balkanu, zlasti pa v Jugoslaviji, je
tudi za Anglijo in Ameriko postalo neposredno, aktualno
vprašanje. Ker pa je taka realna sila v Jugoslaviji Narodnoosvobodilna vojska Jugoslavije, se je seveda zgodilo, da je Gla-
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vni štab angleško-ameriške armade za bližnji vzhod poslal v
nasprotju z vsemi belogardističnimi, mihailovičevskimi in
sredinskimi pričakovanji svoje vojaške misije v Vrhovni štab
Narodnoosvobodilne vojske Jugoslavije in v vse njene Glavne
štabe. V Glavnem štabu za Slovenijo se nahaja kot predstavnik Glavnega štaba angleško-amerikanske armade za bližnji
vzhod major Jones.3
Prihod angleško-amerikanskih misij predstavlja brez
dvoma veliko politično zmago za Narodnoosvobodilno vojsko
in partizanske odrede v splošnem, za Osvobodilno fronto pa
še posebej. Poročila, kijih pošilja major Jones Glavnemu štabu angleško-amerikanske vojske za bližnji vzhod in angleški
vladi, so take prirode, da si naša vojska in Osvobodilna fronta
boljšega spričevala, kakor tudi hujših obsodb belogardizma in
mihailovičevcev niti želeti ne moreta. Prvi rezultat teh neposrednih stikov so tudi topovi, ki jih je Narodnoosvobodilni vojski Slovenije z avijoni poslal Glavni štab angleškoamerikanske vojske za bližnji vzhod.
Mednarodni razvoj dogodkov je belogardizem končnoveljavno potisnil v katastrofalno zagato brez izhoda. Prav zaradi
tega poizkuša danes protinarodna reakcija presedlati na nove, formalno manj izdajalske, za zavezniški in domači svet
bolj sprejemljive postojanske, se pravi, na tako imenovane
sredinske pozicije.
2. Naše politične naloge in naša politična platforma.
Tako imenovani sredini, neposrednemu nasledniku bele
garde, velja potemtakem napovedati odločen boj z dveh strani. Po eni plati je treba pritegovati v naše osvobodilno gibanje
vse tiste omahljive sredince, ki so v stanju spoznati na temelju mednarodnih in domačih dogodkov pravilnost poti in politike Osvobodilne fronte. Po drugi plati pa je treba voditi političen boj proti tistim sredinskim politikom, ki bi radi v novih
oblikah nadaljevali Osvobodilni fronti sovražno početje bele
garde ter znova razcepili že tako težko preizkušeni slovenski
narod. Takoimenovano modro gardo mihailovičevcev, ki se je
že pojavila ponekod na terenu in ki prav povsod sodeluje z
Italijani - čeprav malo konspirativneje od bele garde - moramo razkrinkovati kot izrazitega naslednika bele garde.
V razkroj belogardističnih vrst, ki zavzema vse večji razmah, posega Osvobodilna fronta tako, da priteguje zavedene
3
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Glej dok. št. 3, op. 9.

in prisilno mobilizirane belogardiste v Narodnoosvobodilno
vojsko, dalje, da tam, kjer belogardisti še nočejo prestopati,
vsaj forsira odlaganje orožja ter odhajanje domov in na poljsko delo, in končno daje omogočila pogojno amnestijo tudi za
tiste belogardistične voditelje in komandante, ki takoj prenehajo z borbo proti svojemu narodu, njegovi vojski in Osvobodilni fronti. (Hkrati smo zaostrili svoj odnos do zakrknjenih
izdajalcev).
Politična platforma našega delovanja je naslednja: osvoboditev in združitev slovenskega naroda, nova, demokratična,
na narodni enakopravnosti temelječa Jugoslavija, zavezništvo
s skupnim angleško-sovjetsko-ameriškim taborom, borba
proti državljanski vojni, borba za omahljive sredinske elemente, omogočanje zavedenim in prisilno mobiliziranim belogardistom, ki spoznajo svojo krivdo, da popravijo svoj greh
nad narodom, politična borba proti tistim zakrknjencem, ki
[bi] radi na demokratičnih in sredinskih pozicijah reševali
zavoženi belogardistični voz.
Nov polet osvobodilnega gibanja je treba spričo mednarodnega in domačega razvoja stopnjevati v totalni odpor slovenskega naroda proti okupatorju. Razen v zaostritvi ofenzivnih
operacij naše vojske se naj tak totalni odpor izraža: a) v
kmečkem skrivanju pridelkov pred okupatorji; b) v sabotaži
vse produkcije, ki posredno ali neposredno koristi okupatorju; c) v množičnih manifestacijah slovenskega narodnega odpora proti okupatorju (prezir okupatorskih zastav, sabotaža
vseh okupatorskih prireditev od vojaških do "umetniških"
itd., itd.).
3. Nadaljni razvoj naše vojske.
Med našim zadnjim in sedanjim poročilom se je naša vojska razveseljivo razvila tako v organizacijskem, kakor v taktičnem pogledu. Uspešna nova mobilizacija in utrditev brigad
sta Glavnemu štabu za Slovenijo omogočili, da je osnoval dve
slovenski diviziji, od katerih obsega vsaka po nekaj brigad.
Taka koncentracija nam seveda dovoljuje operacije večjega
stila. Da so nam ravno ob snovanju divizij prišli izredno prav
angleški topovi, je več kot jasno.
Hkrati smo povsod na terenu pustili manjše partizanske
odrede in diverzantske partizanske grupe.
Velik problem predstavlja še zmeraj obutev in obleka za
našo vojsko. Prav sedaj pričenjamo v tem pogledu z intenzivno kampanjo med civilnim prebivalstvom.
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4. Polet na terenu.
Polet na terenu, o katerem smo vam že pisali, se nadaljuje. Vsepovsod beležimo tudi organizacijsko utrditev Osvobodilne fronte, Zveze slovenske mladine, Protifašistične ženske
zveze. Hkrati so pričeli terenski odbori Osvobodilne fronte
znova dobivati elemente slovenske narodne oblasti, ne glede
na vprašanje, ali gre za ozemlje, ki ga vojaško kontroliramo
mi, ali pa ozemlje, ki ga kontrolira okupator.
5. Sodelovanje med Izvršnim odborom in Plenumom.
Mnenja smo, da je spričo mednarodnega in domačega razvoja neobhodno potrebno, utrditi sodelovanje med Izvršnim
odborom in Plenumom in omogočiti aktivnejše poseganje Plenuma v vodstvo slovenske osvobodilne borbe. Prosimo Vas,
tovariši, da nam sporočite svoje mnenje in svoje sugestije
glede vseh splošnih in konkretnih vprašanj osvobodilnega
gibanja.
Smrt fašizmu - svobodo narodu!
Za:
predsednik: Žig: Osvobodilna fronta politični sekretar:
Josip Vidmar
slovenskega naroda Boris Kidrič
Izvršni odbor OF

ŠT. 98
NAVODILA IZVRŠNEGA ODBORA OF DNE 21. JULIJA
1943 POVERJENIŠTVU IZVRŠNEGA ODBORA OF ZA
LJUBLJANO1
Izvršni odbor
Osvobodilne fronte
slovenskega naroda
Št. 188/43 -K-

Dne 21. julija 1943.

POVERJENIŠTVU IOOF ZA LJUBLJANO.

' Izvirna kopija je v ARS, Odd. II, sign.: AS 1670, IOOF, šk. 434/1.
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1. Tovarišica Joža2, ki je prispela k nam, nam je dala ustno poročilo o položaju in delu v Ljubljani. Razen tega smo
prejeli Frančkovo3 pismo z dne 19. t.m.4.
2. Menimo, da ste dosegli znatne uspehe tako na političnem, kakor na organizacijskem področju po Vlastinem5 obisku pri nas. Kljub temu pa je treba ugotoviti, da polet osvobodilnega gibanja v Ljubljani ne napreduje v taki meri, kakor bi
bilo spričo mednarodnega in domačega razvoja dogodkov mogoče. Po našem mišljenju tiče poglavitni vzroki tega pri vas
samih, v vašem odnosu do nekaterih vprašanj, v vaših prijemih, deloma pa tudi v vaši nepravilni oceni nekaterih procesov. V naslednjem vam podajamo kritiko glede najbolj perečih
problemov.
a) V samem Poverjeništvu in vodečem aktivu Osvobodilne fronte se vse preveč bavite z Izjavo6 in z urejanjem medsebojnih odnosov na temeljih Izjave, vse premalo pa posegate
navzven in vse premalo pažnje posvečate vprašanjem, kako
vključiti najširše množice - zlasti sredinske - v nov polet
osvobodilnega gibanja. Kar se Izjave tiče, menimo, da pojmujete njene odločbe preveč šablonsko. Izjava je bila sestavljena
in podpisana zato, da poveže ustanovne skupine tako rekoč
"na življenje in smrt" za sedanjost in bodočnost, da torej med
ustanovnimi skupinami razčisti vsa bistvena vprašanja sedanjosti in bodočnosti slovenskega naroda že sedaj in da potemtakem zajamči slovenskemu narodu potrebno enotnost
ustanovnih skupin v OF. Dalje se Izjava nanaša - kot je znano - na ožji aktiv Osvobodilne fronte in bi bilo nepravilno,
prenašati jo na splošno politično linijo in množično delo
Osvobodilne fronte. Delati v ožjem aktivu v duhu Izjave pa ne
pomeni nič več in nič manj, kot ustvarjati na temeljih Izjave
čim tesnejšo enotnost aktiva, tako glede pogledov na bistvene
politične probleme, kakor glede perečih vprašanj borbe in
borbenih prizadevanj. Čim gre proces v smeri takega stapljanja, bi bilo seveda neumestno, mehanično in paragrafsko
določati v podrobnosti njegovo pot. Hkrati moramo iz našega
aktiva napraviti kar najbolj gibčne tipalke, ki bodo segle vse2
3
4

Lidija Šentjurc.
Franček Majcen.
Uredništvu ni uspelo najti pisma F. Majcna s tem datumom. Lahko gre
za napako in gre za pismo z dne 9. julija 1943. Glej dok. št. 40.
5
Mira Tomšič.
6
Gre za t.i. Dolomitsko izjavo. Glej dok. št. 3, op. 7.
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povsod, zlasti pa bodo sposobne krepkih in odločilnih posegov v sredino. Način dela je potemtakem treba presojati s
stališča procesov, ki se v množicah dogajajo in ki smo jih dolžni usmeriti v splošen polet osvobodilnega gibanja. Hkrati
seveda poudarjamo, da je treba prirejati čim več skupnih sestankov našega ožjega aktiva z namenom, da se ta aktiv čim
bolj zlije v eno. Jasno je, da tako zlivanje našemu aktivu ne
sme odvzeti stikov z njegovo periferijo. Če vso zadevo nekoliko
globje premislimo, vidimo, da gre danes vselej za isti problem:
čim tesnejša enotnost in čim večja istovetnost glede pogledov,
stremljenj in dela, - v aktivističnem jedru, sestavljenem iz
vseh ustanovnih skupin, hkrati pa čim večja gibčnost tega
jedra - v odnosu do periferije, se pravi do sredine. Z drugimi
besedami: naš stalni napor za enotnost aktivističnega jedra
na temelju Izjave se ne sme izroditi v nekakšno sektaško in
ekskluzivno družbo z omejeno zavezo, temveč mora izžarevati
navzven; dati nam mora sposobnost, da smo med množicami
gibčni in da lahko v sedanjem, objektivno zelo ugodnem razdobju, zajemamo vse, kar kakorkoli omahuje. Vaša enotnost
se naj v množičnem delu in na vaših sejah izraža prav v tem,
da boste skupno nastopali, skupno udarjali in seveda skupno
reševali vsa pereča vprašanja. Tak vaš skupen nastop nikakor ne pomeni, da ni dovoljeno udariti tudi "ločeno", kadar
"separaten" udarec koristi skupni stvari in je rezultat skupnega načrta ter skupnega sklepa.
b) Vse več se morate v Poverjeništvu baviti s procesi, ki
se danes vrše med ljubljanskim prebivalstvom spričo mednarodnega in domačega razvoja. Ne samo analizirati teh procesov in §tremeti za pravilnimi formulacijami, temveč predvsem
sklepati, kako bomo v te procese posegli, kako jih bomo vodili
v njihovih podrobnostih in v celotnem njihovem obsegu. Delo
Poverjeništva morate potemtakem politizirati, neposredno
organizacijsko delo v Ljubljani prepustite Okrožnemu odboru
in se omejujte zgolj na kontrolo tega organizacijskega dela in
na njegovo usmerjanje s političnih vidikov. Tako boste tudi
vzpostavili pravilnejše razmerje med Okrožnim odborom in
Poverjeništvom.
c) Mislimo, da ste premalo storili za razkroj in likvidacijo
sredinskega pojava.
Objektivna situacija je ugodna za nas in v bistvu nasprotna razmahu sredine. Če jim njihovi naivni triki uspevajo, je to
posledica naše pasivnosti v odnosu do tega vprašanja, neza-
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dostne naše objasnjevalne kampanje, pa tudi naših sektaških
stališe. Prvič in pred vsem ne smete vseh omahljivcev iz kulturnih in meščanskih plasti identificirati z zagrizenimi sredinci. Drugič ne smete sleherne faze njihovega nihanja identificirati že s končnoveljavno njihovo odločitvijo in končnoveljavno "sredinsko koncentracijo". Tretjič ne velja tolči po vseh
sredincih enako, temveč morate izrabiti tisti njihov del, ki je
trenutno najnevarnejši in tudi organizacijsko najsposobnejši,
da koncentrira okrog sebe vso sredino oz. belogardo, hkrati
pa tudi najbolj umazan in kompromitiran s svojim belogardizmom. Ta del pa so Mihailovičevi oficirji, cinični in prodani
banditi a la Novak7, Strniša8, Vošnar9 itd., itd. Dalje razni
politični tipi kot Zaje10, Pestotnik11, Beve12 in slični, ki so neposredno sodelovali z okupatorji in še sodelujejo, čeprav skušajo sedaj ubirati sredinske strune. Proti tem tipom, zlasti
proti oficirjem, morate voditi ogorčeno kampanjo ter jih osebno in imenoma razkrinkavati kot bivše in sedanje sodelavce
okupatorjev. Nenehno navajajte na političnih sestankih, v
vašem tisku itd. dejstva njihovega sodelovanja z okupatorji.
To je ena poglavitnih trenutnih nalog. Naj vam da VOS v tem
pogledu na razpolago kar največ podatkov. Pokažite javnosti,
na kakšnih tipih gradijo tudi "seriozni" sredinski politiki svojo
politiko. Dalje: smešite sredinske trike (mihailovičevsko prilaščanje partizanskih zmag, mihailovičevsko prilaščanje majorja Jonesa13 itd.). Pokažite množicam, kakšno slabost sredine razkrivajo ti triki. Napravite iz tega zares množično kam7

Karel Novak.
Marijan Sterniša - Pribina, jugoslovanski žandarmerijski poročnik. Bil
je četniški obveščevalec v Ljubljani, od aprila 1943 pri četnikih Karla Novaka
v Polhograjskih Dolomitih. Določen je bil za komandanta štajerskega četniškega bataljona, ki pa ni bil ustanovljen. Deloval je kot častnik v dolenjskem
in nato osrednjem četniškem odredu. Ujetje bil oktobra 1943 v Grčaricah in
od izrednega vojaškega sodišča glavnega štaba NOV in POS 11. oktobra 1943
obsojen na smrt in usmrćen v Mozlju.
9
Pavle Vošnar - Vidmar, Bojan, kapetan kraljeve jugoslovanske vojske,
poveljnik prvega bataljona Legije smrti (kasneje MVAC) v Rovtah. Avgusta
1943 je prešel k četnikom, kjer je bil komandant bataljona. Ujetje bil oktobra 1943 v Grčaricah in od izrednega vojaškega sodišča glavnega štaba NOV
in POS 11. oktobra 1943 obsojen na smrt in usmrčen v Mozlju.
10
Dr. Marijan Zaje.
11
Dr. Pavel Pestotnik.
13
Ing. Ladislav Beve.
" William Jones, kanadski major, vodja britanske vojaške misije pri glavnem štabu NOV in PO Slovenije.
8
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panjo, poskrbite tudi za primerne epigrame, zafrkavanja itd.
Sploh se premalo trudite, da bi razkrili Mihailovičevo in sredinsko slabost tako v mednarodnem kakor v domačem pogledu. (Ko pišem slabost, vas seveda ne nameravam zavesti v
iluzijo, da nam niso nevarni. Postali bodo izredno nevarni, če
jih ne bomo pravočasno in pravilno tolkli, gre pa za tiste vrste
slabost, ki izhaja iz dejstva, da so sodelovali in še sodelujejo z
okupatorjem, madtem ko je naš moralno-političen kapital
ogromen). Tudi vaša ocena nove londonske vlade je bila zelo
sektaška. Vi ste poudarjali samo, da je prav tako reakcionarna kakor vse prejšnje, kar ve pri nas že vsak, a najbolje sredina sama. Pokazali pa niste slabosti, ki jo glede naše reakcije v inozemstvu razodevajo porodni krči vseh teh takoimenovanih vlad itd., itd. Dalje: neposredno in množično izkoriščanje oddaje londonskega radia, ki spričo situacije, kakršna
je doma in po svetu, govore hočeš nočeš za nas. Dalje: udarjajte po sredinski miselnosti in sredini kot pojavu - kakor
smo vam že naročili. Dalje: pri vsem tem pa še vedno vzdržujte stike s politično manj kompromitiranimi sredinskimi
voditelji a la Gosar14 itd. Najdite že vendar za to primerne
ljudi. Teh stikov seveda ne vzdržujte na taki podlagi, da bi jih
lahko oni v množicah izkoristili za dvig svoje avtoritete, temveč tako, da bodo množice, če zvedo za njih, razvidele, kaj vse
smo storili za vzpostavitev narodne enotnosti. V kratkem vam
pošljemo pismeni poziv IO takim sredinskim voditeljem. Pozvali jih bomo, naj prenehajo s svojim razdiralnim delom ter
jim na primeren način še enkrat ponudili roko. Poziv bo sestavljen tako, da jih bo temeljito razkrinkal, kadar ga bomo
objavili. Pred objavo pa boste morali oskrbeti njegovo vročitev
osebno v njihove roke in dobiti od njih odgovor.
Sploh: razvijte kampanjo, kakršne še ni videla Ljubljana
in bodite gibčni ter iznajdljivi. To je poglavitno.
3. Organizirajte v smislu poslednje naše okrožnice15 totalni odpor proti okupatorju in množične manifestacije takega
odpora. To je splošna naša dolžnost in splošna naša platforma, hkrati pa boste s tem sredino najučinkoviteje štrli. Totalni odpor proti okupatorju seveda popolnoma povežite z agitacijo za OF kot nositeljem in organizatorjem tega odpora.

14
15
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Dr. Andrej Gosar.
Glej dok. št. 62.

4. V današnji mednarodni in domači situaciji je izredno
važno, da pridejo k nam ven plenumaši in da nastopijo pred
domačo in zavezniško javnostjo s svojimi polnimi imeni. Gre
nam zato, da pridejo Hinavščina16, Mihin oče17 in polkovnikov
mecen18. Razen teh plenumašev želimo tudi avtorja19 prve
partizanske pesmi "Blegaš me bo čul, Krim odmev bo dal".
Storite vse, da se takoj podajo na pot. Njihove pomisleke glede starosti in bolezni energično odstranite. Mi bomo tukaj
osigurali njihovo sigurno bivanje in tudi zdravstveno oskrbo.
Poudarite jim, da gre v sedanjih odločilnih stvareh tudi za
njihovo soodločanje. Sedaj velja doprinesti, kar so narodu
dolžni. Organizirajte njihov siguren prehod. Vzemite stvar sila
resno in se zavedajte, da ste dolžni to doseči. Zato se podajte
takoj na delo. Razen tega, jim bomo še mi sami pisali20 po
svojih kanalih.
5. Kaj je z igralci in časnikarji, glede katerih smo pisali
Vlasti? Zavedajte se, da jih nujno potrebujemo! Podprite nas
čim bolj s take vrste ljudmi, kajti nam so sila potrebni, če
hočemo na vseh popriščih izvesti široko organizacijo in s tem
konec konca tudi vam pomagati vsaj v agitacij skem in propagandističnem pogledu. Oglejte se tudi za dobrimi in zanesljivimi fotografi in nam že vendar enkrat poskrbite čim več fotografskega materiala. Ne verjamemo, da bi ga v Ljubljani ne
bilo mogoče dobiti. Stvorite!!!
6. Da ne bo kakega nesporazuma glede naših kritičnih
pripomb: mi seveda znamo ceniti vaše delo in se zavedamo
vaših uspehov; gre pa za to, da v teh odločilnih časih iztisnemo iz sebe vse - mi in vi.
16
17
18
19
20

Franc Svetek.
Oče dr. Marijana Breclja, dr. Anton Brecelj.
Ing. Dušan Sernec.
Oton Župančič. Gre za pesem "Veš, poet svoj dolg?".
Predsednik izvršnega odbora OF Josip Vidmarje dne 21. julija 1943
naslovil na člane vrhovnega plenuma OF, ki so bili še v Ljubljani, pismo
sledeče vsebine: "Dragi tovariši! Izvršni odbor Osvobodilne fronte je prepričanja, da je naš politični in vojaški položaj tako zelo dozorel in da stojimo pred
tako važnimi dogodki in odločitvami, da nam je sodelovanje z Vrhovnim plenumom Osvobodilne fronte in njegovo soodločanje neogibno potrebno. Zaradi
tega Vas kot člana tega zbora nujno vabim, da zapustite Ljubljano in se
preselite v bivališče Izvršnega odbora. Prosim Vas, stopite nemudoma v stik z
našim Poverjeništvom, ki Vam bo pot omogočilo in pripravilo. S tovariškim
pozdravom! Smrt fašizmu - svobodo narodu! Za: Predsednik:" Izvirna kopija
je v ARS, Odd. II, sign.: AS 1670, IOOF, šk. 434/1.
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Smrt fašizmu - svobodo narodu!
Za;
politični sekretar:
Boris Kidrič
Žig: Osvobodilna fronta
slovenskega narodaIzvršni odbor OF

ŠT. 99
PISMO IZVRŠNEGA ODBORA OF DNE 21. JULIJA 1943
POVERJENIŠTVU IZVRŠNEGA ODBORA OF ZA LJUBLJANO1
Izvršni odbor
Osvobodilne fronte
slovenskega naroda
Št. 185/43 - K -

Dne 21. julija 1943.

POVERJENIŠTVU IOOF ZA LJUBLJANO.
Z današnjo pošto vam pošiljamo politična navodila2, poročilo Vrhovnemu Plenumu3, povabilo za plenumaše4 in dve
okrožnici5. Poročilo za Plenum izročite oz. pokažite vsem plenumašem, povabilo na prihod k nam pa samo tistim, ki so v
našem pismu imenovani6. Istočasno vam pošiljamo tudi dva
privatna pisma na našega pesnika7, katera mu takoj in po
zanesljivi poti izročite. Obenem vas prosimo, da se obrnete na
njegovo osebno zdravnico, ki naj vam da točno poročilo o nje1
Izvirna kopija je v ARS, Odd. II, sign.: AS 1670, IOOF, šk. 434/1.
2 Glej dok. št. 98.
s Glej dok. št. 97.
4
Glej dok. št. 98, op. 20.
5
Verjetno gre za okrožnici izvršnega odbora OF z dne 14. in 18. julija
1943. Glej dok. št. 62 in št. 85. '
6
Gre za Franca Svetka, dr. Antona Breclja in ing. Dušana Serneca.
7
Oton Župančič. Pismi verjetno nista ohranjeni.
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govern zdravstvenem stanju. To njeno poročilo, skupaj z poročilom kako ste opravili misijo pri plenumaših, nam pošljite
čim prej. Za nas je važno, da za časa in vse dobro pripravimo
za njihov prihod.
Ponovno vas prosimo, da nam pošljite kaj denarja. Zdaj
pa je že čas, da se Ljubljana tudi v tem oziru izkaže.
Smrt fašizmu - svobodo narodu!
Za:

org. tajnik:8

ST. 100
PISMO ČLANA IZVRŠNEGA ODBORA OF ZORANA POLIČA
DNE 21. JULIJA 1943 ČLANU POVERJENIŠTVA IZVRŠNEGA ODBORA OF ZA LJUBLJANO DRAGU PUSTIŠKU1
21. 7.43
Dragi Salvo!2
Prejel sem tvoje 6. pismo3 z dne 8. 7. Moram priznati, da
je to pismo, ki me je oz. nas vse doslej najbolj razveselilo.
Kaže namreč, da ste se otresli neke more in da že sami trezno
gledate na ves razvoj. Bal sem se, da vam bodo medsebojni
odnosi delali večje težave. Po tvojem pismu pa posnemam, da
ste tudi tu že našli pravo mero. Pri stvari bodo pa še prav
posebno pomagala pisma, ki jih bo prejela Soča4. Želim samo,
da bi res trezno peljali stvar in usmerjali svoje sile predvsem
navzven v širino, ker danes nam je to potrebno ob silnih poizkusih sredine, da zapelje čimveč ljudi na svoje oportunistične poti, navznotraj pa le v toliko, kolikor je potrebno najožje
* Dr. Marijan Brecelj.
liča.

1

Izvirna kopija je v ARS, Odd. II, sign.: AS 1743, Osebni fond Zorana Po-

2

Drago Pustišek.
Glej dok. št. 35.
Mira Tomšič - Vlasta.

3
4
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naše ljudi prepričevati o nujnosti take poti. Mislim, da boste s
takšnim delom tudi dokončno likvidirali vse domneve P[artije]
o neki naši posebni poti.
Res ne pozabite, daje sedaj najvažnejša borba za omahljive in sredinske množice. Bela garda je doigrala. Sedaj vstaja
modra in si išče opore z navezovanjem na Zaveznike. Tu morate krepko udariti. Ljubljana je in bo važen činitelj. Kar se
tiče "sokolskih" izdajalcev, sem poslal na Francka5 dva članka, ki ti ju v prepisu dostavljam. Čimpreje naj jih objavijo v
poročevalcu. Članek "Stare metode6 ... lahko izdate tudi v
obliki letaka. Če bo treba napišite še več člankov podobne
vsebine oz. pišite nam, če jih še rabite. Tu namreč težko presojamo ali vam je v Ljubljani še kaj potrebno ali pa ne. Kmalu
bo tudi Andrej7 napisal nekaj, tako, da boste kar dobro založeni s temi stvarmi. Glejte pa, da dobe te stvari v roke tudi
taki, ki niso naši zanesljivi, ker je pravzaprav le njim namenjeno. (Članke sem poslal Frančku, ker je slučajno šla nanjga
pošiljka, dočim jaz nisem imel pripravljenega pisma.)
Imejte točen pregled o "naših" ljudeh in nam poročajte,
kako se kretajo. Posebno važne bodo njihove politične zveze.
Glede naših letakov nam sporoči kakšen odziv so imeli - isto
velja tudi glede člankov, ki ti jih v prepisu pošiljam.
Kar se Gorenjske tiče, sem mislil, da dobivate kakšne vesti po svoji redni zvezi. Predvsem nas pa zanima kako se drži
Ž.8 sam in če je zopet pogruntal kakšno novo. Mi namreč
prejemamo vesti od tam le po vojaški liniji, kar pa gre silno
počasi. Doslej o tem nismo dobili od vas nobenih poročil in
zato ne vem kaj misliš z vestmi, ki da jih imate od Mi-.
Glede Angležev je res da so prihajali k Mih[ailoviču] samo
na Hrvatsko oz. v Srbijo. Odkar pa so prišli k nam in se sami
prepričali o stanju, ni prišel k njim nobeden več, dočim k
nam stalno prihajajo. Pa tudi iz sprememb v poročanju lonndonskega radia lahko ugotovite, da se Angleži Mihailoviča
polagoma odrekajo. To je predvsem uspeh poročanja Angležev, ki so pri nas. (Pri tem mislim cel čas na celotno NOV in
PO).
5
6

Franček Majcen. Prepisa člankov nista priložena.
Članek: Stare metode vas ne bodo rešile! je v ARS, Odd. II, sign.: AS
1743, Osebni fond Zorana Poliča.
7
Josip Rus.
• Verjetno Zan - Ivan Miklavc.
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Če imate kakšne ljudi, ki bi bili pripravljeni iti ven, jih pošljite. Tu je ogromno dela. Seveda pa ne sme nihče misliti, da
gre na letovišče.
Iz poročila9, ki ga pošiljamo Pov. boš lahko posnel, kako
naša vojska napreduje. Dejstvo, da imamo danes že divizije,
jasno govori, da je postala naša sila tako močna, da je nobena
stvar ni sposobna uničiti. Ko se bodo naše divizije oglasile in
z debelimi cevmi posvetile okupatorju, ti bom poročal.
Čudim se, da nisi prejel Slavkotovih10 pisem. Škoda, ker
je bilo priključeno pismo za ata11.
Prav prisrčne pozdrave vsem!
ZDRAVO!

Mko12
P. S. Slavko prosi za vojaške knjige, pošljite sposobne juriste.«

ŠT. 101
PISMO ČLANA POVERJENIŠTVA IZVRŠNEGA ODBORA OF
ZA LJUBLJANO DRAGA PUSTIŠKA DNE 21. JULIJA 1943
ČLANU IZVRŠNEGA ODBORA OF ZORANU POLIČU1
Dragi Marko!2

21. VII. 43.

No sedaj ste nas pa res založili s pismi. Včeraj sem sprejel
Tvoja pisma3 od 4. VIL, 8. VII., 10. VII. in 12. VII. Poleg tega
pa še pismo naslovljeno na Majo4 od 6. VII., Drejčetovo5 pis9

Verjetno misli poročilo Vrhovnemu plenumu OF dne 21. julija 1943.
Glej dok. št. 97.
10
Alojz Vrhovec.
11
Dr. Viktor Murnik.
12
Zoran Polič - Marko.
15
Stavek je pripisan s črnilom.
1
Izvirnik, napisan s črnilom, je v ARS, Odd. II, sign.: AS 1743, Osebni
fond Zorana Poliča.
* Zoran Polič - Marko Skalar.
3
Glej dok. št. 20, 35, 46, 56.
•
Jelka Vazzaz. Glej dok. št. 26.
5
Franc Lubej. Pismo verjetno ni ohranjeno.
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mo Žanetu6 od 4. VIL, Slavkotovi7 pismi meni in Maji od 6.
VII. Torej kar osem pisem, ki so nas v marsičem utrdila, do
česar smo med našimi razgovori s tov. part[ijci] že sami prišli.
Razočarani pa radi mnogih pisem nismo, nasprotno zelo se
razveselimo vsakega Vašega pisma. Posebno sedaj, ko doživljamo tako velike dogodke, ko poskuša reakcija s poslednjimi
močmi še preokrenit položaj v svojo korist, moramo biti vsepovsod pripravljeni, moramo znati pravilno usmeriti ljudsko
mnenje, moramo postaviti OF zopet kot oblast in to delati s
podvojeno silo, da nas dogodki ne prerastejo. V ta namen pa
si moramo biti na jasnem v vsakem dejanju reakcije o celotnem njihovem in seveda tudi našem položaju, moramo si biti
na jasnem pa tudi o našem notranjem razmerju. Razčiščevanje naših odnosov je povzročilo pri nekaterih odpor. Treba se
je bilo mnogo razgovarjati in pri tem so se kresale misli (kot
praviš Ti) dokler nismo prišli vsi skupno do prepričanja, ki
ste nam ga Vi sedaj potrdili. Zato mislim, da ni nobena škoda, če smo se okoli teh odnosov nekoliko dalje vrteli, kot bi to
sicer zaslužili. Seveda so nam pri tem delu Tvoja prejšnja
pisma mnogo pomagala.
Ker sem Ti o zaključku naših razgovorov že poročal v prejšnjem pismu8 Ti bom sedaj odgovoril samo na nekatere stvari
v Vaših zadnjih pismih katere se mi zdi, daje treba razjasniti,
ker bi imeli sicer napačno sliko o našem mišljenju in delu.
V pismu od 10. VII. odgovarjaš na neko mojo opombo, da
je Soča9 predlagala, da se ne uporablja izraz sok. linija ampak
Sokolstvo. Ne spominjam se več kako sem v pismu to stvar
sporočil10. Napačno bi pa bilo misliti, da nam je to delalo neke
posebne probleme. Kot se spominjam, sem nekoč v pogovoru
z Vlasto omenil linijsko delo in ona je mimogrede omenila, da
bi bilo treba izraz linija pravzaprav črtati iz našega slovarja.
Uporabljalo naj bi se samo "Sokolstvo" proti čemur seveda
nisem imel pomislekov. Ko sem pa pisal pismo sem se spomnil tudi tega razgovora in zdelo se mi je, da ga moram sporočiti za vsak slučaj, če bi imeli Vi k temu kaj pripomniti.
Res je, da smo se na prvem sestanku s tov. part, branili,
da bi hodili rajonski delegati izmenoma na društvene sestan6

Viktor Repič.
Alojz Vrhovec. Pismi verjetno nista ohranjeni.
Glej dok. št. 88.
9
Mira Tomšič - Vlasta.
'° Glej Dokumenti, knj. 7, dok. št. 230, str. 703 - 704.
7

8
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ke to pa ne radi tega, ker bi smatrali to za poseg v svobodno
odločanje ampak, ker smo se bali, da bodo društva to napačno razumela, da ne bodo smatrala tega za sodelovanje ampak
za kontrolo, kar bi seveda dela ne pospeševalo, ampak celo
oviralo. Že tekom par dni smo pa te pomisleke zavrgli in bili
pripravljeni povezati društva tudi na ta način. Saj sem Ti že
par dni za tem v pismu11, v katerem sem Ti poslal sliko, sporočil svoje mišljenje v katerem sem že zastopal to stališče.
Prav tako sem to izjavil tudi na sestanku z našimi terenskimi
delegati, kjer je bil prisoten Jošt12 in takoj po tem sestanku
tudi Soči. Povezave pa nismo takoj izvršili, ker smo hoteli
društva prej pregledati in pripraviti.
Poudariti pa moram, da smo imeli pri reševanju tega sodelovanja vsi pred očmi edinole uspešnejše delo med nacionalno sredino, vštevši Boruta13 in Radota14, ki sta pa bila v
začetku pač prepričana, da se to delo na ta način ne bo najbolje reševalo. Videla sta v tem kontrolo nad našim skupinskim delom in smatrala, da bo to kvarno vplivalo na že vključeno članstvo in seveda tudi na pridobivanje novih. Tako gledanje je bilo seveda napačno in tudi silno nevarno. Posebno
ker sta v razgovorih z ostalim članstvom nehote širila tako
mišljenje. In tu je bila moja glavna naloga v vsem času razgovorov o sodelovanju, da namreč tako mišljenje v kali zatrem.
Zato sem imel številne razgovore z njima skupno pa tudi z
vsakim posameznim. Posrečilo se mi jih je prepričati še v dosti kratkem času. Tu moram opozoriti, da bi bil ves moj trud
zaman, če bi imela onadva kake sektaske ali separatistične
težnje ne pa res samo delo med sredino. Boruta sem na lastno željo in da bi ga še bolj utrdil v nujnosti takega sodelovanja poklical na razgovore s tov. part. In sedaj moram pribiti,
da smo si tudi v načinu sodelovanja popolnoma edini. (Zanimivo je, da sta v času ko sta smatrala tako sodelovanje za
kontrolo iz razgovora kateregakoli frontaša - sokola spoznala,
da je proti taki rešitvi, iz razgovorov s tovariši o katerih sta
mislila, da so part, pa, da so za popolno likvidacijo sokolstva.
Medtem ko sedaj ko sta spoznala potrebo takega sodelovanja
o tem ni več ne duha ne sluha. Parkrat sem jima celo nase11
12
13

Glej Dokumenti, knj. 7, dok. št. 174, str. 506 - 510.
Leopold Krese.
Janez Kramar.

• Rudolf Rudolf.
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del, kar si lahko spoznal iz nekega mojega prejšnjega pisma15,
v katerem sem Ti te govorice sporočil.)
V pismu Maji praviš, da se Ti zdi napačno urejevati odnose z predlogi. Ne vem, kako Ti je Maja sporočila naše predloge, toda, če si razumel iz njenega pisma ali pa mogoče tudi iz
mojim pisem tak način našega reševanja odnosov, je bilo napačno. Mi se nismo razgovarjali na podlagi nikakih predlogov.
Šele po razgovorih sem zbral posnetke iz razgovora in Vam te
sporočil kot naš predlog.
Pisma za Ata16 še nisem prejel! Nahrbtnik o katerem je
sporočala Maja je bil prvi nahrbtnik čigar prejem si že potrdil.
Upam, da Ti bom lahko v najkrajšem času poslal stvari za
katere si me prosil.
Letak17 sem prejel in sem ga dal kot vsa pisma tudi ostalemu vodstvu na vpogled. Vsi smo zelo zadovoljni z njim. Je
zelo udaren, oster in konkreten. Mislim, da je to eden najboljših naših letakov. Le nekoliko se bojim, da Ljubljana še ni
dovolj zrela za tak letak. Sicer je pa že zadnji čas, da razvoj
pospešimo.
Pravkar smo imeli sestanek Justin18, Žane in jaz. Prišli
smo do zaključka tudi pri sok. pomoči. Ostane kot smo že
predlagali.
Maja je dobila sporočilo, da je padla kurirka s pošto v N.
mestu. Ker je bilo med drugo pošto tudi njeno pismo Vam, v
katerem je bilo omenjeno tudi moje ilegalno ime, istega spreminjam in bom odslej Zidar. Pismu je bila priložena tudi statistika, ki je bila že nekoliko popolnejša od prve.
Pozdrav Tebi, Andreju19, Drejčetu, Slavkotu in ostalim sodelavcem.
Smrt fašizmu - svobodo narodu!
Marko Skalar

Zdravo!
Zidar20

15 Glej dok. št. 23, op. 7.
Dr. Viktor Mumik.
Misli letak: Sokolska Ljubljana. Glej dok. št. 20, op. 10.

16
17

'» Vladimir Krivic.
19
Josip Rus.
30
Drago Pustišek - Salvo, Zidar.
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ŠT. 102
PISMO OKROŽNEGA KOMITEJA KPS KAMNIK DNE 21.
JULIJA 1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA GORENJSKO1
Žig: peterokraka zvezda
OKROŽNI KOMITET
KAMNIK.

Položaj, 21. julija [19]43

Št. 1/43
PK-ju za Gorenjsko!
(tov. Matiju2 ali Jakobu3).
Sporočam vam, da sva prišla skupaj s tov. Veljkom4 dne
17. julija 43. On mi je prinesel pisma5, v katerih mi sporočate, da sem postavljen začasno za sekretarja OK-ja Kamnik.
Jaz pa se še ne čutim dovolj sposobnega za tako odgovorno
mesto, toda skušal se bom potruditi, da bom čim bolj zadostil
direktivam. V pismu mi tudi sporočate, da še niste prejeli
odgovore na "Vprašanja in direktive", čeravno semjih že pred
tremi tedni odposlal6.
Gotovo vam je znano glede opredelitve OK-ja Litija od
prejšnjega skupnega OK Kamnik. Radi tega se je prejšnje
ogromno kamniško okrožje precej zmanjšalo in ni potem potrebno toliko terencev, kakor stoji v vaših direktivah. Na teritoriju sedanjega OK-ja nas je delalo prej vsega skupaj 5 političnih delavcev. Za okrepitev političnega dela na terenu sem
potegnil iz bataljona, kakor sem vam zadnjič poročal 10 in
potem še 5 partizanov, s katerimi sem vršil politični kurz. Ta
kurz je trajal 14 dni in je bil končan ravno s prihodom tov.
Veljka, to je 17. julija 43. Izmed teh 15 tovarišev sta bila 2
1
Izvirnik je v ARS, Odd. I, sign.: AS 1489, Oblastni komite KPS za Gorenjsko, a. št. 1445.
» Maks Krmelj.
3
Oskar Savli.
4
Franc Kavčič. Pokrajinski komite KPS za Gorenjsko gaje poslal v kamniško okrožje za pomoč pri organiziranju mladine.
5
Pismo pokrajinskega komiteja KPS za Gorenjsko dne 6. junija 1943.
Glej Dokumenti, knjiga 7, dok. št. 130, str. 402 - 405.
6
Glej dok. št. 18 in št. 25.
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odrejena za delo v OK-ju Litija, ostalih 13 tovarišev pa smo
razposlali na razne sektorje našega okrožja. Skupno dela zaenkrat v našem okrožju 16 političnih delavcev. Cel teren tega
okrožja smo opredelili na pet rajonov. SEKRETARJI teh
rajonov so: MILAN7 za moravski (ima 3 politične delavce).
PAVLE8, za Zasavje do Mengša (ima 2 politična delavca). BORIS9 za tuhinjski rajon (ima 4 politične delavce). URH10 za
Kamnik in okolica (ima enega političnega delavca). MIŠKO11
za cerkljanski r. (ima enega političnega delavca). Tov. STANE12 se nahaja stalno pri meni in me v velikih slučajih nadomestuje. Radi tega bi predlagal, da njega potrdite (začasno)
za mojega namestnika, radi preobilnega dela. Vsi zgoraj imenovani rajonski sekretarji imajo direktne zveze z nami in z
vojsko. Z vojsko veze se šele urejujejo.
Meja med OK Litija in OK Kamnik poteka nekako od Save
pri Senožetah, čez Sv. Križ - Sv. Trojica in potem tam nekje
preko Limbarske /gore/. Zabiti so kar nekaki klini, kjer je
teren že obdelan in kjer so izgledi, da se bo dal lepo obdelati.
V splošnem meja absolutno ni prikladna. Jože13 je sekretar
OK-ja Litija in on je sam ne glede na naš OK določil mejo.
Zato želim, da se vi pomenite s PK-jem za Štajersko, sicer
sporočite to meni in bom jaz sam to skušal urediti.
Izdali smo naredbe na vse rajonske sekretarje za takojšnjo
mobilizacijo. Mobilizacija se bo pričela v teku enega tedna.
Vsi rajonski sekretarji in politični delavci so že prevzeli svoje
dolžnosti in se morajo najprvo upoznati s terenom, potem
bomo pa takoj začeli forsirati samo mobilizacijo in mobilizacijo.
Radio-tehnika v našem okrožju še nekam dobro funkcionira. Vsi sekretarji dobijo poročila in potem mora vsak v svojem rajonu razmnožiti. Tehnika kamniškega okrožja že precej
producira, toda ni še dokončno urejena. Tehnično vprašanje
bomo započeli sedaj reševati. Za ustanovitev rajonskih tehnik
je zaenkrat zelo težko, ker nam primanjkuje ciklostilov. Skušalo pa se bo napraviti rajonske tehnike opremljene samo s
7
8
9

Milan Janežič.
Pavle Ulčar.

Rok Korošec.
France Stenovec.
1 Stane Žerovnik.
13
Franc Bregar.
13
Ignac Sterlekar.
10
1
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pisalnimi stroji in s kakšnimi šapirografi za razmnoževanje
letakov. Seveda vse to, če se bodo za vse rajone dobili šapirografi. Sporočam vam, da tistih brošur oziroma letakov nismo
vseh prejeli. Prejeli smo samo zaznamovane letake na priloženem letaku. Na vsak način nam pošljite navodila za organiziranje VOS na terenu.
Z Veljkotom sva bila skupaj v bataljonu, kjer je Veljko zahteval mladince za teren. Bataljonski štab temu ni hotel ugoditi, ampak je moral Veljko pisati na štab zone. Veze med
vami in bataljonom bomo skušali kar najhitreje urediti14. Veze med nami in vami bodo najboljše in tudi najhitrejše kar
preko Mirana15.
Stanje v bataljonu je bilo zaenkrat precej slabo glede moralnega življenja v odnosu do žensk po četah. Ženske in moški so spali kar pomešani in tako se je zgodil slučaj, da smo
dobili na bolovanje nosečo 15 let staro dekle (partizanko).
Druga mati, ko je to zvedela, je zahtevala svojo hčerko iz partizanske edinice. Seveda smo jo prepričali, da to ne drži. Radi
takih in podobnih reči sem v bataljonu strogo zahteval, da
politkomisarji polagajo pažnjo na moralno življenje v kolikor
se da kontrolirati. Ugotovili smo, da se take stvari ne bodo
več širile po terenu, da spijo moški posebej in ženske posebej.
Drugače pa se bataljoni na precejšnji borbeno - moralni višini.
Kako je glede dela v bataljonu, mi natančno sporočite, ali
mi vršimo politično delo v Kamniškem bataljonu ali Štajerska, kakor ste pred par meseci odredili. Upam, da bom nadalnje odredbe in pojasnila kar najhitreje prejel.
Žig: peterokraka zvezda z znakom OF v sredini
SMRT FAŠIZMU-SVOBODO NARODU!

rešeno17

14
15
16
17

SEKRETAR:
Marjan16

Beseda "urediti" je pripisana s črnilom.
Miran Keršmanc - Rado.
Franc Zupančič.
Beseda "rešeno" je pripisana s črnilom.
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ŠT. 103
POROČILO OKROŽNEGA ODBORA OF RIBNICA - VELIKE
LAŠČE DNE 21. JULIJA 1943 IZVRŠNEMU ODBORU OF O
POLOŽAJU V OKROŽJU1
O. O. O. F. za Ribnico
Vel. Lašče

pr. 23. VII. 43.
št. 110
Na položaju, dne 21. VII. 1943

IZVRŠNEMU ODBORU OSVOBODILNE FRONTE SLOVENSKEGA NARODA
Poročilo o situaciji v okrožju.
Zelo bi vam bil rad poslal že preje obširneje in točneje poročilo, toda nikakor mi ni bilo to mogoče, kar prosim, da
vzamete isto na znanje.
To pa mi ni bilo mogoče radi tega ne:
Prvi in najbolj važen vzrok je ta, da bomo kar najbolj izkoristili priliko stikov z ljudmi iz krajev Sodraškega in Loškopotoškega rajona, kjer je sicer drugače zelo težko sestajati se
z ljudmi iz teh rajonov, predvsem iz Sodraškega. Zelo dobro
možnost imamo sedaj za sestajanje s temi ljudmi, ko kosijo v
planinah, v Veliki Gori in v Travni Gori.
Drugič sem ostal sam v okrožju ker je šel tov. Ciril2 na
kurz, in leži sedaj vse delo v okrožju samo na meni.
Radi teh navedenih razlogov vam tudi danes pošiljam samo bolj površno poročilo.
Sicer sem pa itak vse točno poročal osebno že tov. Jokelnu3, ko je šel pred kratkim tukaj skozi pred par dnevi in vam
je on o tem sigurno poročal. Ravno tako je tudi v bližini tov.
Ciril, kjer vam bo tudi on, oziroma vam je že poročal.

1
Izvirnik je v ARS, Odd. II, sign.: AS 1670, IOOF, šk. 435/1. Številka 110
in datum prejema sta registraturni oznaki izvršnega odbora OF.
2
Matija Maležič.
3
Franc Popit. O položaju v okrožju Ribnica-Velike Lašče je poročal na seji izvršnega odbora OF dne 22. julija 1943. Glej dok. št. 105.
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Od zadnjega poročila4, pa do danes se na organizacijskem
polju ni skoraj nič izpremenilo, samo v toliko, v kolikor smo
reorganizirali rajonske odbore in to:
Za rajonski odbor OF Barje smo postavili dva ilegalca in to
tov. Čufita5 za sekretarja in tov. Jokiča6 za člana, dosedaj sta
bila oba na terenu v rajonu Barje, kjer do sedaj sploh ni bilo
postavljenega pravega rajonskega odbora in so se potikali po
rajonu kot raztresene in razgnane ovce, kjer se niso videli
med seboj in se sestajali, po cele tedne, temveč so se zabili pri
vaseh pri naših zanesljivih ljudeh, radi česar je bila tukaj
potrebna nujna reorganizacija in oster nastop. V ta rajonski
odbor je pritegnjena tudi ena legalka in to tov. Vidka7. Tovariša Silnija8 in Brusa9 pa smo vsled njihove neaktivnosti in
nediscipliniranosti, potegnili iz terena ter poslali v brigado,
dasiravno nam pravzaprav primanjkuje političnih delavcev v
okrožju, toda držimo se načela bolje pet dobrih in aktivnih,
kot pa petdeset slabih in nediscipliniranih.
Na splošno je v tem rajonu še zelo šibka organizacija, kjer
pravih odborov postavljenih v tem rajonu sploh ni, ampak
imamo vezo največ potom samih zaupnikov. V kolikor pa je
postavljenih odborov, so pa bolj papirnati kot pa pravi odbori,
kot bi bilo to potrebno in se zahteva danes. V tem rajonu se
zadnje čase nahaja in dela majhne preglavice modra garda,
katera se nahaja v Iški vasi.
Istotako smo reorganizirali R. O. O. F. Vel. Lašče, katerega
predstavljata sedaj tov. Štefan10 in tov. Jovo11, oba ilegalca,
pritegnilo se pa bo v najkrajšem času tudi v ta rajon legalne
ljudi. Dosedanji člani tega rajonskega odbora so vsi taki, ki so
za brigado nesposobni in se je radi tega iste porabilo v tem
rajonu, za postranske posle, kot n. pr. enega smo postavili za
kuharja, drugega za nekakega intendanta, da bo skrbel za
hrano in drugi materijal itd. Še poleg tega pa je v Vel. Laščah
še nekak rajonski odbor za same Vel. Lašče in njihovo bližnjo

* Glej dok. št. 89.
5
Ivan Je ve.
Ivan Prime.
7
Vera Pozaršek.
8
Lojze Škraba.
9
Matija Škraba.
10
Franc Maležič.
11
Janko Rajakovič.
6
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okolico, v katerem pa so same legalke in še kar precej delavne.
Ker se je izkazalo, da je delo v Sodraškem rajonu pešalo
pred-vsem tudi radi neaktivnosti, nedelavnosti in nediscipliniranosti sekretarja tega rajona tov. Knola Vinkota (Aleša)
smo bili tudi v tem rajonu prisiljeni, da stvar čimprej uredimo. Radi tega smo dosedanjega sekretarja tega rajona tov.
Knola Vinkota, razrešili te dolžnosti ter tudi njega poslali v
brigado. Na njegovo mesto pa smo postavili za sekretarja tov.
Janeža Jožeta, dosedanjega namestnika polit. kom. 2. čete II.
bataljona U. B. L. Š., za katerega smo dobili namestnika polit, kom. tov. Pogačnika Toneta odobreno da lahko ostane pri
nas na terenu.
Ker je premeščen dosedanji sekretar Ribniškega rajona
tov. Štefan v rajon Vel. Lašče in ker ravno v tem rajonu posebno zadnje čase delo in organizacija zastaja, smo potegnili iz
rajona Loški Potok tov. Krištofa12, ki je domačin iz ribniškega
rajona ter ga postavili za sekretarja tega rajona. Namesto njega, pa smo pritegnili v rajonski odbor Loški Potok tov. Vrhovskega13, legalca iz Loškega Potoka, tako, da sta sedaj v rajonskem odboru OF za Loški Potok 2 legalca.
V prilogi vam pošiljam točen opis kako se je vršil sestanek
s plavogardistom14 v rajonu Vel. Lašče.
Prosimo vas, da nam sporočite, ako smemo izdajati poseben list za naše okrožje. Izdajali bi ga na 14 dni ali mesečno.
Ob prvi priliki vam pošljem obširneje poročilo.
Smrt fašizmu - svobodo narodu!
Žig: Ribniško-Laščanski
okrožni odbor OF

Fajdiga Janez

Sporočite ako lahko kupim mast po 100 Lir za kg, dobil bi
jo lahko okoli 40 kg, dalje iz katerega denarja lahko isto plačam, ali z denarjem menjanih bonov ali pa z denarjem od
narodnega davka in kam in kako naj isto oddam.
Janez
12

Stane lic.
Uredništvu ni uspelo ugotoviti pravega imena.
M
Opis ni priložen. Povzetje v poročilu izvršnega odbora OF dne 24. julija 1943 Glavnemu štabu NOV in PO Slovenije. Glej dok. št. 112.
13
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Pripomba:
Postavljen je tudi rajonski iniciativni odbor AFŽZ za Loški
Potok.15

ŠT. 104
POROČILO OKROŽNEGA INICIATIVNEGA ODBORA ZVEZE
SLOVENSKE MLADINE (ZSM) ZA CERKNIŠKO OKROŽJE
DNE 21. JULIJA 1943 OKROŽNEMU ODBORU OF CERKNICA1
Okrožni Iniciativni odbor Z.S.M.
Cerkniško okrožje.

Na položaju 21. VII. 43.

Okrožnemu odboru O. F. Cerknica.
Pošiljamo Vam naslednje poročilo:
Okrožni Iniciativni odbor Z. S. M. seje sestal 21. VII. 43.
Sestavljen je iz treh članov. Sekretarka Julka2, blagajničarka
Marta3, članica Justina4.
R. I. O. Ložka dolina: Formiran je R. I. O. iz treh članov.
Sekretarka R. I. O. tov. Micka5 ilegalka, tov. Bogo6 ilegalec in
tov. Jelka7 legalka. Vaški I. O. postojajo v Babnem polju, Bukovici in v Ložu. V Podgori, Iga vasi, Viševku, Šmarati, Kozariščah, Podložu imamo mladinske zaupnike. V ostalih vaseh,
to so: Vrhnika, Markovec-Knežja njiva, Lož, Stari trg postojajo
odbori Z. S. M.
15

Besedilo je od "V prilogi" do konca pripisano s črnilom.
Izvirnik, napisan s črnilom, je v ARS, Odd. II, sign.: AS 1670, IOOF, šk.
435/1.
• Julka Mihelčič.
3
Mara Avsec.
4
Justina Koščak.
5
Marija Gregorio iz Vrhnike pri Ložu. Padla 10. septembra 1944. Podatek Toneta Avsca.
6
Bogo Krašovec.
7
Jelka Jelačin.
1
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R. I. O. Cerkniška dolina: V formaciji je R. I. O. Vaški odbori postojajo v naslednjih vaseh: Goričice, Lipsenj, Bloška
polica, Zelše.
Mladinske zaupnike imamo na Bločicah, Dolenji vasi, Dolenjem Jezeru, odbori Z. S. M. so na: Gorenjem Jezeru, Lipsenju, Žerovnici, Grahovem, Martinjaku in Cerknici. Organiziramo pionirje.
R. I. O. Bloška planota: Formiranje R. I. O. iz treh članov.
Vaški odbori so v naslednjih vaseh: Ravniku, Sv. Trojica,
Strmca in Bočkovo. Mladinske zaupnike imamo v Vel[ikih]
Blokah, Ulaka, Škufče. V ostalih vaseh postavljamo veze.
R. I. O. Vidovsko-Begunjski: Vaški odbori so v: Benetih,
Hribarjevo, Ponikve in v Cajnarjih. V ostalih vaseh imamo
zaupnike.
Delo mladine: Zbiranje hrane, obleke, skrb za nabavke,
širjenje literature, trošenje letakov v sovražnikovih postojankah in drugo.
Glede nabiralnega tedna "Vse za našo vojsko" Vam zaenkrat ne moremo poslati točnega poročila, ker ni še točnega
pregleda. Tudi pri nabiranju cvetja (zdravilnega čaja itd.)
mladina tekmuje med seboj.
Mladina vrši sestanke in skupno predelava našo literaturo.
Mladina ima tudi veliko zanimanje za dopisovanje v naš
list "Mladina". Poslali smo v kratkem času 5 dopisov.
Prirejamo tudi mladinske konference, tako se je vršila
konferenca 18. VII. pri Sv. Vidu, ki se jo je udeležilo 9 članov.
Na konferenci smo razpravljali naslednje:
Ves razvoj O. F. do danes, Mladina v Jugoslaviji, naloge
mladine v današnjem osvobodilnem boju, mladina v Sovjetski
Zvezi i. t. d.
Mladina Cerkniškega okrožja je poslala protestno resolucijo8 škofu Rozmanu glede odloka proti tov. dr. Mikužu, katero Vam pošiljamo.
Smrt fašizmu - svoboda narodu!
Za Iniciativni odbor Z. S. M.
Cerkniško okrožje
Julka Marta Justina
« Izvirnik protestnega pisma z dne 21. julija 1943 ljubljanskemu škofu
dr. Gregoriju Rozmanu zaradi suspenza dr. Metoda Mikuža je v ARS, Odd. II,
sign.: AS 1670, IOOF, sk. 438/1.
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ŠT. 105
ZAPIS SKLEPOV SEJE IZVRŠNEGA ODBORA OF DNE 22.
JULIJA 19431
Seja 22. VII. 1943. Manjkajo: Gašper2, Drejče^, Luka4,
Krištof*.
I. Poročilo inštruktorja IOOF tov. Jokla' 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. Tinetom7 in da
skupaj z njim uredi organizacijo v Grosupeljskem okrožju.
Tov. Peter8 poroča, da bodo tov., za katere je Ribniško laščansko okrožje predlagalo, da se iz vojaškega posla premeste
na političen9, napoteni na odrejena mesta.
MihaB.10

1

Izvirnik je v ARS, Odd. II, sign.: AS 1670, IOOF, šk. 432/1.
Tone Fajfar.
3
France Lubej.
4
Franc Leskošek.
5
Edvard Kardelj.
6
Franc Popit.
7
Janez Stanovnik.
» Boris Kidrič.
9
Glej dok. št. 89.
10
Dr. Marijan Brecelj.
3
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ŠT. 106
ZAPISNIK SEJE SEKRETARIATA OKROŽNEGA ODBORA
OF ZA KOČEVSKO OKROŽJE DNE 22. JULIJA 19431
pr. 27. VII. 43.

št. 120.

ZAPISNIK
seje sekretarijata Okrožnega odbora O. F. za kočevsko
okrožje
na položaju dne 22. julija 1943.
Navzoči člani tov.: Zalar2, Polič3, Pantar4 in Dekval5.
Dnevni red:
1. Poročilo o političnem delu v času od zadnjega sestanka
sekretarijata.
2. Dopis raj. odb. Mozelj radi zaplembe imovine tov. Hrovata.
3. Priprava resolucij v zadevi škofovega odloka proti ver. ref.
Mikužu6.
4. Slučajnosti.
K točki 1.- Tov. sekretar poda poročilo o stanju v dolini
Kolpe. Pred par dnevi se je v Goršetih na hrv. strani pripetil
incident. V železniške delavnice so vstopili štirje delavci iz
Goršetov v delo kot nekaki stavkokazi, med njimi je bil eden
ključavničar. Opozorilo se jih je, naj prenehajo z delom za
okupatorja in ko opomin ni zalegel, je hrv. part, oddelek poizkusil mobilizirati predvsem onega ključavničarja. Poskus se
ob odporu vse vasi ni posrečil in so pri tem baje padli vzkliki:
"Živeli ustaši! Dole komunizam! Dole partizani!", vendar to ni
točno preverjeno. Razpoloženje v tej vasi je sredinsko. Tov.
sekretar je posredoval pri delavcih, da opuste delo za okupatorja na železnici. Vojaška komanda bo najbrž pustila stvar
pri miru, dokler se razburjenje ne poleže. V Lazih je bil včeraj
1

Izvirnik je v ARS, Odd. II, sign.: AS 1670, IOOF, šk. 435/1. Številka 120
in datum prejema sta registraturni oznaki izvršnega odbora OF.
2
Alojz Zalar.
3
Radko Polič.
4
Jakob Pantar.
5
Ciril Dekval.
6
Dr. Metod Mikuž. Glej dok. št. 79, op. 6.
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terenski sestanek zaupnikov. Bega nima tu nikogar na svoji
strani. Vzpostavljene so veze v dolini Kolpe in odrejeno je zbiranje za našo vojsko. Pojačanje okupatorjevih posadk ni prišlo nikamor, razen v Koprivnik, kjer je na novo prispelo baje
50 mož. Pred par dnevi se je v Poljanski dolini pojavil agitator
Bege, ki pa ni uspel in je čez dva dni izginil. Župan Kapš je še
vedno zanesljivo naš. Župnik Jare v Starem trgu paje menda
izpremenil svoje mišljenje in je dal neke izjave, ki pa še niso
kontrolirane. N. O. O. v Blaževcih in Stefancih je tačas v pregrupiranju.
Tov. Tone poroča o političnem položaju v banjaloškem rajonu. Ustanovljen je trinajsti terenski odbor, vendar so ti odbori premalo široko aktivni. Sedaj pri pobiranju prispevkov za
našo vojsko naj se dela za izgraditev notranje moči terenskih
odborov. R. O. je okrnjen radi aretacije dveh članov. S tov.
Feliksom7, ki je bil tja premeščen, bo R. O. mnogo pridobil.
Pomanjkljivost je bila tudi, ker so bili aktivisti preveč cepljeni
in razdeljeni ter ni bilo enotnosti. Odslej bodo imeli vsak teden zbor, ilegalci in legalci. Prvi zbor bo 27. tm., s strani 00.
se delegirata tov. Zalar in Polič. ZSM ima Raj. inic. odbor 5
članov (sekretarka tov. Zdenka8), razdelili so delo po sektorjih. Obstoja 10 inic. odborov, trije so pa radi aretacij odpadli.
Zajet pa je v organizacijo ves rajon, razen vasi Krkovo in Vrh.
Mladina nabira hrano, cvetje in dr., pripravlja kulturne prireditve, dopisuje v mlad. list in dr. AFŽ ima raj. inic. odbor 4
članic, vendar je še premalo utrjen. Razdelili so si delo po
sektorjih in vaseh. Aretiranih je bilo 13 oseb iz Banjaloke in
okolice. Bega se nikjer ne pojavlja, sredina ne nastopa odkrito, razen z raznimi verskimi vajami. R. O. dobil nalogo, da
skuša tudi te ljudi pridobiti. Radi nereda pri nabiranju hrane
v rajonu, je raj. odbor sklenil, da se bo hrano oddajalo le po
predhodnem odobrenju istega odbora.
K točki 2.- Rajonski odbor Mozelj je poslal dopis, v katerem zahteva zaplembo imovine Ivana Hrovata. Obleko se bo
razdelilo po logorjih, orodje pa uporabilo v kolektivu, kolo naj
se proda, izkupiček pa porabi za kritje naročnin, ki so šle v
izgubo ob Hrovatovi aretaciji. Odbor sklene, da se kazenske
odgovornosti imenovanega ta čas ne more ugotoviti, radi česar se imovine ne more zapleniti. Da pa se stvari ne uničijo v
7
8

Feliks Razdrih.
Uredništvu ni uspelo ugotoviti pravega imena.
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slabi shrambi, se imovina na podlagi zapisnika zaseže, odda
rajonskemu odboru, po ugotovitvi krivde pa se, ali zapleni, ali
pa lastniku povrne škodo v denarju. Odbor bo še nadalje zbiral dokaze o krivdi Ivana Hrovata9.
K točki 3.- V zadevi škofove prepovedi izvrševanja duh.
poklica verskemu referentu PO tov. M. Mikužu je Okrožni
odbor že sprejel resolucijo, enako tudi zbor pristašev v dolini
Kolpe. Enake izjave so bile sprejete v banjaloškem rajonu,
dočim za Kočevsko Reko in Stari trg še nimamo poročil.
K točki 4.- Glede izplačil podpor članom okrožnega odbora
in aktivistom se sklene, da prejemajo isti do nadaljnjega sklepa mesečno 200 Lir podpore, člani zaščite pa po 100 Lir. Zadeva preskrbe aktivistov v banjaloškem rajonu pa se bo obravnavala na prihodnji odborovi plenarni seji.-Predlaga, da se
mesto posebnih poročil pošiljajo I. O. sejni zapisniki ali pa se
za poročilo sestavi najprej koncept, kateremu odborniki pripišejo svoje pripombe, nakar se isti šele odpošlje. Sprejeto soglasno.
Smrt fašizmu - svobodo narodu!
Okrožni odbor O. F. za kočevsko okrožje,
na položaju dne 23. julija 1943.
Člani sekretarijata:
Sekretar:
C. Dekval
Alojz Zalar
Polič Radko
J. Pantar
Okrožni odbor OF. za Kočevsko okrožje
Na položaju dne 23. julija 1943
Izvršnemu odboru OF. Slovenskega naroda.
V vednost.
Za okrožni odbor OF.
sekretar
Alojz Zalar.

9

15.
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Sum o krivdi Ivana Hrovata"je bil neutemeljen. Glej dok. št. 28, op. 7 in

ŠT. 107
PISMO OKROŽNEGA KOMITEJA KPS ISTRA - TRST OKOLICA DNE 22. JULIJA 1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU
KPS ZA PRIMORSKO1
Okrožni komitet KPS - Istra - Trst okolica.
Položaj, dne 22. julija 1943.
Pokrajinskemu Komitetu KPS za Primorsko tov. Severju.2
V prilogi pošiljam prepis pisma3, ki sem ga poslal na štab
III. bataljona bivšega Južnoprimorskega odreda. Iz kopije je
razvidno za kaj se gre. Pripominjam pa, da še vi s svoje strani
sporočite vsem partizanskim edinicam in terenskim odborom
KPS o postopanju v takih primerih. Ko smo zaslišali dotičnega tovariša se je pritožil, da ni bil dosti poučen o vseh nalogah, ki jih ima vsak posamezen partizan. Povrhu tega so ga
pa gledali v četi z mržnjo v srcu, češ vsi Italijani so enaki!
Včeraj sem bil na sestanku z dvema tukajšnjima župnikoma. Izjavila sta, posebno pa še eden izmed njiju, da se popolnoma strinja s programom OF in so pripravljeni na reforme, katere bodo v korist slovenskemu narodu in delovnemu
ljudstvu. S takojšnjo oboroženo akcijo pravi, da bomo zasigurali eksistenco slovenskemu narodu. Do Partije zavzema čisto
lojalno stališče in občuduje komuniste kot narodne junake in
vsa zahvala, da gre ravno njim, da smo dosegli take uspehe
na mednarodnem polju.
Delavstvo, ki je organizirano v OF in člani KPS, ki delajo
po tovarnah v Miljah, Zavijah in Trstu, vrše dnevno sabotažo
v tej ali oni obliki, n. pr. v ladjedelnici v SV. ROKU v Miljah je
eden sodrug vrgel neke kose železa med stroje, da je bilo prekinjeno za teden dni na oddelku, kjer je delalo 25 ljudi - škoda ogromna; itd.
1
Izvirnik je v ARS, Odd. II, sign.: AS 1638, Oblastni komite KPS za Primorsko, šk. 532/V.
3
Šifra za pokrajinski komite KPS za Primorsko, za Antona Veluščka Matevža.
3
Kopija pisma štabu III. bataljona in bataljonskemu Partbiroju bivšega
Južnoprimorskega odreda z dne 19. julija 1943 je v ARS, Odd. II, sign.: AS
1638, Oblastni komite KPS za Primorsko, šk. 532/V.
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Vsa ostala poročila pošiljam na Okrajni Komitet za J. P.
Smrt fašizmu - svobodo narodu!
S tovariškimi pozdravi:
Vidko4
Prilogi:
P. S. Letak5, ki je priložen, so dobili delavci, kateri delajo v
železarni v Trstu na dnu vagona s premogom, ki je bil poslan
iz Nemčije (več paketov). Sporočite mi kakšna je dotična organizacija, ki je podpisana.

ŠT. 108
PISMO OKRAJNEGA KOMITEJA KPS ZA JUŽNO PRIMORSKO DNE 22. JULIJA 1943 SEKRETARJU OKROŽNEGA
KOMITEJA KPS KRAS AVGUSTU DUGULINU1
Okrajni komitet KPS za Južno Primorsko
Položaj, dne 22. julija 1943.
Sekretarju OK KPS KRAS, tov. Maksu Potokarju2, položaj.
Dragi tovariš Maks!
Prvo, na kar te opozarjamo je, da moraš stvar urediti tako,
da boš našo in pošto PK-ja sprejemal takoj, ne sme se ponoviti slučaj, da Te naša nujna pošta čaka po 10 dni na stanici št. 133. Ta Tvoj postopek ostro obsojamo, v današnjih
dneh je to direktno sabotaža dela. Pošto moraš sprejemati
čimpreje, ako greš na pot, moraš imeti s karavlami zmenjene
javke, kjer boš pošto hitro prejemal.
«5 Vidko Hlaj.

Letak ni priložen.
i Izvirnik je v ARS, Odd. II, sign.: AS 1733, Okrožje Kras, šk. 616/IV.
Avgust Dugulin.
Kurirska postaja P-13 je bila na Krasu. Glej: Zakonjšek, Partizanski
kurirji, str. 305.
2
3
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Tvoje okrožje razdeljujemo na dve samostojni okrožji:
Vzhodni Kras, ki ga boš upravljal Ti in pa Zapadni Kras, ki ga
bo vodil tov. Branko4. Meja med obema okrožjema je: Nabrežina - Prošek- žel. proga pri Repentabru - ob nji vse kraje
vzhodno od proge, - meja z Ajdovskim okrožjem - cesta na
Storje - Sežano - do predmestij Trsta - na morje in nazaj na
Nabrežino. To bi bilo Tvoje okrožje - Vzhodni Kras.
Okrožje tov. Branka - Zapadni Kras pa bi obsegalo kraje
zapadno od Nabrežine - žel. proge od Repentabra proti Gorici
vse do sosednih centralnih okrožij.
Z delom je treba pohiteti, kajti večina še ni obdelana. Napraviti je treba program in obiskovati vse vasi, ne samo ene, ki
so že obdelane in dobre. Stavi se v zvezo s tov. Brankom, predaj mu zveze, daj mu nekaj literature in razmnožene direktive, ki smo Ti jih poslali v 2 izvodih, predelajte skupno vse
članke, direktive, ki vam jih pošiljamo mi ali PK5. Največja
napaka je, da se ravno direktive in članki, ki so nujno potrebni pri našem delu ne čitajo in podrobno študirajo. Zato tudi
potem nesporazumi pri delu. Tov. Branku dodeli tov. Gabra6,
politdelegata v 2. četi, ki se nahaja v bližini vasi, ki je znana
tov. Zarji7, kurirki. Ti pa obdeluj tvoje novo okrožje s tov. Danilom8.
Nujno in absolutno zahtevamo, da se nam dajo točni podatki, kateri tovariši sodelujejo v OK-ju, njihove karakteristike - sposobnosti. Prav tako nam javite podatke za Okrožni
odbor OF, Okrožni odbor ZKM, ZSM in SPŽZ. Odločno zahtevamo, da nam javite stanico, kamor bomo pošiljali našo pošto
in literaturo. Kar se teh stvari tiče, zahtevamo red!
Nesporazum imate s 1. četo, tov. politkom. nam javlja, da
ne pustite patrol v vasi, ki hodijo po hrano, prav tako, da jih
boste vrgli ven (ne vemo kam), ako se pripeti primer izdajstva
ala Cvetko9. V prvi vrsti je za delo čete odgovoren ravno OK,
torej Ti. Pošteno primi celico v 1. četi, da se bo zavedala svojih dolžnosti, da bo komandir in politkom. opravljal svojo dolžnost tako kot treba, potem se ne bo zgodil tak slučaj. Za
4

Anton Dolgan.
Glej pismo pokrajinskega komiteja KPS za Primorsko dne 27. junija
1943 v Dokumenti, knj. 7, dok. št. 214, str. 656-659.
6
Alojz Furlan.
7
Uredništvu ni uspelo ugotoviti pravega imena.
" Davorin •••.
9
Cvetko Grilanc - Nedeljko. Glej dokument št. 77 op. 23.
5
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anarhizem v četi ste odgovorni vi prav toliko ali še več kot
sam komandir in komisar. S tov. Strnadom10 sta po tej liniji
odpovedala. Sedaj popravljajta vaši napaki. Partija v četi se
mora pokoravati brezpogojno vašim odredbam - direktivam,
seveda morajo te biti na mestu. V vasi četa mora hoditi, od
zraka ne bo živela, seveda se to da urediti ponoči, na lep in
konspirativen način. Študirajte naše direktive in navodila PKja!
V ostalem dajemo nekaj navodil:
V zvezi s splošnim položajem in rastočo anglofilsko nevarnostjo, vas opozarjamo, da je treba nadaljevati s kampanjo v
duhu naše okrožnice11, ki smo vam jo poslali. Posvečati je
treba večjo pažnjo nalogi, da pritegnemo v OF in v Partijo čim
večje število pravih proletarcev. Zato moramo posvečati večjo
pažnjo industrijskim centrom, poiskati in pritegovati proletariat manjših podjetij, obrtniških delavnic itd., posvetiti več
pažnje raztresenim posameznim proletarcem - hlapcem in
služkinjam itd. Več pažnje je treba nadalje posvetiti ideološki
izgradnji partijskega članstva in kandidatov. Študirajo naj se
lažji članki12 (Komunisti in vera, Komunisti in kmetje, nato pa
poglavja tov. Stalina o Stranki). Kjer v partijskih celicah prevladujejo tovariši, ki so ideološko še daleč od dialektičnega
materializma, naj se začasno vrata v Partijo popolnoma zaprejo.
Za sektorje Kras, Ajdovščina in Pivka smo imenovali za
člana Okrajne komisije VOS tov. Romana13, vaši obveščevalci
naj mu gredo na roko. Glede okrožnice14, ki jo prilagamo pripravite vse potrebno, da se v vašem okrožju osnuje Okrožna
gospodarska komisija OF, ki bo imela naloge gospodarskega
značaja, kot doslej okrožni intendanti. Direktive še slede.
Glede financ ste prejeli direktive od PK15. Skrčite izdatke,
zneske posojila svobode s partčlanarino in partfondom nam
morate s točnimi obračuni in serijami posojil ali pa odrezki

10
11

Avgust Spacapan.
Gre za navodila pokrajinskega komiteja KPS za Primorsko dne 9. junija 1943. Glej Dokumenti, knj. 7, dok. št. 145, str. 437 - 440.
13
Glej zgoraj op. 5.
13
Uredništvu ni uspelo ugotoviti pravega imena.
M15 Glej dok. št. 44.
Okrožnica Pokrajinskega odbora OF za Primorsko dne 25. junija 1943
o finančnem poslovanju. Glej Dokumenti, knj. 7, dok. št. 202, str. 621-624.
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obveznic vsak mesec poslati. Na št. 13 se nahaja pisalni stroj,
pripravljajte potrebno, da si osnujete svojo tehniko.
Smrt fašizmu - Svoboda narodu!
S tov. pozdravi
Rudo16

Priloga: Kopija tov. Strnadu17
Za:

Žig: OK KPS za Južno Primorsko

ST. 109
POROČILO SEKRETARJA PK ZKMJ ZA PRIMORSKO
DARKA MARUŠIČA DNE 22. JULIJA 1943 SEKRETARJU
PK ZKMJ ZA SLOVENIJO STANETU KAVČIČU1
Na položaju 22. julija 1943.
Dragi tovariš Djuro!2
Prejel sem tvoj dopis dne 5. junija3, ter se takoj oglašam!
V opravičilo, da nisem do sedaj poslal nobenega poročila o
našem delu navajam dejstvo, da [se] nisem nahajal v Poverjeništvu4 temveč na južnem področju Primorske. To seveda ni
razlog za neporočanje prav radi tega sem pisal PK-ju da naj

16

Rudi Mahnič.
Priloge ni.
1
Kopija je v ARS, Odd. I, sign.: AS 1551, Zbirka kopij dokumentov •
komunističnem in delavskem gibanju, šk. 66. Podčrtave so narejene s pisalnim strojem. Poleg teh je še nekaj teksta podčrtanega z roko, kar je bilo narejeno verjetno naknadno, zato tega v tekstu ni. Tekst je očitno prepisal
nekdo, ki ni znal slovenščine, zato so v tekstu pogosti srbohrvaški izrazi in
težko razumljiva mesta.
2
Stane Kavčič.
3
Glej DokumenU, knj. 7, dok. št. 125, str. 387-388.
4
Poverjeništvo PK ZKMJ za Primorsko.
17

365

mi pošlje vsa poročila tov. Bojana5 in Nataše6, da sestavim
skupno poročilo za PK ZKM. Namesto poročila pa sem dobil
vest, da je tov. Bojan ranjen ter da se bo zdravil predvidoma
več mesecev, tov. Nataša pa, da je v brigadi Ivana Gradnika,
kjer da odlično dela. To je vse kar vem o delu ostalih članov
Poverjeništva, ter o mladinskem delu na ostalih področjih
Primorske. Zato bo moje poročilo v glavnem obsegalo moje
delo na južnem delu Primorske. Sedaj sem namreč na poti v
PK kamor sem pozval tudi tov. Natašo da se sestaneva.
Kar ti najbrž ni poznano je razdelitev Primorske na tri področja in sicer: severno, centralno in južno. Vsako od tih področij je sestavljeno iz 4-5 OK jev. Na čelu področja pa je
okrajni komitet. Južno podr. sastoji iz OK jev Kras, Materija,
Bistrica, Proka7 in Istra (slovenski del).
Mladins[keg]a dela v teh okrožjih skoraj ni bilo. Obstojajo
posamezni aktivi ZKM in sicer 14 po številu s približno 80-90
skojevcev, ter 13 odborov ZSM z nekaj nad 100 članov. Ti
aktivi niso med seboj povezani, ter so nekakšne pomožne
organizacije za zbiranje hrane, za zbiranje hrane in obleke za
našo vojsko. Vse je zelo ozko, ker so posamezni funkcionarji
napačno razumeli delo med mladino, ker niso pravilno
pojmovali vzgojno - borbenega značaja naših mladinskih organizacij. Tako na primer mladinka ki opravlja službo kurirke ne more biti oziroma ni potrebno da je organizirana v
Skoj-u ali ZSM! Tako in slično je bilo gledanje tovarišev okrožnih funkcionarjev na mladinske organizacije. Posledica tega
je bila, da so mladinci, ki se jih ni dalo porabiti za nobeno
delo postali člani ZKM ali ZSM. Mladinci, ki niso bili sposobni
dati našim mladinskim organizacijam njihovega pravega lica.
Imam vtis, da tudi v drugih področjih situacija ni boljša.
Moje delo na južnem podr. je obstajalo v tem, da sem imel
sestanke s člani vseh okrožij ter jim na teh sestankih dal
smernice za bodoče delo med mladino.
Ok. jev še ni, toda vse kaže da bodo - v najkrajšem času
postavljeni v OK-jih KPS: Kras, Bistrica in Materija. S forumi
so precejšnje težave radi velike oddaljenosti med posameznimi aktivi, z razširitvijo organizacije se bo tudi to uredilo. Težava obstaja v tem, da je sestajanje mladinsk[ih] OK-jev silno
5
6
7

366

Bojan Stih.
Alojzija Trošt - Nataša.
Verjetno gre za napako in je mišljena Pivka.

otežkočeno, vsled tega ker bodo predvidoma vsi ali vsaj večina
članov OK-jev je še legalna, ter jim je kretanje na velike daljave skoraj onemogućeno. Ob nedeljah prometnih sredstev ni,
kolo je zabranjeno, peš pa nikamor ne prideš. Druga težava
pa je v nepoznavanju slovenščine, in ta je najtežja. Na kak
način bomo prebrodili tudi to težavo in ovire. Za južno področje nameravam postaviti inštruktorja poverjeništva. Ta naj bi
se predvsem zavzemal za čim prešnje postavitve OK-jev, obenem bi odgovarjal za delo III. bat.8 pod čigar operativni sektor
spada področje, ter bi obenem tudi skrbel za praktično vzgojo
in delo na karavlah, kjer [je] sedaj popolnoma zanemarjeno.
Za to funkcijo nameravam postaviti tov. Fani9, ki je prišla iz
Jugoslavije u Zagrebu v loški odred, in je med mladino priljubljena pa tudi najsposobnejša zaenkrat. Sedaj je sekretarka
bat. biroja ZKM. O tem se bom še posvetoval s PK-jem.
V III. bat. sem postavil bat. biro, ter imel sestanke z aktivi
čet, ter študijske in politične ure, ter učenje slovenščine. Na
sestankih biroja smo se temeljito pogovorili o delu med partizani v smislu okrožnice CK SKOJ-a10, ki sem jo tudi prevedel
ter dal četnim sekretarjem aktivov. Dal sem jim navodila za
izdajanje časopisa (žepnega)11. Prvo številko so že izdali in jo
prilagam v pismu. Druge že nisem dobil. Pišejo in tipkajo ga
sami, zato je v njem polno napak. V III. bat. JPO je vsega 23
skojevcev, kar bi zneslo 60% mladine. Mislim, da se bo število
kmalu občutno povečalo. Člani ZSM so vsi mladi partizani.
Italijanske mladine na tem sektorju ni razen v Trstu. Odnos naše mladine do ital. kom. mladine je sicer pozitiven.
Vendar se v občevanju med obema mladin[ama] opaža zlasti s
strani naše primorske mladine neko čudno zadržanje, ki je
nekaka zmes šovinističnih] postankov in pa nezaupanje do
it. mladine. Saj priznavajo kom. mladini Italije vse njene vrline in so tudi lojalni do nje, a težko govorijo z njo v italijanščini kljub temu, da vsi vladaju z njo. V III. bat. je bil napr. neki
italijanski mladinac. Dober in zaveden fant, bil je vsem našim
e
Gre za III. (Kraški) bataljon Južnoprimorskega odreda.
' Uredništvo ni uspelo ugotoviti pravega imena.
10
Gre za Okrožnico: Instrukcija Centralnog komiteta SKOJ-a od 14. januara 1943. godine • radu SKOJ-a u vojsci. Okrožnica je objavljena v: Dokumenti ¡storije omladinskog pokreta Jugoslavije, tom II, knjiga I, 1943,
Beograd 1959, str. 30-34. Slovenski prevod je v: ARS, Odd. II, sign.: AS
1659, Poverjeništvo ZKMJ za Primorsko, šk. 559/1.
11
Glej dok. št. 71, op. 3.
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za vzgled. Vsi so videli v njem res pravega tovariša a pogovarjati se z njim niso hoteli oziroma malo in neradi. S sovraštvom do fašizma se je vcepilo tudi sovraštvo do jezika samega. Jaz sem jim na sestankih razložil to negativno stran,
vendar bo treba še precej vztrajnega dela da se [bo] odpravilo
te šovinistične vsedline, ki sicer trenutno ne predstavljajo
velike nevarnosti a bi naši nasprotniki posebno "mihajlovičevci" znali ob ugodnih prilikah raspihati, in izrabiti. V odnosu
do KPI je značilno to, da jo smatrajo za šibko in nezmožno.
Zelo ugodno pa so vplivale na našo mladino masovne stavke
delavcev v Torinu (100.000) in Milanu (300.000) in zbudile
nad našo mladino vero v revolucionarno silo ital. Proletarijata. Posebnih direktiv za delo ital. ml. od PK-ja nismo prejeli
ker na tem področju ni it. ml. razen v Trstu. Položaj v Trstu
pa mi je nepoznan (najnovejši mislim) ker sem že dva meseca
odsoten iz Trsta. Vem le toliko, da je za delo med mladino v
Trstu odgovorna KPI in KPS, ter da je funkcionar KPS padel
[v] uličnih borbjah] s kvesturo12. Treba bo dobiti drugega ter
se z njim pogovoriti o delu me[d] slovensko mladino v Trstu.
Mi tukaj nameravamo izdajati list "Primorska mladina"13.
Prvo števil[k]o je baje že pripravil tovariš Bojan, preden je
odšel v brigade. "Mladino" še nismo dobili. V zvezi z organizaciju lastnega agit, propa in lastne tehnike pripominjam, da bo
težko vsled pomanjkanja kadrov in drugih tehničkih ovir sicer
pa se bom še posvetoval s PK-jem. Dopisov za "Mladino" nimam, ker sem povsod naročil naj jih pošljejo v Poverjeništvo.
Prilagam Ti enega ki sem dobil spontano.
Od vas smo do sedaj dobili:
1). Tvoje pismo z dne 30. aprila in okrožnico CK SKOJ-a14
2). Brošura "Nova vloga mlade gen."15 ter 1 izvod hrv. "Pionirja"
3). Tvoje pismo z dne 5. junija
Ko pridem v PK nameravam tam pričakati Natašo, da se
podrobno pogovoriva o delu, ter Ti pošljem tudi poročilo o
12

To je bil Jaka Platiša - Franc, ki je padel 26. aprila 1943 v borbi s policijo v Trstu. Glej Dokumenti, knj. 7, dok. št. 89, str. 270-271.
• Glej dok. št. 71.
14
Gre za pismo Staneta Kavčiča o glavnih nalogah mladinskih organizacij. Glej Dokumenti, knj. 6, dok. št. 119, str. 338-342.
15
Brošura: Ivo Ribar, Nova vloga mladega rodu v narodnoosvobodilni
borbi in naloge komunistične-mladine (izdal PKZKMJ za Slovenijo), april
1943 je v ARS, Odd. II, sign.: AS 1887, Zbirka narodnoosvobodilnega tiska.
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njenem delu. Želel bi, da nam pošaljete mladinske literature
različne, da bomo dobili širši vpogled v razna mladinska
vprašanja, kar nam bo [vj veliko pomoč pri delu, ter pri izdavanju časopisa.
Tovariški pozdrav
BLAŽ16

ŠT. 110
POROČILO OKROŽNEGA ODBORA OF VRHNIKA DNE 23.
JULIJA 1943 IZVRŠNEMU ODBORU OF O POLOŽAJU V
OKROŽJU1

Poročilo št. 6.

pr. 27. VII. 43. št. 118.
Položaj, 23. VII. 43.

Izvršnemu Odboru Osvobodilne fronte.
Razpoloženje ljudstva: V Vrhniškem rajonu je v splošnem
prav dobro. K temu zelo pripomorejo dogodki na bojiščih, ker
ljudje slutijo bližajoči se konec. Zlasti v trgu samem je morala
zelo visoka, manj pa po vaseh, ker tam ne slede v taki meri
svetovnim in notranje političnim dogodkom.
V Logaškem rajonu je razpoloženje naravnost sijajno. V
organizacijo je zajeto skoro vse pošteno prebivalstvo. V tem
rajonu so tudi vasi dobro povezane v organizacijo. To pa vsled
tega, ker v teh vaseh ni postojank bele garde. Tu se namreč
vrše sestanki pogosteje in v večjem številu, kar pa je v drugih
rajonih zelo otežkočeno.
Borovniški rajon: V Borovnici šamije ljudstvo 80 % za nas
po mišljenju, a aktivnih je pa jako malo. Temu je kriv skoro
nemogoč dohod našim aktivistom v vas. Okoliške vasi so pa
aktivnejše kljub terorju, ki so ga izvajali Italijani.
16

Darko Marušič.
Izvirnik, napisan s črnilom, je v ARS, Odd. II, sign.: AS 1670, IOOF, šk.
435/1. Številka 118 in datum prejema sta registratumi oznaki izvršnega
odbora OF.
1
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Dobrovski rajon: Tu se je po prvem preplahu, ki se je polastil ljudi po odhodu partizanov in nastopu nasilja po Italijanih in bele garde, stanje precej popravilo. Ljudstvo je postalo
bolj korajžno in se ne boji več vseh groženj, ki jih obljublja
bela garda.
Rovtarski rajon: Tu je pa naša organizacija najšibkejša.
Ljudstvo se ne more orientirati, ker je tam zelo močna propaganda Mihajlovičevcev, ki so se nastanili v tem teritoriju.
Ta teritorij za enkrat nima nobenega aktivista na terenu.
Poslani so bili pred 2 mesecema na teren trije tovariši. Po
kakih 20 dneh sta se dva od njih javila in pridružila četnikom. Vsled tega je naše delo tam zelo otežkočeno, zlasti, ker
sta ta dva domačina in ljudje jih poznajo kot dobra partizana.
Sedaj pa hodita s četniki in vršita propagando v korist
Mihailoviča in pripovedujeta o združenju partizanov s četniki.
Torej ni čudno, da se ljudje ne znajdejo, kljub naši propagandi. Sedaj hodita iz našega rajona po dva na ta teren od časa
do časa za par dni. Razneseta literaturo in letake, obenem pa
vršita ustno propagando po hišah z objašnjevanjem vloge, ki
jo igrajo četniki in bela garda.
Horjulski rajon: V tem rajonu so pa po večini v ter. odborih ženske, ker moški so v internaciji. So zelo delavne in navdušene. V Horjulu samem je pa aktivnost zelo majhna, ker v
notranjosti mreže ni aktivistov, za ilegalce je prehod nemogoč.
Organizacijo O.F. smo zastavili po novih direktivah2, ki ste
nam jih poslali. Delamo na to, da se organizacija čim bolj
razširi v vse sloje. Terenski odbori formirani na stari način, se
sedaj širijo in zajemajo vse sloje. Množično je sedaj zajeto v
Logaškem rajonu, delno v Vrhniškem, v drugih rajonih pa
prehajamo iz iniciativnih odborov na prave terenske odbore.
Organizacija A. F. Ž. se sedaj v vseh rajonih organizira in
zelo dobro uspeva. Tudi tu smo začeli z množičnim zajetjem.
Z. S. M. je organizirana v vseh rajonih. Najmočnejše organizacije so v Logaškem in Vrhniškem rajonu. V ostalih rajonih pa so se postavili temelji organizacije.

2
Gre za okrožnico izvršnega odbora OF dne 1. junija 1943 vsem okrožnim odborom OF in političnim -delavcem za okrepitev in razširitev organizacije OF. Glej Dokumenti, knj. 7, dok. št. 114, str. 339 - 343.
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Propagando vršimo ponajveč z našo literaturo in letaki.
Najbolj priljubljen je "Kmetski glas"3 in je veliko povpraševanje po njem. Izdali smo zadnji čas dva letaka, katera objasnjujeta vlogo četnikov. Izdajamo tudi radijske vesti vsake 3
dni, tako, da je prebivalstvo informirano o vseh dogodkih v
svetu. Prirejamo tudi sestanke, v krajih, kjer ni bele garde
množično, v drugih pa s posamezniki ali pa z malimi skupinami.
Bela garda je v splošnem zelo moralno pobita. V logaškem
rajonu so 2 postojanki razpustili in to na Planinah in Uncu.
Ostale postojanke so pa številčno nekaj zmanjšane. Jih odpuščajo na delo, ki ga imajo sedaj doma. Stanje in morala v
ostalih postojankah je vedno slabša. Povsod imajo par zagrizencev, kateri terorizirajo ostale. Stike imamo z več postojankami in stremimo za tem, da jih čim bolj povežemo med seboj. Nagovarjajo jih v več postojankah, naj gredo k četnikom.
Pretekli teden je bila izvršena akcija na Pokojišču. Namen
akcije je bil poloviti par zagrizencev iz borovniške posadke, ko
so hodili kosit na svoje travnike na Pokojišču. Patrol[j]a 7
partizanov pod vodstvom tov. Babška4 in našega aktivista
Januša5 je res počakala v zasedi te belogardiste. Ko je prišel
eden od pričakovanih s svojim očetom, je patrola prijela in
zvezala dotičnega, oče je pa pod pretvezo, da gre po suknjič
odšel in začel bežati. To se je vršilo v bližini' cerkve v kateri so
bili Italijani in so začeli streljati na naše. Med tem sta začela
tudi naša tovariša streljati in je bil zvezani belogardist na
begu obstreljen in je po 12 h umrl. Za tem je bil tov. Babšek
težko ranjen in so ga 2 h za tem belogardisti ustrelili. Uspeh
akcije ni napra[vil] slabega vtisa na politični položaj.
Že delj časa se pojavljajo v okolici Rovt Mihailovičeve tolpe. Število je približno okoli 100. Kretajo se podnevi in ponoči, a se navidezno skrivajo pred Italijani. Njihova propaganda
je v tem, da poudarjajo, da se borimo vsi za iste cilje, samo,
da smo mi komunisti, oni pa, da so na strani Angležev in da
se bore za Jugoslavijo. Pri srečanjih s partizani ne streljajo,
pač pa vabijo na razgovore, kjer vabijo naj se pridružijo njim.
3

Gre za list: Kmečki glas, Vestnik Osvobodilne fronte slovenskega naroda. Začelje izhajati junija 1943. ARS, Odd. II, sign.: AS 1887, Zbirka narodnoosvobodilnega
tiska.
4
Verjetno Ivan Babšek. Glej Karel Grabeljšek: Vrhnika in okolica v boju
za svobodo.
Nova Gorica 1968, str. 171.
5
Tone Gradišnik.
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Nad ostalim ljudstvom ne izvajajo nobenega pritiska, pač pa
kažejo ob vsaki priliki velike vsote denarja z namenom, da bi
z denarjem koga pridobili. Govore tudi, da jim Angleži pošiljajo orožje, hrano in obleko. Manjša skupina četnikov je šla
pred kratkim na propagandno turnejo preko Ligojne, Drenovega] griča, Loga v Iško od tam proti Rakitni preko Ljubljanskega vrha čez progo nazaj proti Rovtam.
Njihova propaganda ima zelo malo uspeha. Ljudje namreč
prav jasno vidijo, da sodelujejo z Italijani in belo gardo.
Mi pobijamo njihovo propagando ustmeno in z letaki.
Prilagamo par letakov6.
Smrt fašizmu - svoboda narodu!
Za O. O. O F. Vrhnika
sekretar: Puntar Jože

ŠT. 111
PISMO OKRAJNEGA KOMITEJA KPS ZA JUŽNO PRIMORSKO DNE 23. JULIJA 1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU
KPS ZA PRIMORSKO1
Okrajni komitet KPS za Južno Primorsko
Položaj, dne 23. julija 1943.
Tovarišu Primožu2 - PK KPS za Primorsko, položaj.
Dragi tovariš Primož!
V zvezi z ital. mobilizacijo naših ljudi, posebno žensk, smo
poslali vsem okrožjem pismo3 za našo mobilizacijo, isto smo
pisali vsem četam Kraškega bataljona, da pri mobilizaciji pomagajo. Kopijo našega dopisa prilagamo.
6

Letaki niso priloženi.
Izvirnik je v ARS, Odd. II, sign.: AS 1638, Oblastni komite KPS za Primorsko, šk. 532/IV.
2
Dr. Aleš Bebler.
3
Glej dok. št. 96.
1
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Glede samega okraja, odnosno okrožij poročamo, da bomo
skušali čimpreje Okrožje Kras razdeliti na 2 samostojni okrožji. Pisali smo tov. Maksu4 in začrtali njegovo okrožje Vzhodni
Kras, Okrožje Zapadni Kras pa smo dodelili tov. Branku5, ki
je bil dosedaj član OK Kras. Upamo, da bo s tem delo šlo hitreje in boljše od rok. Kar se okrožja Ajdovščina tiče smo tov.
Zdravka6, o katerem ni nič slišati, ker se ne prikaže na spregled in tov. Grenkija7, ki se kreta okrog stanice št. 148 razrešili dolžnosti in jih bomo po potrebi dodelili drugam. Na Pivki
deluje tov. Bolte9, pomoč mu je tov. Jernej10, tov. Perun11, kot
nam piše nam. politkoma Kraškega bataljona, je padel Italijanom v roke. Ostala tri okrožja delujejo dobro, na splošno
upamo, da bo okraj zaživel, primanjkuje nam kadrov. Krpamo
jih s pozivi tovarišev, ki na terenu kot legalci ne morejo več
dosti delovati, toda zaenkrat že še gre, vendar s specializiranjem delovnih področij bo tu pa tam vseeno nastala vrzel.
Kraški bataljon, ki je bil na poti v brigado se je vrnil. Uredite stvar s komandantom bataljona12 kakor smo že pisali,
kajti on je glavna ovira, za to mesto ni sposoben. Ako želite
dokazov, pošljemo vam jih pol koša. Narod ga noče, partizani
tudi ne, ko preiščemo vse zadeve, ga vržemo iz Partije, Vi pa
ga odpokličite v brigado kot borca.
Glede Pole smo Vam posebej javili, vendar podatki niso sigurni. Točne in preverjene podatke vam bomo takoj javili, čim
jih prejmemo. Te dni je bil v Št. Petru večji kontingent nemških čet, ustavil se je, da požre čim več domačega kruha, odšel je proti Južni Italiji, kakor tudi oni iz okolice Trsta. Morala
ital. vojakov ispod, te dni se je ustrelil 1 fašist in 1 vojak. Nič
boljše ni v sami Južni Italiji, kot nam pripoveduje dezerter, ki
je sedaj pri nas.
Štabu V. operat. zone NOV i PO Hrvatske smo danes ponovno pisali radi naših tovarišev, da jih čimpreje pošljejo na4

Avgust Dugulin. Glej dok. št. 108.
Anton Dolgan.
6
Srečko Čebron.
7
Franc Lavrenčič.
8
Kurirska postaja P 14, ustanovljena 27. maja 1943, je bila v bližini Podrage v Vipavski dolini. Glej Zakonjšek, Partizanski kurirji, str. 311 in si.
• France Hvalic.
10
Jernej Lekšan.
11
Viktor Hajna. Italijanska vojska gaje aretirala 7. julija 1943.
12
Karlo Maslo - Drago. Komandant Kraškega (3.) bataljona je ostal do 1.
avgusta 1943.
5
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zaj. Nekatere stvari, ki ste jih preko nas naročili, se ne bodo
dale dobiti, pošiljko pričakujemo prve dni drugega tedna.
Danes pošiljamo paketič z bloki, ki smo ga dobili od neke
članice AFŽ. Povedli smo kampanjo za zbiranje materiala,
nekaj od tega smo včeraj poslali v Jugoslavijo13 - 2 zavoja
medicin, zavoj cigaret in zavoj obleke. Te dni pa je prišel k
nam tov. Krpan14, ki bo prevzel dolžnosti okrajnega intendanta odnosno člana Okrajne gospodarske komisije za J. P.
Na delu sta že 2 okrajna intendanta, vendar imata poleg tega
še druge dolžnosti, tov. Krpan pa se bo vrgel samo na to delo.
Blaga je dovolj, znati je samo treba množice zaposliti, da se
ne uspavajo. S tov. Krpanom bomo uredili vse potrebno, da
bo tudi ta služba v celem okraju zaživela.
Glede okrajne tehnike pošlje poročilo tov. Jodi15. Ista deluje s polno paro, razmnožila je dosedaj 15.500 listov, dokazilne primerke pošiljamo posebej na Agitprop z nekaj hrv.
literature. Seveda bomo gledali, da se stvar še boljše uredi. Iz
nekega mesta v Italiji smo naročili novo rotarko, ta, ki jo tehnika ima, ni nova, nekateri deli so obrabljeni. Obenem imamo
novo ciklostilno točko, komplet ciklostil in nekaj materiala.
Ko vse uredimo, bomo poročali. Tehnika za to tehniko tudi
imamo, je tov. Milan16.
Partijske celice v bataljonu so se reorganizirale in prvi uspehi se že kažejo. Tov. nam. bat. politkoma Svarun17 nam
poroča, da je tov. Taras18 lažipartijc. Ni čuda, da je počenjal
anarhijo.
Drugače je položaj zelo ugoden, vsi OK-ji in naši člani so
marljivo na delu, uspeh se mora pokazati. Množice pa so na
strani OF tako kot še nikoli. Te dni smo bili na terenu, povsod kamor smo prišli je bilo kar slavnostno. Narod na splošno
ima naše politdelavce zelo rad, vse jim zaupa, to pa ne samo
sedaj, ko je politična situacija nam v prid, temveč tudi od
početka.

13

Misli prek italijansko-jugoslovanske državne meje v Ljubljansko pokrajino.
14
Stane Majcen.
15
Lado Trobevšek.
16
Milan Guček.
17
Drago Braniselj.
18
Milan Trobec.
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Brošura Komunisti in osvoboditev Primorske19 je napravila odličen vtis, vsaj za okrožja, ki imamo poročila za nje, se
ni treba bati anglofilstva, naši kadri in pa narod popolnoma
pravilno razume politično linijo v tem pogledu. Imenovano
knjižico smo razmnožili v 1.000 komadih za 5 okrožij, za Kras
smo dali naknadno dispozicijo. Imamo nekega duhovnika, ki
bo kandidat Partije, nato pa bomo gledali, da bo šel kot referent v brigado. Zaenkrat gre pri njemu vse v redu, gledali
bomo, da se odzove našemu vabilu.
Zelo priporočljivo bi bilo, da bi brigada ali pa obe skupaj
temeljito razbili glavno železniško progo tako, da bi bila za
nekaj časa onesposobljena. Teren je za to dober, posebno nad
tuneli ali pa na ovinkih, kjer so mostovi.
Narod se budi vedno bolj in bolj, te dni je naš zaščitnik v
tovarni Aqila /rafinerija nafte/ spustil v morje nad 1.000 litrov olja, v ladjedelnici v Miljah so naši tudi napravili za več
deset tisoč lir škode, delo pa je počivalo 6 dni. Tudi drugod se
vrše sabotaže, med ital. vojaštvom, se naša propaganda dobro
razvija, nekateri vojaki hodijo okrog brez orožja "se partizanov
ne boje", vendar jih oblasti stalno menjajo v Tiróle ali drugam, ker se boje dezerterstev.
Ako vam je potreben radiotehnik za sprejemno in oddajno
stanico, mi poznamo 2 tovariša, ki bi za to delo prišla v poštev. Sta sigurna, zanesljiva, partijca. Pri tej priliki prosimo, če
imate na razpolago par številk Dela št. 4 in 3, da nam jih pošljete. Ali bi bili sporazumni, da za naš okraj izdajamo list na
pr. "Slavnik" (po gori Slavnik 1.028 m, krasen razgled po Primorski in Istri). Priobčevali bi lokalne stvari, razne dopise,
poučne, vzgojne, pesmi, vesti itd.
Pričakujemo vaših direktiv in vas tovariško pozdravljamo.
Smrt fašizmu - svobodo narodu!
za:
Žig: OKRAJNI KOMITET KPS
ZA JUŽNO PRIMORSKO
1 priloga20

Rudi21

19

Brošura Komunisti in osvoboditev Primorske. Izdala Komisija za Agitprop pri PK KPS za Primorsko maj 1943 je v ARS, Odd. II, sign.: AS 1887,
Zbirka narodnoosvobodilnega tiska, št. 411.
20
Priloge ni.
3' Rudi Mahnič.
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ŠT. 112
PISMO IZVRŠNEGA ODBORA OF DNE 24. JULIJA 1943
GLAVNEMU ŠTABU NOV IN PO SLOVENIJE O POJAVU
PALVE GARDE (ČETNIKOV) NA OBMOČJU OKROŽNEGA
ODBORA OF RIBNICA - VEL. LAŠČE*
Izvršni odbor
Osvobodilne fronte
slovenskega naroda
Št. 197/43-K-

Dne 24. julija 1943.

Gl. štabu NOV in PO Slovenije2
Dne 17. julija seje pojavil v Škrilju ob 13 uri (popoldan ob
1 h) in to na Golem, zastopnik Modre garde, (četnikov). Iskal
je terenske delavce, ali partizansko komando, da bi postavil
stike. Takoj je bilo javljeno rajonskemu odboru, ki je šel takoj
razčistit stvar. Pričakoval jih je 30 - 35 let star moški, oblečen v obleko bivše jugoslovanske vojske, na glavi šajkačo s
kokardo in ob strani jugosl. zastavico.
Prišel je, po njegovi ispovedi, kot zastopnik modrogardistov in izjavil sledeče:
Na vprašanje, če ima kaka pooblastila za razgovore je izjavil, da ni prišel uradno in da je poslan le zato, da bi dobil stike s partizansko komando, da jo povpraša, če bi bila voljna
razgovorov in pogajanj z njihovim štabom ter, da bi nato poslali svojo delegacijo. Odvrnili so mu: "Ker mi nismo nobena
posamezna skupina temveč del celokupne partizanske vojske
in kot taki nimamo nobene pravice, da na svojo roko pristanemo na pogajanja in uradne razgovore. Mi smo vdano podrejeni Vrhovnemu štabu in čakamo le njegovih direktiv." Na
naša vprašanja, kaj pravzaprav hoče od nas, je odgovoril: "V
glavnem bi se dogovorili: a) da se ne bi streljali med seboj,
ampak da bi se negativno zadržali med seboj, b) da nam je
prišel sporočiti, da bodo Italijani 10 dni hajkali modre, da naj
se mi umaknemo, a mi smo mu odgovorili: "Mi smo del parti1 Izvirna kopija je v ARS, Odd. II, sign.: AS 1670, IOOF, šk. 434/1.
Naslov je napisan s črnilom.

2
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zanske vojske in se že dve leti borimo z okupatorji in izdajalci
naroda in pri nas ne igra vloga če nas napadejo, ker se borimo gverilno in če je premoč se umaknemo ali se udarimo in
prebijamo skozi obroč, ker smo udarna bojna edinica ne pa
strahopetci, ki zaradi bojazni pred okupatorjem uničujejo
svoje lastne brate."
Po dve urni bolj privatni debati, je povedal da so že dva
meseca ilegalci. Ko smo mu to oporekali je rekel: "Jaz osebno
se moram skrivati pred okupatorjem, ker so me že štirikrat
iskali doma." Na našo pripombo, da dobivajo hrano od Italijanov je na vsaki način zanikaval rekoč, da dobivajo hrano ilegalno. Naposled pa je priznal, da imajo vezo z It. Na vprašanje, kakšne uniforme nosijo in kaj oni pravzaprav predstavljajo
je odvrnil: "Smo četniki, ki nosimo šajkačo s kokardo in ob
strani jug. trobojnico". Na pripombe, če priznavajo Vrhovnega
komandanta Dražo Mihailoviča, je potrdil. Ko smo mu rekli,
da se oni borijo proti partizanom, kar smo videli že po neštetih borbah, ko so nas napadali ramo ob rami z Italijani, Nemci in Ustaši, je molčal. V nadaljevanju debate, je rekel, da se
ne borijo proti nam - partizanom, marveč proti komunistom članom Partije, ker komunisti hočejo razpoloženje naroda
izkoristiti v svojo korist. Rekel je tudi, da navadne partizane
spustijo, le člane Partije [ne], a da tudi do sedaj še niso nikogar ustrelili. Na vprašanje, če se oni imenujejo za narodno
vojsko ali kaj sploh predstavljajo, je odvrnil, da so oni ilegalna
organizacija, ki se bori za kralja in demokratično Jugoslavijo.
V živi debati smo mu prikazali, da taka država ni demokratična, da [ne] dopuščajo v svojih programih priti do izraza
in dejanja ljudske volje, katera prihaja iz naroda in ki je močno strnjena v kom. partijo. Namesto odgovorov na taka in
slična vprašanja je molčal in se delal, da ne zna odgovoriti.
Rekel je, da je govoril z nekim komisarjem članom Partije, ki
mu je rekel, da je komunistom vseeno kje so meje, glavno je,
da smo vsi komunisti.
Na vprašanje kako gleda na bego in kaj misli o nji je rekel,
da to ni prav kar oni počenjajo, da se borijo skup z okupatorjem, ampak so bili v to prisiljeni, da rešijo svoje domove.
Rekel je, da so jim begovci bolj simpatični kot partizani in da
imajo v vsaki begovski posadki svoje zaupnike.
Prosil je, da bi mu sporočili odločbo naših nadrejenih forumov, če se bodo hoteli sestati z njihovo skupino, ki se nahaja pod Krimom. Pustili smo odprto vprašanje, in da jim
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bomo sporočili po našem kurirju odgovor, ki ga dobimo. Zato
je nujno, da nam takoj sporočite, kaj vse potrebno naj mi
ukrenemo za ta sestanek. Na vprašanje, če bodo napadali
italijanske vojake in bego je izjavil, da zaenkrat ne bodo, da je
škoda žrtev, da še ni čas. Imajo tudi s seboj radio sprejemno
in oddajno postajo. Njih je vseh skupaj 105 in terenski predlagajo, da bi bilo najbolje takoj napasti in uničiti to skupino,
ker bi radi se zavarovali od Italijanov, belogardistov in partizanov. Ker so to špekulanti, ki bi radi brez žrtev prišli na oblast, ter bo delo na terenu zelo otežkočeno, ki ti naše ljudi
zelo begajo.
Na sestanku so bili sledeči tovariši: Jovo3, Štefan4, rajonski odbor Vel. Lašče ter tov. Cene5 sekretar Grosupeljskega
okrožja.
Za OOOF Ribnica - Vel. Lašče Fajdiga Janez 1. r.
To je poročilo, ki smo ga prejeli od OOOF za Ribnico - Vel.
Lašče. Mi smo odgovorili temu našemu okrožnemu odboru,
da se morajo zdržati vsakih oficielnih stikov z modrimi ter jih
poučili, da so event, razgovori pridržani izključno našemu
političnemu in vojaškemu vodstvu. Neoficielne stike smejo
uporabljati le za razkrojevalno delo v njihovih vrstah in za
zbiranje podatkov. Event, direktive za kake konkretnejše podatke bodo dobili od nas oz. od Glavnega štaba.
To poročilo smo poslali tudi naši VOS.
Smrt fašizmu - svobodo narodu!
Za:

org. tajnik:
Miha6

3 Janko Rajakovič.
*5 Franc Maležič.
Ivan Erjavec.
6
Dr. Marijan Brecelj.
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ŠT. 113
PISMO IZVRŠNEGA ODBORA OF DNE 24. JULIJA 1943
POVERJENIŠTVU IZVRŠNEGA ODBORA OF ZA LJUBLJANO V ZVEZI S SLOVENSKIMI INTERNIRANCI V ITALIJI»
Izvršni odbor
Osvobodilne fronte
slovenskega naroda
Št. 199/43 - K -

Dne 24. julija 1943.

POVERJENIŠTVU IOOF V LJUBLJANI.
Nek naš političen delavec je prejel 21. t.m. od svojega sorodnika, ki se nahaja v koncentracijskem taborišču Renicci v
Italiji naslednje pismo:
"Stuhtal sem siguren način pošte do tebe in evo oglašam
se s par stvarmi. Odgovor po Anici v paketu in v pismu po
pošti (maskirano seveda). Kako gledate na naš položaj in kaj
nameravate okreniti za našo hitro vrnitev, čim se rodi pričakovani polom, da se vemo tu ravnati in na vas računati ali
ne?
Pri invaziji Italije ima Os2 v začetku za skrajni slučaj upreti se resno na Apeninski gorski barieri in od tu ščititi umik
Nemcev dokler bo mogoče. V okolici Arezzo je v ta namen nastanjenih na[d] 50.000 Nemcev. Ko pa bi se ne dalo več upirati na Apeninih, se umaknejo Nemci in tista plast fašizma, ki
se boji okupacije - na Alpe. Seveda, če bo čas in sredstva na
razpolago. Kako bo z nami v tej zmedi, je pač težko uganiti.
Lahko gremo domov, lahko pa v drugi logor, ali pa nas bo
razvoj dogodkov zajel kar tu sredi Apeninov.
Zato te prosim, da se zavzameš in pretreseš s poklicanimi
faktorji, kaj bi se dalo za nas pokreniti ob zlomu Italije. Ali
morda ne bi kazalo dobiti takojšen stik z nami, s ciljem, da se
nas takoj dvigne domov, ali pa na mesto, kje za našo bodočo
' Izvirna kopija je v ARS, Odd. II, sign.: AS 1670, IOOF, šle. 434/1.
Gre za vezo med Italijo, Nemčijo in Japonsko, ki je dobila naziv OS Rim
- Berlin - Tokio. Sporazum o usklajevanju svoje politike in o uspostavitvi
vojaške zveze sta podpisali leta 1936 oz. 1939 Italija in Nemčija, leta 1940 se
je tej zvezi pridružila še Japonska.
3
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mejo, kjer se takoj posortiramo za nastop službe, kjer in kakršna bo pač potrebna. Morda bi se dalo dobiti stik s takratno okupacijsko ali revolucijsko oblastjo v Italiji, kar pač že
takrat bo, ki bi nam šla na roke hitro v tem, da nam da prevozna sredstva na razpolago in ne dela ovir za naš odhod.
Po dogovoru bi zadostovalo, da vi od tam pošljete kurirja s
potrebnimi pooblastili in potrdili za hitro likvidacijo vsakega
logorja. Pomožni aparat za red in disciplino se sestavi tu izmed nas. Torej aeroplan, komisar, pooblastila in dovoljenje
bodoče tukajšnje oblasti za prevozna sredstva - pa se takoj
dvignemo iz vseh logorjev, ker gotovo bo domovina rabila
mnogo, mnogo ljudi.
Tu nas je do 4.000 (številka na originalu ni prav čitljiva,
zato ni sigurno). Število se bo raje podvojilo kot pa padlo, čeprav kličejo beli svoje domov, kar pač gre počasi. Od teh bi bilo
60%, moralno in fizično takoj sposobnih za službo - 25% je
neopredeljenih, omahljivih in mlačnih - 15% pa škart.
Dobro bi tudi ne bilo, da pridemo pod kak eventuelen pritisk londonske propagande, da ne bi nastale med nami zmede.
Če se torej da kaj v tem smislu napraviti, gotovo pripravite
in me o tem obvestite na kak način, v glavnem pa seveda pazite zase, da vas Sere ne speljejo na led v kake nepotrebne
nove žrtve.
Lepo pozdravljen ti in tvoji vsi tam okoli
od Jožeta"3
Dne 12. VII. 1943 - Renicci.
Mi od tu se zaenkrat te zveze ne bo[mo] poslužili zato, ker
imate po poročilih tov. Jože4 zveze z našimi intemiranci vi v
Lj. urejene. Svetujemo vam pa, da vsekakor stike vzdržujete
in po njih usmerjate politično in organizacijsko delo v taboriščih. Dajajte jim navodila v tem smislu, da naj se trdno organizacijsko povezujejo v OF, svarite jih pred sredino in plavo5
gardo, svetujte jim upostavitev stikov z antifašističnimi silami
3
4
5
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Uredništvu ni uspelo ugotoviti pisca pisma.
Lidija Sentjurc.
Z roko prečrtana beseda "belo" in nadomeščena z besedo "plavo".

in organizacijami v It. v svrho oborožitve in lažjega odhoda na
naš slovenski teritorij itd. V kolikor bodo z naše strani v tej
zvezi posebni predlogi, vam jih bomo takoj sporočili. Polagajte
pa na to vprašanje vso pozornost, ker je zelo važno, da te naše ljudi ne zajame sredinska propaganda. Poročajte nam o tej
stvari čim preje.
Prosimo vas, da odpošiljate bone iz Lj. v dobrih in trdnih
zavitkih, ker se je že par zavitkov na transportu odprlo in
verjetno tudi nekaj pogubilo.
Priloženo pismo oddajte Antonovi ženi6 (t.j. ženi tistega, ki
je pred dobrim mesecem prišel k nam in odpotoval na Prim.).
Če pa ne veste kdo je to, pa vprašajte tov. Vinka7 in mu recite, daje to moj bivši zadnji kompanjon.
Smrt fašizmu - svobodo narodu!
Za:
Žig: Osvobodilna fronta
slovenskega naroda Izvršni odbor OF

org. tajnik:8

6

Marija Vilfan, žena dr. Jože Vilfana.
Uredništvo ni uspelo ugotoviti pravega imena.
• Dr. Marijan Brecelj.
7
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ŠT. 114
PISMO ČLANA IZVRŠNEGA ODBORA OF ZORANA POLIČA
DNE 24. JULIJA 1943 ČLANU POVERJENIŠTVA IZVRŠNEGA ODBORA OF ZA LJUBLJANO DRAGU PUSTIŠKU1
24. 7. 43.
Dragi Salvo!2
Prejel sem tvoje pismo3 z dne 18. 7., kateremu prilagaš
tudi listek od B.4 in v katerem je statistika Kočevja. Čudim se
da nič ne omenjaš mojih pisem. Sedaj jih je na poti še 85 in
sic. od 4., 6., 8., 10., 12., 15., 18., in 21. 7., med temi je eno
pismo za Majo6. Prosim, da mi ob priliki potrdiš prejem teh
pisem. V njih ti tudi pišem o našem stališču glede pomoči.
Bistveno je, da se strinjamo s predlogom, kakor si ga ti sporočil. Vaša odgovornost ostane nespremenjena. Mislim pa, da
boste stvar sedaj lažje uredili, ker je tudi Soča7 dobila pismo8.
Čudim se, kako ste računali, da bi se dobili z Majo, saj
sploh nismo vedeli, da ima namen priti ven. Ali ste morda
poslali kakšno pošto? Kar se tiče prihodnjega stika, bomo
sicer veseli če se dobimo, seveda če prejmemo pravočasno
obvestilo, vendar bi zaenkrat svetoval Maji, da ne pride. Bogdan9 nam je namreč pravkar sporočil, da za Majo tam ni več
varno, razen tega bo v teh dneh pri nas precej razgibano, sicer po naši iniciativi, vendar ob takih prilikah nikdar ne veš
kako bo. Več ti zaenkrat ne morem sporočiti. Kmalu boste
sami slišali, razen tega pa ti bom tudi poročal. Torej še enkrat, ta mesec naj Maja obisk odloži, oz. ga po možnosti pre-

1

liča.

2

Izvirna kopija je v ARS, Odd. II, sign.: AS 1743, Osebni fond Zorana Po-

Drago Pustišek.
Glej dok. št. 88.
4
Borut - Janez Kramar.
5
Glej dok. št. 20, 26, 34, 46, 56, 74, 88 in 100.
6
Jelka Vazzaz.
7
Mira Tomšič.
8
Pismo je omenjeno že v dok. št. 88 in 100, vendar uredništvu ni uspelo
ugotoviti, za katero pismo gre.
9
Bogdan Osolnik.
3
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loži na sredo prihodnjega meseca. Sicer pa kakor ve sama, le
da mi pravočasno prejmemo poročilo.
Zdi se mi da rešitev na sestanku z Pfartijci] ni bila pravilna, ker namen teh sestankov ne sme biti reševanje organizacijskih vprašanj, to spada kot sem že pisal v vaš delokrog,
pač pa da na njih rešujete obče probleme in iščete bližine
med P[artijci] in Sfokoli]. Vsako drugačno postavljanje s strani Soče je napačno. Vaša stvar paje, da vključitev naših ljudi
pravilno izvedete.
Eno željo pa imamo, da se namreč o vseh teh problemih vi
med sabo pomenite in nam pošljete skupno poročilo. Še vedno ne vemo kako gleda na stvari Žane10. In vendar sem že
tolikokrat pisal naj se tudi on oglasi. Pa tudi drugim ne bo
škodovalo, če se malo oglase. Zavedajte se, da ste v reševanju
vaših problemov popolnoma samostojni, ker mi pač ne moremo odločati o stvareh, ki so daleč od nas.
Kar se terorja tiče, je popolnoma jasno, da se bo poostril,
sicer ne za dolgo, vendar pa je nevaren, če bi pokolebal naše
vrste. Zato bodite odločni, istočasno pa silno previdni. Akcije
ki jih podvzamete morajo uspeti, ne pa da bi bile kake polomije. Sicer pa posnemam iz poročila, da ste precej aktivni.
Glede sredine pa je važno, da jih tudi imenoma razkrinkavate, predvsem tiste, ki stoje na špici (n. pr. Zaje", Žitnik12).
Pokažite da je Mihailovič v Sloveniji dejansko JNS. Kakor hitro se vam posreči dokazati to zvezo, nadaljñe delo ne bo težavno. Pazite pa da so argumenti resnični, ker samo tako se
lahko nadejate uspeha. Glede sokolske legije uporabite letake, ki sem ti jih poslal in tudi sami sestavite še kakšnega v
tem smislu. To pa morate odločno razbiti. Pestotnik13, Beve14
morajo biti razkrinkani in s tem celotna njihova legija. Pokažite nazaj, na dobo pred okupacijo, kaj so počenjali s Sokolstvom in kako jih to diskreditira.
Slobodno15 ti bom poročal. Zaenkrat je važno, da so Nemci
pričeli v Bosni z novo ofenzivo. Naši so zasedli Zvornik, Prijedor i. dr. Razbite so bile močne nemške kolone. 13. brigada je
'o Viktor Repič.
11
Dr. Marijan Zaje.
12 Verjetno Franc Žitnik.
" Dr. Pavel Pestotnik.
14
Ing. Ladislav Beve, starosta Sokola I Tabor v Ljubljani. Glej ing. Lado
Beve, Na braniku za sokolske ideale. Druga izdaja 1988 San Ramon, ZDA.
15
Nejasno. Verjetno misli poročanje Radia Slobodna Jugoslavija.
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v okolici Zagreba. Razrušena je bila proga Zagreb Beograd.
Naši so dosedaj počivali, sedaj pa prične kratek ples. O tem
pa drugič več.
Ob priliki bom še napisal kaj za moje znance. Izročil boš
istemu16 kot si oddal pismo za šefa17. Zaenkrat pa jim ti poročaj o novicah.
Če je le mogoče dvigniti pisma na R[dečem] K[rižu]. Verjetno bo Soča vedela, kdo je naš in ta jih naj enostavno vzame. Razen tega je naša ena znanka od deklice, kjer sem najprej stanoval. Preko njene znanke, ki jo pozna Žanetova žena,
pa tudi Spelea18, bi se dalo urediti. Če boste razumeli, v redu,
drugače pa tudi ne bo velike škode.
Pošiljam ti tudi prvi del mojega članka19, drugega prejmeš
čez par dni. Stvar je seveda interna in jo daj le najožjim, kakor zadnjič. Sporoči mi pa, kako ste zadovoljni. Opozoriti te
moram seveda, da je še vedno le bolj moja stvar, ker dokončne še nismo predelali in tudi vsi ne. Vendar pa je stvar že
toliko dograjena, da lahko tudi sami delate naprej.
Prav prisrčne pozdrave tebi, tvojim in vsem našim.
Smrt fašizmu - svobodo narodu!
ZDRAVO!2»

16
17

Boris Kocjančič. Glej Dokumenti, knj. 7, dok. št. 188, str. 571 - 572.
Dr. Joža Vidmar, pravobranilec Državnega pravobranilstva v Ljubljani.
18
Verjetno
Ana Ziherl.
19
Misli članek: Sokoli in komunizem. Glej dok. št. 17, op. 17.
20
Pismo ni podpisano. PisaT ga je Zoran Polič.
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ŠT. 115
OKROŽNICA GLAVNEGA INICIATIVNEGA ODBORA ZSM
DNE 25. JULIJA 1943 OKROŽNIM, RAJONSKIM IN TERENSKIM INICIATIVNIM ODBOROM ZSM, VSEJ SLOVENSKI MLADINI O RAZPISU TEKMOVANJA OD 1. AVGUSTA
DO 1. OKTOBRA 19431
Glavni Iniciativni odbor
Zveze Slovenske Mladine

Položaj, 25. julija 1943.

Okrožnica štev. 5. 1943.
Predmet: tekmovanje
VSEM OKROŽNIM, RAJONSKIM IN TERENSKIM INICIATIVNIM ODBOROM ZSM, VSEJ SLOVENSKI MLADINI!
Dragi tovariši!
Razvoj dogodkov je na zunanje političnem in vojaškem
področju zašel v svojo odločilno razdobje, v razdobje skupne
ofenzive anglo-sovjetske-ameriške zveze in vseh svobodoljubnih narodov. V tej splošni ofenzivni akciji, ki se bo končala s
popolnim porazom fašističnega bloka in njihovih izdajalskih
pomočnikov, sodeluje tudi slovenski narod in slovenska mladina. Pred slovensko mladino se postavljajo nove naloge in
nove dolžnosti. Da bomo te naloge čim bolj častno izpolnili, je
sklenil GIO ZSM razpisati tekmovanje na vseh glavnih področjih delovanja slovenske mladine!
1. Ena izmed prvih nalog je, povečati in okrepiti našo vojsko! Zato je treba parolo - mobilizacija - postaviti na prvo
mesto. Vsa okrožja naj tekmujejo med seboj, kdo bo v spodaj
navedenem roku več mobiliziral. Med mobilizirance je šteti
tudi tiste mladinke in mladince, ki gredo v ilegalnost, toda
ostanejo na terenu za politično delo.
2. Povečati moramo sabotažo, povečati moramo akcije.
Tudi na tem področju se razpisuje tekma med posameznimi
okrožji. Kot akcije se smatra: napisne akcije, raztresanje pa-

Izvima kopija je v ARS, Odd. I, sign.: AS 1504, Glavni odbor ZSM.
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rol, oviranje prometa, razoroževanje in likvidiranje sovražnika
itd.
3. Na osvobojenem ali polosvobojenem ozemlju je mladina
pokazala veliko kulturno udejstvovanje. Da se to udejstvovanje čim bolj razvije in pospeši, razpisujemo tudi tekmovanje v
prirejanju kulturnih prireditev. (Igrice, skeči, deklamacije,
recitacije, pevski zbori, recitativni zbori, kulturni mitingi itd.)
4. Delovne čete, ki so ponekod že osnovane, so dosedaj
pokazale krasne uspehe. Svoje najboljše rezultate so dosegle
ravno sedaj ob žetvi. Da pa se delo delovnih čet, v katerih
delujejo v pretežni večini mladinke, še bolj razvije, zato razpisujemo tekmovanje tudi za to področje mladinskega udejstvovanja. Kot rezultat je treba navajati število delovnih moči in
število delovnih ur. Všteto je delo na polju, v gozdu, popravljanje hiš, graditev skrivališč itd.
5. Tekmovanje začne prvega avgusta in traja do prvega
oktobra t.l. Sedanje tekmovanje v zbiranju sadežev2, v organiziranju odborov ZSM ostane še v naprej v veljavi.
6. Poročila oziroma podatke pošiljajte neprestano. Čim
mobilizirate nekaj novih mladincev, napravite nekaj akcij ali
nekaj sto delovnih ur, takoj sporočite Glavnemu odboru. Po
prvem oktobru pa takoj pošljite končni in skupni rezultat
vaših uspehov. Najboljše okrožje bo dobilo prehodno zastavo
od GIO ZSM in priznanje, ki bo javno objavljeno v "Mladini".
Smrt fašizmu - svobodo narodu!
Glavni Iniciativni odbor
Zveze Slovenske Mladine
Za tajništvo: Jernej Kosec3

2

Okrožnica GIO ZSM dne 14. junija 1943 o razpisu tekmovanja v nabiranju zdravilnih zelišč in gozdnih sadežev. Glej Dokumenti, knj. 7, dok. št.
164, str. 483-485.
3
Mitja Vošnjak.
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ŠT. 116
POROČILO OKROŽNEGA ODBORA OF CERKNICA DNE 25.
JULIJA 1943 IZVRŠNEMU ODBORU OF O POLOŽAJU V
OKROŽJU*
pr. 2. VIII. 43.
OOOF Cerknica

št. 139.

Položaj, 25. VII. 1943.
POROČILO.

sestavljeno na sestanku okr. odbora OF za cerkniško
okrožje dne 25. VII.
Navzoči: Krištof Novšak2, Andrej Lapajne3, Viko Bobnar4.
1/
2/
3/
4/

Dnevni red:
Poročila o organizaciji in delu na terenu.
Odgovor na okrožnico IOOF
Bela garda - Modra garda.
Razno.

1/ V zadnjih tednih smo utrpeli [izgubo] večjega štavila
naših aktivistov legalcev v rajonu Cerknica - Rakek. Bega iz
Begunj je aretirala in izročila Italijanom skoro vse člane tega
rajona, ki so bili sami legalci. Trenutno se še ni moglo nadoknaditi nastale vrzeli. -Aretiranih je pet fantov in pet deklet iz
Dolenje vasi, eden iz Cerknice in ena 16 letna dekle iz Jezera.
V rajonu za Loško dolino so sedaj tovariši: Štefan5, dosedaj član okrož. tehnike; Stanko - Bavec; Majdar-Mihelčič6 in
Hrastnik Janez (Baštek)7, kateri je pritegnjen tudi v gospodarski odsek našega okrožja.
1
Izvirnik je v ARS, Odd. H, sign.: AS 1670, IOOF, šk. 435/1. Številka 139
in datum prejema sta registraturni oznaki izvršnega odbora OF.
2
Jože Koščak.
3
Andrej Janežič.
4
Ludvik Lovko.
5
Franc Sterle, član tehnike okrožnega komiteja KPS Cerknica.
6
Janez Mihelčič.
7
Janez Zigmund.
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V rajon Grahovo je dodeljen tov. Andreje, doma iz Grahovega, do sedaj partizan na Primorskem. Dalje tov. Matija9, do
predčasom terenski delavec za vas Lipsenj, sedaj v ilegalnosti;
tov. Nace10 prideljen iz rajona Bloška planota. Svoječasno
smo prosili za partizana tov. Igorja11, katerega pa do sedaj še
ni. Iz rajona paje odšel tov. Jovo Tršar12, ter je sedaj dodeljen
na polit, delo v kočevskem okrožju.
V rajonih za Bloško planoto in Begunje-Sv. Vid je stanje
članov nespremenjeno.
Poleg tega se prenaša politično delo na legalne ljudi, ter se
teren na splošno pripravlja in s tem v zvezi seznanja nove
ljudi z našim delom, ki bo in, ki je potrebno na čas, ko bo
moralo ljudstvo samo prevzeti oblast v svoje roke. V ta namen
smo pritegnili posamezne ugledne pristaše v našo predstavništvo odborov OF z namenom, da kot osebe splošnega zaupanja lahko mnogo koristijo sedaj, posebno pa, ko se bo ljudstvu treba predstaviti kot dejanska in resnična oblast.
Po vsem okrožju se vrše sestanki vsak dan in to podnevi
na raznih senožetih, kjer se sedaj vrši delo košnje. Navezali
smo nove stike z ljudmi, ki jih drugače v več primerov ne bi
bilo lahko izvesti. Ponudi se večkrat tudi prilika, da se pogovorimo tudi s takimi posamezniki, ki so na naše gibanje gledali z nezaupanjem. -Skoro vsak večer pa se tudi vrše sestanki po vaseh. Sedanji čas košnje je zelo veliko pripomogel k
razširitvi našega gibanja, posebno med ljudmi, ki so v postojankah, kar se drugače skoro ne bi moglo napraviti tega dela
s tolikim uspehom. Na splošno smo obiskali vse ljudi, tudi
nepristaše našega gibanja. Sedanjo priliko našega dela se je
na tak način izvedel v celem našem okrožju.
2/ Bela garda in njeno stanje je bilo že podano v prejšnjem poročilu13, le daje njen razkroj dobil še večji razmah. Pojav propagande za modro gardo je opažati na Rakeku v
obliki letakov, katerih pa nismo mogli dobiti. -Značilno in
tudi pomembno za demoralizacijo bele garde je, da so sedaj
začeli pošiljati belogardiste za dalj časa neznano kam. Baje

8

Andrej Zabukovec.
Matija Telič.
Jože Znidaršič.
11
Ivan Hiti.
12
Franc Pire.
13
Glej dok. št. 51.
9

10
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pravijo na pohod proti partizanom na Dolenjsko in Hrvatsko,
tako samo iz Blok 40.
3/ Pri vseh sestankih se je tudi predočila potreba podpiranja naše narodnoosvobodilne vojske. Prav tako se je povsod
predebatiralo v zadevi našega verskega referenta tov. M. Mikuža. Ljudje se prav povsod pridružujejo v protestu proti krivičnemu odloku ljubljanskega škofa. Naša ZSM iz okrožja je
že poslala svojo protestno resolucijo14. Isto sledi iz vseh naših
organizacij.
4/ Zadnje čase že dalj časa nismo prejeli nikake literatu
re, na splošno jo prejemamo z veliko zamudo, včasih staro
celo več kot mesec dni. Prosimo, da se zadeva literature na
kakšen način uredi. Prosimo je vsaj toliko, dajo prejmemo vsi
aktivisti-polit. delavci, kateri bi potem mogli prenesti vsebino
na teren. Da bi morali nabavljati papir, bo vezano z velikimi
težkočami, ker tuk[ajšnje] trgovine nimajo papirja na zalogi.
Lahko pa se deloma nekaj oskrbi nabavo pisarniškega papirja, kateri pa ni uporaben za razmnoževanje.
Čutimo potrebo, da bi nas obiskali večkrat kakšen višji
predstavnik OF. Prav tako se je na sestanku razpravljalo, da
to poročilo podpišeta le tov. Bobnar in Lapajne, ker je tov.
Krištof odšel še predno je bilo gotovo.
Prilaga se troje poročil15 naših organizacij.
OOOF Cerknica
Lapajne Andrej
Bobnar

'< Glej dok. št. 104, op. 8.
15
Glej dok. št. 104 in poročili rajonskega odbora OF Sv. Vid-Begunje z
dne 10. julija 1943 in rajonskega odbora OF Grahovo dne 14. juhja 1943 v
ARS, Odd. II, sign.: AS 1670, IOOF, šk. 435/1.
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ŠT. 117
PISMO INŠTRUKTORJA IZVRŠNEGA ODBORA OF JANEZA
STANOVNIKA DNE 26. JULIJA 1943 IZVRŠNEMU ODBORU
OF O POLOŽAJU V HORJULSKEM IN DOBROVŠKEM RAJONU VRHNIŠKEGA OKROŽJA*
Na položaju 26. VII. 43

pr. 30/VII. 43. [št.] 128

Izvršnemu odboru OF
na položaju.
Čeprav sem bil od IO poslan v grosupeljsko okrožje do danes tja še nisem prišel. Naročeno mi je bilo namreč, da naj tja
ne hodim sam, ampak da naj grem skupaj s tov. Joklom2.
Tov. Peter3 pa mi je naročil, naj naročim tov. Joklu, da naj
pride na poročanje preje, preden bo šel v grosupeljsko okrožje. Tov. Jokl se je na poročanju zadržal dlje, kot je mislil,
tako da ga pričakujem šele te dni.
Vmesni čas, ko sem čakal na povratek tov. Jokla sem porabil za to, da sem obiskal dolomitsko stran vrhniškega okrožja (horjulski in dobrovski rajon). V naslednjem bom poročal
o stanju na tem področju.
Med Italijani in tudi med belimi je opažati utrujenost in
naveličanost vojske. Ta naveličanost se kaže predvsem v
zmanjšani aktivnosti italijanskih in belih posadk. To dejstvo
je omogočilo našim aktivistom kretanje po terenu. Ljudje pa
občutijo fašistično utrujenost predvsem v popuščanju terorja.
Ta ima pri delu naših aktivistov to dobro posledico, da so
ljudje manj prestrašeni in bolj dostopni za propagando z naše
strani.
Na drugi strani pa Italijani nič več ne skrivajo, da se bliža
konec njihovemu gospodstvu in tudi s strani belih padajo
čezdalje pogosteje izjave, češ, da so s svojo politiko propadli.
Iz časopisov, od naših aktivistov, pa tudi od raznih prišepeto1

Izvirnik, napisan s črnilom, je v ARS, Odd. II, sign.: AS 1670. IOOF, šk.

435/1. Številka 128 in datum prejema sta registratumi oznaki izvršnega
odbora OF.
2
Franc Popit.
3
Boris Kidrič.
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valcev zvedo ljudje za fašistične poraze na Siciliji in vzhodnem
bojišču. To jih navdaja z novim pogumom in novim upanjem
na svobodo. Fašistične in bele bande pa se pod vtisom zavezniških uspehov močno demoraliziraju.
Vsa ta dejstva: zmanjšana aktivnost posadk in z njo v zvezi popuščanje terorja, demoralizacija okupatorske in izdajniške vojske, ki nastopa kot posledica zavezniškega vojaškega
napredovanja, vzbujajo v ljudeh večjo zainteresiranost za politiko. Dočim so pred časom vsled fašističnega terorja in počasnega svetovno-političnega razpleta ljudje kar nekako otopeli in postali za politično življenje brezčutni, jih zajema danes ponovno val zanimanja za politiko; v politiki ponovno
gledajo torišče, kjer se rešuje njihova življenjska usoda in kar
je pri ljudeh glavno, politika je tista, ki jim more dati odgovor
na poglavitno vprašanje njihovega današnjega življenja "kdaj
bo konec vojske?"
Vse to skupaj je tisto, kar radi označujejo s "poletom", "zaletom" in podobnimi izrazi.
V horjulskem rajonu delajo štirje aktivisti - ilegalci. Ti so
doslej tvorili tudi rajonski odbor. Sedaj smo se dogovorili tako, da bodo v rajonski odbor pritegnili tudi dva legalca: enega
iz Vrzdenca in enega iz Horjula. Rajonski odbor je predstavljal
doslej okrnelo institucijo in je le slabo vršil svojo nalogo.
Terenski odbori so, pa tudi niso; to se pravi organizirani
niso, ljudje pa so najmanj 90 % naši simpatizerji. Terenskih
eksekutiv ali izvršnih terenskih odborov doslej niso organizirali, ampak so se zadovoljevali s tem, da so aktivisti-ilegalci
sami vzdrževali zvezo z vsakim posameznikom v vasi. Dostop
imajo (čeprav tvegan) aktivisti v vse vasi z izjemo Horjula in
Žažarja (beli posadki), kamor pa segajo po ljudeh, ki hodijo
ven na delo.
AFŽ je napol organizirana v Brezjah, Zaklancu in Podolnici.
ZSM doslej ni bila organizirana, sedaj pa smo poverili
skrb za mladino specialno enemu aktivistu. Verujem v uspeh.
Bela posadka v Horjulu je precej demoralizirana. Številčno
so jo v zadnjem času precej oslabili in šteje le še 60 mož. Naši
vzdržujejo redne stike s 6 - 10 med njimi. Zagrizenci so ostro
ločeni od ostale nasilno - mobilizirane posadke.
Vsi zagrizeni so zbrani v štabu. Komandant posadke je
Bostič Lojz, ki ga črti vsa okolica. Idejni vodji pa sta študenta
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Čepon in Velkavrh. Njuna "idejna vzgoja" gre edinole v smeri
stopnjevanja starih razprtij med sosedi.
Beli imajo na Koreni torni radio-sprejemnik. Vesti, ki jih
čujejo po radiu jih močno demoralizirajo. Zlasti sta jih v zadnjem času demoralizirali dve vesti, da London govori proti
"vaškim stražam" in da imenujejo tov. Tita "generala". Demoralizacija bele posadke se kaže v tem, da skušajo na vsak
način odložiti orožje, da v zasedah žvižgajo in kade, da skratka sabotirajo na vseh koncih in krajih.
S posadko v Žažarju vzdržujejo naši stike in bodo v bodoče prišli verjetno v razgovor tudi s komandantom Kafajem
Janezom, juristom, kije svoječasno delal za OF.
H koncu bi še pripomnil, da so življenjske prilike v katerih
žive aktivisti-ilegalci kar obupne. Aktivista Korenčan4 in Kozina5 imata pri sebi družini, ki žive mizerno. Mislim, da je
nujno potrebno, da se poskrbi, da se družini umakneta nekam na Dolenjsko.
V dobrovskcm rajonu je položaj toliko težji, kolikor so
beli aktivnejši in bolj zagrizeni.
V rajonu dela sedem aktivistov-ilegalcev. Med njimi je brez
dvoma največje pohvale vreden tov. Lojze6, ki dela na terenu
Dobrova-Kozarje-Brdo.
Rajonski odbor sestavljajo le ilegalci.
AFŽ in mladina doslej nista bili organizirani z izjemo Kozarij in Vrhovcev.
Kožarje in Vrhovci so ostali še nadalje trdno naši. Na Brdu
nam je delno škodovala ponesrečena prisilna mobilizacija.
Sploh pa vsebuje Brdo mnogo lumpenproletarskega elementa,
ki se je izkazal v kritičnih dneh osvobodilne borbe kot absolutno negativen.
Na Hruševem so ljudje še sedaj zelo oplašeni. Zvedelo se
je, da so imeli beli svoje špijone v vasi že tedaj, ko so bili gospodarji vasi še partizani.
Na Spodnji Babni gori so ljudje vsi po mišljenju naši.
Enako na Zgornji z izjemo pri Mihčevih, ki so beli, odkar je
Janez v Polhovem gradcu oborožen.
Na Osredku so ljudje na splošno dobri. (Točneje bom poročal ustno.) Enako tudi na Belem.
4
5
6

392

Viktor Korenčan.
Stanko Kozina.
Lojze Erbežnik.

Na podutiškem koncu (Dravlje, Podutik, Glince) so ljudje
dobri, vendar pod neprestano knuto draveljske bele posadke.
Posadke belih so v Polhovem gradcu (120) Dobrovi (60) in
Dravljah (100). V vseh posadkah so beli zelo zagrizeni. Vendar je tudi iz dobrovske posadke zadnjic eden od belih izjavil,
češ da je pri njih vsak dan hujše. Draveljski beli pa izjavljajo,
da so sedaj modri. Čuje se, da Italijanom kradejo orožje in ga
skrivajo.
Za "plave" vlada povsod veliko zanimanje. Rečem "zanimanje" za nekaj novega, nikakor pa ni mogoče govoriti o simpatijah, ki bi jih uživali. Njihova zveza z Italijani in belimi je
preočitna. (V Razorsko dolino so jim Italijani vozili hrano, bele
patrole so jih pustile povsod, da so se svobodno kretali. Ko so
odhajali na Ig, so jih Italijani brez zaprek pustili čez most pri
Podpeči. Sedaj so se naselili v Iški vasi, kjer jih Italijani iz
bližnjega Iga sploh ne vznemirjajo, ampak jim vozijo hrano in
orožje.) Igra je jasna: Osnovali so se z italijanskim privoljenjem. Beli jim drže roko. (Vendar je na vprašanju "modrih"
med belimi prišlo do diferenciacije.) Italijani dopuščajo, da se
"modri" proglašajo za narodno-osvobodilne borce in govore
celo o spopadih z okupatorjem zato, da vnesejo med narod
zmedo in razkroje enotno fronto, ki jo je ustvarila OF. In ta
politika modrih naj bi bila od Londona narekovana sloga?
Vendar pomena "modrih" kljub vsej naivnosti njihovega
nastopanja ni mogoče podcenjevati. Na resnost problema
"modrih" - današnji zunanje-politični situaciji odgovarjajoči
formi reakcije - sem na zboru aktivistov7 najresneje opozarjal.
Ob pojavu modrih in četnikov bi bilo potrebno spregovoriti
jasno in dokumentarično besedo o četništvu in njegovi vlogi v
Jugoslaviji, ker o tem pri ljudeh še ni dovolj jasnosti. Svoječasno Krištofovo8 poročilo naj bi bilo dopolnjeno z novejšimi
dokumenti.
Duhovščina se v sektorju Horjul-Dobrova od belih odvrača. Župnika v Horjulu in na Logu sta v pridigah javno izpadla
proti belim.
Škof hodi okrog po birmah. Teren mu pripravljajo Italijani,
ki pred njegovim prihodom daleč okrog vse "prehajkajo". Na
birmah pridiga škof odločno proti partizanom in napada dr.
7
Verjetno misli zbor aktivistov OF na Pugledu od 28. do 30. aprila 1943.
Glej Dokumenti, knj. 6, dok. št. 118, str. 307 - 338.
8
Edvard Kardelj.
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Metoda Mikuža. Ljudje sprejemajo njegove pridige po večini z
odvratnostjo.
Kakor hitro pride tov. Jokl bova šla v grosupeljsko okrožje, po opravljenem poslu pa pridem na osebno poročanje.
Smrt fašizmu - svobodo narodu!
Tine Koren9

ŠT. 118
PISMO POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA PRIMORSKO
DNE 27. JULIJA 1943 CENTRALNEMU KOMITEJU KPS»
Pokrajinski komitet KPS
za Primorsko.

Na položaju, 27. julija 1943.

Centralnemu komitetu KPS

Dragi tovariši!
Prejeli smo Vaše pismo2 z dne 14. julija kakor tudi vse priložene odredbe Glavnega štaba.
Tovariš Tomaž3 je že pred par dnevi odšel k Vam. Prav tako odhaja k Vam tudi tovariš Primož4. Pri tem ni bilo mogoče,
da bi tovariš Primož predal posle tovarišu Branku5, sekretarju PK, ker tovariša Branka še vedno ni k nam in poleg tega
ni od njega tudi že delj časa nobenega glasu. Ko bomo prispeli na mesto našega novega bivališča, to je v bližino kjer se

9
1

Janez Stanovnik.

Izvirnik je v ARS, Odd. II, sign.: AS 1638, Oblastni komite KPS za Primorsko, šk. 532/1.
3
Glej dok. št. 65.
3
Dušan Kveder.
4
Dr. Aleš Bebler.
s
Branko Babic, sekretar pokrajinskega komiteja KPS za Primorsko je bil
v Trstu od marca 1943, kjer se je-zadrževal do kapitulacije Italije.
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tovariš Branko verjetno nahaja, bomo storili vse, da dobimo z
njim čimprej zvezo.
Izvajajoč Vaše direktive iz prejšnjih pisem, smo politično
delo preko terenskih organizacij že tako organizirali, da potegnitev vojske z našega terena, ne bo oslabilo politično delo na
terenu.
Tovariša Vilfana6 smo že pritegnili v PK OF in uspešno dela na terenu zlasti med sredino. Napeli bomo tudi vse sile, da
bomo PK OF razširili v smislu Vaših direktiv. Tov. Ciril7, aktivist OF - krščanski socialist, ki smo ga mislili pritegniti v PK
OF je padel.
Glede odpošiljanja naše vojske Vam sporočamo: tov. Mirko Bračič se trenotno nahaja precej daleč na severu, kjerišče
drugi in tretji bataljon VI. in drugi bataljon V. brigade. Dva
bataljona V. brigade pa se nahajata v centralnih predelih
Primorske. Zaradi tega, bosta brigadi ločeno prišli do Vas,
tov. Mirko bo verjetno pri zadnji. Glede organizacije vojske, ki
ostane na našem terenu smo sklenili tole:
1. Novi Primorski odred tvorita dva bataljona. Prvi bataljon, z dvema minerskima skupinama bo operiral na severu,
drugi bataljon z eno minersko skupino pa na jugu.
2. Štab odreda naj tvorijo: komandant tov. Danilo
Šorovič, politkomisar tov. Ahac8, namestnik politkomisarja
tov. Strela9.
Štab I. bataljona: komandant tov. Boris'?, do sedaj namestnik komandanta VI. brigade. Politkomisar tov. Iztok" do
sedaj politkomisar V. brigade, namestnik komisarja tov. Rudi12.
Štab II. bataljona: komandant tov. Tarzan13, do sedaj bataljonski komandant v V. brigadi. Politkomisar tov. Peter14 do
sedaj komisar VI. brigade, namestnik komisarja tov. Marko15
do sedaj bataljonski komisar v V. brigadi.
6

Dr. Joža Vilfan, postelje član pokrajinskega odbora OF (POOF).
Verjetno Mihael Leban - Ciril. Glej Dokumenti, knj. 7, dok. št. 57, op.
88, str. 172.
8
Dušan Pirjevec.
9
Drago Flis.
10
Slavko Bombač.
11
IvanTuršič.
13
Martin Greif.
13
Anton Korenčič.
14
Jože Cerin.
15
Anton Milic.
7
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3. Trenotno nameravamo ves odred koncentrirati na mestu operacije, ki je dogovorjena z Angleži.
Pričakujemo Vašega potrdila teh naših sklepov.
Redno zvezo s KPI, kakor nam naročate, bomo uredili, čim
se sestanemo s tov. Brankom.
Ker sta tov. Tomaž in Primož na poti k Vam in Vam bosta
onadva podala jasno sliko o položaju pri nas, Vam mi to pot
ne podajamo podrobnejšega poročila.
Smrt fašizmu - svobodo narodu!
Za PK KPS za Primorsko:
P. s.
Glede novih štabov v Primorskem odredu se bomo še pomenili s tov. Mirkom Bračičem.
Žig: POKRAJINSKI KOMITET
KPS za Primorsko
Ahac Matevž16
Blaž17

ŠT. 119
ZAPIS SKLEPOV SEJE IZVRŠNEGA ODBORA OF DNE 28.
JULIJA 1943 !
Seja2 IOOF dne 28. VII. 1943. - Navzoči vsi3 razen Gašperja4 in Luke5.
I. Poročilo o politični situaciji (tov. Krištof6).

16
17
1
2
3

Anton Velušček.
Darko Marušič.
Izvirnik je v ARS, Odd. •, sign.: AS 1670, IOOF, šk. 432/1.
Glej še Kocbek, Listina, str. 180 - 181.
Glej dok. št. 58, op. 3.
« Tone Fajfar.
5
Franc Leskošek.
6
Edvard Kardelj.
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Z ozirom na Mussolinijev padec7 je pričakovati nagle kapitulacije Italije in verjetno istočasnega vdora 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 narodu8 (Peter9)
2. Okrožnico10 (Miha11)
3. Navodila Ljubljani12 (Peter)
4. Letake italijanskim vojakom13 (Pavle14)
5. Posebna naročila VOS-u
Miha B.

7
Dne 24. julija 1943 je Veliki fašistični svet 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,
ga je dal kralj aretirati in konfinirati, sestavo nove vlade pa zaupal maršalu
Pietru Badogliu.
8
Glej dok. št. 141.
e
Boris Kidrič.
10
Glej dok. št. 121.
" Dr. Marijan Brecelj - Miha B.
" Glej dok. št. 123.
• Uredništvu ni uspelo ugotoviti, za katere letake gre. Znani so letaki:
Italiani! Mussolini e cadutto..., Ufficiali, sotoufficiali e Soldati Italiani! Le
forze armate italiane..., Soldati Italiani! Mussolini e rovesciato... . Glej Ljubljana v ilegali, IV, do zloma okupatorjev, Ljubljana 1970, str. 606.
M Edvard Kocbek.
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ŠT. 120
PISMO ČLANA IZVRŠNEGA ODBORA OF ZORANA POLIČA
DNE 28. JULIJA 1943 ČLANU POVERJENIŠTVA IZVRŠNEGA ODBORA OF ZA LJUBLJANO DRAGU PUSTIŠKU1
28. 7. 1943.
Dragi Zidar!2
Prejel sem tvoje pismo3 z dne 21.7. No, vendar enkrat pošta nekoliko hitreje posluje. Upam, da bo v bodoče bolje. Pri
prejšnjem pismu4 sem se nekoliko ujezil, ker sem mislil, da
ste ponovno zapadli stari bolezni, četudi si pred tem poročal,
da stvari kar dobro tečejo. Veseli me, da sem se motil, posebno ker v sedanjih časih ne bi bilo dobro, da obstojajo kakršnekoli medskupinske zadeve, ki bi ovirale potrebno delo na
terenu. Sedaj, ko ste nekako vse uredili, upam, da boste vozili
v tem duhu naprej. Saj stvari niso tako komplicirane kakor
izgledajo na prvi pogled. Vem pa, da notri mnogo težje presojate kakor pa mi tukaj, ker pač živite samo v specijelnih svojih prilikah, ki vam zadajejo dovolj težav.
Razvoj dogodkov vam je gotovo precej pomagal. Kako se
kaj zadrže na vse te vesti beli in drugi. Mislim, da jim ni baš
prijetno. Sedaj bo verjetno nekoliko zastoja, ker bodo dali
Italiji sape, da si opomore in krene na pametnejšo pot. Če
Italija ne bo razumela, bo tekla stvar naprej, do popolne likvidacije, ki pa bo sedaj mnogo hitrejša. Če bo pa Italija sklenila
separatni mir, lahko dobimo obisk Nemcev, ki bodo morali na
vsak način držati saj proge. Da bi držali pri nas tudi fronto, je
sicer malo verjetno, moramo pa seveda računati z vsem. Zaenkrat vemo samo to, da stvar ne bo dolgo trajala, saj za nas
ne, pa kakorkoli bi Nemci ukrenili. Za vas je pa važno, da
sedaj pritisnete in s prikazovanjem pravilnega dela OF utrdite
1

Izvirna kopija je v ARS, Odd. II, sign.: AS 1743, Osebni fond Zorana Po-

liča.
» Drago Pustišek - Salvo.
3
Glej dok. št. 101.
* Glej dok. št. 87.
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njen ugled. Zelo nam bo še potreben. Tudi s Kuharjevega pisma5 lahko kujete dober kapital za sebe.
Da je Majino6 pismo padlo, smo že izvedeli. Verjetno je
Bogdan7 zato sporočil, da za njo zaenkrat ni varno. Če je bilo
v pismu kaj važnega ali delikatnega, sporoči, da bomo vedeli.
Če bodo kakšni konkretni uspehi pri sredini poročaj, posebno kdo! Če boste potrebovali še kakšen letak, sporoči oz.
bolje, sporoči kakšen odziv je imel ta8, ki si ga prejel, ker potem bomo tudi sami vedeli kaj in kako naj še napišemo.
Prilagam ti konec članka9. Upam, da boste s celotnim bolj
zadovoljni kakor ste bili s prvo izdajo. Ob priliki mi sporoči,
kako ste ga sprejeli in ali vam je kaj pomagal na vaši poti.
Velja pa, da je namenjen le ožjemu krogu, v nobenem primeru pa ni za javnost. Tu so mi vsi z kritiko precej pomagali,
vendar ne toliko, da bi si upal trditi, da je to tudi njihovo
mnenje.
V zadnjem pismu sem ti že poročal o silni razgibanosti pri
nas. Verjetno ste med tem tudi vi že izvedeli, da v Sloveniji še
ni bilo fronte, kakor je ta, ki danes dela okupatorju sive lase.
Zaenkrat ti seveda ne smem poročati preveč, povem ti pa lahko, da tako krepkih borb še ni bilo kakor so sedanje. Naši
fanjte so odlični. Pred dvema dnevoma so naši zasedli Žužemberk, v katerem je bilo preko 500 posadke. Razbili so
okrog 30 bunkerjev, za katere so smatrali Italijani, da so nezavzetni. Ob začetku napada so se Italijani in beli še norčevali
iz naših, kmalu pa obupno vpili, ko so se oglasili naši topovi.
Te igračke so res imenitne. Dale so tudi fantom neverjetnega
poguma, da so jurišali kot vragi. Doslej so v teh borbah uničili naši dečki dva tanka, zaplenili en brzostrelni top in dve
težki strojnici, dva voza municije in drugega materiala. Koliko
je bilo drugih stvari in koliko je pobitih, še ne vem. Na enem
koncu, kjer so prihajali na pomoč, jih je padlo ca. 60, na drugem 15 itd. Naših žrtev je le malo in še to predvsem od aviona, ki cel dan kroži nad našimi položaji. Angleži so navdušeni
5

Dr. Alojzij Kuharje 8. marca 1943 pisal pismo škofu dr. Rozmanu. Del
pisma je objavil Slovenski poročevalec, leto IV, št. 20a, posebna izdaja, konec
avgusta 1943 (ARS, Odd. II, sign.: AS 1887, Zbirka narodnoosvobodilnega
tiska).
6
Jelica Vazzaz.
7
Verjetno Bogdan Osolnik.
8
Misli letak: Sokolska Ljubljana!...Glej dok. št. 20, op. 10.
9
Verjetno gre za članek: Sokoli in komunizem. Glej dok. št. 17, op. 17.
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nad tako vojsko. Kako bo naprej ti bom poročal, ko bo kaj več
znano oz. ko bom smel že poročati, ne da bi kršil pravila vojevanja.
V ostalem pa veljajo navodila in misli, ki sem ti jih sporočil v prejšnjih pismih, kakor tudi prošnje in vprašanja.
Smrt fašizmu - svobodo narodu!
Z D R A V O!10

ŠT. 121
OKROŽNICA IZVRŠNEGA ODBORA OF DNE 29. JULIJA
1943 OKROŽNIM, RAJONSKIM IN TERENSKIM ODBOROM
OF TER AKTIVISTOM OSVOBODILNE FRONTE O NALOGAH PO PADCU FAŠIZMA V ITALIJI»
IZVRŠNI ODBOR
OSVOBODILNE FRONTE
SLOVENSKEGA NARODA

Dne 29. julija 1943.

Štev. 35/43 - 0 OKROŽNICA
vsem okrožnim, rajonskim in terenskim odborom ter aktivistom Osvobodilne fronte
Stojimo pred naposrednim zlomom Italije. Mussolini je bil
prisiljen radi poloma osne politike podati ostavko na vodstvo
fašistične Italije in s padcem njegove osebe, v kateri je bila
osredotočena vsa ideja in moč fašizma, je fašizem v Italiji
propadel. Vsled tega bo morala Italija v kratkem z vojno prenehati in sicer s popolno kapitulacijo.
Maršal Badoglio, ki je prevzel vojaško in politično vodstvo
v Italiji, vojno nadaljuje. Zato se stališče zaveznikov Anglije,
Amerike in Rusije, kakor tudi naše, do Italije ne more v no10
1
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Pismo ni podpisano. Pisal gaje Zoran Polič.
Izvirna kopija je v ARS, Odd. II, sign.: AS 1670, IOOF, šk. 432/•.

bcncm oziru spremeniti. Dokler Italija vojno nadaljuje in
dokler ima svoje vojaške sile v okupiranih deželah, kaže očitno nadalje svoje imperialistične tendence. Zaradi tega je in bo
ostala naš sovražnik vse dotlej, dokler ne bo položila orožje,
zapustila našega ozemlja ter se enkrat za vselej odrekla vseh
pravic, ki pritičejo slovenskemu narodu. Dokler se to ne zgodi, ne more prav nič vplivati na nas dejstvo, da je fašizem v
Italiji dejansko likvidiran, zakaj imperialistične tendence italijanskega državnega ter vojaškega vodstva so in ostanejo za
nas prav tako pogubonosne, kakor so bile težnje fašističnega
režima. Naš boj je bil od vsega začetka usmerjen tako proti
imperializmu, kakor proti fašizmu, ki je le najskrajnejša in
najkrutejša oblika imperializma samega. Nastop Badoglia
predstavlja zvit poizkus italijanskih imperialističnih sil, da se
z odstranitvijo fašizma okoristijo in da si čim bolj ohranijo
pridobljeni položaj. Zato moramo svojo akcijo še bolj okrepiti, neusmiljeno tolči po okupatorjih in preprečiti Italiji,
da bi se z izkoriščanjem zvez z angleškimi reakcionarji
Chamberlainovega2 kova, reševala na naš račun.
Zaradi propada fašizma, zaradi naraščujočih nemirov
ljudskih množic v Italiji sami, zaradi nasprotstev, ki nastajajo
med Nemci in Italijani ter njihovimi vojskami, in končno zaradi propada nemške poletne ofenzive na vzhodu ter pričetka
ruske ofenzive, moramo vsekakor predvidevati zelo nagel razvoj dogodkov. Naši politični delavci morajo sebe in ves naš
politični teren z vso naglico pripraviti na ta razvoj. Zlasti in
predvsem je potrebno, da razlagajo padec fašizma in trenutno
vztrajanje v vojni tako, kakor smo to na kratko pojasnili. Ta
prelomni dogodek v Italiji ne pomeni le bližnjega zloma Italije
same, ampak tudi skorajšnji vojaški in politični zlom osi
sploh. Ker pa nemški fašizem še stoji in ni zaenkrat opaziti
tako izrazitega notranjega razkroja, kakor v Italiji, moramo
vsekakor predvidevati možnost vdora nemških čet v našo
Ljubljansko pokrajino. Predvidevati moramo namreč, da bo
Hitler zaradi oddaljenosti ruske fronte, na kateri ima večino
svojih vojaških sil, hotel braniti svojo državo ne le na nemških nacionalnih mejah, ampak, da se bo skušal zoperstavIjati vsaj prvim udarcem na periferiji Evrope. Zato je verjetno,
da bo skušala nemška armada nuditi odpor tako zavezniškim
3

Neville (Arthur) Chamberlain, britanski politik, zagovornik politike popuščanja. Sam sebe je imenoval "moža, ki iz dna duše želi mir".
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vojskam, kakor tudi naši Narodno-osvobodilni vojski na Balkanu zlasti v primeru invazije na to področje.
Tak razvoj nam nalaga, da mobiliziramo vse narodne
sile v odpor proti okupatorjem. Dvigniti moramo dejansko narodno vstajo. Nastopil je čas, ko mora vsak brez izjeme v službo domovini. Naša Narodnoosvobodilna vojska bo
morala izvajati splošno mobilizacijo. Treba je, da naši aktivisti
politično pripravijo teren za to. V krajih, ki so zasedeni po
Italijanih ali belogardistih, je treba pozvati vse za orožje sposobne moške, da čimpreje zapuste te kraje in se priključijo
naši vojski. Naši aktivisti naj organizirajo odhode iz teh krajev.
Ponovno je potrebno povečati agitacijo med belogardisti in
sredinci z odločnim pozivom, da se upro okupatorju in svojim
izdajalskim voditeljem ter da se priključijo naši vojski. Posebno pažnjo je treba posvečati takozvani plavi gardi in preprečiti
poizkuse Mihajlovičevih ljudi, da bi zakrili svoje dosedanje
izdajstvo ter skušali organizirati vojaške edinice ter jih predstaviti kot zavezniške čete Anglije. Ti izdajalski elementi hočejo izkoristiti prav ta čas in postaviti proti naši vojski svoje
sile v namenu, da bi si z eventuelno pomočjo reakcionarnih
sil v Angliji in Ameriki priborili ob prevratu oblast v Jugoslaviji in Sloveniji.
Pričeti je treba z masovno sabotažo na vseh popriščih.
Vsi, ki so zaposleni pri delu, ki koristi okupatorju ali sploh
podaljšanju sedanjega okupacijskega stanja, morajo z delom
prenehati! Naši politični delavci so dolžni prevzemati inicijative za sabotažna dela vseh vrst! Onemogočati je treba železniški, cestni, telegrafski in telefonski promet. Sabotažnemu
delu naj ne pristopajo samo naše organizirane enote, ampak
prav vsi.
Delavci po tovarnah, zavodih, uradih in kjerkoli jih je
zaposlenih večje število, morajo stopiti v stavko!
Organizirati je masovne demonstracije z zahtevo, da se
okupator preda, da položi orožje, da zapusti našo zemljo in da
vrne naše internirance. Organizirajte napade na jetnisnice in
zapore in rešujte naše ljudi iz rok okupatorja in belih! Organizirajte napade na posamezne okupatorske in belogardistične voditelje, razorožujte italijanske oficirje in vojake!
Izrabite kratkomalo vse možne oblike upora proti okupatorjem in domačim izdajalcem in potisnite jih v popolno
defenzivo!
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Z istočasno neizprosno borbo proti okupatorju pa je treba
povečati notranji razkroj njegove vojske. Pozivajte italijanske
vojake k predaji, k položitvi orožja, k odporu proti komandam
ter agitirajte med njimi, da jim bo naša vojska omogočila
prost odhod le, če se bodo predali in odložili orožje. Prikazujte
jim obupno stanje v njihovi domovini in usodo, ki jih čaka, če
z vojno nadaljujejo.
Za primer nemškega vdora v našo pokrajino mora biti naše ljudstvo pripravljeno na takojšen in energičen odpor. Vse
tiste kraje, katere ne bi mogla takoj zaščititi naša vojska, je
treba kratkomalo evakuirati in sicer vse za borbo sposobne
moške in ženske. Evakuacija mora biti v naprej pripravljena v
okviru Narodne zaščite oziroma odborov OF, ki skrbe tudi za
rešitev materialnih dobrin, ki so našemu boju potrebne. Našemu ljudstvu je treba predočiti možnost nemškega vdora
tako, da nas bo ta vdor tem manje prizadel, čim hitrejši,
učinkovitejši in odločnejši bo naš odpor. Gotovo je, da bo morebitna zaposedba nemških čet kratkotrajna in da bo naš
odpor učinkoval razdiralno na nemško vojsko, ki že itak izgublja svojo moralno silo. Vsa politična predstavništva OF,
vsi naši odbori od okrožnih do terenskih morajo v tem
času jasno pokazati, da so nosilci naše narodne oblasti in
morajo to oblast tudi dejansko izvajati! Pritegnite v odbore
čim več sposobnih in zanesljivih ljudi, razdelite jim funkcije
in delo tako, da bodo vse stvari glede izvajanja mobilizacije,
zaščite civilnega prebivalstva, obrambe imovine pred okupatorjem itd. tekle organizirano in disciplinirano! Organizirano delo trdno v rokah pristašev Osvobodilne fronte bo preprečilo nerede, žrtve in materialno škodo ter bo sposobno še pred
preobratom samim zagotoviti povsod dejansko oblast OF, kar
je tudi za najbližjo bodočnost odločilnega pomena.
Vsi naši politični odbori in aktivisti morajo tudi sami od
sebe skrbeti za redne in točne stike s svojimi nadrejenimi
organi. Vsak naj pazi, da bo zaradi sprejemanja navodil vsak
čas dosegljiv. Sicer pa naj odbori in politični delavci razvijajo
čim večjo samoiniciativo in naj povsod tam, kjer to narekuje
potreba nastopajo in odločajo samostojno v smislu naše celotne politične linije in posameznih navodil, ki jih dobivajo od
svojega političnega in vojaškega vodstva.
Pri vsem tem delu pa naj naši politični delavci nenehoma
krepe autoriteto Osvobodilne fronte, poudarjajo naj njen pomen v domačem in mednarodnem svetu, priznanje vseh zave-

(ÌDU/

znikov naše politične in vojaške organizacije ter naj z vso odločnostjo pozivajo k enotnosti in k strnitvi vseh sil na Slovenskem v Osvobodilno fronto. Prav danes dajajte posebnega
poudarka naši zahtevi o združitvi celotnega slovenskega ozemlja s Primorsko in Trstom, s Koroško in Beljakom in Celovcem ter s Štajersko. Celoten narod mora v tej zahtevi zaživeti,
ker samo tako bomo lahko odločno nastopili proti okupatorju
in domači narodno-izdajalski reakciji. Istočasno utrjujte zavest enotnosti vseh slovanskih narodov pod vodstvom velikega ruskega naroda, katerega odločilno vlogo v sedanji osvobodilni borbi vseh svobodoljubnih narodov posebej poudarjajte.
SMRT FAŠIZMU - SVOBODO NARODU!
Za IOOF:
organizacijski tajnik:
MIHA BORŠTNIK?, 1. r.

ŠT. 122
PISMO IZVRŠNEGA ODBORA OF DNE 29. JULIJA 1943
POVERJENIŠTVU IZVRŠNEGA ODBORA OF ZA LJUBLJANO1
Izvršni odbor
Osvobodilne fronte
slovenskega naroda
Dne 29. julija 1943.
Št. 210/43-K
Pove rjeništvu IOOF za Ljubljano.
Z današnjo pošto vam pošiljamo:

3

Dr. Marijan Brecelj.
' Izvirna kopija je v ARS, Odd. II, sign.: AS 1670, IOOF, šk. 434/1.
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1. proglas na slovenski narod2, ki ga takoj razmnožite in
v čim večjem številu razpečajte.
2. okrožnico št. 353, ki jo takoj razmnožite in izročite
vsem našim odborom in aktivistom v Ljubljani.
3. članek tovariša Petra4: "Slovensko narodno zastopstvo
novega kova". Ta članek priobčite v prvi številki vašega "Poročevalca", v kateri objavite uvodoma uradni razglas RSJ5 o
imenovanju slovenskih zastopnikov v Protifašistični svet narodnega osvobojenja Jugoslavije. RSJ je namreč dne 26. t.m.
objavil, da so naši tovariši: Krištof6, Pavle7 in Andrej8 imenovani v Izvršni odbor tega sveta kot zastopniki Slovencev. Stilizirajte izjavo sami in navedite seveda imenovane tovariše z
njihovimi pravimi imeni. V isti številki objavite tudi članek'*
tov. Pavleta, katerega vam pošljemo z jutrišnjo pošto. Če pa
tega članka ne boste dobili za časa, z izdajo "Poročevalca" ne
odlašajte. Pa naj izide zaenkrat brez tega članka. Vrstni red
naj bo torej ta: naprej oficielna izjava, nato Petrov članek,
nato pa Pavlov članek, če ga prejmete za časa.
Smrt fašizmu - svoboda narodu!
Za IOOF
org. tajnik10:

»Glej dok. št. 141.
3
Glej dok. št. 121.
4
Boris Kidrič. Članek: Slovensko narodno zastopstvo novega kova je objavil Slovenski poročevalec. Ljubljanska izdaja, leto IV, št. 20, začetek avgusta 1943, str. 3-4 (ARS, Odd. II, sign.: AS 1887, Zbirka narodnoosvobodilnega tiska).
5
Razglas Radia Slobodna Jugoslavija pod naslovom: Slovenci v izvršnem
odboru Protifašističnega sveta NOJ je objavil Slovenski poročevalec. Ljubljanska izdaja, leto IV, št. 20, začetek avgusta 1943, str. 2 (ARS, Odd. II, prav
tam).
6
Edvard Kardelj.
7
Edvard Kocbek.
» Josip Rus.
9
Članek: Edvard Kocbek, Svobodna Slovenija v enakopravni Jugoslaviji
je objavil Slovenski poročevalec, leto IV, št. 16, 25. avgust 1943, str. 1-2
(ARS, Odd. II, sign.: AS 1887, Zbirka narodnoosvobodilnega tiska).
10
Dr. Marijan Brecelj.
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ŠT. 123
NAVODILA IZVRŠNEGA ODBORA OF DNE 29. JULIJA
1943 POVERJENIŠTVU IZVRŠNEGA ODBORA OF ZA
LJUBLJANO1
Izvršni odbor
Osvobodilne fronte
slovenskega naroda
Dne 29. julija 1943.
Št. 211/43-K

Žig:
IZVRŠNI ODBOR OSVOBODILNE
FRONTE SLOVENSKEGA NARODA

Poverjeništvu IOOF za Ljubljano.
1. K padcu Mussolinija vam pošiljamo naslednjo trenutno analizo:
a) Padec Mussolinija in krah italijanskega fašizma2 pomeni brez dvoma začetek konca tudi za nemški fašizem in
imperializem.
b) Nova italijanska garnitura - Badoglio in dvor - je izrazita imperialistična garnitura, ki skuša rešiti italijanski imperializem in ki v mednarodnem pogledu objektivno pa tudi
subjektivno brez dvoma pomeni poskus, najti skupno protisovjetsko platformo mednarodnega imperializma. Badoglio
računa, da bo vpliv reakcionarnih krogov na zapadu, ki so
proti hitri vzpostavitvi druge fronte, preprečil nadaljno ameriško-angleško vojno akcijo proti Italiji, s čimer bi se zadovoljila
tudi Nemčija, ker bi bila tako zavarovana pred drugo fronto
na tem sektorju.
c) V Italiji sami se je začel izrazit protiimperialistični pokret, ki ni več zgolj protifašistični. Ta pokret, dalje sile demokratičnega ljudskega gibanja na zapadu, predvsem pa sovjetska aktivnost nudijo možnost za hiter zlom italijanskega imperializma.
d) Na vidiku sta potemtakem dve perspektivi: izredno
nagel popolen krah italijanskega imperializma pod udarci
1
2
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Izvirna kopija je v ARS, Odd. II, sign.: AS 1670, IOOF, šk. 434/1.
Glej dok. št. 119, op. 7. .

anglo-amerikanskih armad, separaten mir in nemška zasedba slovenskega ozemlja, doslej okupiranega po Italiji - taka je
prva perspektiva; delno angleškoameriško zavlačevanje z nadaljnimi vojnimi udarci proti Italiji, relativen uspeh Badoglia,
da zadrži vojaški razkroj, laviranje s formalnim ostajanjem na
nemški strani in z dejansko zvezo z zapadnimi silami - taka je
druga perspektiva, ki pa bi morala ostati kratkotrajna ter
kmalu preiti v prvo.
e) Za nas je izredno važno, s svoje strani doprinesti k
popolnemu krahu italijanskega imperializma, se pravi, nadaljevati z udarci proti njemu, hkrati pa se aktivno, se pravi, s
stopnjevanjem narodnoosvobodilne borbe pripravljati na
nemški vdor in na odpor proti takemu vdoru. Splošna politična linija v tem smislu je izražena v priloženem letaku3 Izvršnega odbora. Borba za popolen krah italijanskega imperializma je hkrati borba proti belogardističnim in sredinskim mahinacijam, ki bodo brez dvoma poskušale najti in propagirati
modus vivendi z Badoglievim imperializmom kot "manjšim
zlom" za slovenski narod.
f) Hkrati je izredno važno, intenzivno se povezovati z italijanskim vojaštvom in ga vključevati v protiimperialistični boj
na naslednji platformi: mir, odhajanje domov, priključevanje
partizanom, skupna borba jugoslovanskih narodov in italijanskega naroda proti skupnemu sovražniku - Nemčiji.
2. Takoj morate zaostriti in omasoviti forme našega
osvobodilnega boja.
a) Preidite k demonstracijam (od demonstracij za izpust
internirancev do izrazitih političnih demonstracij proti okupatorjem za svobodno in združeno Slovenijo v svobodni in
demokratični Jugoslaviji).
b) Pričnite znova z likvidacijami notoričnih narodnih izdajalcev.
c) Pričnite razoroževati italijansko vojaštvo v Ljubljani. S
takimi začetki, kakršne smo izvajali že ob pričetku osvobodilne borbe pa vse do širšega in masovnejšega razoroževanja.
d) Vsestransko okrepite agitacijo za Osvobodilno fronto
in njeno oblast in dajte tej agitaciji vidnega izraza tudi z zu-

3

Letak ni priložen. Gre za letak: Slovenskemu narodu!... Glej dok. št.

141.
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nanjimi manifestacijami v smislu navodil okrožnic4, ki ste jih
že prejeli.
3. Takoj pričnite s pripravami za zavzetje Ljubljane. Obnovite v primerni obliki Narodno zaščito in jo tesno povežite s
terenskimi odbori Osvobodilne fronte.
4. V slučaju vdora Nemcev bo treba Ljubljano držati vsaj
nekaj časa, nato pa izvesti evakuacijo vsega za borbo sposobnega. Že sedaj odpošiljajte vojski čim več materiala in izvajajte rekrutacijo za partizane ter oskrbite odpošiljanje novih
mobilizirancev.
5. Vse ostale direktive ostanejo v veljavi. Pošljite takoj
poročilo o vašem delu, o odmevu med slovenskim prebivalstvom in Italijani.
Smrt fašizmu - svoboda narodu!
Za IOOF
politični sekretar:
B. Kidrič
P. S.: Ad 3. Narodne zaščite seveda ne smete obnoviti v
stari obliki. Gre le za poživitev tistega mobilizacijskega aparata, ki smo vam ga naročili5 namesto prejšnje likvidirane
Narodne zaščite in za možnost hitre mobilizacije. Same neposredne vojaške priprave naj vrši VOS.

«Glej dok. 121.
5
Gre za odlok izvršnega odbora OF dne 1. junija 1943 o vključitvi Narodne zaščite v Varnostno in obveščevalno službo. Glej Dokumenti, knj. 7, dok.
št. 113, str. 338-339.
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ŠT. 124
PISMO LIDIJE ŠENTJURC S SEDEŽA NOTRANJSKEGA
POVERJENIŠTVA CK KPS DNE 29. JULIJA 1943 CENTRALNEMU KOMITEJU KPS1
Dragi tovariši!
Spričo položaja in pa konkretnih okoliščin na tukajšnjem
terenu2, sem se odločila, da ostanem tu toliko časa, da obdelam vse okrožje in prosim, da nekdo od vas še prisostvuje seji
AŽZ, ki je menda napovedana za nekako 3. 8. Mare3 še nisem
dobila, zato tudi ne vem, neposrednega načrta, ki ga imajo.
Razpoloženje prebivalstva je odlično, razkroj med bega in
italij. posadkami rapidno raste, ne prehaja pa še v konkretna
dejanja, dezertiranje itd. V tem pravcu bo treba delo stopnjevati. Naši aktivisti so večinoma (kar sem jih do sedaj videla)
dobri, delavni in požrtvovalni, ne znajo pa dati vsebine. Po
podrobnem pregledu v Ribniškem okrožju sem ugotovila, da
kljub odličnim partijskim kadrom, partija ne živi. Ko smo
sklicevali celice, je to trajalo precej časa in potem smo ugotovili, da celičnih sestankov vse od novembra sploh ni bilo.
Pri vseh partijcih tega okrožja sploh ni jasnih pojmov kaj je
partija, kaj OF itd, itd. Značaj terenskih odborov ni jasen,
zato tudi ne znajo zagrabiti dela konkretno. Zato smatram za
potrebno, da v vseh okrožjih skličemo part, konference, kjer
bi obravnavali in razčistili org. vprašanja, polit, situacijo z
ozirom na novo nastalo fazo. Kratek referat o SZ oz. razgovor
o tem s posebnim ozirom na sovjetsko in mešč. demokracijo konkretne naloge in slučajnosti. Pri delu AŽZ vidim v grobem
tele slabosti - začne in konča se pri navdušenju - isto pri
mladini. Mislim, da bo to koristno za ves razvoj. Plavi so v
splošnem pasivni (vsaj tako mislijo naši) dejstvo paje, da so v
vseh zamreženih krajih letaki, da so se naši šli že na 2 mestih
z njimi pogajat, skratka, da je našim značaj plave garde manj
jasen, kot prebivalstvu. Mi smo vsaka pogajanja prepovedali,
1
Izvirnik, napisan s črnilom, je v ARS, Odd. I, sign.: AS 1487, CK KPS,
a. e. 3 1680. Dokument je zelo poškodovan.
Misli na Notranjskem.
3
Mihaela Dermastia.
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ker Miha pred ljudstvom...4 istovetijo značaj nečesa drugega,
kot pa bega. Našim bomo pa stvari že dopovedali.
Padec fašizma (podrobnosti ne vemo, nimamo nobenih vesti) so ljudje sprejeli skoro pijani, tudi naši, in bo zato treba
partijcem točno označiti in razjasniti nevarnost in zlasti tudi
predajanje...5 pijanosti.
Jaz osebno sem spet dobila trdna tla pod nogami im mislim, da bo šlo. To se zdi važno povedati zato, ker sem pri vas
bila pravi mesečnik, ker sem pa trenutno že tretji dan v visoki
vojaški...6 in je zato tudi poročilo bolj v grobem. Obljubljam
pa, da bom v kratkem spet sposobna za pot in pošteno delo.
Včeraj so naši pripeljali...7 (Slovence), ki so se preje dogovorili, da jih pridejo iskat. Kolikor lahko ugotovimo mislim, da
bi nadaljevanje večjih vojaških akcij bilo zelo uspešno in mislite tudi na tukajšnji teren. V Ribnici n. pr. je samo 200 Italijanov. Sicer pa se operacije najbrže uspešno razvijajo, samo
do nas še ni prišlo.
Pravkar smo končali sestanek Cerkniškega okrožja, ki pa
je pokazal povsem drugo sliko (vsaj na vrhu). Ni pa zato moj
sklep nič bolj omajan, zlasti, ker si ljudje podrobnega razgovora o referatu razvoja linije OF in KP oz. svet. koalicije žele.
V grobem sem se pogovorila tudi z Maro in mislim, da ne boste smatrali mojega sklepa kot bega od moje glavne naloge.
Mudi se, zato še naročilo: pozdravite moža8 in ga zadržite, da
se vidiva, prideva pa z Joklom9 koncem avgusta.
S. F. - S. n.
29./VII.

4
5
6
7
8
9
10
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Nečitljiva ena beseda.
Nečitljiva ena beseda.
Nečitljive verjetno tri besede.
Nečitljiva ena beseda.
Sergej Kraigher.
Franc Popit.
Lidija Šentjurc.

Tovariške pozdrave
Lidija10

ŠT. 125
PISMO ČLANA CENTRALNEGA KOMITEJA KPS BORISA
KIDRIČA DNE 29. JULIJA 1943 ČLANICI POVERJENIŠTVA IZVRŠNEGA ODBORA OF ZA LJUBLJANO MIRI TOMŠIČI
Dne 29. julija 1943.
Draga Vlasta,2
glej da se bo angažirala vsa partijska organizacija v smislu
linij in direktiv, ki jih pošiljamo Poverjeništvu IOOF za Ljubljano3. VOS naj prične s sistematičnimi likvidacijami narodnih izdajalcev v skladu s splošnim razvojem prilik. Partija je
zlasti odgovorna za vse vojaške priprave, in sicer v smislu
direktiv, ki jih je osebno prejel vaš človek, mudeč se pri nas.
Oskrbi na vsak način v tem odločilnem času za hitro zvezo
med vami in nami. Oskrbite prevoz materiala, prevoz rekrutov, ki se javljajo v partizane.
Odgovarjaj takoj.
Smrt fašizmu - svoboda narodu!
Peter4

1
2
3
4

Izvirnik je v ARS, Odd. I, sign.: AS 1487, CK KPS, a. e. 1810.
Mira Tomšič.
Glej dok. št. 123.
Boris Kidrič.
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ST. 126
PISMO CENTRALNEGA KOMITEJA KPS DNE 29. JULIJA
1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA ŠTAJERSKO1
Centralni komitet
Komunistične Partije Slovenije
29. VII. 1943
Pokrajinskemu komitetu KPS za Štajersko
Pošiljamo vam na mladinsko delo tovariša L e o n a2 in
Miho3. Prvi je član PK SKOJa za Slovenijo in ima kot tak
nalogo, da pomaga pri formiranju poverjeništva SKOJa za
Štajersko. Ostal bo dalj časa pri vas. Drugi tovariš je predlagan s strani PK SKOJa v članstvo pokrajinskega poverjeništva. Oba sta predana tovariša in si boste lahko precej pomagali z njima. Tu sta sicer dobila instrukcije za njuno delo,
vendar je nujno potrebno, da jima tudi vi dajete največjo mogočo pomoč.
Ostale stvari kakor tudi materiale v zvezi s krahom Musolinija takoj te dni pošljemo. Opozarjamo vas na to, da tu vršimo vse potrebne priprave za eventualen prehod Nemcev v
Ljubljansko pokrajino. Zato je potrebno čim bolj koncentrirati
vojsko. Glejte, da bo direktiva GŠ4, ki jo nosi ista patrola za
vaš zonski štab brezpogojno in čim hitreje izpolnjena.
S tovariškimi pozdravi
Krištof*
Smrt fašizmu - svoboda narodu!

1
Izvirnik je v ARS, Odd. I, sign.: AS 1492, Oblastni komite KPS za Štajersko, a. št. 373.
3
Joie Kladivar.
3
Bogdan Horvat.
« Glavni štab NOV in PO Slovenije je 14. julija 1943 izdal za štab IV. operativne zone navodilo o pripravah za reorganizacijo enot NOV in PO Slovenije
in naredbo o formiranju brigade in reorganizaciji ostalih enot na Štajerskem.
Dokumenta sta objavljena v Zborniku NOV del VI, knj. 6, dok. št. 40 in 41,
str. 102 - 106.
s Edvard Kardelj.
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ŠT. 127
OKROŽNICA POKRAJINSKEGA POVERJENIŠTVA ZVEZE
KOMUNISTIČNE MLADINE (ZKM) ZA GORENJSKO IN KOROŠKO DNE 29. JULIJA 1943 OKROŽNIM IN RAJONSKIM
SEKRETARJEM TER AKTIVISTOM ZKM NA TERENU1
Pokrajinsko poverjeništvo ZKM
za Gorenjsko in Koroško.

Položaj, 29. julija 1943.

OKROŽNICA št. III.
Vsem okrožnim in rajonskim sekretarjem ter aktivistom ZKM
na terenu!
Z ozirom na mnoga nerazumevanja, napake in zmedo
pojmov pri organiziranju ZKM in ZSM izdaja PPZKM naslednjo obširnejšo okrožnico. Ker je v tem ozira že izšlo nekaj
okrožnic in navodil za organiziranje v brošurah PK KPS se
bomo v tej omejili le na nekatere najbolj pereče probleme naše organizacije. Vse dotlej, dokler ne prejmete glede tega kake
morebitne izpremembe se držite v celoti teh začasnih navodil.
I. ZVEZA SLOVENSKE MLADINE (ZSM)
ZSM je mladinska organizacija OF in kot taka spada v sestav NOO. Postanek samostojne ml. organizacije je bil potreben radi nujnosti masovne pritegnitve slovenske mladine za
sedanjo osvobodilno borbo, kar dviga njeno borbenost in samoiniciativnost in manjša težave posebnih pogojev dela z
mladino. Poleg dragih navodil za organiziranje ZSM je to v
kratkem zapopadeno tudi v brošuri NOO in Partija2, k čemur
dodajamo samo sledeče:
a) Kakor vse ostale organizacije OF (npr. SPŽZ, SNP itd.) ima
tudi ZSM svoj samostojni organizacijski skelet. Osnovo tvorijo
masovno razširjeni terenski odbori ZSM, ki so po svojih sekretarjih zastopani v vaških NO odborih, istočasno pa so med
1
Izvirna kopija je v ARS, Odd. II, sign.: AS 1636, Oblastni komite KPS za
Gorenjsko,
šk. 660/•.
2
Gre za brošuro: Jakob /Oskar Savli/, Narodnoosvobodilni odbori in
Partija, junij 1943 (ARS, Odd. II, sign.: AS 1887, Zbirka narodnoosvobodilnega üska, št. 237.)
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seboj povezani v samostojne vaške, tovarniške odbore ZSM. Iz
teh so dalje formirani občinski, rajonski, okrožni odbori. Torej, pravtako kot pri drugih organizacijah OF. Za delo teh
odborov odgovarjajo njih sekretarji, ki so običajno tudi sekretarji odgovarjajočih komitetov ZKM, višjim forumom ZSM,
oziroma OF, kjer pa ti še niso postavljeni pa forumom ZKM
oziroma KP. Torej, konkretno: sekretar rajonskega odbora
ZSM je za delo tega odbora odgovoren okrožnemu odboru
ZSM in OF če pa teh še ni pa odgovarjajočemu komitetu ZKM
ali KP, oziroma njegovemu sekretarju.
b) Stremite za skorajšnjim formiranjem vaških, mestnih,
tovarniških odborov iz najboljših aktivistov osnovnih terenskih odborov, vendar ne prej, dokler nimate teh res v zadostnem številu. Iz teh postavljajte dalje občinske, rajonske in
okrožne odbore ZSM in sicer naj pri nižjih, (vaških, občinskih)
prevladujejo legalci, pri višjih, (rajonskih, okrožnih) pa ilegalci. Seveda naj se to vrši na čimbolj demokratski način, da bo
res upoštevana zahteva sodelujoče mladine in da bodo prišli v
te odbore res najboljši.
c) Često se pojavlja, seveda iz popolne nepoučenosti, nepoznanja razlike med ZSM in ZKM. Načelno razliko obravnava v
kratkem brošura "NOO in PARTIJA", v organizaciji sami pa se
držimo enotnega pravila, da nazivamo forume ZSM odbore
pri ZKM pa komitete (npr. terenski, občinski, rajonski, okrožni odbor ZSM - aktiv, vaški, občinski, rajonski komite ZKM).
ZKM-ovci tvorijo v odborih ZSM pač najbolj agilni in borbeni
element in imajo zato tudi vodilna mesta. Ni pa rečeno, da ne
morejo postati funkcionarji višjih forumov ZSM tudi mladinci
iz vrst zaveznikov, če so se res izkazali in vendar niso ZKMovci.
d) Imenovan je: Glavni iniciativni odbor ZSM za Slovenijo3. Ta predstavlja za našo organizacijo to kar za celotno OF
njen Izvršni odbor. V ta forum, ki bo odslej vodil in kontroliral
vse delo ZSM je imenovan tudi en član za Gorenjsko in eden
za Koroško. Dokler ne bo upostavljeno tudi Pokrajinsko poverjeništvo ZSM za naše področje bodo vse direktive GIO ZSM
prihajale preko PP ZKM.
II. ZVEZA KOMUNISTIČNE MLADINE (ZKM).
3

Člani GIOZSM so bili Stane Kavčič, Ivan Gorjup, Mitja Vošnjak in Vilma Bebler, za Gorenjsko Vinko Hafner in za Koroško Ivan (verjetno Ivan
Cero). Glej Dokumenti, knj. 7, dok. št. 137, str. 416-418.
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Tudi za organiziranje ZKM je večina navodil zapopadena v
že omenjeni brošuri. Dodajam sledeče:
a) Okrožni komiteti ZKM (OKZKM), oziroma njih sekretarji
so odgovorni, da so vsaj po vseh rajonih postavljeni sekretarji, oziroma mladinci, odgovorni za mladinsko delo, ki naj bodo
po možnosti ilegalci, po potrebi pa tudi legalci. Kjer so ti že
postavljeni naj stremijo za tem, da dobijo še dalje odgovorne
za posamezne občine. Na ta način se bo izvežbalo zadosti
sposobnih ml. organizatorjev, ki bodo potem na razpolago
tudi za vršitev drugih nalog v KP in OF. Pri tem odbiranju ne
zapostavljati mladink, nasprotno spravite jih čim več v ilegalnost in takoj porabite za delo. Pri pritegnitvi novih ml. aktivistov - ilegalcev naj se okrožni in rajonski sekretarji ZKM drže
sledečih navodil: Potrebne mladince oz. mladinke, ki jih rabite za to, že v naprej poiščite med najboljšimi legalci, ki so se
izkazali že na terenu, ter jih nato sami oz. z vojsko mobilizirajte in to zlasti tiste, ki so že kompromitirani. Ko jih enkrat
imate, jih ne pošiljajte v čete temveč jih takoj vpeljite v delo.
Seveda delajte to sporazumno z rajonskim sekretarjem KPS
oziroma odgovornim terenskim delavcem. Če pa imate kake
tovariše v vojski, morate to javiti preko rajonskega, ali okrožnega sekretarja KPS na štab odreda ali brigade, kamor pač
pripada in šele z njegovim dovoljenjem sme dotični na novo
mesto. Ko pa ga že enkrat imate, ga vojska nima več pravice
odtegniti brez predhodnega dovoljenja odgovornega foruma
ZKM ali KPS. Kar pa se tiče oborožitve novih tovarišev je treba to reševati sporazumno z vojsko kot doslej. Pripominjamo
pa, da nedostatek orožja ni nikak izgovor za to, da nekdo ne
bi mogel delati na terenu, saj je v takem slučaju v vojski še
na slabšem. Skrbite tudi za lastno oborožitev, za silo vsaj s
posameznimi bombami. Skratka, v vsak rajon, vsako občino
nove aktiviste ilegalce in to takoj.
b) Povsod kjer so že postavljeni občinski, rajonski in okrožni
sekretarji ZKM naj stremijo, da tamkaj formirajo tudi komitete. Vendar velja zanje isto kot za odbore ZSM navedeno pod
točko 1.) b- In sicer: najprej zadostno število članov in aktivov
ZKM, potem komiteti. Te novo formirane komite[te] pošljite
takoj v potrdilo višjemu forumu ZKM z navedbo ileg. imena,
torej za občinske kom. rajonskim, za rajonske okrožnim itd.
c) Vrzite se že vendar na pritegnitev vse mladine izpod 18.
leta, in pa na masovno vzgajanje naše dece v protifašističnem
sovraštvu, kjer pa je to mogoče, jo celo organizirajte v "Pio-
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nirje svobode" organizacijo naših najmlajših. Seveda prvotno
in z dejanjem lažjih konkretnih nalog.
d) Vsi aktivisti ZKM odgovarjajo za svoje delo v prvi vrsti
višjim forumom ZKM in istočasno tudi partijskim. Zato je
potrebno, da so vsaj vsi sekretarji ZKM rajonov in okrožij
partijci in istočasno člani dotičnih komitetov KPS v katerih so
odgovorni samo za mladinsko delo. Vsi ml. aktivisti so dolžni
v prvi vrsti skrbeti za uspešen razvoj ml. organizacije, vendar
v tem ni rečeno, da ne smejo delati tudi pri utrjevanju KP in
drugih organizacij OF. Nasprotno, ob vsaki možni priliki naj
tudi zato store čim več morejo, vendar naj skrbe v prvi vrsti
za uspešno izvršitev lastnih nalog. Znani so primeri, ko je
odgovorni mladinec le za kurirja, kuharja in drugo služil ostalim terencem, medtem pa njegovo delo spi. S takimi bomo
temeljito pomedli in istočasno dosegli, da bo kaznovan tudi
odgovorni rajonski sekretar KPS za tako zanemarjanje mladinskega dela.
e) Često se dogaja, da posamezni partijski in OF funkcionarji kar na lastno pest postavljajo mladince, ki so že določeni za mladinsko delo na nekem področju, za vse mogoče
druge opravke, brez vsake vrednosti in obvestila odgovornim
forumom ZKM. V tem oziru velja enkrat za vselej in za vsakogar: Nihče nima pravice odtegniti kakega že določenega aktivista ZKM, ne da bi se prej posvetoval z odgovornim funkcionarjem ZKM, ki je dotičnega postavil na tisto mesto, ki za
njegovo delo odgovarja in ki mora skrbeti, da bo dobil primerno zameno. Vsak drugačen postopek škoduje delu, ovira
razvoj in ruši samostojnost ml. organizacije ter povzroča
zmedo. Razumljivo je, da se ravno pri mladinskem delu vzgajajo kadri za druge naloge, vendar je pri tem treba uvesti red
in disciplino.
f) Vsi okrožni sekretarji in člani okrožnih komitetov ZKM
imajo vso pravico in sploh morajo kontrolirati po potrebi delo
četnih aktivistov in bat. biroja ZKM v odrednem bataljonu, ki
se kreta na njihovem področju. To ne velja za brigadne bataljone, ki imajo svoj brigadni biro.
III. Poročanje.
Da bo odpravljena dosedanja zmeda v poročanju na odgovorne forume ZKM veljajo za enkrat sledeče določbe.
a) Vsak sekretar (če je ta odsoten ali da ga sploh ni pa dotični, ki je tam odgovoren za ml. delo) je dolžan višjemu forumu
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ZKM pošiljati redna tedenska poročila po obrazcu4, ki je priložen. To naj se vrši tako, da občinski komiteti poročajo RKjem, RK-ji OK-jem, OK-ji pa na PP ZKM. Poročila naj bodo
redna in resnična (Glej "Partijsko šolo št. 2)5, da bo iz njih
razvidna celotna slika ml. organizacije na dotičnem področju.
Rajonski sekretarji naj pošiljajo svoja poročila na okrožnega
sekretarja, ki naj jih kontrolira ter po potrebi odgovarja nanje. Kar je važnejših naj jih cele odpošlje dalje na PP, iz ostalih
pa naj si samo izpiše potrebne statistične podatke. Res važna
poročila pa naj sekretarji RK pošiljajo OK-ju, tudi direktno na
PK KPS sicer na zunanji naslov s podpisom: za Vinkota6. Tam
jih bo začasno radi trajne odsotnosti članov PP kontroliral PK
KPS in po potrebi odgovarjal nanje. Poročilom stalno prilagajte tudi dopise za "Mladino". Seveda morajo biti to čisto
samostojna poročila ne pa samo kak pripis ostalim poročilom
OF ali KP.
b) Poročila naj se delijo v tedenska in mesečna in sicer tako,
da boste pri vsakem tedenskem poročilu poročali le to, kar se
je v teku tistega tedna novega zgodilo, (npr. koliko novih odborov ZSM ali aktivov ZKM je bilo postavljenih, koliko denarja
in drugega materiala je bilo zbranega itd.) skratka vsako
najmanjšo izpremembo. V mesečnih poročilih pa morate navesti celotno stanje organizacije in vse slučajnosti. Poročajte
točno po priloženem obrazcu, ki velja za mesečna kot tedenska poročila, samo, da pri točkah, kjer nimate kaj poročati
potegnete črto. Vprašanj ni treba ponovno izpisovati. Vsak
naj poroča le za svoje področje. Ta način je povsem enostaven
in priročen, da se nihče ne bo mogel izgovarjati z neznanjem
ali pomanjkanjem časa. Po rednosti in točnosti poročil bomo
sodili vestnost in discipliniranost dotičnih, ki morajo poročati. Samo na način pravilnega in rednega poročanja nam bo
omogočen dober pregled nad celotno organizacijo, kar nam bo
ogromno olajšalo delo in koristilo skupni stvari. Takoj ob prejemu te okrožnice, sestavite takoj po tem obrazcu prvo mesečno poročilo svojemu odgovornemu forumu.
Vse eventuelne spremembe vam bomo stalno javljali z
okrožnicami, ki ste jih dolžni do dobra preštudirati in sezna4
5

Obrazec ni priložen.

Verjetno gre za pomoto in je mišljena številka 1. Glej dok. št. 5. Partijska šola št. 2 je izšla šele januarja 1944 (ARS, Odd. II, sign.: AS 1887, Zbirka
narodnoosvobodilnega tiska, št. 716.)
6
Vinko Hafner.
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niti z njih vsebino tudi druge odgovorne činitelje. Da bomo
vedeli, [če] ste res prejeli vsi to okrožnico, nam z obratno pošto takoj pošljite odgovor na PP ZKM. Priložite tudi splošno
poročilo, pozneje pa se ravnajte pri poročanju zgornjega navodila.
Torej, na delo!
Smrt fašizmu - svobodo narodu!
Za PP ZKM
sekretar: Vinko 1. r.

ŠT. 128
OKROŽNICA CENTRALNEGA KOMITEJA KPS DNE 30. JULIJA 1943 OKROŽNIM KOMITEJEM KPS IN PARTIJSKIM
ORGANIZACIJAM V VOJSKI O NALOGAH V ZVEZI S PADCEM FAŠIZMA'
Centralni komitet
Komunistične Partije Slovenije
Dne 30. julija 1943.
OKROŽNICA
OK-jem in partijskim organizacijam v vojski
Italijanski fašizem ni več v stanju, da še nadalje vodi borbo proti veliko nadmoćnim zaveznikom, od katerih je z vsakim dnevom dobival večje in večje udarce. Nezadovoljstvo,
katero raste z dneva v dan med italijanskim ljudstvom proti
vojni, ki ne more več prenašati bremena in strahote osemletne vojne, katero vodi več ali manj Italija. Italijanski imperialisti so prišli do prepričanja, da sledi prej ali slej italijanskemu
kakor tudi nemškemu fašizmu krah in so smatrali, da jim je
Mussolini že odslužil in da jih v bodoče ne bo mogel več reševati. Zato so tudi dne 26. julija t. 1. vrgli Mussolinija in postavili na njegovo mesto maršala Badoglia. To je dokaz, da so
Izvirna kopija je v ARS, Odd. I, sign.: AS 1487, CK KPS, a. e. 183.
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italijanski imperialisti prišli do prepričanja, da Italija ne more
več nadaljevati vojno, če hočejo, da bodo v bodoče še igrali
gospodarja nad lastnim narodom. Italijanski imeprialisti vidijo rešitev svoje barke v tem, da čim hitreje sklenejo separatni mir z zavezniki. Zato so tudi postavili namestu Mussolinija maršala Badoglia, kije poznan po tem, daje proti temu,
da Italija vodi borbo proti Angliji. To, da je dal maršal Badoglio po prevzemu oblasti izjavo, da bo Italija nadaljevala vojno, nas ne sme motiti zaradi tega, ker druge izjave trenutno
ni mogel dati. Če bi dal izjavo, da Italija takoj preneha z vojno
proti zaveznikom, bi to ne bil separatni mir, marveč bi to bila
popolna kapitulacija Italije pred zavezniki.
Padec Mussolinija je začetek hitrega razpadanja fašističnega režima v Evropi. Kljub temu, da Nemci govore, da je
padec Mussolinija stvar same Italije. V zvezi s tem, kar se je
zgodilo v Italiji, se bo začela situacija hitro razvijati. Trenutno
moramo biti pripravljeni še na vse - to je na situacijo, ki bo še
težja od današnje. V zvezi s tem, kar se je zgodilo v Italiji,
lahko pričakujemo v najkrajšem času nemško okupacijo Ljubljanske pokrajine. To zaradi tega, če bo Italija sklenila separatni mir z zavezniki, je mnogo verjetno, da bodo Nemci zasedli ves teritorij Jugoslavije do samega Trsta. Zato se moramo
takoj pripraviti, da nas dogodki ne prehitijo. Pripravljeni moramo biti, da v slučaju nemške okupacije mobiliziramo ves
narod za aktivno borbo proti nemškemu fašizmu. V tem slučaju bomo morali mobilizirati vse pristaše Osvobodilne fronte
kakor tudi vse simpatizerje, da jih na ta način rešimo pred
pokoljem, katerega bodo poskušali izvajati nemški fašisti. V
naši agitaciji in propagandi moramo že danes jasno postaviti
pred ljudske mase, da nam v slučaju okupacije od strani
Nemcev preti popolno iztrebljenje. Organizirati narod po mestih in vaseh, da bo dajal odpor nemškim osvajalcem.
Če se pa situacija ne bo razvijala s filmsko hitrostjo, pa
lahko tudi predvidevamo večje možnosti, da naša Narodnoosvobodilna vojska osvobodi večji del Ljubljanske pokrajine.
Tudi za to situacijo moramo biti pripravljeni, da bomo znali
takoj utrditi narodno oblast in maksimalno utrditi osvobojeno
ozemlje.
Takoj moramo pojačati našo borbo proti okupatorju, beli
gardi in tako zvani "plavi gardi". Povsod in na vsakem koraku
moramo prinašati okupatorjevi vojski smrt. V prvi vrsti bo to
vršila naša Narodnoosvobodilna vojska, Narodna zaščita,
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borbene grupe in vsak pošten in zaveden Slovenec. Posebno
pozornost moramo posvetiti tistim krajem, do katerih ne morejo priti partizanske enote, to je do mest in vasi, katere se
nahajajo v žici. Z druge strani moramo pa strmeti za tem, da
dobimo čim več stikov in zvez z italijanskimi vojaki, oficirji in
podoficirji, potom katerih bomo vnašali demoralizacijo v italijanske vrste, vodili pregovore z njimi o predaji orožja nam.
Potom tistih, ki bodo pa pokazali razumevanje za delo med
vojaki, pa organizirati v italijanski vojski odbore za mir.
Ravno tako moramo posvetiti vso pozornost razkroju bele
garde. Postaviti pred belo gardo, da je sedaj zadnji čas, da
uvidijo, da so na napačni poti in da jim damo poslednjič možnost, da popravijo svojo narodno sramoto. Izdati letake za
njih, povezati se s poedinci in potom njih vplivati na njih, da
se predado ali pa da oddajo orožje nam in gredo domov. V
tem slučaju jim garantiramo tudi našo zaščito. Povezati se z
njihovimi sorodniki in potom njih vplivati, da se pridružijo
nam, ali pa gredo domov.
Posebno moramo biti pozorni proti tako imenovani sredini, ki se smatra samo sebe za najbolj opravičenega predstavnika slovenskega naroda. To je tisti del ljudi, ki so vse do danes govorili in še govorijo o nesmiselnosti borbe, katero vodi
že dve leti slovenski narod. Z njimi je treba iskati zveze in
poiskušati jih pridobiti za narodnoosvobodilno borbo. Vse
tiste, ki pa bodo to odklanjali, jih pa razkrinkati kot narodne
izdajalce.
Sedaj je prišel tisti čas, ko mora sleherni Slovenec prijeti
za orožje, postaviti najširše v naši agitaciji in propagandi, da
je sedaj zadnji čas, ko mora vsak pošten Slovenec, ki hoče
dobro svojemu narodu, aktivno stopiti v borbo proti okupatorju in domačim izdajalcem. Mobilizacija je obvezna za vsakega poštenega Slovenca, ki je sposoben nositi orožje. To mobilizacijo je treba čim hitreje in temeljito izvršiti. Takoj pristopiti k organizaciji sabotažnih akcij na vsem, kar služi okupatorju, (proge, mostovi, telefon, zgradbe, vozila itd.). Za izvršitev teh nalog je treba takoj pristopiti k organizaciji borbenih
grup posebno v mestih in vaseh, katere se nahajajo v žici.
Izvedba masovnih sabotažnih akcij nam bo pokazala, koliko smo ali nismo pripravljeni za splošno vstajo naroda.
Vprašanje splošne vstaje se danes pred nas ne postavlja več
kot nekaj, kar je še daleč pred nami. V zvezi s situacijo, v
kateri se nahajamo, se postavlja pred nas, da takoj pričnemo
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s pripravami, to je z agitacijo in propagando in organizacijskimi merami, da čim hitreje povedemo narod v splošno vstajo.
Smrt fašizmu - svoboda narodu!
Za Centralni komitet:
Matija, 1. r.2

ŠT. 129
PISMO POLITIČNEGA KOMISARJA GLAVNEGA ŠTABA
NOV IN PO SLOVENIJE BORISA KRAIGHERJA DNE 30.
JULIJA 1943 ČLANU POLITBIROJA CENTRALNEGA KOMITEJA KPJ EDVARDU KARDELJU1
Dragi Krištof!2

Položaj, 30. VII. 1943

Major Jones3 bi želel pred Tvojim odhodom, če je mogoče
še govoriti s Teboj. Gre za sledeče stvari:
1. Smatra, da bi bile naše medsebojne zveze na celotnem
teritoriju Slovenije boljše in da bi nam Angleži pošiljali več
materiala, če bi razposlali po teritoriju Slovenije več trojk Angležev. Te trojke bi bile v direktni radio-zvezi s Kairom in z
nami. Vse, kar bi delali z njimi bi šlo v sporazumu z nami.
Trojke bi skušale vsaka na svojem terenu organizirati samostojno spuščanje materiala. Nekako v dokaz iskrenosti tega
predloga je prinesel telegram v katerem se komanda iz Kaira
opravičuje zaradi trojke, ki jo je brez naše vednosti poslala na
Primorsko dne 18. julija4 /to je nova trojka poleg tiste, ki se
je spustila že v marcu/. Kairo opravičuje svoj postopek češ,
3

Ivan Maček.
i Izvirnik je v ARS, Odd. I, sign.: AS 1487, CK KPS, a. e. 477.
Edvard Kardelj.
3
William M. Jones, kanadski major, vodja britanske misije pri glavnem
štabu NOV in PO Slovenije.
4
Gre za pristanek padalcev 18. ali takoj po polnoči 19. jubja 1943 na
partizansko ozemlje na Primorskem, med njimi poročnika Intelligence Servica
Zdravka Lenščka. Več glej Dobrila, Prvi stik, str. 207 - 208.
3
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da ni vedel, da so partizani na Primorskem tako dobro organizirani in, da delajo pod neposredno komando Gl. štaba Slovenije. Vse bodoče grupe bi spustili točno po dogovoru z nami.
Jaz sem na spuščanje takih grup pristal, ker mislim, da bi
nam koristile kot nekaki centri za radio-zvezo iz vseh teh krajev. Major Jones je namreč pristal na to, da bi vse trojke se
nahajale strogo pod našo komando t. j., da bi bile podreje-ne
komandi naših edinic na terenu, kjer bi se trojke nahajale.
Ravno tako je sam predlagal, da bi vse njihove aparate lahko
z lastnimi šiframi s pomočjo njihovih ali pa naših radiotelegrafistov lahko uporabljali tudi mi.
Poudaril sem mu, da smatramo mi za potrebno, da vrže
težišče svojega pritiska na Kairo na vprašanje pošiljanja orožja in ne teh skupin. V zvezi z današnjo situacijo in predvidevanim separatnim mirom sem mu poudaril, da je potrebna
predvsem najhitrejša mobilizacija vseh Slovencev, da s tem
preprečimo nemško prodiranje proti Italiji in, da s tem omogočimo organiziranje čim večjega odpora proti Nemcem. Major
je na to pristal, priznal, daje to trenutno najvažnejše, priznal,
da bi mi s tem izkazali največjo pomoč zaveznikom in zato
pristal na to, da bo zahteval predvsem orožje v tisti količini, ki
mu jo bomo mi postavili. Jaz mu mislim predložiti spisek, ki
smo ga zadnjič napravili skupno.
3. Major bi rad posredoval Angležem naše zahteve ob priliki angleških pogajanj za separatni mir z Italijo. Želi, da bi Ti
zahteval tudi od angleškega predstavnika pri hrvatskem Gl.
štabu in od predstavnika pri Vrhovnem štabu, t. j. pri Titu,
da bi storili isto. Jasno je, da mi takih predlogov direktno ne
moremo staviti in da to lahko napravi samo Vrhovni štab.
Zato se nisem spuščal v to, da bi v našem imenu karkoli postavljal. Rekel pa sem, da naj bi on kot naš prijatelj zahteval
od Angležev, da na teh pogajanjih postavijo Italijanom zahtevo, po kapitulaciji pred Narodno-osvobodilno vojsko Jugoslavije s tem, da odloži orožje in do zadnjega moža zapusti ves
teritorij Jugoslavije in Primorske. Dobro bi bilo, da bi o teh
stvareh pred svojim odhodom še Ti govoril z majorjem. Prosim
Te, da prideš ali k nam, ali pa javiš kam naj pošljemo majorja.
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4. Pošiljam Ti pismo za Glavni štab Hrvatske, ki ga je sestavil Slavko5 za nabavo učnega materiala za našo šolo. Prosim Te, da naše želje pri Gl. štabu Hrvatske podkrepiš s svojo
besedo.
Smrt fašizmu - Svoboda narodu!
S tovariškimi pozdravi.
Janez6

ŠT.130
POROČILO INŠTRUKTORJA IZVRŠNEGA ODBORA OF BOGDANA OSOLNIKA DNE 30. JULIJA 1943 ORGANIZACIJSKEMU TAJNIKU IZVRŠNEGA ODBORA OF DR. MARIJANU BRECLJU O POLOŽAJU V NOVOMEŠKEM IN STIŠKEM
OKROŽJU1
št. 25
Poročila tov. Bogdana2 org. sekretarju IOOF3. - Dne. 30.
VII. 1943.
Od 30. VI. do danes sem se mudil v novomeškem in v stiškem okrožju. Kar zadeva splošni politični položaj se je stanje
spremenilo v prid Osvobodilni fronti. Še pred sedanjimi velikimi dogodki je morala ljudi bila na visoki stopnji, v belogardističnih in italijanskih vrstah pa vedno večji znaki razkroja.
Posebno v tem oziru je napredovalo stisko okrožje. Mesta:
Trebnje, Novo mesto, Stična, St. Vid itd. imajo dobre organizacije OF in velika večina prebivalcev je odločno na naši strani. Največji napredek zadnjega meseca je utrditev naše organizacijske mreže. Razen dveh treh vasi, so v obeh okrožjih
5

•1••• Vrhovec.
Boris Kraigher.
Izvirnik je v ARS, Odd. II, sign.: AS 1670, IOOF, šk. 435/II. Številka 25
je registratuma oznaka izvršnega odbora OF.
2
Bogdan Osolnik.
3
Dr. Marijan Brecelj.
6
1
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postavljeni terenski odbori, deloma pa zaupniki. Spričo zadnjih dogodkov se kaže povsod zavest, da se OF pripravlja na
prevzem oblasti in tega se ne samo naši politični delavci, ampak tudi ostali pristaši OF z resnostjo zavedajo. Porast NZ ter
njihove konkretne priprave kažejo na to, da bo v večini krajev
možen discipliniran prehod v novo stanje. Razen v nekaterih
krajih stiškega okrožja ni opažati resne Mihajlovičevske propagande, organizacije pa prav malo.
Odnosi med političnimi delavci različnih skupin so v redu,
njihova aktivnost je zadovoljiva, predvsem Okrožnega odbora
za Novo mesto.
Predlogi: V novomeško okrožje naj se pritegnejo:
tov. Emo4 kot vojaški referent, tov. Šandor5 in Vida Brest6
v AGIT prop.
V podokrožje Trebnje tov. Gorski7
V podokrožje Trebelno tov. Drago8, ki je bil do sedaj v Trebanjskem podokrožju (zanj bi bilo dobro, da se pritegne vojaškemu delu, ker je zanj bolj sposoben, kakor za politično).
V Šmarješko podokrožje tov. Žen9, ki je trenutno še legalec v Trebnjem. Prijavlja se prostovoljno.
V Topliško podokrožje Savo - Henigman10, kije še v Gubčevi brig., paje za vojaško službo nesposoben (telesno).
V Mirnopeško tov. Janez11 in Uč. Jože12, če ne bo prideljen
Gospodarski komisiji.
Okrožni odbor za Stično naj se tako formira:
sekr. Mitja13, Kara14 (leg. v Stični), Boštjan15 in Slavko16.
Nadalje naj se dodele oz. imenujejo za akt[iviste] tega
okrožja sledeči: Braškar17, sedaj v UBTT kot neborec pri teh4
5
6
7

Albert Svetina.
Aleksej Venturini.
Majda Peterlin.

Franc Plankar. Pri imenu Gorski je v izvirniku (kasneje) z roko pripisano "Pavšar". Uredništvu ni uspelo razrešiti pomena pripisane besede.
8
Drago Prijatelj.
* Franc Žen - Lovro.
10
Pavel Henigman.
11
Janez Javornik.
12
Jože Udovč.
13
Angel Venturini.
14
Pepea Zaje.
15
Karel Sagadin.
16
Slavko Kovačič.
17
Stane Skrabar.
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niki, Saje Janez, Strmole Franc, Grmovšek Tone, Justa18 in
Rajkoio iz UBIC I. bat. 1. četa.

ŠT. 131
PISMO POLITIČNEGA SEKRETARJA IZVRŠNEGA ODBORA
OF BORISA KIDRIČA DNE 30. JULIJA 1943 ČLANICI POVERJENIŠTVA IZVRŠNEGA ODBORA OF ZA LJUBLJANO
MIRI TOMŠIČ1
Draga Soča!2

30. 7. 1943.

Namen imam priti v Ljubljano3. Gre za to, da prihod takoj
omogočiš. Nujno! Pošiljam filme z mojimi fotografijami. Razvijte jih takoj in takoj izdelajte potrebne legitimacije. Mislim,
da bi potoval kakor je potoval Štefan4. Vsekakor pa morate Vi
določiti, katera pot je najsigurnejša. Legitimacije izdelajte
takoj in naj pride takoj nato po mene Murko5, ki me bo moral
tudi spremljati k Vam. Njegovega odhoda nikakor ne odlašajte in ga ne vezite na že dogovorjeni termin. Zavedaj se, da
se mudi. -Preskrbi sigurno stanovanje. Pri Vas se bom mudil
dlje časa.
S. f. s. n. !

Peter6

18

Verjetno Slavko Sluga - Justi. Podatek Bogdana Osolnika.
Uredništvu ni uspelo ugotoviti pravega imena.
1
Izvirnik je v ARS, Odd. I, sign.: AS 1487, CK KPS, a. e. 1811.
2
Mira Tomšič.
3
Centralni komite KPS je sklenil, da naj Boris Kidrič odide v Ljubljano in
tam organizira splošno stavko ter pripravlja teren na oboroženo vstajo. Do
odhoda v Ljubljano ni prišlo, ker je sredi avgusta to namero zaustavil Edvard
Kardelj.
4
Edo Brajnik.
s
Verjetno Rado Trošt.
6
Boris Kidrič.
19
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ŠT. 132
ZAPISNIK SEJE SEKRETARIATA OKROŽNEGA ODBORA
OF ZA KOČEVSKO OKROŽJE DNE 30. JULIJA 19431
pr. 6. avg. 1943.

št. 155

ZAPISNIK
seje sekretarijata Okrožnega odbora O. F. za kočevsko
okrožje na položaju dne 30. julija 1943.
Navzoči tov.: Zalar2, Dekval3, Pan tar4 in Polič5.
Dnevni red:
1. Poročilo o politic, in org. delu v rajonu Banjaloka.
2. Poročilo o politic, in org. delu v rajonu Kočevska Reka.
3. Poročilo o politic, in org. delu v rajonu Stari trg.
4. Poročilo o politic, in org. delu v rajonu Mozelj.
K točki L- Tov. sekretar Zalar poda poročilo o stanju v rajonih, kjer se je mudil te dni s tov. Pantarjem. Prvi sestanek
je bil v Slavskih Lazih. Tov. Ravh6 je javil, da so Italijani 25.
7. aretirali trgovca Briškega iz Vasi. Povod je bil baje prepir s
sorodniki ali pa zveza s tihotapci. 25. tm. popoldne so odvedli
tri ženske iz Petrinj. Vzrok neznan. Zadnji miting katerega je
imel tov. Klarič7 v Slavskih Lazih, je izdal najbrže Kajfež iz
Banjaloke. Od tam sta šla zastopnika O. O. na Stružnico, kjer
se je vršil sestanek aktivistov OF, AFŽ in ZSM, udeležba 12.
Podali so poročilo o politični situaciji in stanju v rajonu. Nekatere vasi so zaprte za našo akcijo, deloma je nerazpoloženje
proti nam, v drugih vaseh pa vlada veliko navdušenje za naše
delo. Jurkovič iz Krkovega je bil pred dnevi v Kočevju ter je bil
osebno v stiku z zastopniki bege. Par dni pozneje je prišel en
i Izvirnik je v ARS, Odd. II, sign.: AS 1670, IOOF, šk. 435/1. Številka 155
in datum
prejema sta registraturni oznaki izvršnega odbora OF.
3
Alojz Zalar. Glej dok. št. 28, op. 15.
Ciril Dekval.
*5 Jakob Pantar.
Radko Polič.
6
Ivan Rauh.
7
Jože Klarič.
3
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belogardist v Jakšiče, kjer je spraševal za partizane, nato pa
odšel v Brod. Vasi Krkovo, Vrh in Bizerc stoje popolnoma pod
vplivom tega Jurkoviča. Edini Bukovec je za nas, toda iz
strahu pred Jurkovičem si ne upa ničesar. Jurkovičev sin
Jože je poveljnik bege nekje pri Novem mestu. Pred enim tednom je pisal odb. AFŽ iz Raj šel tov. Roži Južnič karto, na kateri je zapretil, da bo kmalu prišel dan, ko bo obračunal z
nasprotniki. V vasi Gotenc so naši 25. tm. poskusili imeti
miting, pa se ga ni nihče udeležil, ker bi imel prihodnji dan
priti kaplan posvetit hiše. Ko so naši odhajali iz vasi, so naščuvali pse nanje. V Gotencu izjavljajo, da so nezadovoljni radi
zaplembe denarja za Emonsko košnjo po partizanih, ker niso
bili preje o tem obveščeni. Ostali pa zaplembo odobravajo. Na
Fari je sedaj deljeno razpoloženje, nekateri so proti nam, drugi [se] nagibljejo k modri gardi, tretji so odločno za nas. Vzroka za ta preokret v mišljenju ne vedo, sumijo pa vpliv nekega
moškega, ki je pred kratkim prišel iz internacije iz Italije. Vas
Podstene, kije bila preje odločno naša, seje preokrenila, ljudi
je težko dobiti na miting, drže se pasivno. Nasprotno pa je vas
Rajšele, ki je bila preje pasivna, sedaj zelo dobra. Enako tudi
Poden in Vas, dočim so v Jakšičih stari za nas, mladine pa ne
puste blizu. -Kaplan Pogorelec v Fari je zopet pričel delovati.
Lovi mladino od 10 do 14 let in jim daje citati "Protikomunistični katekizem", ki gre od rok do rok in se vrača nazaj k njemu. Dekleta imajo nedeljske sestanke, ki pa obstoje že od
preje in jih naši kontrolirajo. -Sekretarka AFŽ je podala poročilo o ženskem pokretu: Rajonski odbor sestoji iz 4 članic,
dočim ne ve za obstoj ter[enskih] inic. odborov. Tov. Klarič je
pojasnil, da tov. sekretarka še ni vedela za obstoj vaš[kih]
inic. odborov, preko katerih se že vrši nabiralna akcija. Mladinska organizacija ima 13 odborov, od katerih pa 2 ne delujeta, 10 pa je zelo aktivnih. Naša literatura se dobro širi. Po
predlogu RO naj bi se delo v rajonu delilo v tri sektorje: v 1. bi
delali tov. Fajfar8, Ruda9, Bukovec10 in Mihelič11, obsegal bi
Jakšiče in okolico, v 2. tov. Feliks12 in Pirnat Jože, obsegel bi
dolino Kolpe, v 3. sekretar Klarič z dvema zaščitnikoma, sedež bi imel v Jesenovem Vrtu, to pa iz vzroka, da bi bilo delo
» Ivan Kristan.
9
Rudi Kobe.
10
Uredništvu ni uspelo ugotoviti osebnega imena,
• Edvard (Edo) Mihelič.
13
Feliks Razdrih.
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na terenu lažje in bi imeli več uspeha. Sabotažne akcije so
baje v rajonu nemogoče, ker se narod boji represalij, naredili
naj bi aktivisti sami. Rajon prosi za posojilo 1 do 2.000 lir.
Potrebna bi bila tudi nabavka 500 kg soli za rajon.
V debati poda tov. Polič nekaj pripomb. Je mnenja, da
dela tov. Klarič preveč v rokavicah, iz česar izhaja vse postopanje v rajonu. Drugo je vprašanje kadrov, ker je imelo vse
okrožje premalo vzgoje kadrov. Vasi, katerim bi morali posvečati največjo pažnjo, so se izogibali. Akt[ivista] Rudo bo treba
postaviti med kurirje, ker ni sposoben. Sekretarka AFŽ naj se
posveti samo ženskemu gibanju, da bo imela več vpogleda.
Potrebna je tam trdna organizacija VOS-a. Predlaga dopis
rajonskemu odboru, v katerem naj se navede vse te nedostatke.
Odbor sprejme predlog, kakor tudi delitev rajona na delovne sektorje. Izda se letak za Krkovo in sosednje vasi s konkretnimi podatki. Tov. Edo Mihelič se postavi za aktivista v
rajonu. Odobri se rajonskemu odboru posojilo 1.000 Lir.K točki 2.- Tov. sekretar poroča: V Kočevski Reki je sledeči
položaj: 27. t. m. smo imeli miting v Dolenji Brigi. Organizacija v rajonu je čvrsta z malimi nedostatki. Dne 28. tm. je bil
zbor aktivistov rajona, navzočih je bilo 18 aktivistov. Dali smo
jim navodila za nadaljnje delo. Splošno stanje je vrlo dobro,
razen malenkosti. Na Zgor. Brigi vaški terenski odbor še ni
dosegel popolne oblasti naroda, kar se je pokazalo ob delitvi
mleka. Priporoča RO., da na mitingu pouči narod o tem nedostatku. V pogledu našega tiska se je ugotovilo, da je bilo v
zadnji številki Kmečkega glasa in Naše žene par stvari, ki
ljudem niso bile popolnoma razumljive. RO. vzpostavlja tudi
dobro vezo s samo Kočevsko Reko in Moravo, kjer bo dobil
tudi vezo s posadko. Imajo vezo tudi s Čabrom. Uspeh so
imeli tudi v Bosljivi Loki, kjer je odšlo 11 mladeničev v partizane. Za vas Ajbelj bi bilo potrebno, da se bolje politično organizira, kar bi bilo tudi za Moravo važno.
Poročilo je bilo soglasno sprejeto.
K točki 3.- Tov. Polič poroča: Razmere v rajonu Stari trg so
zelo slabe, tudi v skupnem logorju so nezdrave razmere. Od
20 vasi so politično zajete samo 4. Bil je tam dvakrat službeno. Dejstvo je, da imajo zelo ovirano delo, vendar bi se dalo
vseeno mnogo narediti, ker bi tudi s Starim trgom lahko do-
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bili vezo. Tov. Borut13 je bil zamenjan s tov. Gorazdom14. Treba pa bi bilo v rajonu dobre gonilne sile, v okrožju pa ta čas
ni aktivista na razpolago, da bi ga poslali v rajon. Ker je pa
zadevo nujno potrebno urediti, odideta danes tja dva člana
sekretariata, ki bosta na licu mesta ugotovila nedostatke s
pooblastilom, da pustita v logorju le najsposobnejše tovariše,
vse ostale pa napotita v brigado.
Poročilo in predlog sprejeto soglasno.
O razmerah v mestu Kočevju se bo razpravljalo po dohodu
tov. Gregorja15.
K točki 4.- Tov. Polič poroča, da je imel v rajonu več informativnih sestankov, treba pa bo še dela. V splošnem je
potrebno, da gredo odborniki okrožja sami po rajonih na'podrobno delo. -V debati k okrožnici IO št. 32-43-016-pripomni
tov. Zalar, da je potrebna ob žetvi stroga kontrola nad žitom
in ostalimi pridelki in da bodo imeli ter[enski] odbori samo s
tem dovolj opravila. Sicer pa bo to sedaj urejeno z ustanovitvijo vaških gospodarskih komisij. Tov. Polič: Potreba je pomagati z intenzivnim političnim delom in vzgojo: množici vcepiti
misel, da mora vse moči porabiti za preskrbo naše vojske. Tov. Zalar: Moške, sposobne za orožje, [bo] treba s političnim
delom pripraviti k vstopu v vojsko, kamor pa pridejo brigade,
je izvesti splošno mobilizacijo. Doma [je] treba mladino zaposliti s sabotažnimi deli, pisanjem napisov, trošenjem letakov,
rezanjem tel. žic itd. Treba [je] pripraviti ljudstvo na možnost
zasedbe po Nemcih. Bege v tem rajonu ni, sosednje posadke v
Predgrađu, Stari Cerkvi in Gorenjem bo pa treba politično
minirati. Tov. Polič pripomni, da bi bilo dobro, če bi odslej
vsak aktivist vodil dnevnik z navedbo vseh mitingov, sestankov, sabotažnih dejanj, dela za našo vojsko itd. Tov. Juvan
Peter iz Mozlja, ki se je javil v partizane, je kot kovač nujno
potreben v okrožju in se ga začasno pošlje v Kočevsko Reko,
kjer prosijo za kovača. -RO. Mozelj prosi za podporo 1.500 Lir
za nakup dveh prašičkov za rejo v kolektivu. Zadevo se s priporočilom odstopi Okrož. gosp. komisiji.
Smrt fašizmu - svobodo narodu!
13
14

Borut Megušar.
Rado Škraba.
Jože Kopitar.
'6 Glej dok. št. 44.
15
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Sekretarijat okrožnega odbora O. F. za Kočevsko okrožje,
na položaju dne 30. julija 1943.
Člani sekretarijata:
Polič Radko, s.r. Dekval Ciril s.r.
Pantar Jakob s.r.

Sekretar:
Zalar Alojz s.r.

Potrjujem popolno točnost prepisa!
Okrožni odbor OF. za kočevsko okrožje,
na položaju dne 30. julija 1943.
Sekretar:
Alojz Zalar
Izvršnemu odboru O. F. Slovenskega naroda.
V vednost
2. VIII. 1943,
sekretar:
Na položaju.
Alojz Zalar

ŠT. 133
PISMO ČLANA POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA PRIMORSKO DUŠANA PIRJEVCA DNE 30. JULIJA 1943
OKROŽNEMU KOMITEJU KPS ZA GORICO1
Pokrajinski komitet KPS
za Primorsko
30. VII. 43.
••. KPS za Gorico
Prejel sem pismo tov. Emila2 in odgovarjam:
1. Mussolinija je zrušila Rdeča armada, uspehi Anglije in
Amerike, uspehi NOVJ, ki je bistveno pripomogla k uspešnim
zavezniškim operacijam na Siciliji, uspehi vseh svobodoljubnih narodov sveta ter protifašistični napori italijanskih mno-

1

Izvirnik, napisan s črnilom, je v ARS, Odd. II, sign.: AS 1638, Oblastni
komite KPS za Slovensko primorje, šk. 532/V.
2
Emil Filipčič. Pismo verjetno ni ohranjeno.
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žic združenih v Fronte Nazionale Italijana (FNI)3 s KPI na čelu.
Padec Mussolinija pomeni,
a.) da je njegova politika vezanja It. z Nemčijo pritirala Italijo
na rob propada,
b.) da se italijanski narod noče več boriti pod gesli te politike:
za fašizem in Hitlerja, za zasužnjevanje tujih narodov, proti
Angliji, SSSR in Ameriki,
c.) italijanska fašistična-imperialistična klika skuša s padcem Mussolinija potolažiti zaradi njegove zločinske politike
revoltirane in demoralizirane It. množice ter to politiko pod
novimi gesli in z novimi ljudmi nadaljevati. Kralj in Badoglio
sta nadaljevalca Mussolinijeve politike sodelovanja in podrejanja Italije Nemčiji v borbi proti Angl[iji], SSSR in Amferiki]
ter svobodoljubnim narodom Evrope in sveta.
2. It. narod se danes že bori pod vodstvom FNI proti Badogliu in kralju. Vršijo se ogromne demonstracije v Turinu, Milanu, Livornu, Firencah, Bologni itd. V Turinu je časopis "La
Stampa" objavil proglas FNI, iz česar sledi, da je FNI morala
zasesti tiskarno. Iz tega je razvidna moč FNI. V Milanu so
Nemci s protiletalsko artilerijo streljali na demonstrante. Parole, ki jih postavlja FNI in pod katerimi se bore it. množice:
a. Takojšen separatni mir.
b. Ven z Nemci.
• Takojšen odhod it. okupacijskih čet iz Jugoslavije, Grčije,
Albanije in Francije.
d. Izročitev sodišču Mussolinija in vseh njegovih priganjačev.
e. Izpustitev interniranih in polit, jetnikov,
č. Za demokratične svoboščine.
Anglija in RSJ pozivata it. vojake naj predajo orožje NOVJ
in se vrnejo domov. London zahteva brezpogojno kapitulacijo
Italije.
3. Naša borba se neizprosno nadaljuje, dokler ne bo izginil
z naše zemlje poslednji it. vojak, dokler Italija ne kapitulira, dokler ne bo Primorje vključeno v neodvisno in združeno Slovenijo v novi Jugoslaviji. Kompromisa ni!
4. Padec Mussolinija in dogodki v It. nam narekujejo, da
našo borbo podvojimo in nam dajejo možnosti, da jo izredno
3

Italijanska narodna fronta.
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razširimo, zlasti v industrijskih centrih in mestih. V zvezi s
tem je vaša dolžnost, da v Gorici in drugod organizirate štrajke in demonstracije. Pri tem naj sodelujejo tudi Italijani, če se
le da. Parole naj bodo takšne, da bodo za množice sprejemljive (gl. parole FNI), da ne bodo cepile It. in Slovencev, da ne
bodo ne sektaške ne oportunistične. Demonstracije vsakodnevne in vsi na ulice. Prav tako štrajku4
5. Demonstracije. Spočetka pod parolami FNI zlasti zahteva
po izpustitvi vseh internirancev in polit[ičnih] jetnikov ter
odhod it. okupacijskih čet iz Jugoslavije, Grčije, Albanije in
Francije. Živel Stalin, SSSR, Anglija, Amerika itd. Če bo situacija dopuščala še: Živela Jugoslavija, Primorje je Jugoslovansko, živela NOVJ, itd. It. vojake pozivati na predajo in odhod domov z argumentacijo: Kdor še ostane na tuji zemlji in
skuša s svojo krvjo dušiti osvobodilne napore tujih zasužnjenih narodov, ta je nadaljevalec Mussolinijeve politike in bodo
zmagovite demokratične in svobodoljubne sile it. naroda in
zavezniki najstrožje obračunali z njimi. Italijani naj se bratijo
z vojaštvom in naj ga pregovarjajo na predajo. Organizirajte
čiste italijanske demonstracije, kjer naj se tako bratenje z
vojaštvom izvrši. Prav tako organizirajte čiste slovenske demonstracije, kjer naj Italijani pomagajo.
6. Štrajki: Pod parola: Nočemo več delati za vojno in za
Nemce. Ta parola zlasti za italijanske delavce. Prav tako seveda tudi ekonomske parole, zahteve po izpustitvi interniranih
itd.5
Povsod poudarjate (zlasti med Italijani), da se je Mussolinijeva politika pokazala za neuspešno in da jo je italijanski
narod obsodil, zlasti pa obsodil osnovne principe te politike:
vezanje z Nemčijo v vojni proti zaveznikom in zasužnjevanje
tujih narodov. Poudarjajte: narod, ki zasužnjuje tuje narode,
ne more biti sam svoboden. It. narod je najlepši primer za to.
Pri političnih parolah za OF premislite dobro, da ne boste
povzročili kakšnih prevelikih pokoljev in s tem množice prekmalu prestrašili. Vedite, da so zgoraj citirane parole FNI
takorekoč postale nekako zakonite in je velika verjetnost, da
vojaštvo na demonstrante ne bo hotelo streljati, če bodo izkli4
5
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Z drugo roko pripisana beseda: "svoboščine".
Z drugo roko ob robu odstavka pripisana beseda "argumentacija".

cevali te parole. Kasneje seveda veliko ostrejše parole z
razoroževanjem posameznih fašistov, karabinjerjev, ki bi
hoteli razganjati demonstrante. Začnite s tistimi parolami, ki bodo ljudem najbolj dostopne. Učite množice, kako
se je treba boriti.
Vaš OK mora sedaj postati pravo vodstvo množic in mora
prenesti težišče svojega dela v mesta in industrijske centre.
Ponavljam: Demonstracije začnite s tistimi parolami, ki so
ljudstvu razumljive, n. pr. za izpustitev internirancev, za mir
itd. Računajte vedno, da imate opravka s Slovenci, Italijani in vojaštvom.
Delajte hitro in energično.
Smrt fašizmu - svobodo narodu!
Žig:
Pokrajinski komitet
K. P. S. za Primorsko

Za PK KPS
za Primorsko
Ahac6

ŠT. 134
OKROŽNICA IZVRŠNEGA ODBORA OF DNE 31. JULIJA
1943 OKROŽNIM, RAJONSKIM IN TERENSKIM ODBOROM
TER AKTIVISTOM OF OB BLIŽAJOČI SE ITALIJANSKI
KAPITULACIJI1
Izvršni odbor
Osvobodilne fronte
slovenskega naroda
Št. 36/43 - 0 -

Dne 31. julija 1943.

OKROŽNICA
vsem okrožnim, rajonskim in terenskim odborom ter aktivistom OF

6
1

Dušan Pirjevec.
Izvirna kopija je v ARS, Odd. II, sign.: AS 1670, IOOF, šk. 432/H.
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Dogodki se razpletajo s silovito naglico. Badoglio in savojska kraljeva hiša sta skušala še v zadnjem trenutku zaščititi
interese imperialistične Italije. Po zadnjih poročilih, ki prihajajo iz Italije in od povsod, pa kažejo, da Badogliu ta namera
ne bo uspela, zakaj v Italiji sami so močna in izrazita revolucionarna vrenja, ki izražajo odločno zahtevo, da se vojna
brezpogojno konča, da se poruši vsaka zveza s fašistično
Nemčijo, in da se italijanski narod tudi sam zaščiti pred Hitlerjem. Kakor je prvi hip kazalo, da bosta Anglija in Amerika
podprli sedanji režim v Italiji, tako kaže sedaj, da sta se zapadna zaveznika pod pritiskom masovnega odpora ljudskih
množic postavila proti režimu z odločno zahtevo, da Italija
prekine z Nemčijo vse vojaške in politične zveze in da kapitulira.
Demonstracije v severni Italiji naraščajo z bliskovito naglico in se širijo v srednjo Italijo. Dogajajo se spopadi med redno
italijansko vojsko na eni strani in med nemškimi, ponekod pa
tudi še med italijanskimi fašističnimi četami, na drugi strani.
Badoglio hoče zadušiti množične upore in demonstracije s
pomočjo redne vojske, toda vojska se mu upira in se priključuje revolucionarnemu gibanju množic. Nemci so vdrli v Trst,
v Reko in v Istro, hoteč se polastiti italijanske mornarice in
zasesti obalo. Med Italijani in Nemci je prišlo do oboroženega
spopada. Nemčija zaseda gornjo Italijo z namenom, da bi presekala pot vračajočim se italijanskim trupam iz Balkana in
drugod, da se ne bi združile z upornimi vojskami v domovini.
Stanje je kratkomalo tako, da je pričakovati vsak čas zaradi
odločnih zahtev ljudskih množic prekinitve odnosov s fašistično Nemčijo in sklenitve miru z zavezniki. To se lahko zgodi
vsak trenutek. Londonski in moskovski radio sta pozvala
italijansko vojsko na našem ozemlju, da izroči orožje našim partizanom in da se priključi nam v borbi proti Nemcem.
Zaradi takega položaja naročamo vsem našim odbornikom
in aktivistom, da nemudoma ukrenejo sledeče:
1. Potrebno je takoj in povsod stopiti v stik z redno
italijansko vojsko, z njihovimi komandanti, z oficirji, podoficirji in vojaki. Pojasnite jim položaj v gornjem smislu, predočite jim vso resnost in razmah revolucionarnega gibanja v
njihovi domovini, povejte jim, da je Italija ta trenutek postala
Nemčiji dejansko že sovražna sila in da vodi ves razvoj nujno
v vojno med njo in Italijo. Predočite jim pozive londonskega in
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moskovskega radia, da takoj prenehajo z vsakim bojem proti
nam in da izročijo našim partizanom svoje orožje ter da bodisi
odidejo domov, bodisi priključijo našim edinicam za skupno
borbo proti Nemcem. Predvsem je potrebno dobiti od njih
orožje. Poudarite, da je edino naša partizanska vojska od
vseh zaveznikov priznana njihova vojaška zaveznica ter da jim
samo ona, ki se je brezkompromisno borila skozi dve leti proti
fašizmu, predvsem pa proti nemškemu hitlerizmu, edina garancija, da bodo v njenih vrstah zaščiteni oz. da jim bo omogočen povratek v domovino. Vsako event, naslanjanje na belo
gardo ali mihajlovičevce in iskanje pomoči pri njih, jih ne bo
rešilo, ker so ti vsaj tako dolgo, dokler se ne priključijo nam,
zavezniški in naši sovražniki, proti katerim bomo borbo nadaljevali. Pozivati je treba Italijane, da razorože belo gardo in
mihajlovičevce ter njihovo orožje izročijo nam.
2. Treba je takoj pristopiti k najtesnejšemu sodelovanju med terenskimi odbori OF in med NZ. Vsak odbor mora takoj postaviti vojaškega referenta, ki prevzame tam, kjer
ni NZ vse vojaške naloge. Kjer pa obstoja zaščita s svojim
komandnim kadrom, prevzame te posle njen komandant in
jih vrši skupaj s terenskim odborom. Kjer tudi terenskih odborov ni, prevzamejo te naloge vaški zaupniki. Vsi ti so dolžni pričeti pripravljati in izvajati mobilizacijo. Vsi za orožje
sposobni morajo biti pripravljeni vsak trenutek za oditi.
Okrožni, rajonski in terenski odbori oz. zaupniki morajo določiti mobilizacijska mesta, kamor bodo mobiliziranci prišli.
Vojaški referenti in komandanti NZ morajo takoj poiskati stik
z najbližjo našo vojaško ednico (po posebnih kurirjih ali pa po
TV) zaradi priključitve mobilizirancev.
3. Tam kjer ni trenutno naših vojaških edinic naj vojaški
referenti in komandanti NZ sami izvedejo event. Priključitev italijanskih čet naši vojski. Predvsem pa so dolžni organizirati prevzem orožja od Italijanov. S prevzetim orožjem
naj tako oborože vse nove mobilizirance, ostalo orožje pa naj
izroče najbližnji vojaški edinici oz. naj ga deponirajo v skrita
skladišča, ki naj jih zastražijo.
4. Propagandno delo v italijanskih vrstah je treba
stopnjevati do skrajnih meja. Parola je, da prenehajo boj z
nami in da nam izroče orožje. Prilagamo letake2 za italijanske
oficirje in vojake, katere bodo naše tehnike izdelovale v veli2 Glej dok. št. 119, op. 13.
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kern številu. Morate pa tudi vi izrabiti vse možnosti, da jih
takoj sami razmnožite in razširite. Polagajte važnosti na ustno propagando. Sporočajte italijanskim vojakom in oficirjem
radijske vesti in vsa poročila, ki zadevajo razmere v Italiji.
Poslužujte se za to delo vseh tistih, ki imajo dostop v italijanske postojanke in zveze z vojaki.
5. Istočasno pa vršite enako delo med belogardisti. Pozovite jih na takojšen pristop v naše vrste oz. na predaje orožja. Povejte jim, da prav sedanji italijanski primer kaže, da
zavezniki ne bodo podprli nikogar, ki se je bojeval proti nam
in s tem tudi proti njim, ampak da ravno poziv Londona in
Moskve za priključitev italijanskih vojakov naši Narodnoosvobodilni vojski in izročitev orožja njej, kaže ponovno priznanje
in to samo njim kot njihovim zaveznikom in nikomur drugemu. Enako kakor belogardiste prepričujte tudi tiste, ki so pod
vplivom Mihajlovičeve propagande in ki so že oz. se še nameravajo priključiti njihovim vojaškim oddelkom.
6. Kar zadeva možnost vdora Nemcev na naše ozemlje, ki je po zadnjih dogodkih še verjetnejše, naj veljajo vsa
tista navodila, ki smo jih dali v prejšnji okrožnici3. Najvažnejše je, da vso živo materialno silo priključimo naši vojski in to
predvsem in najprej iz tistih krajev, katere ne bomo mogli
trenutno braniti. Istočasno pa je treba rešiti vsa prometna
sredstva, ki morejo koristiti sovražniku, tako, da na ta način
zavremo prodiranje nemških čet na naše ozemlje. Na organizacijo takih dejanj polagajte vso važnost.
Vsi naši odbori naj dejansko prevzamejo oblast in jo
pričnejo dejansko izvajati in sicer predvsem v pogledu
mobilizacije vseh narodnih sil. Skrbite za disciplino in za
solidno poslovanje, predvsem pa za redne stike. Noč in dan
naj bodo naši ljudje čuječi, ker približal se je čas, ko moramo
izvršiti naloge, ki smo si jih zastavili in se s krvjo nanje pripravljali.
Navodila, ki vam jih dajemo s to okrožnico, ste dolžni
izvršiti takoj ter z največjo skrbnostjo.
Smrt fašizmu - svobodo narodu!
Za IOOF:
org. tajnik
MIHA BORŠTNIK4
3 Glej dok. št. 121.
4
Dr. Marijan Brecelj.
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ŠT. 135
NAVODILA IZVRŠNEGA ODBORA OF DNE 31. JULIJA
1943 OKROŽNIM IN PODOKROŽNIM ODBOROM OF O
PRIPRAVAH NA ITALIJANSKO KAPITULACIJO1
Izvršni odbor
Osvobodilne fronte
slovenskega naroda
St. 219/43-K 220 226 231
221 227 232
222 228 233
223 229
224 230
225

Dne 31. julija 1943
OOOF:
Bela Krajina
Ribnica-Vel. Lašče
Kočevje
Cerknica
Stična
Grosuplje
Vrhnika

podokr. OF:
Trebnje
Šmarjeta
Trebeljno
Gorjanci
Toplice
Mirna peč

Pov. za Prim

Z današnjo pošto vam pošiljamo:
Okrožnico št. 36/43 - O2 - katero takoj s posebnimi kurirji razpečajte na vse rajonske in terenske odbore.
Letak3 namenjen italijanskim vojakom, katerega razmnožite in takoj razširite med italijansko vojsko.
Proglas, ki ga je izdal segnior angleške delegacije pri nas
major Jones na italijanske oficirje in vojake4 ter na belo gardo5. Tudi ta dva letaka razmnožite in razširite med Italijane in
belogardiste.
Proglas oz. poziv6 o[d) OF belogardistom. Ravno tako, ga
razmnožite in razširite med nje.
' Izvirna kopija je v ARS, Odd. II, sign.: AS 1670, IOOF, šk. 434/1. Delovodniške številke od 219 dalje in naslovniki so napisani s črnilom.
3
Glej dok. št. 134.
3
Verjetno gre za letak: Soldati Italiani! Mussolini e rovesciato... Glej dok.
št. 119, op. 13.
4
Ciklostiliran letak: Alle Forze armate Italiane. A tutti gli ufficiali, a soldati... Firmato: 11 maggiore William M. Jones & Bar, superiore Representante
Británico je v ARS, Odd. II, sign.: AS 1887, Zbirka narodnoosvobodilnega
tiska.
5
Proglas: Beli gardi (To the White guard), vsem oficirjem in moštvom
bele garde... William M. Jones D. C. M. & Bar, major, višji britanski zastopnik je v slovenščini in angleščini objavil Slovenski poročevalec, leto IV, št. 15,
15. avgust 1943 (ARS, Odd. II, sign.: AS 1887, Zbirka narodnoosvobodilnega
tiska).
6
Ciklostiliran letak: Zaslepljenim Slovencem! Mussolinijeve Italije... Glej
dok. št. 140.
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To literaturo smo poslali tudi vsem podokrožjem, predvsem pa vsem našim tehnikam z naročilom, da jo razmnože v
čim večjem številu in takoj razdele po terenu. Glejte, da bo
razpečana čim hitreje in povsod, predvsem med Italijane in
bele.
Vaša dolžnost je, da se navodila, ki jih vsebuje imenovana
okrožnica izvrše pravilno in čim hitreje. Stike in razgovori z
Italijani naj vodijo sposobni in zanesljivi naši ljudje. Zelo pazite, da se ne vrine v ta posel kak sredinski - Mihajlovičevski
človek, ki bi izkoristil tako misijo proti nam.
Pazite nadalje da bodo na položajih vojaških referentov in
komandantov NZ enako naši zanesljivi, trdni in borbeni ljudje.
Naši okrožni odbori naj takoj stopijo v stik z Okrožnimi
komisijami VOS-a. Z njimi skupaj naj izvajajo predvsem razgovore z Italijani in belimi, posebno kar se tiče prevzema orožja.
Skrbite za zanesljive in čim hitrejše stike z nami tudi s
svoje strani. Imejte pri sebi vedno kurirje, ki bodo imeli stik s
TV postojankami, da boste lahko vsako sporočilo oz. vprašanje nam takoj sporočili. Prav tako skrbite za direkten kontakt
z našo vojsko, ko se bo nahajala na vašem terenu.
Glejte, da bo vse delo teklo disciplinirano in v redu. Situacijo morate obvladati in vajeti držat v svojih rokah.
Smrt fašizmu - svobodo narodu!
Za:
Žig: Osvobodilna fronta
slovenskega naroda
Izvršni odbor OF

7
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Dr. Marijan Brecelj.

org. tajnik:
Miha B.7

ŠT. 136
NAVODILA POLITIČNEGA SEKRETARJA IZVRŠNEGA ODBORA OF BORISA KIDRIČA DNE 31. JULIJA 1943 POVERJENIŠTVU IZVRŠNEGA ODBORA OF ZA LJUBLJANO O
NALOGAH PO PADCU FAŠIZMA V ITALIJI»
Izvršni odbor
Osvobodilne fronte
slovenskega naroda
Št. 234.a/43-K-

prepis!

Dne 31. julija 1943.

POVERJENUŠTVU IOOF ZA LJUBLJANO
Situacija v Italiji se vse bolj zaostruje. Badoglioev poizkus
propada tako notranje politično, kakor zunanje politično.
Notranje politično ga krhajo množične demonstracije, vojaški
upori ter spopadi med italijanskim vojaštvom in Nemci. Zunanje politično je doživel poraz z najnovejšim londonskim
stališčem, ki obsoja Badoglievo zavlačevanje in poziva Italijane na Balkanu, naj izroče orožje partizanom. Nobenega dvoma ni, da je to najnovejše londonsko stališče v skladu z ostrim razvojem v sami Italiji in pa s stališčem Sovjetske Zveze.
Glede na vse to je v Ljubljani nujno potrebno:
1. Preiti takoj k množičnim demonstracijam in sicer ne
samo za izpust intemirancev ter jetnikov, temveč tudi k izrazito političnim demonstracijam. Izvršite ta prehod in stopnjevanje ustrezajoče sami ljubljanski situaciji, toda pogumno in
na vsak način. Zavedajte se pri tem, da morate hiteti, hiteti in
zopet hiteti, kajti v Ljubljani bodo po vsej priliki kmalu Nemci.
2. V istem smislu pripravljajte in izvedite generalni
štrajk. Uporabite pri tem na celi črti DE. Zavedajte se, da to
ni nič nemogočega, če boste le primerno zagrabili in stopnjevali.
3. Povezujte se z vsemi "sredinci" in jim znova ponujajte
roko, zlasti spričo nemške nevarnosti.

Izvirna kopija je v ARS, Odd. II, sign.: AS 1670, IOOF, šk. 434/1.
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4. Prilagamo vam poziv majorja Jonesa beli gardi2, naj se
priključi partizanom. Izkoristite ga takoj masovno. Pri tem se
sklicujte da je major Jones oflclalni angleški predstavnik.
Publicirajte vest oficialnega londonskega radia3, da so vzpostavljeni oficialni stiki med nami in Vrhovno angleško komando. Tolčite "plave" v smislu priloženega našega letaka beli
gardi4.
5. Maksimalno važno je, da se povežete z italijanskim
vojaštvom in italijanskimi oficirji ter podoficirji. Izkoristite vse
obstoječe vezi in v najširšem obsegu vzpostavljajte nove. Linija: mir in apeliranje na njihova italijanska patriotična čustva; borba partizanov proti Nemcem je hkrati borba za svobodo Italije; zasigurajte jim v našem oficialnem imenu, da jim
ne bomo ničesar storili, če se priključijo nam v borbi proti
Nemcem, ali pa če dado nam orožje in gredo domov. Razširite
v maksimalnem obsegu priloženi letak5. Na vsak način se
trudite po vseh kanalih - od vojakov do oficirjev - da dobite
orožje. Zavedajte se, da je mogoče sedaj, če boste zagrabili
dovolj aktivno in pravilno, dobiti od Italijanov orožja v izrednem obsegu. To je trenutno najvažnejša vaša naloga in po
njenem uspehu bomo merili vaše delo.
6. Pripravljajte se na vdor Nemcev. Gre mogoče samo za
par dni. Naš kurs mora na vsak način biti, DA V LJUBLJANI
PRED VDOROM NEMCEV ZAVZAMEMO OBLAST, LJUBLJANO TOLIKO ČASA BRANIMO, DA SE LAHKO IZVEDE Z OROŽJEM VRED EVAKUACIJA VSEGA ZA OROŽJE SPOSOBNEGA IN MATERIALA. Čim vam prično uspevati demonstracije,
vzpostavljajte dejansko našo oblast po mestnih četrtih ter
akcijo ofenzivno širite.
Ne smatrajte, da so te naloge prevelike in pretežke. Situacija jih nujno narekuje. Naše sile so zadostne, da jih izvedemo, če bomo zagrabili pravilno in dovolj aktivno. Bodite
skrajno gibčni, iznajdljivi in zares ustvarjalni.
SMRT FAŠIZMU - SVOBODO NARODUI
a Glej dok. št. 135, op. 5.
3
Verjetno gre za Londonski poziv Jugoslovanom, ki gaje objavil londonski radio dne 15. julija 1943, o prekinitvi sodelovanja četnikov in belogardistov z italijanskim okupatorjem in njihovi vključitvi v narodnoosvobodilno
vojsko (ARS, Odd. I, sign.: AS 1548, Zbirka letakov, šk. 6).
4
Glej dok. št. 140.
5
Glej dok. št. 135, op. 3.
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Žig:

Osvobodilna fronta
slovenskega naroda
Izvršni odbor OF

Za IOOF:
politični sekretar:
BORIS KIDRIČ 1. r.

P. S.
Izredno važno je, mobilizirati takoj vse železničarje za
uničevanje vseh železniških naprav in objektov. Preidite k
temu takoj in na vsak način. Porušite aerodrom. Izvedite
takoj po vseh mestnih četrtih organizacijo borbenih grup za
vstajo pod komando VOS-a. Okrepite komando VOS-a. Čim
prej napadite jetnišnico in dosezite izpust jetnikov.

ŠT. 137
PISMO ČLANICE POVERJENIŠTVA IZVRŠNEGA ODBORA
OF ZA LJUBLJANO MIRE TOMŠIČ DNE 31. JULIJA 1943
IZVRŠNEMU ODBORU OF1
Dragi tovarišu ...2 in kratko poročam samo najnujnejše
stvari... odhaja tovariš. Nova situacija zahteva od nas p...
tako dela to Bega in Miha. Se sicer samo še brani vendar ima
nov ... Kolosalni šlagerji zmedejo vsak dan znova ... in naivne
ljudi. Šlagerji pa so, razumejo ... kakor ... Padec M[ussolinija]
je ljudi poživil in tudi ... civ. pregnal okostenelost, počasnost,
neodločnost. Nekateri so se prav dobro znašli, tudi mobilizirati bomo uspeli v zelo kratkem času vse aktiviste iz terena za
poljubne akcije. Vse bomo v tem tednu uredili, ker so nas
dogodki opomnili, da moramo vedno biti pripravljeni na vse.
Reakcija ... z načrti takozv. hišne zaščite, ki bo ob prevzemu
... OF pobila 20000 lj, dalje s tem, da pridejo Nemci, ... ta
mobilizacijo, pri tem tudi grozijo. Izgleda, da mobil, na it.
ukaz - zaradi partizanov. Včeraj in danes je že nastalo malodušje med mobiliziranimi, ne gredo nikamor. Ni veliko število.
1

Izvirnik, napisan s svinčnikom na dveh lističih, je v ARS, Odd. I, sign.:
AS 1487, CK KPS, a. e. 1717. Pismo ni datirano, vendar je iz vsebine razvidno, da gaje Mira Tomšič napisala 31. julija 1943.
2
Pismo je poškodovano in delno nečitljivo. Manjkajoče besedilo (ena do
dve besedi) je označeno s tremi pikami.
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Verjetno spregledujejo, zlasti, ker so se nekateri (15) že vrnili
razočarani. Pravijo jim, da bodo šli na Sušak, od tam pa k
Titu, ker je sporazum. Okrog ... se zbira vsa reakcija, fašisti,
bega, Miha, naslanjajoč se na G[e]st[a]p[o]. Iz It. prihajajo
razveseljive vesti. Sklepamo sicer, da jim uhaja vsa stvar
malo preveč na levo in da so premalo na protifaš. bazi, na
kateri bi lahko mobiliz. skoro vse. Vendar izgleda, da je marsikaterega kaznovala masa sama. Zato se skuša prav tu v Lj.
vgnezditi vsa reakcija in se ... G[e]st[a]p[o]. Ker smo imeli vtis,
da nova vlada daje toliko, kolikor mora, smo na podlagi uredbe3 o oprostitvi vseh pol. kaznjencev, kije bila objavljena včeraj, organizirali masovno deputacijo pred sodišče, za jutri, v
nedeljo4. Zadeva je takorekoč na legalni bazi in ker so zraven
tudi interniranci, je to najbolj pereča zahteva današnjega dne
in glas je šel bliskovito po deželi - jutri bomo videli. Pazili
bomo, da ne bomo zaostrili proti faš. in njegovim posledicam,
za svobodo, za mir, da bomo dobili tudi It. na svojo stran.
Zdelo se nam je potrebno, da se pokažemo, da ne bo rekel
Gambara, daje v Lj. zadovoljen in da ne bo prešla iniciativa v
roke Mihi. Simpatije in zaupanje v OF, kije že pred 2 leti predvidevala dogodke, rastejo. Iščejo zveze z nami. Kult. plenum
se je povečal. Stari Puc5 s svojo skupino želi stopiti v OF, ker
seje razočaral nad nacionalisti ... se še prijavljajo za ven, tudi
kulturniki. Odnosi s sokoli so po mojem mišljenju v redu,
enako mislijo tudi drugi tovariši. Zelo so se pa popravili še
prav sedaj, ko ... li. Smo stalno, tudi po dvakrat dnevno skupaj. Do njihovih mas se pa seveda še nismo mnogo dokopali,
ker jih bomo morali sami najti. Oni še vedno na najrazličnejše
3

Dne 29. julija 1943 je Badoglijeva vlada izdala razglas, s katerim se
razpuščajo internacijska taborišča in izpuste politični zaporniki iz zaporov.
Komandant XI. armadnega korpusa Gastone Gambara je že 30. julija 1943
izdal obvestilo, da ta odredba ne velja za Ljubljansko pokrajino. Glej ••••,
Junaška Ljubljana II, str. 208.
4
Dne 1. avgusta 1943 seje zbralo pred sodnijskimi zapori na Miklošičevi
cesti okrog 10 000 Ljubljančanov in zahtevalo izpust internirancev in zapornikov. To so bile najmočnejše demonstracije v okupirani Ljubljani. Italijanska
oblast je aretirala več demonstrantov in jih od teh 24 še istega dne obsodila
in jih že ponoči odpeljala z izrednim transportom v zapore v Italijo. Glej Čepe,
istotam, str. 207 - 216.
5
Dr. Dinko Puc (1879 - 1945), odvetnik v Gorici, leta 1920 je emigriral v
Jugoslavijo. V letih 1927 do 1935 je bil ljubljanski župan, kratek čas v letu
1935 ban Dravske banovine. Bilje član JDS. Poleti 1943 je poiskal stike z OF
in med svojimi privrženci začel zbirati člane za OF. Septembra 1944 ga je
nemški okupator aretiral in poslal v taborišče Dachau, kjer je umrl.
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načine ... jo s temi sestanki. Imam vtis, da jim je nerodno
pokazati te ljudi. Zadnjič, ko smo enega videli, smo opazili, da
se mu niti ne sanja ne, kako bi moralo biti. Oni svojim niso
ničesar pravili. Jošt6 je takrat rekel sledeče: po izjavi7 bi prav
za prav niti ne smeli imeti sestankov v svrho polit, in org. dela
v fronti. Je pa danes situacija taka, da se morate sestajati,
vendar bo boljše, če skupno s frontaši, ker pridobivanje ni
samo vaša, temveč naša skupna stvar. Nesmiselno pa bi bilo,
če bi se posebej sestajali tisti sokoli, ki so v fronti že popolnoma zaposleni, ker odgovarjajo za svoj posel v svojem odboru fronte in zadostujejo kontakti za ev. posvetovanja. Tako
nekako, kakor smo se pogovorili na Poverjeništvu. Vsi razen
Milana8 so bili na Joštovi strani in pripovedovali konkretne
primere s terena. Po sest. sta se Milan in Jošt še pogovarjala
in se prijateljski razšla. Drugi dan, ko sva govorila midva, se
je tudi strinjal. Potem so odlašali z vsemi obljubljenimi sestanki. Nismo mislili, da čakajo odgovora na svojo pritožbo.
Meni izgleda niso verjeli, da smo se zunaj tako zmenili. Saj je
pač treba vpoštevati, da se je kdo zunaj spremenil, in oni tudi
tega ne vedo. Sedaj, ko so dobili pisanje, so spet dobri. Radi
denarja jim nismo postavljali nobenih omejitev, saj tudi Franček9 dobi kolikor hoče. Pisem nam ne pokažejo. Prosim, pišite, nam vsaj nekatera pisma takoj, da jim bomo lahko pokazali mi. Radi Partije sploh ne vem, kdaj so si izmislili. So pa
vzeli Petrovo10 sporočilo o tem zelo klaverno na znanje, čeprav
smo jim skušali to vprašanje približati. Meni je zelo hudo, da
mislite, da sem ga polomila in da ni vzpostavljenih pravilnih
odnosov, in da ima to lahko škodljive posledice. Vendar bi vas
rada vsaj malo prepričala o tem, da ni tako hudo in da so oni
stvar le ... predvsem, ker stvari premalo razumejo ... nočejo
ničesar storiti brez direktnega privoljenja vodstva. Zvonko11 je.
n.pr. postavil, da je pred svojim vodstvom odgovoren za ves
denar, ki ga sokoli naberejo za sok. pomoč in da zato ne more
dovoliti, da bi ga vsega izročali SNP (čeprav se SNP zaveže za
podpore) - Vzgoja in propaganda je nekako stekla. Zvišali
smo tudi naklado literature. Izjave je bilo 15000. Naredili smo
6

Leopold Krese.
Misli t. i. Dolomitsko izjavo. Glej dok. št. 3, op. 7.
8
Drago Pustisek.
9
Franček Majcen.
10
Boris Kidrič.
» Viktor Repič.
7
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tudi 2-3 manjše letake ob Sic[iliji] in Muss[oliniju]. Izdali
smo za It. poslanico s komentarjem in še dva letaka. Bilteni
so prišli vedno zelo prepozno. Sedaj bomo še bolj okrepili tehniko. Vse Vam bomo poslali na ogled. —Radi strahu pred
Nemci bi marsikdo hotel v hribe - samo zato. Ker ni konkretnega načina za ven in ker ne vemo, v koliko bi bili vi pripravljeni sprejemati take ljudi, bi se bilo treba posvetovati. Pripomniti je treba, da Mihe lahko mobiliziramo na ta način. Prednost imajo v tem, ker lahko spravijo takoj ... Bilo je nekaj
razorožitev, drugega nič. ... voj. referent ni po terenu stvari še
dobro s... Slabo je z borbaši. In kom. ni; niti ni izgledov ...
resno na ...! Prav zadnji čas smo izgubili nekaj dobrih aktivistov, zginili so na kontaktu. Med njimi tudi Cilka12 - doma.
Vsa naročila bomo izvršili kolikor bo mogoče hitro. Ta mesec
vam bomo poslali tudi nekaj denarja. SNP je sedaj na svojih
nogah. Sploh je od 15. VI. - 15. VII. bilo nabranih vsega brez
KP skoro 700 tis[oč] s Pos[ojilno] komi[sijo] vred. Ker so še
možnosti raznih nabav, bomo seveda tudi precej porabili.
Pošta je še vedno neredna, prihaja skupaj, čeprav oddana v
različnih časih. Pri vas ni vsa točno numerirana, ni mogoče
dognati, če pride vsa, zlasti, ker številke tudi manjkajo. Ančka - Juretova13 je že na sod. - ni bilo hudega, vendar je pripovedovala neprevidno škodljive reči. Pošiljajte nam brigadne
liste!
Smrt faš. - sv. nar.!

Soča14

12 Cilka Prešeren Maček, aretirana je bila julija 1943.
13
Anica Apih, žena Milana Apiha, aretirana je bila julija 1943.
14
Mira Tomšič.
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ŠT. 138
PISMO OKRAJNEGA KOMITEJA KPS ZA JUŽNO PRIMORSKO DNE 31. JULIJA 1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU
KPS ZA PRIMORSKO1
Okrajni komitet KPS za Južno Primorsko
Položaj, dne 31. julija 1943.
Tovarišu Primožu2 - PK KPS za Primorsko!
Dragi tovariš Primož!
Potrjujemo prejem vaše pošte: okrožnico od 3 t. m.3, okrožnico SPŽZ-PK od 8 t. m.4 in okrožnico Tehnike PK od 6. t.
m.5
Glede papirja smo upregli vse naše veze, iz Trsta smo nakupili materijala za cca 20 tisoč lir, na drugem mestu smo ga
naročili za cca 15.000.- lir. Za vašo pomožno tehniko smo
stvar uredili, blago je na položaju pri nekem našem trgovcu,
edino ga je potrebno prenesti. Ne vemo pa še, kaj manjka.
Kar ne bomo dobili po eni, bomo skušali dobiti po drugi vezi.
Karbida se ne da dobiti, vendar se nam bo posrečilo dobiti
kakih 20 kg, seveda bo poteklo nekaj več časa, da ga naši
kurirji preneso na mesto.
Tov. Krpana6, ki gaje poslal na področja naših okrožij tov.
Ahac7, smo imenovali za gospodarskega referenta pri našem
okraju. Je partije, zgrajen za svoj posel, ekspeditivno gibčnost
pa mu bomo povečali, kajti blago se da dobiti, napačno bi
bilo, če bi to blago ležalo po raznih mestih, ko pa ga tako pot1
Izvirnik je v ARS, Odd. II, sign.: AS 1638, Oblastni komite KPS za Primorsko, šk. 532/V.
2 Dr. Aleš Bebler.
3
Dokument verjetno ni ohranjen.
4
Verjetno gre za okrožnico z dne 6. julija 1943. Glej dok. št. 27.
5
Okrožnica tehnike pokrajinskega komiteja KPS za Primorsko z dne 6.
julija 1943 okrožnim komitejem Zveze komunistične mladine o organiziranju
in delu mladinskih tehnik je v ARS, Odd. I, sign.: AS 1491, Oblastni komite
KPS za Primorsko.
6
Stane Majcen.
7
Dušan Pirjevec.
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rebujejo naše brigade, tehnike. Z one strani bivše meje nam
ne dajo miru, čeprav jim redno vsak teden pošiljamo zavoje
zdravil, cigaretov in drugega materiala. Bolnici T. Tomšiča
smo poslali zavoj medicin, Gl. pov. zavoj cigaret in tobaka,
tehniki Urška nekaj barve in kovert, za vojsko pa čevlje, gumicopate za ranjence, odeje. Z ozirom na ugoden političen
položaj, ki ga izkoriščamo tako politično-organizatorično,
upamo, da bomo povečali delovanje vseh organizacij OF na
raznih področjih dela. Okrožnice IOOF št. 32 in 34/438, ki se
tičejo gospodarskih nalog smo razposlali našim okrožjem, iz
zavoja smo jih vzeli po 10 kom. Prav tako okrožnice IOOF tov. Kidriča o politični liniji9. Upamo, kar se gospodarskih
nalog tiče, da se bo s smotreno organizacijo marsikaj doseglo.
Od OK-jev še nismo prejeli 14 dnevnih poročil, prepričani
pa smo, da bo šel v naše vrste lep procent novincev, ki bodo
povečali brojno stanje naših edinic. 1. četa kraškega bataljona je imela nekaj mrtvih, padla je v zasedo, ko se je že prebila
iz obkolitve. 3. četa je ubila 2 izdajalca. Narod ji je zato hvaležen.
Razpoloženje množic je v zvezi s padcem bandita Mussolinija bilo prvi dan kar revolucionarno. Slovenci-fašisti so se
začeli povsod izgovarjati, da nikdar niso nikomur nič zalega
storili. Ital. vojaki pa so v nekaterih krajih, odkoder imamo
poročila, pljuvali na sliko bandita Mussolinija. Navdušenje se
je potem poleglo, tako da danes zopet trezno gledajo na ves
položaj. Opazilo pa seje, da tudi ital. vojski ni ravno po godu,
da se vojna nadaljuje. Od tov. Hrvatov smo dobili nekaj letakov, prav tako od Urške 14, ki smo jih razdelili po glavnih
ital. posadkah. Letaki imajo pri ital. vojski uspeh, med njimi
samimi se širi antifašistično razpoloženje, vedno več in več jih
hoče miru.
Bele garde ni opaziti, elementi, ki jih dobro poznamo, so
se zaprli vase in premišljujejo ter čakajo.
Okrožna tehnika za H. Bistriško okrožje "Bistra", je izdala
karto vzhodnega bojišča v 400 izvodih, nekaj jih pošiljamo
PK-ju. S tem se bo pozornost obrnila k vzhodu - Sovjetski
zvezi, vzhodnemu bojišču, ki postaja za Frice10 vse bolj in bolj
smrtonosno.
" Glej dok. št. 44 in št. 85.
» Glej dok. št. 62.
io Vzdevek za nemško okupatorsko vojsko.
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Delu v Partiji se posveča vsa pažnja, v posameznih okrožjih je bilo sprejetih več kandidatov ter članov Partije. Nismo
sigurni, upamo pa da dobimo v kratkem na naš poziv nekega
"Španca" tov. Silva11, v našo sredo. Kot legalec ne more več
delovati na R[eki]. Imenovali bi ga za okrajnega inštruktorja
za vzgojo naših kadrov. Te dni so zaprli celo našo družino 5
ljudi, starše in 3 hčere: članico OK Ilirska Bistrica, kandidatkinjo Partije in skojevko. Vsi se drže dobro.
Kot smo že javili, odstopamo od naše želje, da bi izdajali
svoj list. Materijal bomo uporabili v druge namene. Tovariško
vas pozdravljamo.
Smrt fašizmu - svobodo narodu!
Za:
Žig:
OKRAJNI KOMITET KPS
ZA JUŽNO PRIMORSKO
Rudo Brkine12

ŠT. 139
PISMO OKROŽNEGA KOMITEJA KPS KOČEVJE DNE 31.
JULIJA 1943 CENTRALNEMU KOMITEJU KPS1
Okrožni komitet KPS
K O C EVJ E

Položaj, dne 31. julija 1943.

Centralnemu komitetu KPS!
V tem tednu je bil tov. Borut2 pri tov. Kocbeku3 v zadevi
agitpropa za naše okrožje. Pri tej priliki je tov. Kocbek opazil,
da zna tov. Borut stenografijo. Sedaj pa je IOOF poslal na
11
12
1
2
3

Matija Gržina - Silvo Robida.
Rudi Mahnič.
Izvirnik je v ARS, Odd. I, sign.: AS 1487, CK KPS, a. e. 2501.
Milan Megušar.
Edvard Kocbek.
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000F dopis, da nujno rabijo dobrega stenografa in to je tov.
Borut ter da mora iti takoj nastopiti mesto pri IOOF.
Pri zadnjem našem sestanku pa je bila dana naloga OKju, da mora čimprej organizirati samostojno okrožno tehniko
za Kočevsko okrožje4. To nalogo smo sedaj rešili, da smo jo
organizirali in dobili tudi za to sposobnega tovariša, ki je sposoben vršiti tehnična dela v tehniki. Ako se nam odvzame tov.
Borut bodo zopet nastale težave v že organizirani tehniki.
Prosimo CK da v interesu naše agitacije in propagande,
katera je ravno sedaj postala nujno potrebna v našem okrožju
urgira pri IOOF, da se tov. Boruta pusti pri tem delu. Tov.
Borut bo počakal še toliko časa tukaj, da dobimo od vas odgovor in tudi ne more takoj, ker ima še več stvari za urediti.
Prosimo, da nas čimprej obvestite v tej zadevi.
Sporočamo, da smo določili dva tovariša za partijski kurz
in to tov. Viktor M o k o r e 1, člana RK za Kočevsko Reko in
tov. Janez P i r n a t a, člana RK za Mozelj.
S komunističnim pozdravom:
Delu čast in oblast!
Za:
OK KPS: KOČEVJE
Sekretar
Gregor5

« Gre za Tehniko Ivica 12. Glej Jože Krall, Partizanske tehnike na Slovenskem I Osrednje tiskarne. Knjižnica NOV in POS 40/1, Ljubljana 1972,
str. 57-58.
5
Jože Kopitar.
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ŠT. 140
LETAK IZVRŠNEGA ODBORA OF "ZASLEPLJENIM SLOVENCEM" DNE 31. JULIJA 1943 OB BLIŽAJOČI SE KAPITULACIJI ITALIJE1
ZASLEPLJENIM SLOVENCEM!
Mussolinijeve Italije je konec. Siloviti val italijanskega
ljudskega ogorčenja bo v kratkem prisilil vlado maršala Badoglia h kapitulaciji. Londonski radio opozarja italijansko
armado na Balkanu, da ji Nemci hočejo zapreti pot v domovino in jih poziva, naj se združi s partizani za boj zoper Hitlerjevo drhal. Moskovski radio poziva Italijane na Balkanu, naj
ustavijo sovražnosti in se zvežejo s partizani zoper skupnega
sovražnika. Najstarejši predstavnik angleške oborožene sile v
Jugoslaviji, major Jones, ki se nahaja v slovenskem glavnem
štabu je naslovil italijanskim četam poslanico2 z enako vsebino in drugo poslanico vam, belogardistom3, da odložite orožje
in se pridružite partizanskim brigadam.
Ne verujte svojim voditeljem, ki vam govore, da angleškega
poslanca ni pri nas. Tudi to dejstvo je razglasil londonski radio vsemu svetu s pozivom na vas, da se združite s partizanskimi borci. Major Jones se udeležuje bojev naših brigad zoper Italijane in zoper vas; nahaja se v našem Glavnem štabu
in prijateljsko ter zavezniško sodeluje z nami.
Zaslepljeni bratje Slovenci!
Prišel je čas zadnjega napora slovenskih svobodoljubnih
sil, čas splošne mobilizacije na Slovenskem. Ne zamudite tega
poslednjega trenutka in dokažite, da ste vendarle sinovi slovenskih mater! Vaši voditelji so iz vas naredili zaveznike Italijanov in Nemcev. Zdaj, ko je Italija pred kapitulacijo, vas
bodo naredili za zaveznike Nemčije, ki stoji tik pred poginom.
Z njo bi poginili tudi vi. Prestop v naše vrste je za Vas edini
izhod. Ne upajte, da se boste rešili s prehodom v "plavo" gardo, ki je delo iste izdajalske politike vaših voditeljev. Vaši voditelji morajo biti poraženi. Kakšna usoda bi doletela Sloven< Ciklostiliran letak je v ARS, Odd. II, sign.: AS 1887, Zbirka narodnoosvobodilnega tiska.
a Glej dok. št. 135, op. 4.
3
Prav tam, op. 5.
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ce, če bi se zgodilo nemogoče in bi kakor po čudežu zmagali
oni nad nami. Zmagoviti zavezniki bi ravnali s Slovenci, kakor
s pomočniki Hitlerja, ki mora biti ugonobljen.
Prestopajte tedaj v naše vrste, zakaj mi nočemo državljanske vojne, nočemo, da bi tekla slovenska kri. Smo za zmago
svobodoljubnih Slovencev, ker so edini zavezniki Sovjetske
Zveze, Velike Britanije in Amerike na Slovenskem in ker si
samo kot zavezniki teh velesil moramo priboriti svobodno in
združeno Slovenijo.
Premislite te naše besede! Zavedite se, da ste slovenske
krvi in spreglejte vsaj zdaj, v tem poslednjem trenutku splošne mobilizacije vseh slovenskih moči za zadnji napor pred
zmago in svobodo!
Za Izvršni odbor
Osvobodilne fronte
Predsednik:
Josip Vidmar

Tajnik:
Boris Kidrič

Na položaju, dne 31. julija 1943.

ŠT. 141
PROGLAS IZVRŠNEGA ODBORA OF "SLOVENSKEMU NARODU" KONEC JULIJA 1943 OB PADCU MUSSOLINIJAi
SLOVENSKEMU NARODU!
Razbojniška stavba nemško-italijanskega imperializma se
je pričela podirati. Zrušil se je njen prvi steber - italijanski
fašizem. Od krvniške dvojice Hitler-Mussolini je ostal na oblasti samo še Hitler. Obdala ga je smrtna senca neizprosno
prihajajočega pogina.
i Ciklostiliran letak je v ARS, Odd. II, sign.: AS 1887, Zbirka narodnoosvobodilnega tiska. Proglas je po sklepu seje izvršnega odbora OF 28. julija
1943 napisal Boris Kidrič. Glej dok. št. 119.
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Bliža se popolni zlom krvavega berlinskega in rimskega
imperializma, bliža se osvoboditev slovenskega naroda in Jugoslavije, bliža se vstajenje zatiranih narodov Evrope.
Pot ki jo je pred dvema letoma izbrala Osvobodilna
fronta slovenskega naroda v skladu z orjaškimi osvobodilnimi napori legendarne Rdeče Armade in vseh svobodoljubnih sil sveta, se bliža svojemu zmagovitemu cilju.
Pot, ki so jo ubrali belogardistično-mihajlovičevski narodni izdajalci in sredinski prekupčevalci z narodno usodo,
vodi svoje popotnike z okupatorji vred v katastrofo.
Mussolinijev padec je signal. Nastopili so odločilni dogodki. Napočil je čas, ko mora planiti k orožju ves narod in
neusmiljeno dotolči okupatorje na svoji sveti zemlji!
Nemškemu in italijanskemu imperializmu je treba zadajati
udarec za udarcem - do njunega uničenja. Svobodoljubne sile
jima ne smejo dovoliti, da si opomoreta od prejetih sunkov.
Polom imperialistične Italije ne sme ostati na polovici poti.
Korist svobodoljubnih narodov v celoti, slovenskega naroda
pa še prav posebej zahteva, da padcu Mussolinija sledi padec
Badoglia in rimskega dvora, da italijanske okupacijske armade dožive uničujoče udarce, da se zgradba rimskega imperializma zruši v svojih temeljih.
S tako zavestjo izjavlja Osvobodilna fronta slovenskega
naroda, kot zastopnica slovenskih narodnih zahtev naslednje:
Vlada Badoglia in rimskega dvora je za slovenski narod
zgolj izraz dejstva, da se onemogli italijanski imperializem še ni odrekel svoji imperialistični grabežljivosti na
škodo našega naroda, temveč da bi si rad s svojo "anglofilsko" spremembo izprosil pri združenih zaveznikih milosti ter življenja.
Dokler ne bo poslednji okupacijski vojak zapustil slovenske zemlje in oddal svojega orožja naši Narodnoosvobodilni vojski, toliko časa ni miru med nami in Italijo.
' Dokler se Italija bori ob strani Nemčije, ni miru med nami
in Italijo.
Dokler ne bo osvobojeno slovensko Primorje s Trstom
in vsemi mesti, ki pripadajo slovenskemu ozemlju, toliko
časa ni miru med nami in Italijo.
Dokler ne bodo kaznovani italijanski morilci, požigalci
in krivci okupacijskega terorja nad slovenskim narodom,
toliko časa ni miru med nami in Italijo.
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Dokler ne bo na račun nosilcev italijanskega imperializma povrnjena vsa škoda, storjena slovenskemu narodu,
toliko časa ni miru med nami in Italijo.
Stisko italijanskega imperializma moramo Slovenci izrabiti
do kraja.
Napočil je čas
SPLOŠNE MOBILIZACIJE PROTI OKUPATORJU
SPLOŠNE MOBILIZACIJE ZA NARODNO OSVOBODILNO
VOJSKO.
Napočil je čas, ko je treba preprečiti, da italijanska armada odnese iz Slovenije orožje, s katerim je morila in uničevala po naši zemlji.
Napočil je čas
TOTALNEGA NARODNEGA ODPORA PROTI OKUPATORJU.
Napočil je čas, ko mora slovenski narod zaustaviti vso
produkcijo, ki služi italijanski vojski in italijanskemu gospodarstvu, porušiti ves promet, ki koristi Italiji, planiti na ulico
z množičnimi demonstracijami.
Samo če se bo slovenski narod dvignil v splošen in enoten
odpor proti smrtno zadetemu italijanskemu imeprializmu,
bomo Slovenci sposobni v borbenem in zmagovitem poletu
pod vodstvom Osvobodilne fronte in Narodnoosvobodilne vojske prebiti tudi naval nemških okupatorjev, ki se bodo verjetno poskušali na naši zemlji braniti pred poslednjimi udarci
združenih narodov.
Borba za dokončni pogin italijanskega imperializma
pomeni potemtakem za slovenski narod rešitev pred uničevanjem poslednjega nemškega navala, zbiranje sil za
zmago nad nemškim imperializmom.
V teh odločilnih časih poziva Osvobodilna fronta znova k
enotnosti slovenskega naroda. V Osvobodilni fronti kot vsenarodni organizaciji, ki se bori za svobodno in združeno Slovenijo v svobodni in demokratični Jugoslaviji, je mesto za
slehernega patriotičnega Slovenca in sleherno skupino, ki želi
doprinesti svoj delež k uničenju krvavih okupatorjev.
Osvobodilna fronta znova poziva zavedene brate slovenske
krvi, ki so dvignili orožje proti svojemu narodu na strani oku-

452

patorjev naj orožje odložijo in se pridružijo Narodnoosvobodilni vojski. Kdor bo poslušal klic svoje narodne vesti, nad
tem se narod ne bo maščeval. Kdor bo ostal zakrknjen, bo
uničen z okupatorji vred.
Slovenci - vsi k orožju, vsi v Narodnoosvobodilno vojsko!
Smrt italijanskim in nemškim okupatorjem!
Smrt zakrknjenim italijanskim hlapcem!
Sabotirajmo produkcijo, rušimo promet, razkrajajmo
italijansko vojsko, razorožujmo italijanske vojake, preprečimo, da bi Italijani odnesli orožje, s katerim so nas
zasužnjili in ki mora postati plen naše Narodnoosvobodilne vojske!
Pozivamo italijanske vojake, da se bore za mir, da oddajo orožje naši vojski, da odhajajo na svoje domove in da
se priključujejo borbi naših partizanov proti Nemčiji,
skupnemu sovražniku slovenskega in italijanskega naroda.
Živela domovina!
IZVRŠNI ODBOR
OSVOBODILNE FRONTE
SLOVENSKEGA NARODA
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KRATICE

AFŽ
AGIT-PROP
AS, ARS
ASNOJ
BG

CK
DE
FNI
Gestapo
GILL
GIOZSM
GO
GŠ
HSS
IO
IO
JDS
JNS
JRZ
KI
KP
KPA
KPH
KPI
KPJ
KPS
KS
Lit
LP
MIHA
MVAC
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glej SPŽZ
agitacija in propaganda
Arhiv Republike Slovenije
Antifašistični svet narodne osvoboditve Jugoslavije
(tudi bega, b. g.) bela garda, belogardisti, belogardističen
Centralni komite
Delavska enotnost
Fronta Nazionale Italiana (Italijanska narodna
fronta)
Geheime Staatspolizei (Tajna državna policija)
Gioventù italiana del Littorio di Lubiana (Italijanska liktorska mladina v Ljubljani)
Glavni iniciativni odbor Zveze slovenske mladine
Glavni odbor
Glavni štab
Hrvatska seljačka stranka
Iniciativni odbor
Izvršni odbor
Jugoslovanska demokratska stranka
Jugoslovanska nacionalna stranka
Jugoslovanska radikalna zajednica
(tudi Kominterna) Komunistična intemacionala
Komunistična partija
Komunistična partija Avstrije
Komunistična partija Hrvatske
Komunistična partija Italije
Komunistična partija Jugoslavije
Komunistična partija Slovenije
(tudi ks) krščanski socialisti
Italijanska lira
Ljudska pravica
(tudi miha, mi-ha) Mihailovičevci, pristaši Draže Mihailoviča
Milizia Volontaria Anticomunista (Prostovoljna
protikomunistična milica)

NOB
NO
NOO
NOV
NOV in POS
NOV in POJ
NSDAP
NZ
OF
OJNS
OK
OK VOS
00
OS
OVRA
PK
PO
POZ
PP
RIO
RK
RKS
RM
RO
RSDDS
RSJ
SKOJ
SLS
SNP
SP
SPO
SPŽZ

Narodnoosvobodilna borba
Narodno osvobodilni
Narodnoosvobodilni odbor
Narodnoosvobodilna vojska
Narodnoosvobodilna vojska in partizanski odredi Slovenije
Narodnoosvobodilna vojska in partizanski odredi Jugoslavije
Nationalsozialistische deutsche Arbeiterpartei
(Nacionalsocialistična nemška delavska stranka)
Narodna zaščita
Osvobodilna fronta
Omladina jugoslovanske nacionalne stranke
Okrožni komite
Okrožna komisija VOS
Okrožni odbor
Obveščevalna služba
Organizzazione Vigilanza Repressione Antifascismo (Organizacija za nadziranje in zatiranje
antifašizma)
Pokrajinski komite
Pokrajinski odbor
Primorska operativna cona
Pokrajinsko poverjeništvo
Rajonski iniciativni odbor
Rajonski komite
Rdeči križ Slovenije
Reichsmark
Rajonski odbor
Ruska socialdemokratska delavska stranka
(boljševikov)
Radio svobodna Jugoslavija
glej ZKMJ
Slovenska ljudska stranka
(tudi SLP) Slovenska narodna (ljudska) pomoč
Slovenski poročevalec
Severnoprimorski odred
(tudi AFŽ, AFŽZ, AŽZ, PŽZ, ŽPZ) Slovenska
protifašistična ženska zveza (Antifašistična
fronta žena)
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SSSR
SZ
TO
TV
UB
UBIC
UBLŠ
UBMG
UBTT
VDO
VKP (b)
VOS
VŠ
ZAVNOH
ZDA
ZDO
ZKMJ
ZSM
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Sojuz Sovjetskih socialističeskih Respublik
(Zveza sovjetskih socialističnih republik)
Sovjetska zveza
Terenski odbor
Točka - veze (izraz za kurirsko postajo)
Udarna brigada
Udarna brigada Ivana Cankarja
Udarna brigada Ljube Šercerja
Udarna brigada Matije Gubca
Udarna brigada Toneta Tomšiča
Vzhodnodolenjski odred
Vsezvezna komunistična partija (boljševikov)
Varnostno obveščevalna služba
Vrhovni štab
Zemaljsko antifašističko viječe narodnog oslobodjenja Hrvatske
Združene države Amerike
Zapadnodolenjski odred
(tudi SKOJ) Zveza komunistične mladine Jugoslavije (Savez komunističke omladine Jugoslavije)
Zveza slovenske mladine

KAZALO OSEBNIH IMEN
Adamič Ančka - Urška/ 81.
91. 213. 215. 278. 282.
285. 301. 382. 399. 423,
425
Albin (rajon Blcd-Gorje)/ 268
Ambrožič Anton - Božo/ 267,
268
Anderwald Beno - Benko/ 55.
57. 84, 86
Anica/ 379
Anica (PK KPS za Severno
Slovenijo)/ 59
Aplli Anica/ 444
Aplh MIlan - Jure/ 317. 444
Arlgler Adolf- Bodln/ 55. 58,
86, 182, 184. 267
Avscc Mara - Marta/ 355. 356
Avsec Tone/ 192. 355
Avšič Jaka, Jakob - Branko
Hrast/ 118. 119, 211. 212,
321
Babic Branko - Vlado/ 15.
124. 126- 128,217, 226.
227. 394 - 396
Babšek Ivan/ 371
Badoglio Pietro/ 238, 397,
400. 401,406-408, 418.
419, 431. 434, 439. 442.
449,451
Baje Martin - Grega/ 214
Baje Rajmund - Rajko/ 14
Bajee Jože/ 152
Baraga Viktor/ 190
Barle Avgust - Ambrož/ 162
Bavec Stanko - Ludvik Rojlc/
52.387
Bebler dr. Aleš - Primož
Tratnik/ 14. 15. 117, 118.
126 - 128, 202, 218. 226.

240, 259. 372, 394, 396,
445
Bebler Vilma/ 228, 414
Bencina Miloš/ 136
Bcnjaminček (Ljubljana)/ 60
Berce Viktor - Božo/ 35, 260
BertoncclJ Ivan - Johan/ 55,
84. 87. 269
Besednjak dr. Engelbert/ 123
Beve Ing. Ladislav, Lado/ 74,
339,383
Boje Pavle - Stjenka/ 76, 93.
146
BolalTlo Renato/ 93
Bombač Slavko - Boris/ 395
Bostič Lojze/ 391
Božnar Anton - Toni/ 121
Bračič Mirko/ 118 - 120. 127.
227. 395. 396
Brajnlk Edo - Štefan/ 14,
117. 126, 425
Branlsclj Drago - Svarun/
374
Bratko Ivan - Andrej Podvls/
290
Bravničar Dušan - Mate,
Vcljko/ 14. 117. 164
BrccelJ dr. Anton/ 277. 341,
342
BrecelJ dr. Marijan - MIha
B.(orštnlk)/ 9, 47, 50.
98,172. 210. 211.277, 298.
310, 313. 341.343. 357.
378.381.397.404.405.
423. 436,438
Bregar Edo - Don/ 183
Bregar Franc - Slane/ 89,
350
Brest Vida (glej Peterlln
Majda)
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Brilej dr. Jože - Bolko/ 14,
106. 108. 161. 196.225
Briški (trgovec Iz Vasi)/ 426
Broz Josip - Tito/ 46. 109.
239.317.392.422.442
Bukovec/ 427
Burja (general)/ 156
Capuder Danilo/ 153
Caserman Franc - Tesar/ 35,
194.195.290
Cck Davorin - Danilo/ 363
Chamberlain Neville (Arthur)/
401
Churchill Winston/ 75. 208
Ciglar Jože/ 282
Čebron Srečko - Zdravko/
373
Čepe Marica/ 131. 442
Čepon (Horjul)/ 392
Čerin Jože - Peter Savski/
120, 145,264,395
Čeme Franc - Klemeni/ 213,
214, 216
Černej dr. Darko/ 277
Černivec Anton - Tomič/ 320
Čero Ivan/ 414
Čižmek Boris - Bor/ 28, 29,
32. 33
Čok Kari Marija/ 37
Črnkovič Martin/ 185
Črt (OK KPS Kranj)/ 86
D'Annunzio Gabriele/ 133.
303.319
Debevec Tone - Zvone/ 187
Debevec Zvone - Dane/ 147
Dekval Amalija/ 321
Dekval Ciril/ 50, 100, 101.
103. 184. 188,255.256,
258.273.275,276, 321,
358, 360. 426. 430
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Dekval Krivic Ada - Helena/
321
Delač Dragica/ 187
Dermastla dr. Marijan Urban/ 126
Dermastla Mihaela - Mara/
126. 201. 409.410
Dežman Slavko - Zoran/ 269
Djordjevič Branko - Jure/ 85
Dobovšek Ladislav - Bregar
Stane/ 89
Dobrlla Pavel/ 121. 421
Dolar Valentin - Čiro/ 269
Dolenc Jože - Črt/ 13. 286.
287
Dolgan Anton - Branko/ 261,
363,373
Dolščak Albin/ 308
Dolšina Janez/ 43
Dugulln Avgust - Maks
Potokar/ 254,261. 362,
373
Dukič ing. Adolf Leo/ 100,
102. 103. 185
Dulcer/ 99. 270
Eberl Lavoslav - Polde
Jamski/ 28, 29.31.33
Edvard (aktivist na
Gorenjskem)/ 161, 162
Edvard (obrtnik)/ 162, 328.
329
Engels Frlderlch/ 18. 53
Erbežnik Lojze/ 392
Erjavec Ivan - Cene/ 51, 378
Fabljan dr. Janez/ 311
Fajdlga Ivan. Janez/ 46. 147.
354.378
Fajfar Tone - Gašper/ 78. 80.
164, 208. 210, 276, 357,
396
Fani (mladina, Primorska)/
367

Ferenc dr. Tone/ 15, 118.
119
Ferjančič Venceslav - VencelJ/
121
Filipčič Emil/ 68, 430
Finžgar Fran Šaleški/ 134,
299.312
Flls Drago - Strela/ 120. 126.
262.395
Frankič Mirko - Tilen/ 277
Franko Jože/ 214,216
Frlc (bataljon "Ljubice
Cerovac")/ 262
Furlan Alojz - Gaber/ 363
Gambara Gastone/ 133.319.
442
Gašper (tehnika-Jesenlško
okrožje)/ 268
Gašperln Ivan - Mitja/ 266.
267. 269
Gašperšič Gabrijel - Gusti/
228
Glavač Franc/ 153
Godina Albin - Vojo Slavic/
262
Gorjup Ivan - Ivan Jelen/
228.414
Gorše Mirko - Iztok/ 146. 147
Gosar dr. Andrej/ 134. 154.
340
Grabeljšek Karel/ 371
Gradišnik Tone - Januš/ 371
Grazlani Rudolf/ 238
Grazioli Emilio/ 131. 133.
157
Grčar Stanko - Štefan/ 269
Gregorio Marija - Micka/ 355
Greif Martin - Rudi/ 34. 395
Grllanc Cvetko - Nedeljko/
263, 265. 363
Grmovšek Tone/ 425

Gržina Matija - Silvo Robida/
447
Guček Milan/ 374
Hafner Vinko/ 414, 417, 418
Hajna Viktor - Perun/ 373
Mauptman Albin/ 191
Henlgman Pavel - Savo/ 281.
424
Hiti Ivan - Igor/ 190. 388
Hitler Adolf/ 19. 20. 22. 79.
207 - 209. 234, 236- 238.
401.431.434.449.450
HlaJ Vidko/ 218. 362
Hojan Marko/ 108
Horvat Bogdan - MIha/ 412
Hrast Silvo - Džidži/ 125
Hren Anton/ 191
Hrovat Ivan. Ivo/ 100. 185.
272, 358 - 360
Humar Gabrijel - Jelko/ 254.
259
Hvalic France - Bolte/ 261.
373
lic Ivan/ 147
Hc Stane - Krištof/ 147, 354
IUh Milovan/ 32
Isačenko Alcksandr Vasilevič/
82
Jaka (intendant VI. UB Ivana
Gradnika)/ 144
Jakopič Albert - Kajtlmir/ 120
Jakopič Franc/ 39
Jamar Marija - Polonca/ 268
Jan Ivan - Srečko/ 268
Janez (Mihcev iz Zg. Babne
Gore)/ 392
Janež Jože/ 354
Janežič Andrej - Andrej
Lapajne/ 193, 387. 389
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Janežič Milan/ 350
Janin (slovenski internlranec
na Reki)/ 218
Jare Alfonz/ 101, 102.359
Jaroslav (slovenski
Internlranec na Reki)/ 218
Javor Bogdan - Pero/ 87
Javornik Janez/ 281, 424
Jelačin Jelka/ 355
Jelinčič Zorko/ 123
Jeras dr. Josip/ 277
Jereb Franc/ 14
Jevc Ivan - Čufi/ 353
Jezeršek Polič Hilda - Pikica/
82.131.253
Jones William/ 12. 71.75.
177. 210. 249, 252, 287.
303. 334. 339. 421. 422,
437, 440. 449
Jonke/ 186
Jordan Marija/ 187. 245.
247. 255 - 257. 273. 275
Jošt (kurir v Ljubljani)/ 71
Jovan Ljubo - Saša/ 51
Jovanovič dr. Slobodan/ 12,
61
Jože (interniranec v taborišču
Reniceli/ 380
Jugovec Ivan - Matija/ 292.
293
Jurkovič (mizar, Krkovo)/ 99,
100, 271, 426, 427
Jurkovič Jože, Jožko/ 427
Jurmančič (Jermančič) Jože/
213. 214, 279.282
Juvan Peter/ 429
Južnič Roži/ 427
Kafaj Janez/ 392
Kajfež (Banjaloka)/ 426
Kalan Janez - Kosec/ 292.
294
Kapš (župan)/ 185, 359
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Kardelj Edvard - Krištof.
Beve/ 80, 116. 123. 126.
180. 197. 208. 210. 211.
217. 218. 357. 393. 396.
405.412.421,425
Karobičanov (glej Lojze)
Kastrln Vida - Francka/ 50
Katica (aktivistka, Kočevsko)/
187
Kavčič Franc - Veljko/ 90,
181, 294.349.351
Kavčič Hinko/ 309
Kavčič Ivan - Nandc/ 212.
276
Kavčič Niko - Gorazd/ 55 58.86. 182 - 184, 293, 294
Kavčič Pavle - Miha/ 86
Kavčič Stane - DJuro/ 76. 77.
228. 231. 233. 365, 368,
414
Kemperle Leopold/ 36
Kenda Ferdinand - Nikolaj/
144
Keršmanc Miran - Rado/ 89,
351
Kidrič Boris - Peter/ 11. 13,
40. 105. 110. 112. 129.
164.177. 196. 208, 210213, 223. 225. 277. 318.
336. 342. 357. 390. 397,
405.408.411,425.439.
441, 443.446, 450
Kidrič Zdenka - Marjeta/ 13.
165
Kirn Viktor - Janušek/ 168
Kladivar Jože - Leon/ 249,
412
Klarič Jože/ 184, 258, 426 428
Kmet Janez - Mirko/ 267.
328.329
Knol Vinko - Aleš/ 354
Kobe Rudi - Ruda/ 427. 428

Kocbek Edvard - Pavle, Blaž/
208, 210, 211, 246. 276.
277, 285, 299, 301,312.
396. 397. 405, 447
Kocbek Zdravka - Mela/ 286
Kocjančič Boris/ 136, 304,
384
Kogoj Mira/ 201
Kolar Bogomir - Rejec/ 121
Kolenc Vcnčeslav - Venci/
308
Konstantin Stane - Borut/ 84.
86,87
Kopitar Jože - Gregor/ 103.
248.429.448
Korenčan Viktor/ 392
Korcnčič Anton - Tarzan/ 395
Korošec Rok - Boris/ 350
Köstel dr. Janko - Hrast/ 320
Koščak Jože - Krištof Novšak/
54.193,387.389
Koščak Justina/ 355, 356
Košir Fanlka - Meta/ 214
Košir Leopold - Zmago/ 195
Kovač (šifra za PK KPS za
Primorsko)/ 202. 241
Kovač Albert - Peter Grčar/
256. 271
Kovač Albin - Jaka Gorjan,
Jaka Baski/ 35. 142. 194
Kovačič Slavko/ 424
Kozina Stanko/ 392
Kozina Stanko - Stane/ 147
Kožar Janez - Prajerjev
Janez/ 148
Kraigher Boris - Janez/ 58,
126.212,421,423
Kraigher dr. Dušan - Jug/ 29.
33. 59
Kraigher Sergej - Andrej/ 59.
249.410
Kraigher dr. Vito - Marjan.
Stanko/ 246

Kraje Jože - Žakelj/ 68, 69,
193. 195.289 - 291
Kralj Janez - Blaž/ 53, 190
Kralj dr. Janko/ 36
Krall Jože/ 69, 182,448
Kramar Janez - Borut/ 73,
81.82. 136. 251. 302. 347.
382
Kranjc Anton - Mirko/ 185.
246.256. 271
Kranjc Milan - Koritnik.
Kajtlmir/ 278. 283Krašovcc Bogo/ 355
Kravanja Ferdo - Peter
Skalar/ 194
Krese Franc - Čoban/ 152
Krese Leopold - Groga, Jošt/
91.93. 110 - 112, 129.
305,347.443
Kristan Ivan • Fajfar/ 256.
272,427
Krivec Ivan - Pavle, Kostja/
267. 268
Krivic Vladimir - Matevž, Mali,
Justin/ 136. 318, 321, 348
Krizman Bogdan/ 12
Križmančič Miroslav/ 121
Križnar Ivan/ 266
Krnici) Maks - Matija
Poljanec. Matic/ 83. 88.
105. 107 - 109.140. 141.
179, 180. 182. 196. 198.
208. 209. 235. 266. 267,
292, 326, 328, 329, 349
Kronegger Bračič Slavka Mira/ 14. 202
Krušič Ivan/ 80
Kržič Ludvik/ 191
Kuhar dr. Alojzij/ 399
Kulovec Ciril - Čiro/ 214
Kumar Adrijan - Borigoj/ 241
Kumar Andrej - Stric/ 290
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Kvartič Miroslav (Slavko) Miran/ 181
Kvaternik Franc/ 191
Kveder Dušan - Tomaž/ 14,
15, 17. 117. 124- 127,
226, 394. 396
Lampret Jože/ 80
Lavrenčič Franc - Filozof,
Grenki/ 373
Leban Mihael - Ciril/ 395
Lekšan Jernej/ 261,373
Lenšček Zdravko/ 421
Leskošek Franc - Luka, Peter
Strugar/ 10. 59. 109. 208.
210. 213. 215. 224. 227.
249. 357, 396
Levar Ivan - Stric. Grof/ 160.
286.313
Levstik ing. Jože - Vid/ 214.
215.281
Lipušček Milena - Planinka/
70,290
Lojze, po domače Karobičanov
(Martlnjak)/ 192
Lojzka (aktivistka v Beneški
Sloveniji)/ 194
Lombrassa Giuseppe/ 131,
133. 157.319
Lovko Frančiška - Francka/
53.190
Lovko Ludvik - Viko Bobnar/
193.387.389
Lubej France - Drejče/ 73,
208. 210. 276. 345. 348.
357
Luka (aktivist na
Gorenjskem)/ 162
Lukman Ciril - ••••/ 317
Maček Ivan - Matija/ 125.
211. 212. 421
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Maček dr. Vladimir (Vlatko)/
79
Maček Prešeren Cilka/ 444
Magister (avtoprevoziiik)/ 327
Mahnič Rudi - Rudo Brkine/
38. 115.255. 265.290.
331.365.375.447
Majcen Dušan - Ncdeljko/
152
Majcen France/ 213, 214,
279.282
Majcen Franček/ 160, 287.
310. 311. 320. 337. 344.
443
Majcen Stane - Krpan/ 374,
445
Majcen Tončka/ 214, 215,
284
Majdič Franc/ 45
Majnik Anton/ 51
Malavašič Adolf - Zaje/ 167
Maležič Franc - Štefan/ 353.
354.378
Maležič Matija - Ciril/ 42,
151.309.316.352
Maležič Štefan - Kostja/ 147.
148
Manfreda Janko - Savo/ 34
Marcon Vincenzo - Davila/
124
Marija (Slovenska Benečija)/
194
Marinčič Rudi/ 304
Mara Janez - Črtomir/ 281
Martin (Štajerska)/ 249
Marušič Darko - Blaž Robida/
15. 70. 227. 240 - 242.
244.261,365,369.396
Marx Karl/ 18, 53
Maslo Karlo - Drago/ 264,
373
Massola Umberto - Quinto/
124 - 126.217

Matek/ 164
Mavrič Alojz - Oton/ 68, 69.
194,288.289
Megušar MIlan - Borut/ 50,
184 - 186.275.429.447.
448
Mermolja dr. Lambert/ 123
Metod (Gorenjska)/ 165
Miha (tehnika-jeseniško
okrožje)/ 268
Mihailović Dragoljub - Draža/
13. 46.61. 122. 134. 153,
154.156, 168. 183, 222.
239. 287. 311. 333. 339.
340. 344. 370. 371.377.
383.402. 436
Mihelčič Janez - Majdar/ 190,
387
Mihelčič Julka/ 355, 356
Mihelič Edvard, Edo/ 427.
428
Mlhevc Mira (glej Kronegger
Bračič Slavka)
Mlklavc Branko/ 160.313
Mlklavc Ivan - Žan, Nace/
108, 160. 162. 165. 181.
306, 326, 327. 329. 344
Mlkluš Albert - Janez/ 194
Miko (slovenski Internlranec
na Reki)/ 218
Mikuž dr. Metod/ 42, 48, 49,
61, 170, 185. 200, 272,
356, 358, 360. 389. 394
Milic Anton - Marko/ 395
Mlakar Alojz - Ljubo Skalar/
54.191
Mlakar Boris/ 36. 239
Modic Jože - Ižanc/ 14
Modle Milka - Mara/ 53
Mohar JulIJana/ 244
Mohorčič Ivan - Tiger/ 254
Mokorel Viktor/ 448

Mokorel Zmago/ 256. 271.
275
Molek Jože - l'untar/ 167
MrzelJ MIlan -Mile/ 31,33
Muni Franc/ 273
Murnik dr. Viktor - Ata/ 137,
178.252.345.348
Mussolini Benito/ 237. 397,
400.406,412.418,419.
430 - 432. 437. 441. 444.
446. 449 -451
Muzik (intendant)/ 57.
Nagode Ciril/ 167
Nagode France/ 167
Nagode Francka/ 167
Nagode Jože - Ivo/ 167
Nanut (trgovec v Desklah)/ 38
Nartnik Anton - Črnivec/ 55,
57. 83. 84. 86. 87
Natlačen dr. Marko/ 152
Nedić Milan/ 122
Nosan Alojz - Lojze/ 308
Nose Jože - Tone Špan,
Španec/ 51. 309
Novak Ivan - Očka/ 116, 224
Novak Karel/ 121, 122, 239.
339
Oblak Čami Marija/ 87
Osolnlk Bogdan/ 213. 215.
278,282. 285. 301.382.
399.423.425
Osterc Stane - Miha/ 287
Oton/ 194
Ožbolt Mina/ 244, 256, 271
Paderšič Rudolf/ 214, 278
Paderšič Vinko - Batreja/ 278
Pantar Jakob/ 103. 184. 188.
245. 247. 255. 256. 258.
273. 275. 276. 358. 360.
426.430
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Patrona Ivan/ 122
Pasterk Frane - Lenart/ 328
Pavletlc Frank/ 12
Pavlin (okrožje Novo mesto)/
214
Pečar (okrožje Novo mesto)/
281
Pelko Frane/ 283
Penca Jože - Dečko/ 215,
281,284, 285
Peraič Vladimir - Tarzan/ 84,
85.87
Pere Miro - Maks/ 34, 126.
195
Penne Nemec Vida/ 81
Pcrovšek Franc - Lado Krčan/
194
Perpar Vekoslav, Slavko Vrbinc/ 281.282
Peršolja Jožef - Filip/ 68. 195,
291
Peruzzi Majda - Urli/ 320
Pcstotnik dr. Pavel/ 111. 306.
339, 383
Petelin Stanko/ 118. 145
Peterlln Majda - Vida Brest/
281.283. 424
Peternel Anton - Igor/ 266.
267
Petrovič (Sokolska legija)/ 304
Pire Franc - Jovo Tršar/ 388
Pirih ArkadiJ - Mirko/ 39
Plrjevcc Dušan - Ahac/ 35,
118 - 120. 127, 128. 194.
227. 395. 396. 430. 433,
445
Pirnat France/ 185. 273
Pirnat Janez/ 256. 273. 448
Pirnat Jože/ 272, 273, 427
Plankar Franc - Gorski,
Pavšar/ 281,424
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Platiša Jaka - Franc/ 368
Plcsnik Mila/ 136
Podlogar Edvard/ 308
Podobnik Lojze - Švejk/ 84.
85
Pogačnik Tone/ 354
Pogorelec Anton/ 100,271.
427
Poje (Gornja Briga)/ 99. 270
Poje Anton/ 271
Poje Ivanka/ 244
Poje Jožef/ 275
Polde (Ribnica)/ 44
Polič Radko - Gorjanc Tone/
245. 255 - 258, 275. 276.
358 - 360. 426. 428 - 430
Polič Zoran - Marko Skalar,
Urh/ 60. 62. 70. 74. 81. 82.
90. 93. 110, 111, 129. 131.
133. 136. 176. 178. 204.
206.210.211.250.251.
253. 301.303 - 306. 343.
345. 348. 382. 384. 398.
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Popit Franc - Jokl/ 51. 52.
149, 166. 168. 309. 352,
357.390,394.410
Popivoda Pero/ 14, 106. 152.
196.225
Pozaršek Vera - Vldka/ 353
Prebil Zdravko - ••/ 146
Presetnik Franc/ 191
Preveč Anton - Dimač/ 52
Prijatelj Drago/ 281. 282. 424
Prime Ivan - Jokič/ 353
Prime Anton - Dušan/ 261
Primož (Primorska)/ 290
Puc dr. Dinko/ 442
Puntar Jože/ 372

Pustlšek Drago - Salvo. MIlan,
Zidar/ 60, 70. 72. 73.81.
83, 90. 91, 93. 110. 129.
131, 133, 137, 176. 204,
250.301.304.305.343,
345, 348, 382, 398. 443
Pustlšek Vlasta - Gclca/ 71.
253
Quisling Widkun/ 75
Rajakovič Janko - Jovo/ 42,
147,148.353.378
Rajko (Cankarjeva brigada)/
425
Ra taj Anton/ 283
Rauh Ivan/ 256, 273. 426
Rauh Marija - Micka/ 256.
272
Ravnik Alojz - Drejče/ 268
Ravnik Franc - Istok/ 267
Razdrih Feliks/ 244. 256.
272,273.359.427
Regent Ivan/ 53
Repe Vinko - Triglavski/ 268
Repič Viktor - Žane, Zvonko/
71. 73. 130. 134, 206. 251.
252. 305. 306. 346. 348.
383.384. 443
Ribar Ivo/ 164. 368
Ribičič Mitja/ 93
Rigler (Ribnica)/ 44
Robotti Mario/ 133
Roman (južnoprimorski
okraj)/ 364
Romanie Peter/ 184, 187,
188
Roosevelt Franklin Delano/
75.208
Rozman Franc - Stane/ 58,
59.211,212.277
Rožej Alojz - Lojze Šloser/ 53,
190

Rozman dr. Gregorij/ 48, 61,
272.356.399
Rudolf Rudolf - Rado/ 82.
136. 251.302,347
Rupcna Mara/ 91, 164
Rupena Zora - Katja/ 14.
117. 125. 201
Rus Josip - Andrej/ 72. 93,
208,210.211.344.348.
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Sagadin Karel - Boštjan/ 424
Saje Franček/ 36, 74
Saje Janez/ 425
Savojski Umberto II./ 238
Segulin Franc - Boro
Kladlvar/ 255. 265
Seklrnlk Janko - Simon/ 248
Semenič Anton - Medved/
254,259
Semulič Radoslav/ 121
Semec ing. Dušan/ 277, 341.
342
Sever (šifra za PK KPS za
Primorsko)/ 361
Sever Miroslav/ 121
Sforza Carlo/ 238
Slmich Alexander/ 12
Slak Zvonko - Tilen/ 168
Slapar Tomaž - Tugo/ 28
Slapničar Jože - Jošt/ 175
Slavec Ivo - Borove/ 87
Slivnik Valentin - Lado/ 268
Sluga Jože - Lenart/ 108.
140. 141. 166. 179. 180,
208, 209, 235, 267, 328.
329
Sluga Slavko - Justa. Justl/
425
Smuk Ivan/ 100 - 102. 186.
274
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Sofija (Beneška Slovenija)/
194
Srimšek Anica - Ančka/ 202,
203
Srnelj Slavko - Smrekar/ 53
Srnjak (Primorska)/ 290
Stakulič Alojz - Vasilij/ 195
Stalin Josip Visarionovič
Džugašvili/ 53, 208, 240,
246,364, 432
Stanovnik Janez - Tine
Koren/ 50. 51.320.357.
390. 394
Stante Peter - Skala/ 59. 249
Stare Franc/ 100
Stcfanovič dr. Mladen/ 61
Stenovec France - Urh/ 350
Sterle Franc - Štefan/ 52, 387
Stcrlekar Ignac - Jože/ 293,
350
Sterniša Marijan - Pribina/
339
Stopar Viktor - Silvo/ 58. 59.
89. 180. 248, 249
Stranic Vesna/ 126, 127
Stražišar Viktor - Silvester/
88.89, 181. 182
Stražiščar Tone/ 308
Strle Franci/ 152
Strinole Franc/ 425
Strnad (Tolminsko)/ 202
Stružnik Jože - Mejač/ 87,
294
Suhadolnlk Albin/ 167
Sušnik Valentin - Gaber, Ivo/
266. 267
Svctek Franc - Hinavščina/
277, 341. 342
Svetina Albert - Erno/ 214.
216. 281. 424
Svetina Vladimir - Ivo. Dane/
13
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Šaranović Milovan/ 212
Šavll Oskar - Jakob/ 55, 83,
88. 107. 139 - 141. 183.
235.349.413
Šega Tončka/ 308
Šentjurc Lidija - Joža, Julka,
Pika/ 204, 277,305, 310312. 317. 321. 337.380.
409.410
Šcpec Mirko/ 52
Šibelja Anton - Stjenka/ 264
Šifrcr Savo - Kos/ 269
Šimnovec Rudi/ 304
Šinkovec Ferdinand. Nande Pelel/ 167
ŠkcrlavaJ MIlan - Petrač/ 175,
325
Škraba Lojze - Silni/ 353
Škraba Matija - Brus/ 353
Škraba Rado - Gorazd/ 185,
187. 429
Škrabar Ivan - Vanja/ 167
Škrabar Stane - Braškar/ 424
Skrbeč Črnugelj Fanika Fani/ 241. 242
ŠkulJ Karel/ 44
Slander Marinko Mica/ 59,
249
Slander Vera - Lojzka/ 59
Šnuderl dr. Makso/ 277
Šolar dr. Jakob/ 154. 320
Šorovič Danilo/ 120, 144,
145.395
Špacapan Avgust - Strnad/
254.259.364. 365
Štlh Bojan/ 202. 203. 240.
366.368
Štucln Jaka - Cvetko/ 145.
170
Šturm dr. Franc/ 277

Tej kal Jože/ 228
Tekavec Pepe - Sorok/ 52. 54.
191.193
Telič Matija/ 190, 388
Tepina Ing. Marjan - Dore/
286
Toman Simončič Jožica Aleksandra/ 287
Toman Tone - Savo/ 286. 287
Tomazin Ludvik/ 191
Tomec Ernest/ 151
Tornine Franc - Ivan/ 268
Tomšič Mira - Soča, Vlasta/
11. 72. 74.81,92.93. 110.
129.130, 177. 178. 204.
205. 252. 286. 287.305.
306, 316, 337.341, 343.
346.347.382 -384. 411.
425. 441. 444
Trifunovič dr. Miloš/ 12, 61
Trobec Milan - Taras/ 144.
145.264.374
Trobevšek Lado - Jodl/ 260.
264. 374
Trobiš Štefan - Aleš/ 50. 51.
102. 175. 184. 186- 188
Trošt Alojzija - Nataša/ 366.
368
Trošt Rado - Murko/ 316.
317. 425
Turšič Ivan - Iztok/ 15, 120.
261,395
Turšič Lojze/ 192
Ude Lojze/ 13. 250. 287
Udovč Jože/ 279, 281, 424
Ulčar Pavle/ 350
Uljanov Vladimir Iljič - Lenin/
18,238
Urbič Anton - Tone/ 191
Vardjan Franc/ 257
Vavpetič dr. Lado/ 277

Vazzaz Jelica - Maja/ 60. 73,
74. 81. 82. 90. 110. 129.
137.176. 178.301.303.
345. 346. 348. 382. 399
Vclkavrh (Horjul)/ 392
Velušček Anton - Matevž/
127. 128. 227.361.396
Venturini Alcksej - Šandor/
283. 424
Venturini Angel - Mitja/ 424
Vera (Bela krajina)/ 115
Vesel Miro/ 53. 190 '
Vidmar Josip - Saša/ 163.
164. 183. 208. 210. 211.
213. 276. 277. 283.313.
336.341. 450
Vidmar dr. Joža/ 136, 304,
384
Vidmar Roman/ 261, 262
Vidmar Stane/ 208
Vilfan dr. Joža - Anton/ 14,
117. 226. 381. 395
Vilfan Marija/ 381
Vinko (Ljubljana)/ 312. 314.
381 Vlpotnlk Albin/ 59. 249
Višnar Drago - Stojan/ 268
Vittorio Emanuele III./ 397
Vlahović Veljko/ 61
Voljč Ignac - Frlc/ 146
Vošnar Pavle - Vidmar,
Bojan/ 339
Vošnjak Mitja - Jernej Kosec/
228. 386. 414
Vrčon dr. Branko/ 320
Vrhovec Alojz - Slavko/ 73.
136. 178. 345. 346. 348.
423
Vrhovski (Loški Potok)/ 354
Zabukovec Andrej/ 52. 190.
388
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Zaje dr. Marijan/ 161, 304,
339. 383
Zaje Pepea - Kara/ 424
Zakonjšek Rado/ 14. 17.34,
51.55,68. 146. 167. 168.
191,241. 243.244.254.
279,290,309,362,373
Zakrajšek MIlan - Žagar/ 53
Zalar Alojz/ 98. 103. 184,
245.255 - 258. 273. 274.
276, 358 - 360. 426, 429,
430
Zarja (kurirka)/ 363
Zdenka (Kočevsko)/ 187, 359
Zdenko (Sokol)/ 73, 81
Zdenko (Trbovlje)/ 14
Ziginund Ivanka - Ivanka
Hrastnik/ 191
Zigmund Janez - Janez
Hrastnik. Baštek/ 387
Ziherl Ana - Spelea/ 384
Ziherl Boris - Bogdan/ 321
Ziherl Miloš/ 56. 183
ZImic Mirko - Miro Brdar/ 39
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Zupan Lojze/ 87
Zupančič Franc - Marjan/ 88
•90. 181, 293, 351
Zupančič Peter - Stojan/ 293
Žagar/ 99, 100, 102, 103,
185.270
Žagar Karel - Line, Kopač/
286
Žaucer ing. Pavle - Matjaž/
28, 31, 33. 249
Žen Franc - Lovro/ 424
Žerovnik Stane - Miško/ 350
Žitnik Franc/ 383
Žižmond Cvetko - Boris/ 194.
195.290.291
Žnidarič Tone - Štefan/ 59.
Žnidaršič Jože - Nace/ 52,
190,388
Žolnir Bogdan/ 32
Župančič Oton/ 314, 341,
342
Župančič dr. Andrej/ 277

KAZALO ZEMLJEPISNIH IMEN
Afrika/ 30. 332, 333
Ajbelj/ 428
Ajdovščina/ 128, 263, 364
Albanija/ 431.432
Alpe/ 379
Amerika/ glej Združene
države Amerike
Anglija/ glej Velika Britanija
Anhovo/ 38, 194
Apeninl/ 379
Arandelovac/ 37
Arezzo/ 379
Atlantski ocean/ 75
Avstrija/ 166, 197
Avstro-Ogrska/ 238
Babna Polica/ 190
Babno Polje/ 355
Bača/ 119, 128
Balkan/ 75. 154. 236. 333.
402. 434. 439. 449
Banjaloka/ 100. 103. 186.
256. 257, 359. 426
Banjščice/ 68
Banjška planota pri Plavah/
121
Bate/ 167
Bavarska/ 197
Beceletova jama/ 278
Begunje na Gorenjskem/ 161.
162. 329
Begunje pri Cerknici/ 190,
387
Bela Cerkev/ 278, 279
Bela krajina/ 146
Belgorod (Rusija)/ 197, 332
Beljak/ 30. 119.404
Belo/ 392
Benečija/ 69, 118 - 120. 128.
193,194.289

Beneška Slovenija/ 114. 118
Benete/ 356
Beograd/ 37, 61, 367, 384
Berlin/ 19, 379
Bllpa/ 256, 273
Bizerc (Vizerc, del vasi Vrh na
Kočevskem)/ 427
Blate/ 43
Blato/ 283
Blegoš/ 341
Bločicc/ 356
Bloke/ 45, 191.389
Bloška Polica/ 192. 356
Bloška planota/ 53
Bočkovo/ 356
Bohinj/ 267
Bologna/ 431
Borovnica/ 369
Bosljiva Loka/ 99. 428
Bosna/ 304. 383
Bovško/ 203
Brda/ 68. 194. 195. 289
Brdo (LJubljana)/ 392
Breg pri Borovnici/ 168
Brezje/ 391
Brezova Reber/ 279
Brezovica/ glej Dolenja
Brezovica pri Šentjerneju
Brežice/ 253
Brkini/ 243
Brod/ 99. 427
Budaže/ 193
Bukovec/ 308
Bukovica/ 355
Cajnarje/ 356
Celovec/ 198. 404
Cerkljansko/ 142
Cerknica/ 53. 189. 356. 387
Cerkno/ 145
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Čabar/ 428
Čatež/ 43, 279, 283
Čedad/ 194
Čeplje/ 257
Črna/ 30
Črna gora/ 155
Črni Vrh/ 327

Fara (Bloke)/ 190
Fara (Kočevsko)/ 100, 427
Fcrdreng (zdaj Podlesje)/ 100.
185.257.258
Firenze/ 431
Francija/ 198. 238. 431, 432
Furlanija/ 195. 290

Dachau/ 442
Dalmacija/ 238
Dane/ 191
Delnice nad Poljanami/ 55
Deskle/ 38
Dob/ 164
Doblar/ 128
Dobrovlje/ 59
Dobrepolje/ 51. 308. 309
Dobrnič/ 279
Dobrova/ 392. 393
Dol (Kočevsko)/ 186
Dol pri Ljubljani/ 153
Dolenja Brezovica pri
Šentjerneju/ 278
Dolenja vas (Cerknica)/ 53,
356.387
Dolenja vas (Ribnica)/ 43. 44,
147.150
Dolenje Jezero/ 356
Dolenjska/ 14. 126, 136.
197.317. 389.392
Dolnja Briga/ 98. 244. 428
Dolomiti glej Polhograjski
Dolomiti
Domžale/ 292, 293
Drava/ 31, 32
Dravlje/ 393
Dravska banovina/ 152,442
Drenov grič/ 372

Gabrška Gora/ 55
Gerovo (Hrvaška)/ 247
Glince/ 393
Golo/ 43. 150.376
Golo nad Grahovim/ 191
Golobar/ 118, 202. 240
Gonars/ 126
Gorenje Jezero/ 356
Gorenje pri Kočevju/ 274,
429
Gorenjska/ 16, 18. 20, 21.
90.93. 104 - 109. 137. 161
- 163. 166. 179. 180. 182.
196 - 198. 207 - 209. 225.
286.306.326.344.414
Gorica/ 36.70, 119. 123.
128, 194.288.290,291.
363.432. 442
Goričice/ 356
Gornja Briga/ 98. 99, 244.
270.428
Gorski Kotar/ 258
Goršeti/ 358
Gotenc/ 427
Gotenica/ 99
Grahovo/ 53, 190, 356, 388
Grčarice/ 46, 339
Grčija/ 431,432
Grgar/ 39
Grosuplje/ 43. 155
GuštanJ (zdaj Ravne)/ 30

Egipt/ 37
Evropa/ 236 - 238, 401. 419.
431.451
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Hmeljčič/ 281
Hmeljnlk/ 281

Horjul/ 168. 370. 391. 393
Hribarjevo/ 356
Hruševo/ 392
Hrvaška/ 78 - 80. 100, 186.
199, 210.211.249,344,
389
Hudeje/ 283
Idrica/ 193
Idrija/ 17. 121.239, 265
Ig/ 148, 150.393
Iga vas/ 355
Istra/ 123. 238. 263 - 265.
375.434
Iška/ 168.372
Iška vas/ 150. 353. 393
Italija/ 15. 36. 37. 79. 99.
100. 103. 121. 123. 131.
219.236.238.262,295,
303.333, 367. 373, 374,
379 - 381, 394,397, 398,
400. 401. 406.407. 418.
419, 422, 427, 431. 434.
436. 437, 439, 440. 442.
449,451.452
Jakšiči/ 427
Japonska/ 379
Javornlk/ 14, 17
Jelovica/ 56
Jesenice/ 56. 329
Jesenov Vrt/ 427
Jezero/ 282. 387
Jezersko/ 57
Jugoslavija/ 12. 13. 37. 49.
61.75. 123, 124, 153 155.198, 206.208.216.
222. 237. 239. 249, 253.
259,287.304.333.335,
356, 367.371. 374, 377,
383. 393, 402. 405. 407,
419.422. 431.432.442.
449. 451. 452

Julijska krajina/ 37
Kadronat/ 193
Kairo/ 121. 122. 237. 243.
249. 304.421.422
Kal/ 39
Kamnik/ 17.56, 88. 183.
292.329
Kamnje/ 281
Kanalski Lom/ 200
Karavanke/ 182
Karteljevo pri Novem mestu/
281.301
Klinja vas/ 274
Kneza/ 119
Knežja Lipa/ 101
Knežja Njiva/ 355
Kobalar/ 69. 289
Kobarid/ 194
Kočevje/ 99. 102, 186, 187,
246.271. 274.303.382.
426,429
Kočevska Reka/ 99, 186, 244,
257. 258. 270. 360. 428.
429 •
Kočevski Rog/ 59, 60, 62,
105, 146, 168, 277, 286,
301, 310, 316
Kočevsko/ 187
Kojsko/ 289
Kokra/ 55. 57. 328
Kolovcc/ 88
Kolpa/ 101, 256, 273. 358 360.427
Koltern (Nemčija)/ 100
Koper/ 265
Koprlvnlk/ 359
Koreno/ 392
Korica/ 31
Koroška/ 18, 20, 21. 29. 30.
56 -58. 109. 111. 164,166,
179, 183. 198. 207. 209.
328.404. 414
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Kostanjevica/ 278
Kovačeve/ 193
Kozana/ 289
Kozarišče/ 355
Kožarje/ 392
Kozjak/ 31
Kranj/ 55. 83. 87
Kras/ 118, 128, 263 - 265,
290.362,364, 365, 375
Kremenca/ 53
Krempa/ 247
Krim/ 150,341,377
Krka/ 279
Krkovo/ 99, 100. 271,359,
426 - 428
Krmln (Cornions)/ 194
Krško/ 100
Krvava Peč/ 308
Kursk (Rusija)/ 332
Kuželj/ 258
Labotska dolina/ 31
Laze/ 358
Lepena/ 32
Leskova dolina pod
Snežnikom/ 190
Llgojna/ 167. 168. 372
Llmbarska gora/ 350
Lipsenj/ 356, 388
Livorno/ 431
Ljubljana/ 11 - 13,34,36,
43, 60, 62, 69. 72, 78. 81,
82, 100, 104. 114. 131.
133, 134, 136. 146. 147,
150 - 152, 156, 159 - 161,
167, 170. 177, 178, 182,
191, 210. 239. 251. 266.
277, 278, 286, 291, 297,
300- 304,306.310.311.
314. 317.318. 320. 332.
337-341.343.344,348.
379 -381.383.384.397.

472

399. 405. 407. 408. 425.
439. 440. 442. 448
Ljubljanska pokrajina/ 15.
36,98. 118. 131. 157. 159.
220, 239. 296. 319. 374.
401. 412.419. 442
Ljubljanski vrh/ 372
Log/ 167. 168.372, 393
Logatec/ 167, 168
Loka/ 290
London/ 12,37.46.61,99.
134.156,206.238.392.
393.431. 436
Loška dolina/ 52, 191, 192
Loški Potok/ 45, 147, 354
Lož/ 192, 355
Lukovek/ 282
Mala Gora/ 44, 309
Male Lašče/ 43
Maribor/ 32
Marijino Celje/ 69, 289
Markovec/ 355
Martlnjak/ 192, 356
Materija/ 264
Medana/ 289
Medvedjek/ 99
Medvode/ 108
Mengeš/ 350
Meža/ 32
Mežica/ 30
Milano/ 368, 431
Milje/ 361.375
Mirna Peč/ 279,281,283
Mlslinja/ 32
Mokrec/ 151
Mokronog/ 279
Morava/ 99. 100. 271. 275,
428
Moskva/ 53.61.206.216.
436
Moste (LJubljana)/ 135

Mozclj/ 100- 103, 187. 258.
275,339, 429
Mrzla Rupa/ 15
Mrzli vrh/ 34, 241
Muha vas/ 257, 258
Nabrežina/ 363
Nanos/ 291
Nemčija/ 19, 31, 36, 79, 100,
128, 165. 176. 238. 283.
333. 362. 379. 406. 407,
431. 432.434. 449. 451.
453
Nezavisna država Hrvatska/
79
Norveška/ 75
Notranjska/ 14. 51. 100. 176.
409
Nova Gorica/371
Nova vas/ 52. 190, 191
Novo mesto/ 164. 280, 317,
348.423. 427
Osilnica/ 99. 247, 270
Oslavje/ 194
Osredek/ 392
Otočac (Lika)/ 12,78,210
Otočec/ 279
Padovo/99, 100
Palestina/ 37
Petrina/ 426
Pivka/ 262 - 265. 364. 366.
373
Planina/ 155.371
Podbrdo/ 119
Poden/ 427
Podgora/ 70. 128. 257. 355
Podlcsje glej Ferdreng
Podlož/ 355
Podolnica/ 391
Podpeč/ 393
Podpesek/ 167

Podprcska/ 149
Podraga/ 373
Podstone/ 427
Podutik/ 393
Pogača nad Ložem/ 190
Pokljuka/ 197
Pokojišče/ 371
Polhograjski Dolomiti/ 14.
105. 121. 162, 180.225.
249. 327. 329. 339
Polhov Gradec/ 392, 393
Polica/ 153
Poljanska dolina/ 359
Ponikve/ 356
Postojna/ 261
Povšna v Karavankah/ 55,
182
Predgrad/ 100- 102. 186.
273.274. 429
Prekopa/ 278
Prelcsjc/ 185
Prelože/ 14
Preska/ 161
Prigorica/ 43
Prijedor/ 383
Primorje glej Slovensko
Primorje
Primorska/ 14 - 16. 36. 38,
51.97, 112. 117- 121.
128,146, 167. 168. 200.
226. 227. 237, 239. 242.
243, 262. 365. 366. 375.
381. 388.395. 404. 421.
422,451
Prošek/ 363
Pudob/ 191
Pugicd/ 14. 51. 309, 316. 393
Pulj (Pula)/ 262. 373
Pungart/ 244
Rabel) / 16
Radovljica/ 269
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Rajšclc/ 427
Rakek/ 53, 136. 388
Rakitna/ 372
Rakitnica/ 43
Ravne glej Guštanj
Ravne na Kočevskem/ 99,
244
Ravnik/ 356
Razori pri Idriji/ 15
Razorska dolina/ 393
Reka/ 123.218.434,447
Rcnicci/ 379, 380
Rcpentabor/ 363
Rctjc/ 147
Ribnica/ 44. 147, 148, 308.
309.410
Rihpovec/ 282
Rim/ 19, 36. 379
Rob/ 43, 150
Rovtc/ 168, 339. 371, 372
Rusija (carska)/238
Rusija/ glej Zveza sovjetskih
socialistični republik
Sajevcc/ 147
San Ramon, ZDA/ 74, 383
Sarsko/ 43

Sava/56, 86, 180, 184, 350
Sela pri Šumbcrku/ 279
Senčni Javor pri Črni na
Koroškem/ 32
Senožeče/ 243, 254
Senožeti/ 350
Sevce/ 193
Sežana/ 261, 363
Sicilija/ 176. 206. 210, 216.
219. 224. 227, 236, 238,
248, 274. 275. 287. 290.
295.332.333.391.430.
444
Slančji Vrh/ 282
Slavnik/ 375
Slavski Laz/ 426
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Slemena/ 150
Slemena na Ljubljanskem
vrhu/ 167
Slivje/ 35
Slovenija/ 12, 33, 80, 107,
118, 121, 123. 146. 152.
155. 156, 168, 180, 194.
237, 239, 241. 327. 383,
399.402, 405,407. 421,
431, 450. 452
Slovenska Benečija/ 193
Slovensko Primorje/ 37, 69,
238. 303.431. 432
Soča/ 43
Sodražica/ 42, 45, 147
Solkan/ 128
Sovjetska zveza glej Zveza
sovjetskih socialističnih
republik
Spodnja Babna Gora/ 392
Spodnji Log/ 101
Srbija/ 103. 122. 249, 344
Stara Cerkev/ 429
Stari Log/ 274
Stari trg ob Kolpi/ 101, 102,
185, 187. 359. 360. 428
Stari trg pri Ložu/ 136, 191,
355
Stična/ 153, 285, 423, 424
Straubing (Bavarska)/ 197
Straža pri Novem mestu/ 152
Stražišče/ 86
Strmca/ 356
Struge/ 148. 308. 309
Stružnica/ 426
Suha krajina/ 46. 50. 51. 148
Suhadol/ 214
Sušak/ 442
Sv. Gregor/ 44. 45
Sv. Jošt v Dolomitih (zdaj
Šcntjošt nad Horjulom)/ 17

Sv. Križ (zdaj Podbočje)/ 278,
350
Sv. Ožbolt ob Dravi/ 80
Sv. Trojica/ 350
Sv. Trojica na Blokah/ 356
Sv. Vid/53. 190. 191. 356
Sveti Trije Kralji/ 167
Svinška planina/ 31
Šebrelje/ 143
Šegova vas/ 147
Sevnica/ 283
Škocjanska dolina/ 278
SkoQa Loka/ 164. 198.327
Škrilje/43. 148. 150. 376
Skufče/ 356
Šmarata/ 355
Šmarna gora/ 293
Št. Jernej (zdaj Šentjernej)/
278
Št. Jurje/ 281
Št. Peter (zdaj Pivka)/ 261.
265. 373
Št. Rupert (Šcntrupert)/ 279
Št. Vid (zdaj Šentvid pri
Ljubljani)/ 198. 327
Št. Vid pri Stični (sedaj Šentvid pri Stični)/ 423
Štajerska/ 16. 59. 80. 103,
118, 126. 167. 180. 197,
404,412
Štalcerji/ 99
Štorje/ 363
Tiróle/ 375
Tivoli (Ljubljana)/319
Tokio/ 379
Tolminski Lom/ 290
Tolminsko/ 118. 119, 123,
202, 203.240
Tolsti vrh/ 278
Toplice/ 281
Torino/ 368, 431

Travna gora/ 42, 46, 352
Travnik (Gorica)/ 123
Travnik (Loški Potok)/ 147,
149
Trbiž/ 16
Trbovlje/ 14, 17
Trcbclno/ 216. 281. 282
Trebnje/ 279. 282 - 285, 423,
424
Trebuša/ 128
Trojane/ 180
Trst/ 15, 37, 69. 70. 123 125. 127. 227. 238. 289 291. 361 -363. 367. 368.
373, 394. 404.419. 434.
445,451
Tržič/ 84, 85
Tržič (Monfalcone)/ 194, 290
Turjak/ 150, 308
Turkova Draga/ 258
Ulaka/ 356
Unec/ 371
Ustica/ 156
Vas/ 426.427
Velendol/ 194
Velika Britanija (Anglija)/ 36,
37. 46. 109. 121, 236. 238.
239, 243, 333, 400. 402.
419. 430- 432, 434, 450
Velika Gora nad Ribnico/ 44.
146.352
Velika Slevica/ 43
Velike Bloke/ 356
Velike Lašče/ 43, 150, 308,
309.353
Verd/ 167
Vič (Ljubljana)/ 136, 304
Videm (Dobrepoljc)/ 309
Videm (Udine)/ 291
Vimolj/ 102
Vipava/ 122
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Vipavska dolina/ 373
Višcvek/ 355
Višnja Gora/ 285
Vogrsko/ 290
Vojsko nad Idrijo/ 15
Vrh/ 100.271, 359. 427
Vrhnika/ 136. 168, 371
Vrhnika pri Ložu/ 355
Vrhovci/ 392
Vrhpoljc pri Moravčah/ 89
Vrhtrcbnje/ 279
Vrzdenec/ 391
Zagozdac/ 257
Zagreb/ 275. 367, 384
Zaklanec/391
Zaplana/ 167
Zapotok/ 149
Zdihovo/ 275
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Združene države Amerike
(ZDA)/36, 37, 74, 79, 111,
208, 236. 239. 243, 333,
383, 400. 402, 430 - 432,
434.450
Zelšc/ 356
Zgornja Babna Gora/ 392
Zveza sovjetskih socialističnih
republik/36, 37, 53, 123,
124. 128. 134, 201. 237.
243. 285. 356, 400, 409,
431, 432, 439. 446, 450
Zvornik, BiH/ 383
Zavije (pri Trstu)/ 361
Zažar/ 167,391,392
Želimlje/43, 150
Žerjav/ 30
Žerovnica/ 356
Žibrše/ 167
Žužemberk/ 279, 399
Zvirče/ 51

STVARNO KAZALO
AVNOJ (PSNOJ)/ 211,405
Bataljoni NOV in PO:
- "Ljubice Cerovac"/ 262
- Ćctrti Šcrcerjeve brigade/
308
- Četrti Tomšičeve brigade/
308
- Drugi Gregorčičeve
brigade/ 395
- Drugi Šcrcerjeve brigade/
354
- Giuseppe Garibaldi/ 114
- Gubčeve brigade/ 309
- Jclovški/ 183
-Kamniški/ 16, 104, 181,
294.328,351
- Kamniško-zasavski/ 88
- Kokrški/ 57
-Koroški/28, 29, 31. 196
- Kranjski/ 183
-Kraški/ 118, 242. 263.
264, 291. 331. 361. 367.
372 - 374. 446
-Levstikov/ 167
- Tretji Gradnikovc brigade/
291.395
- Tretji Vzhodnodolcnjskcga
odreda/ 308
- Zasavski/ 16
Bolnišnice partizanske:
- U.B. Toneta Tomšiča/
190. 192. 446
Brigade NOV in PO:
- Cankarjeva/ 11. 425, 366
-Gradnikova/ 117. 118,
119, 120. 128. 143- 145.
291.366. 395
- Gregorčičeva/ 15, 117 120. 128, 242. 261.263.
395

- Gubčeva/ 11, 152, 281,
309.424
- Prešernova/ 196, 225
- Serccrjeva/ 11. 308, 354
-Tomšičeva/ 11, 152, 168,
190. 192. 424. 308. 446
- Trinajsta (Hrvaška)/ 383
Centralni komite KP Hrvaške/
218
Centralni komite KP.
Jugoslavije/217. 421
Centralni komite KP
Slovenije/ 9 - 12, 14. 16,
17. 42. 52. 58. 59. 104.
105. 108- 110. 115. 117.
146. 180. 196. 213.214.
216, 223 - 227, 240, 244,
247 - 249, 262, 315, 316.
318. 394, 409, 411.412,
418,421. 425. 447. 448
Centralni komite ZKMJ
(SKOJ)/ 367. 368
Čete NOV in PO:
- Albinova četa 4. bataljona
Tomšičeve brigade/ 308
- 1. četa koroškega
bataljona/ 31
- 1. četa kraškega
bataljona/ 446
- 2. četa kraškega
bataljona/ 446
- 2. četa 2. bataljona
Šcrcerjeve brigade/ 354
- 2. četa 3. bataljona
Vzhodnodolenjskcga
odreda/ 308
- Kraška/ 241
Čctniška komanda za
Slovenijo/ 121
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Četniški odredi:
- Dolenjski/ 339
- Osrednji/ 339
- Primorski/ 239
Ded glej Kominterna
Divizije NOV in PO:
- Štirinajsta/ 80
Državno pravobranilstvo v
Ljubljani/ 136, 384
Dukič ing. (stavbno podjetje)/
100, 102, 103. 185
Emona, Zavod za kmetijstvo
in nepremičnine Ljubljana/
98, 273,427
Fronta Nazionale Italiana/
431, 432
Glavni iniciativni odbor ZSM/
228, 231 - 233, 241, 244.
385, 386, 414
Glavni odbor SPZZ (AFZ)/ 199
Glavni odbor Slovenske
narodne pomoči/ 130
Glavni štab NOV in PO
Hrvaške/211, 422, 423
Glavni štab NOV in PO
Slovenije/ 12, 48, 61, 71,
75, 109. 113. 118. 164,
167. 174, 185. 188. 200,
210- 212. 220. 225-227.
248. 249, 272, 276, 277.
309. 334. 335. 339.354.
376. 378. 394, 412, 421.
422. 446. 449
Glavno poveljstvo glej Glavni
štab NOV in PO Slovenije
Grupe odredov NOV in PO:
- Prva/ 328
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Hrvatska seljačka stranka/
79
Iniciativni odbor ZSM za
Ljubljano/ 159
Intelligence Service/ 13, 421
Italijanska vojska:
- Italijanski XI. armadni
korpus II. armade/ 131,
133,319. 442
- Italijansko vojno vojaško
sodišče v Ljubljani/ 286
- Divizija "Isonzo"/ 152
Italijanska liktorska mladina
v Ljubljani/303. 319
Izredno vojaško sodišče
Glavnega štaba NOV in
POS/ 339
Izvršni odbor OF slovenskega
naroda/ 7 - 10. 12, 33. 40.
47 - 50, 53, 60 - 62. 70. 78.
79. 81,90.98. 103. 104,
109, 129. 131. 148, 150.
151. 160- 163, 166. 169.
170. 172. 173. 175. 176.
179. 188, 189, 192, 199,
204, 208-213. 218. 222224, 232. 246. 250. 258.
269, 270,276 - 278, 280.
281. 284. 286, 294,298.
299. 301, 305. 307- 310,
315, 316.319, 320. 324,
326. 332, 336. 340 - 343.
345. 352. 354. 357. 360.
369. 370. 376. 379. 381.
382. 387. 390. 396. 398,
400, 404 - 408. 423. 425.
426. 430. 433. 436 - 439,
441, 446-450, 453
Jugoslovanska demokratska
stranka/ 442

Jugoslovanska nacionalna
stranka/ 161. 383
Jugoslovanska radikalna
zajednica/ 79
Kominterna/ 29. 127. 217
Komunistična partija
Avstrije/ 30
Komunistična partija
Hrvaške/ 79
Komunistična partija Italije/
15, 124. 194. 227. 368.
396. 431
Komunistična partija
Sovjetske zveze/ 208
Kurirske postaje:
- G-5/ 55
-P-l/263
- P-2/ 263
- P-3/ 243. 254. 263
-P-4/ 14. 17
- P-8/ 240
- P-9/ 68
- P-12/ 263
-P-13/263. 362. 365
-P-14/ 263. 373
-P-15/290
-P-23/34. 193, 241
-TV-11/ 146. 309
-TV-12/244. 322
-TV-14/51.309. 324
-TV-16/279. 282
-TV-17/ 167
-TV-19/ 191
Legija smrti (kasneje MVAC)/
339
Napredna delovna skupnost/
320
Narodnoosvobodilni odbor
(N00):
- Blaževci/ 359

- Štefanci/ 359
Narodno radikalna stranka/
320
Nova Jugoslavija (prej
Omladina JNS)/ 320
Obalni komite KP1 v Trstu
(Commitato Littorale PCI di
Trieste)/ 124. 125
Odredi NOV in PO:
- Dolomitski/ 167
-Gorenjski/ 196
- Južnoprimorski/-118,
361.367
- Kamniško-savinjski/ 93
- Loški/ 202. 367
- Primorski/ 395. 396
- Scvernoprimorski/ 118
- Vzhodnoprimorski/ 308
- Zapadnodolenjski/ 283,
308
Okraji:
- Južnoprimorski/ 254
- Scvernoprimorski/ 202
- Srcdnjeprimorski/ 68
Okrajna gospodarska
komisija za južno
Primorsko/ 374
Okrajna komisija VOS za
južno Primorsko/ 364
Okrajni komiteji KPS za:
-južno Primorsko/ 112,
115. 254, 255, 259. 265.
330. 331. 362. 365.372.
375.445,447
- severno Primorsko/ 34,
35, 142
- srednjo Primorsko/ 38,
288
Okrajni komite ZKMJ (SKOJ)
za severno Primorsko/ 202
Okrajni odbori OF za:
- južno Primorsko/ 35, 38
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- severno Primorsko/ 69,
241. 291
- srednjo Primorsko/ 68.
69. 127. 288
Okrajni odbori SPZZ (AFŽ) za:
- južno Primorsko/ 200
- severno Primorsko/ 201
- srednjo Primorsko/ 201
Okrožja:
- Ajdovščina/ 254, 261,
363.373
- Beneška Slovenija/ 68, 69
- Brda/ 68. 194
- Cerkniško/ 168. 193. 308.
356. 357.387. 388,410
- Grosupeljsko/ 357. 378.
390
- Ilirska Bistrica/ 263. 264
- Kamnik/88 - 90. 180.
181, 197. 293.349
-Kočevje/ 50, 101,274,
308. 388
- Koroška/ 29. 30
- Kranj/ 86. 87
- Kras/200. 254, 261.363.
373
- Litija/ 89. 293
- Matajur/ 69. 194
- Materija/ 263. 265
- Moravčc-Litija/ 93
-Novo mesto/215. 278,
280 - 284, 423.424
- Ribnica/ 168, 409
- Ribnica-Velike Lašče/ 50,
51,352, 357
- Stisko/ 423, 424
-Vrhnika/50, 51, 146.
166.168.357.390
- Vzhodni Kras/ 363, 373
- Zapadni Kras/ 363, 373
Okrožna gospodarska
komisija za Kočevsko/ 429
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Okrožna gospodarska
komisija za Kras/ 364
Okrožna komisija VOS
Ribnica-Velike Lašče/ 151,
315
Okrožni iniciativni odbori
SPŽZ (AF2):
- Cerknica/ 53, 190
- Kočevje/ 245
Okrožni iniciativni odbori
ZSM:
- Cerknica/ 355, 356
- Ljubljana/ 159
- Vrhnika/ 50
Okrožni komite KPH za
Gorski Kotar/ 247, 258
Okrožni komite KPH za
Hrvaško primorje/ 218
Okrožni komiteji KPS:
- Ajdovščina/ 254, 259
- Bela krajina/ 115. 116.
223
- Bovec/ 195
-Brda/68. 288. 291
- Cerknica/ 52. 54
-Cerkno/ 142, 145. 169,
170
- Gorica/ 70, 430, 433
- Ilirska Bistrica/ 261, 263,
366, 447
- Istra-Trst okolica/ 361
- Jesenice/ 56, 266, 267
- Kamnik/ 88, 90, 294, 349,
350
- Kanal/ 38, 39
- Kočevje/ 244, 245, 247,
248. 447, 448
- Kranj/ 55 - 57, 83, 87.
182.184
- Kras/ 263. 362, 366,373
- Litija/ 293, 349, 350
- Materija/ 259, 261 - 263,
366

- Novo mesto/ 213, 216.
284
- Pivka/ 261, 366
- Ribnica-Velike Lašče/ 42,
146, 151, 315, 316
- Slovenska Istra/ 217. 218,
263. 366
- Škofja Loka/ 55. 266
- Tolmin/ 194
- Vipava/ 290
- za Koroško/ 28, 32, 33
Okrožni komiteji ZKMJ
(SKOJ):
- Bovec/ 202. 203
- Cerknica/ 53
- Kamnik/ 292
- Kočevje/ 246
- Kras/ 264, 363
- Ribnica-Velike Lašče/ 76,
77
- Tolmin/ 202. 203
Okrožni odbori OF:
- Bela krajina/ 437
-Cerknica/ 54. 189. 190.
193. 355. 387, 389, 437
- Grosuplje/ 437
- Jesenice/ 266
- Kočevje/ 98, 100, 102,
103, 184 - 188. 245, 255,
256. 258. 269. 273. 275.
276. 316. 358. 360. 426.
430.437. 448
- Kras/ 363
- Ljubljana/ 158, 160. 338
- Materija/ 35
-Novo mesto/ 214. 278.
280.424
- Ribnica-Velike Lašče/ 40,
46, 147, 148. 150.307 309. 315. 352, 354, 376.
378.437
- Slovenska Istra/ 218
- Stična/ 424, 437

- Velike Lašče/ 148
-Vrhnika/ 166. 167. 369.
372.437
- Vzhodna Benečija/ 194
Okrožni odbori SPZZ (AF2):
- Kočevje/ 246, 257
- Kras/ 363
- Novo mesto/ 284
- Slovenska Istra/ 263
- Slovenska Istra - Trst
okolica/ 263
Okrožni odbori ZSM:
- Cerknica/ 53. 190. 389
- Kras/ 363
- Novo mesto/ 281
Omladina JNS/ 320
Operativne cone NOV in PO:
- Četrta (Štajerska)/ 15, 16,
59. 93. 212. 248. 328. 412
- Druga (Gorenjska)/ 14,
16. 106. 160. 196, 326, 351
- Peta (Hrvaška)/ 373
- Prva (Dolenjska)/ 98. 152
-Primorska/ 14, 118- 121,
125, 142, 143, 227, 237,
243
Osrednja gospodarska
komisija pri IO OF/ 170175, 187. 211, 224. 277.
294.322. 324.325
Podokrožja:
- Gorjanci/ 214. 278. 280 282
- Mirna Peč/ 279, 282, 424
- Šmarjeta/ 206. 214. 216,
278,281. 282.424
- Šmarjeta-Škocjan/ 215.
284
- Toplice/279. 281. 282.
424
-Trebelno/214. 215, 282,
284,424
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- Trcbelno-Mokronog/ 279
-Trebnje/214. 279. 281,
282.424
Podokrožni odbori OF:
- Gorjanci/ 437
- Mirna Peč/ 437
- Šmarjeta/ 437
- Toplice/ 437
- Trcbelno/ 437
- Trebnje/ 437
Pokrajinska delavska zveza
(Unione provinciale dei
Lavoratori)/ 159
Pokrajinski iniciativni odbor
SP2Z (AFZ) za Gorenjsko/
109
Pokrajinski komiteji KPS za:
- Gorenjsko in Koroško/ 17,
18. 55. 63. 83. 84, 87. 88.
90. 104. 105. 107. 137.
140. 141, 179- 183, 196,
197, 224, 233. 235, 266.
267, 292, 328, 349. 413
- Primorsko/ 14 - 17, 34,
68, 114. 117, 118. 127.
128. 142, 193, 202, 217.
226. 227, 236. 240, 241.
259. 260. 288. 289. 291.
361 - 364. 366, 372, 375.
394. 396. 430, 433. 445,
446
- Severno Slovenijo/ 15, 28,
58, 59. 248. 249
- Štajersko/ 15. 89. 180,
181, 197, 350, 412
Pokrajinski komite ZKMJ
(SKOJ) za Slovenijo/ 76. 77.
164, 228, 231, 365 - 368,
412
Pokrajinski odbori OF za:
- Gorenjsko in Koroško/
108, 140. 181. 207. 209,
235. 327. 328
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-Primorsko/ 34, 97, 142,
226, 364, 395.
Pokrajinski odbor SP2Z (AF2)
za Primorsko/ 94. 95, 97,
125, 169, 199. 201
Pokojninski zavod v
Ljubljani/ 320
Pokrajinska poverjcništva IO
OF za:
- Gorenjsko in Koroško/
160. 166. 179, 180, 207209.326.327,329
- Primorsko/ 437
Poverjeništvo CK KPS za
Ljubljano/ 301, 318
Poverjeništvo CK KPS za
Notranjsko/ 409
Poverjeništvo IO OF za
Ljubljano/ 11. 60. 70, 81,
90. ••. 129. 131. 151.
176. 204. 250. 252,277,
286, 301, 305. 310. 312,
316. 336 -338. 341 -343.
345. 379. 382, 398, 404.
406. 411. 425, 439. 441,
443
Poverjcništva PK ZKMJ
(SKOJ) za:

- Gorenjsko in Koroško/
165, 293. 413,414. 418
- Primorsko/ 202, 203, 240,
242 - 244, 365. 366,
368

-Štajersko/ 293, 412
Prevod - Mestni preskrbovalni
urad v Ljubljani/ 297
Prostovoljna
protikomunistična milica
(Milizia volontaria
anticomunista - MVAC)/
239

Rajoni:
- Banjaloka/ 99. 102. 103.
185- 187. 245. 246. 257,
271. 273. 359. 360. 426
- Banjski/ 39
- Barje/ 46. 149. 353
- Bcgunje-Sv.Vid/ 388
- Bloška planota/ 388
- Bohinj/ 266
- Borovnica/ 168. 369
- Brezje/ 183
- Cerklje/ 293. 350
- Ccrknica-Rakek/ 387
- Dobrepolje-Struge/ 148,
308. 309
- Dobrova/ 370. 390. 392
- Domžale/ 293
- Gorjc-Blcd/ 268
- Grahovo/ 388
- Grgar/ 39
-Horjul/370. 390. 391
- Jesenice/ 268
- Kal/ 39
- Kamnik/ 293. 350
- Kanal/ 38
- Kočevje/ 102, 274
- Kočevje-mesto/ 186, 245,
246.257
- Kočevska Reka/ 98, 185 187, 246, 257. 258, 270.
275. 360, 426. 428
- Kokra/ 57
- Kostanjevica/ 282
- Kranjska Gora/ 268
- Kropa/ 87
- Logatec/ 369 - 371
- Loška dolina/ 387
- Loški Potok/ 45. 149, 352,
354
- Mokronog/ 279
- Moravče/ 350

-Mozclj/ 100, 186, 187.
245. 246, 256. 257. 272,
275.360,426
- Naklo/ 183
- Podbrezje/ 183
- Podgrad/ 282
- Radovljica/ 269
- Ribnica/43, 147, 149,
309,354
- Rovte/ 370
- Smlednik/ 292
- Sodražica/ 44, 352, 354
- Stari trg ob Kolpi/ 50.
101. 185- 187, 245, 246.
257,273, 360,426, 428
- Sv. Vid/ 168
- Škocjan/ 213
- Št. Rupert/ 279
- Tržič/ 86
- Tuhinj/ 293, 350
- Velike Lašče/ 42, 148,
149.168.354
- Vrhnika/ 369. 370
- Vrhpoljc/ 282
- Zasavje/ 88, 293. 350
- Žirovnica/ 269
Rajonski iniciativni odbori
SPŽZ (AFZ):
- Banjaloka/ 246, 257, 272.
359
- Kočevje-mesto/ 246, 257
- Kočevska Reka/ 246, 256,
257.270
- Loški Potok/ 355
- Stari trg ob Kolpi/ 246,
273
Rajonski iniciativni odbori
ZSM:
- Banjaloka/ 359
- Bcgunje-Sv.Vid/ 356
- Bloška planota/ 356
- Cerkniška dolina/ 356
- Loška dolina/ 355

483

Rajonski komiteji KPS:
- Banjaloka/ 244
- Bloke-Sv. Vid/ 52, 53
- Gorjanci/ 214
- Gorje-Blcd/ 267
- Grahovo-Rakek/ 52
- Jesenice/ 267
- Kočevska Reka/ 244, 448
- Kranjska Gora/ 267
- Loška dolina/ 52
- Mozelj/ 448
- Radovljica/ 267
- Ribnica/ 148
-Toplice/ 214
- Zasavje/ 88
- Žirovnica/ 267
Rajonski komiteji ZKMJ
(SKOJ):
- Loški Potok/ 149
- Ribnica/ 149
Rajonski odbor Delavske
enotnosti Ribnica/ 147
Rajonski odbori OF:
- Banjaloka/ 256
- Barje/ 353
- Begunje-Sv.Vid/ 389
- Bela Cerkev/ 282
- Borovnica/ 168
- Brusnice/ 282
- Ccrknica-Rakek/ 190
- Dobrova-Horjul/ 167
- Grahovo/ 190, 389
- Kočevje/ 102, 274
- Kočevska Reka/ 244, 245,
247,256
- Loški Potok/ 147, 354
- Mozelj/ 100, 103, 256,
272, 275,358 - 360, 429
- Orehovica/ 282
- Ribnica/ 147, 308
- Rovtc/ 167
-Stari trg/ 185
- Stari trg ob Kolpi/ 275
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-Sv. Križ/ 281
-Skocjan/214, 282
- Šmarjcta/ 282
- St. Peter/ 282
- Trebnje/ 282
- Velike Lašče/ 43, 308,
353, 378
Rajonski odbori SPŽZ (AFŽ):
- Banjaloka/ 427
- Kal/ 39
- Kočevje/ 274
- Mozelj/ 272
Rajonski odbori ZSM:
- Banjaloka/ 257, 272
- Kočevska Reka/ 270
Slovenska legija/ 36, 383
Slovenska ljudska stranka/
36. 152
Slovenska zaveza/ 36, 320
Sokolska Legija/ 74, 111, 304
Sokolski vojni svet/ 74, 111,
161
Tehnike:
- Centralna KPS/ 291
- IV. operativne cone/ 32
- Okrajna za južno
Primorsko/ 264, 374
- Okrajna za zapadno
Primorsko/ 69
- Okrožna za Brda/ 291
- Okrožna Cerknica/ 387
- Okrožna Ilirska Bistrica/
264.446
- Okrožna Jesenice/ 268
- Okrožna Kamnik/ 294,
350
• Okrožna Kočevje/ 275,
448
- Okrožna Kranj/ 55, 182
- Okrožna Novomeška/ 216

- Okrožna za Cerkljansko/
144
- Okrožna za Koroško/ 32
- Pokrajinska za Gorenjsko/
55.267
- Pokrajinska za Primorsko/
445

- Tržaška/ 124
- Urška/ 446
Terenski odbori:
- Dolenja vas/ 43
- Gornja Briga/ 428
- Mozelj/ 273
-Spodnji Log/ 185. 273
- Stična/ 285
- Trebnje/ 285

Veliki fašistični svet/ 397
Vrhovni plenum OF/ 13. 277.
332, 336.341. 342. 345
Vrhovni štab NOV in PO
Jugoslavije/ 12, 61. 109,
211. 220. 249. 325,334.
376,422
ZAVNOH/ 12, 79.211
Zavezniška vojska:
- 7. Ameriška brigada/ 210
- 8. Britanska brigada/ 210
- Glavni štab zavezniške
vojske za Bližnji vzhod/ 12.
220, 237, 249, 333, 334
- Vrhovni štab britanskih
oboroženih imperialnih sil/
440
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VSEBINA

Ob objavi osme knjige dokumentov organov in organizacij
narodnoosvobodilnega gibanja v Sloveniji
Št. 1
Okrožnica Izvršnega odbora OF dne 1. julija 1943
okrožnim, rajonskim in terenskim odborom OF o
nadaljevanju organiziranja materialne pomoči partizanski vojski
Št. 2
Okrožnica Centralnega komiteja KPS dne 1. julija
1943 okrožnim komitejem KPS za poživitev akcije
"vse za našo vojsko"
Št. 3
Pismo člana Centralnega komiteja KPS Borisa Kidriča dne 1. julija 1943 članici poverjeništva Izvršnega
odbora OF za Ljubljano Miri Tomšič
Št. 4
Pismo pooblaščenca Centralnega komiteja KPS za
Primorsko Dušana Kvcdra dne 1. julija 1943
Centralnemu komiteju KPS
Št. 5
Navodila št. 1 Partijska šola za terenske delavce
Pokrajinskega komiteja KPS za Gorenjsko in Koroško
dne 1.julija 1943
Št. 6
Poročilo Okrožnega komiteja KPS za Koroško dne 1.
julija 1943 Pokrajinskemu komiteju KPS za Severno
Slovenijo o sestanku Okrožnega komiteja KPS za
Koroško dne 24. junija 1943
Št. 7
Pismo Okrajnega komiteja KPS za severno Primorsko
dne 1. julija 1943 Pokrajinskemu komiteju KPS za
Primorsko
Št. 8
Pismo Okrajnega odbora OF za južno Primorsko dne
1. julija 1943 članu Okrožnega odbora OF Materija
župniku Viktorju Bercetu
Št. 9
Poročilo Okrožnega komiteja KPS Kanal dne 1. julija
1943 Okrajnemu komiteju KPS za srednje Primorsko
(center)
Št. 10 Poročilo Okrožnega odbora OF Ribnica - Velike Lašče
dne 1. julija 1943 Izvršnemu odboru OF o položaju v
okrožju
Št. 11 Okrožnica Izvršnega odbora OF dne 2. julija 1943
okrožnim odborom OF o poslovanju z boni

5

7
9
11
14
17

28
34
35
38
40
47
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Št. 12

Št. 13

Št. 14
Št. 15
Št. 16
Št. 17
Št. 18

Št. 19
Št. 20
Št. 21

Št. 22
Št. 23
Št. 24
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Okrožnica Izvršnega odbora OF dne 2. julija 1943
okrožnim, rajonskim in terenskim odborom ter političnim delavcem OF o kampanji proti suspenzu dr.
Metoda Mikuža
'.
Pismo inštruktorja Izvršnega odbora OF Janeza
Stanovnika dne 2. julija 1943 organizacijskemu
tajniku Izvršnega odbora OF dr. Marijanu Breclju o
položaju v Suhi krajini
Poročilo Okrožnega komiteja KPS za cerkniško okrožje dne 2. julija 1943 Centralnemu komiteju KPS..
Pismo vodje pokrajinske tehnike KPS za Gorenjsko
Adolfa Ariglerja dne 2. julija 1943 članu Pokrajinskega komiteja KPS za Gorenjsko Oskarju Šavliju ...
Pismo Centralnega komiteja KPS dne 3. julija 1943
Pokrajinskemu komiteju KPS za severno Slovenijo...
Pismo člana Izvršnega odbora OF Zorana Poliča dne
3. julija 1943 članu poverjeništva Izvršnega odbora
OF za Ljubljano Dragu Pustišku
Okrožnica št. 2 "Vprašanja - direktive" Pokrajinskega
komiteja KPS za Gorenjsko in Koroško dne 3. julija
1943 ilegalcem ter sekretarjem okrožnih in rajonskih
komitejev birojev in celic partije na terenu
Pismo Pokrajinskega komiteja KPS za Primorsko dne
3. julija 1943 Okrožnemu komiteju KPS za Brda
Pismo člana Izvršnega odbora OF Zorana Poliča dne
4. julija 1943 članu poverjeništva Izvršnega odbora
OF Dragu Pustišku
Pismo sekretarja Pokrajinskega komiteja ZKMJ za
Slovenijo Staneta Kavčiča dne 4. julija 1943 sekretarju Okrožnega komiteja ZKMJ Ribnica - Velike
Lašče Pavlu Bojcu
Pismo člana Izvršnega odbora OF Toneta Fajfarja
dne 5. julija 1943 Izvršnemu odboru OF
Pismo člana poverjeništva Izvršnega odbora OF za
Ljubljano Draga Pustiška dne 5. julija 1943 članu
Izvršnega odbora OF Zoranu Poliču
Pismo sekretarja Okrožnega komiteja KPS Kranj
Antona Nartnika dne 5. julija 1943 Pokrajinskemu
komiteju KPS za Gorenjsko
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50
52
55
58
60

63
68

70

76
78
81
83

Št. 25

Št. 26
Št. 27
Št. 28
Št. 29
Št. 30
Št. 31
Št. 32
Št. 33
Št. 34
Št. 35
Št. 36
Št. 37
Št. 38

Pismo sekretarja Rajonskega komiteja KPS Zasavje
in začasnega sekretarja Okrožnega komiteja KPS
Kamnik Franca Zupančiča dne 5. julija 1943 Pokrajinskemu komiteju KPS za Gorenjsko o položaju v
okrožju Kamnik
Pismo člana Izvršnega odbora OF Zorana Poliča dne
6. julija 1943 članici poverjeništva Izvršnega odbora
OF za Ljubljano Jelici Vazzas
Okrožnica Pokrajinskega odbora SPŽZ za Primorsko
dne 6. julija 1943 okrajnim in okrožnim odborom
SPZZ na Primorskem
Poročilo Okrožnega odbora OF za kočevsko okrožje
dne 6. julija 1943 Izvršnemu odboru OF
Pismo Centralnega komiteja KPS dne 7. julija 1943
Pokrajinskemu komiteju KPS za Gorenjsko
Pismo člana Centralnega komiteja KPS Borisa Kidriča dne 7. julija 1943 članici poverjeništva Izvršnega
odbora OF za Ljubljano Miri Tomšič
Okrožnica Okrajnega komiteja KPS za južno Pimorsko dne 7. julija 1943 okrožnim komitejem KPS za
južno Pimorsko o organiziranju narodne zaščite
Poročilo Okrožnega komiteja KPS za Belo krajino dne
7. julija 1943 Centralnemu komiteju KPS
Poročilo Pokrajinskega komiteja KPS za Primorsko
dne 8. julija 1943 Centralnemu komiteju KPS o vojaškem in političnem položaju na Primorskem
Pismo člana Izvršnega odbora OF Zorana Poliča dne
8. julija 1943 članu poverjeništva Izvršnega odbora
OF za Ljubljano Dragu Pustišku
Pismo člana poverjeništva Izvršnega odbora OF za
Ljubljano Draga Pustiška dne 8. julija 1943 članu
Izvršnega odbora OF Zoranu Poliču
Navodilo Pokrajinskega komiteja KPS za Gorenjsko
in Koroško dne 8. julija 1943 okrožnim in rajonskim
sekretarjem partije in OF
Pismo Pokrajinskega komiteja KPS za Gorenjsko in
Koroško dne 8. julija 1943 ilegalcem in legalcem na
terenu o delovanj u obveščevalne službe
Poročilo Okrožnega komiteja KPS za Cerkljansko dne
8. julija 1943 Okrajnemu komiteju KPS za Severno
Primorsko

88
90
94
98
104
110
112
115
117
129
131
137
141
142
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Št. 39
Št. 40
Št. 41
Št. 42
Št. 43
Št. 44

Št. 45
Št. 46
Št. 47

Št. 48
Št. 49
Št. 50
Št. 51
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Poročilo Okrožnega komiteja KPS Ribnica - Velike
Lašče dne 8. julija 1943 Centralnemu komiteju KPS
o političnem položaju v okrožju
Poročilo poverjeništva Izvršnega odbora OF za
Ljubljano dne 9. julija 1943 Izvršnemu odboru OF o
položaju v Ljubljani
Poročilo poverjeništva Izvršnega odbora OF za
Gorenjsko in Koroško dne 9. julija 1943 Izvršnemu
odboru OF
Poročilo inštruktorja Izvršnega odbora OF Franca
Popita dne 9. julija 1943 Izvršnemu odboru OF o
položaju v vrhniškem okrožju
Poročilo Okrožnega komiteja KPS Cerkno dne 9.
julija 1943 Pokrajinskemu odboru SPZZ za Primorsko o organiziranju žena v okrožju
Okrožnica Izvršnega odbora OF dne 10. julija 1943
okrožnim, podokrožnim, rajonskim in terenskim
odborom OF o ustanovitvi osrednje gospodarske
komisije in organizaciji gospodarskih komisij po
okrožjih in rajonih
Navodilo osrednje gospodarske komisije pri Izvršnem
odboru OF dne 10. julija 1943 za organizacijo vaških
gospodarskih komisij
Pismo člana Izvršnega odbora OF Zorana Poliča dne
10. julija 1943 članu poverjeništva Izvršnega odbora
OF za Ljubljano Dragu Pustišku
Okrožnica
Pokrajinskega
komiteja
KPS
in
Pokrajinskega poverjeništva Izvršnega odbora OF za
Gorenjsko in Koroško dne 10. julija 1943 okrožnim
in rajonskim sekretarjem
Pismo Pokrajinskega komiteja KPS za Gorenjsko in
Koroško dne 10. julija 1943 inštruktorju Centralnega komiteja KPS za Štajersko Viktorju Stoparju
Poročilo Pokrajinskega tehnika KPS za Gorenjsko
Adolfa Ariglerja dne 10. julija 1943 Pokrajinskemu
komiteju KPS za Gorenjsko
Zapisnik seje plenuma Okrožnega odbora OF za
Kočevsko dne 10. julija 1943
Poročilo Okrožnega odbora OF Cerknica dne 10.
julija 1943 Izvršnemu odboru OF o položaju v okrožju

146
151
160
166
169

170
173
176

179
180
182
184
189

Št. 52

Št. 53
Št. 54
Št. 55

Št. 56
Št. 57

Št. 58
Št. 59
Št. 60
Št. 61

Št. 62
Št. 63
Št. 64
Št. 65

Pismo inštruktorja Pokrajinskega komiteja KPS za
Primorsko Jožeta Krajca dne 10. julija 1943 Pokrajinskemu komiteju KPS za Primorsko o položaju v
Slovenski Benečiji
193
Pismo Pokrajinskega komiteja KPS za Gorenjsko in
Koroško dne 11. julija 1943 Centralnemu komiteju
KPS
196
Poročilo Pokrajinskega odbora SPŽZ za Primorsko
dne 11. julija 1943 Glavnemu odboru SPŽZ
199
Pismo člana povcrjeništva Pokrajinskega komiteja
ZKMJ za Primorsko Bojana Štiha dne 11. julija
1943 Pokrajinskemu komiteju KPS za Primorsko o
organiziranju ZKMJ v severno primorskem okraju .... 202
Pismo člana Izvršnega odbora OF Zorana Poliča dne
12. julija 1943 članu povcrjeništva Izvršnega odbora
OF za Ljubljano Dragu Pustišku
204
Okrožnica Pokrajinskega povcrjeništva Izvršnega
odbora OF za Gorenjsko in Koroško dne 12. julija
1943 organizacijam in članom OF na Gorenjskem in
Koroškem o vlogi OF kot nosilki oblasti na Slovenskem
207
Zapis sklepov seje Izvršnega odbora OF dne 13. julija
1943
210
Odlok Izvršnega odbora OF dne 13. julija 1943 o
razmestitvi vodilnega vojaškega in političnega kadra
v Glavnem štabu NOV in PO Slovenije
212
Poročilo Okrožnega komiteja KPS Novo mesto dne
13. julija 1943 Centralnemu komiteju KPS o seji
Okrožnega komiteja KPS dne 12. julija 1943
213
Pismo člana politbiroja Centralnega komiteja KPJ
Edvarda Kardelja dne 14. julija 1943 sekretarju
Pokrajinskega komiteja KPS za Primorsko Branku
Babiču
217
Okrožnica Izvršnega odbora OF dne 14. julija 1943
okrožnim odborom in aktivistom OF za povečanje
politične aktivnosti na terenu
218
Pismo Centralnega komiteja KPS dne 14. julija 1943
Okrožnemu komiteju KPS Bela krajina
223
Navodila Centralnega komiteja KPS dne 14. julija
1943 Pokrajinskemu komiteju KPS za Gorenjsko v
zvezi z zavezniškim desantom na Siciliji
224
Pismo Centralnega komiteja KPS dne 14. julija 1943
Pokrajinskemu komiteju KPS za Primorsko
226
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Št. 66

Št. 67

Št. 68
Št. 69

Št. 70

Št. 71

Št. 72
Št. 73
Št. 74
Št. 75

Št. 76
Št. 77
Št. 78
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Okrožnica Pokrajinskega komiteja Zveze komunistične mladine Jugoslavije za Slovenijo dne 14. julija
1943 okrožnim komitejem ZKM J o odnosu ZKM in
ZSM
Okrožnica Glavnega iniciativnega odbora Zveze
slovenske mladine dne 14. julija 1943 okrožnim,
rajonskim in terenskim odborom ZSM, vsej slovenski
mladini o pomoči gospodarskim komisijam
Okrožnica Pokrajinskega komiteja KPS za Gorenjsko
in Koroško dne 14. julija 1943 partijskim organizacijam na terenu z navodili za delo
Okrožnica Pokrajinskega komiteja KPS za Primorsko
dne 14. julija 1943 okrajnim in okrožnim komitejem
KPS na Primorskem o nalogah ob otvoritvi druge
fronte v Evropi
Pismo sekretarja poverjeništva Pokrajinskega komiteja ZKMJ za Primorsko Darka Marušiča dne 14.
julija 1943 članu poverjeništva Pokrajinskega komiteja ZKMJ za Primorsko Bojanu Štihu
Pismo sekretarja
poverjeništva
Pokrajinskega
komiteja ZKMJ za Primorsko Darka Marušiča dne
14. julija 1943 inštruktorici poverjeništva ZKMJ za
Primorsko Faniki Škrbcc
Poročilo Okrožnega komiteja KPS za Kočevsko dne
14. julija 1943 Centralnemu komiteju KPS
Pismo Centralnega komiteja KPS dne 15. julija 1943
Pokrajinskemu komiteju KPS za severno Slovenijo ..
Pismo člana Izvršnega odbora OF Zorana Poliča dne
15. julija 1943 članu poverjeništva Izvršnega odbora
OF za Ljubljano Dragu Pustišku
Pismo Okrajnega komiteja KPS za južno Primorsko
dne 15. julija 1943 članu Okrajnega komiteja KPS za
južno Primorsko Avgustu Spacapanu o priključitvi
okrožja Kras južnoprimorskemu okraju
Zapisnik seje sekretariata Okrožnega odbora OF za
kočevsko okrožje dne 15. julija 1943
Pismo Okrajnega komiteja KPS za južno Primorsko
dne 15. julija 1943 Pokrajinskemu komiteju KPS za
Primorsko
Pismo Pokrajinskega komiteja KPS za Gorenjsko in
Koroško dne 16. julija 1943 sekretarju Okrožnega
komiteja KPS Jesenice Antonu Pctcrnclu

228

231
233

236

240

242
244
248
250

254
255
259
266

Št. 79
St. 80
Št. 81
Št. 82
Št. 83
Št. 84
Št. 85
Št. 86
Št. 87
Št. 88

Št. 89
Št. 90
Št. 91
Št. 92
Št. 93

Poročilo Okrožnega odbora OF za kočevsko okrožje
dne 16. julija 1943 Izvršnemu odboru OF
Zapis sklepov seje Izvršnega odbora OF dne 17. julija
1943
Poročilo inštruktorja Izvršnega odbora OF Bogdana
Osolnika dne 17. julija 1943 Izvršnemu odboru OF o
položaju v novomeškem okrožju
Pismo članice poverjeništva Izvršnega odbora OF za
Ljubljano Mire Tomšič dne 17. julija 1943 Izvršnemu
odboru OF
Pismo Okrožnega komiteja KPS za Brda dne 17.
julija 1943 Okrajnemu komiteju KPS za srednje
Primorsko
.'
Poročilo Okrožnega komiteja ZKM J Kamnik dne 17.
julija 1943 sekretarju Pokrajinskega komiteja KPS
za Gorenjsko Maksu Krmclju
Okrožnica Izvršnega odbora OF dne 18. julija 1943
okrožnim odborom in političnim delavcem OF o
splošni gospodarski kampanji
Pismo člana Izvršnega odbora OF Edvarda Kocbeka
dne 18. julija 1943 Franu Šaleškemu Finžgarju
Pismo člana poverjeništva Izvršnega odbora OF za
Ljubljano Draga Pustiška dne 18. julija 1943 članu
Izvršnega odbora OF Zoranu Poliču
Pismo člana Izvršnega odbora OF Zorana Poliča dne
18. julija 1943 članoma poverjeništva Izvršnega
odbora OF za Ljubljano Dragu Pustišku in Viktorju
Repiču
Poročilo Okrožnega odbora OF Ribnica - Velike Lašče
dne 18. julija 1943 Izvršnemu odboru OF o položaju
v okrožju
Pismo člana Izvršnega odbora OF dr. Marijana Breclja dne 19. julija 1943 članu poverjeništva Izvršnega odbora OF v Ljubljani Frančku Majcnu
Pismo Okrožnega komiteja KPS Ribnica - Velike
Lašče dne 19. julija 1943 Centralnemu komiteju
KPS.
Pismo Centralnega komiteja KPS dne 20. julija 1943
članici poverjeništva Izvršnega odbora OF za Ljubljano Miri Tomšič
Pismo sekretarja poverjeništva Centralnega komiteja
KPS za Ljubljano Vladimirja Krivica dne 20. julija
1943 članu Centralnega komiteja KPS Borisu
Kidriču
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St. 94

Št. 95
Št. 96
Št. 97
Št. 98
Št. 99
Št. 100
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Št. 102
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Predlog osrednje gospodarske komisije pri Izvršnem
odboru OF dne 20. julija 1943 okrožnim odborom na
terenu o vzpostavitvi okrožnih, rajonskih in vaških
gospodarskih komisij
Pismo Pokrajinskega poverjeništva IO OF za Gorenjsko in Koroško dne 20. julija 1943 Izvršnemu odboru OF
Okrožnica Okrajnega komiteja KPS za južno
Primorsko dne 20. julija 1943 okrožnim komitejem
KPS za južno Primorsko o mobilizaciji
Poročilo Izvršnega odbora OF dne 21. julija 1943
Vrhovnemu plenumu OF v Ljubljani o razvoju narodnoosvobodilnega gibanja
Navodila Izvršnega odbora OF dne 21. julija 1943
poverjeništvu Izvršnega odbora OF za Ljubljano
Pismo Izvršnega odbora OF dne 21. julija 1943 poverjeništvu Izvršnega odbora OF za Ljubljano
Pismo člana Izvršnega odbora OF Zorana Polica dne
21. julija 1943 članu poverjeništva Izvršnega odbora
OF za Ljubljano Dragu Pustišku
Pismo člana poverjeništva Izvršnega odbora OF za
Ljubljano Draga Pustiška dne 21. julija 1943 članu
Izvršnega odbora OF Zoranu Poliču
Pismo Okrožnega komiteja KPS Kamnik dne 21.
julija 1943 Pokrajinskemu komiteju KPS za Gorenjsko
Poročilo Okrožnega odbora OF Ribnica - Velike Lašče
dne 21. julija 1943 Izvršnemu odboru OF o položaju
v okrožju
Poročilo Okrožnega iniciativnega odbora ZSM za
cerkniško okrožje dne 21. julija 1943 Okrožnemu
odboru OF Cerknica
Zapis sklepov seje Izvršnega odbora OF dne 22. Julija
1943
Zapisnik seje sekretariata Okrožnega odbora OF za
kočevsko okrožje dne 22. julija 1943
Pismo Okrožnega komiteja KPS Istra - Trst okolica
dne 22. julija 1943 Pokrajinskemu komiteju KPS za
Primorsko
Pismo Okrajnega komiteja KPS za južno Primorsko
dne 22. julija 1943 sekretarju Okrožnega komiteja
KPS Kras Avgustu Dugulinu
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Št. 109 Poročilo sekretarja PK ZKMJ za Primorsko Darka
Marušiča dne 22. julija 1943 sekretarju PK ZKMJ za
Slovenijo Stanetu Kavčiču
St. 110 Poročilo Okrožnega odbora OF Vrhnika dne 23. julija
1943 Izvršnemu odboru OF o položaju v okrožju
Št. 111 Pismo Okrajnega komiteja KPS za južno Primorsko
dne 23. julija 1943 Pokrajinskemu komiteju KPS za
Primorsko
Št. 112 Pismo Izvršnega odbora OF dne 24. julija 1943
Glavnemu štabu NOV in PO Slovenije o pojavu plave
garde (četnikov) na območju Okrožnega odbora OF
Ribnica - Velike Lašče
Št. 113 Pismo Izvršnega odbora OF dne 24. julija 1943
poverjeništvu Izvršnega odbora OF za Ljubljano v
zvezi s slovenskimi interniranci v Italiji
Št. 114 Pismo člana Izvršnega odbora OF Zorana Poliča dne
24. julija 1943 članu poverjeništva Izvršnega odbora
OF za Ljubljano Dragu Pustišku
Št. 115 Okrožnica Glavnega iniciativnega odbora ZSM dne
25. julija 1943 okrožnim, rajonskim in terenskim
iniciativnim odborom ZSM, vsej slovenski mladini o
razpisu tekmovanja od 1. avgusta do 1. oktobra
1943
Št. 116 Poročilo Okrožnega odbora OF Cerknica dne 25.
julija 1943 Izvršnemu odboru OF o položaju v
okrožju
Št. 117 Pismo inštruktorja Izvršnega odbora OF Janeza
Stanovnika dne 26. julija 1943 Izvršnemu odboru
OF o položaju v horjulskem in dobrovškem rajonu
vrhniškega okrožja
Št. 118 Pismo Pokrajinskega komiteja KPS za Primorsko dne
27. julija 1943 Centralnemu komiteju KPS
Št. 119 Zapis sklepov seje Izvršnega odbora OF dne 28. julija
1943
Št. 120 Pismo člana Izvršnega odbora OF Zorana Poliča dne
28. julija 1943 članu poverjeništva Izvršnega odbora
OF za Ljubljano Dragu Pustišku
Št. 121 Okrožnica Izvršnega odbora OF dne 29. julija 1943
okrožnim, rajonskim in terenskim odborom OF ter
aktivistom osvobodilne fronte o nalogah po padcu
fašizma v Italiji
Št. 122 Pismo Izvršnega odbora OF dne 29. julija 1943 poverjeništvu Izvršnega odbora OF za Ljubljano
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St. 123 Navodila Izvršnega odbora OF dne 29. julija 1943
poverjeništvu Izvršnega odbora OF za Ljubljano
Št. 124 Pismo Lidije Šentjurc s sedeža notranjskega poverjeništva CK KPS dne 29. julija 1943 Centralnemu
komiteju KPS
St. 125 Pismo člana Centralnega komiteja KPS Borisa Kidriča dne 29. julija 1943 članici poverjeništva Izvršnega
odbora OF za Ljubljano Miri Tomšič
Št. 126 Pismo Centralnega komiteja KPS dne 29. julija 1943
Pokrajinskemu komiteju KPS za Štajersko
Št. 127 Okrožnica Pokrajinskega poverjeništva ZKMJ za
Gorenjsko in Koroško dne 29. julija 1943 okrožnim
in rajonskim sekretarjem ter aktivistom ZKM na
terenu
Št. 128 Okrožnica Centralnega komiteja KPS dne 30. julija
1943 okrožnim komitejem KPS in partijskim
organizacijam v vojski o nalogah v zvezi s padcem
fašizma
Št. 129 Pismo političnega komisarja Glavnega štaba NOV in
PO Slovenije Borisa Kraigherja dne 30. julija 1943
članu politbiroja Centralnega komiteja KPJ Edvardu
Kardelju
Št. 130 Poročilo inštruktorja Izvršnega odbora OF Bogdana
Osolnika dne 30. julija 1943 organizacijskemu
tajniku Izvršnega odbora OF dr. Marijanu Breclju o
položaju v novomeškem in stiškem okrožju
Št. 131 Pismo političnega sekretarja Izvršnega odbora OF
Borisa Kidriča dne 30. julija 1943 članici poverjeništva Izvršnega odbora OF za Ljubljano Miri Tomšič
Št. 132 Zapisnik seje sekretariata Okrožnega odbora OF za
kočevsko okrožje dne 30. julija 1943
Št. 133 Pismo člana Pokrajinskega komiteja KPS za Primorsko Dušana Pirjevca dne 30. julija 1943 Okrožnemu
komiteju KPS za Gorico
Št. 134 Okrožnica Izvršnega odbora OF dne 31. julija 1943
okrožnim, rajonskim in terenskim odborom ter aktivistom ob bližajoči se italijanski kapitulaciji
Št. 135 Navodila Izvršnega odbora OF dne 31. julija 1943
okrožnim in podokrožnim odborom OF o pripravah
na italijansko kapitulacijo
Št. 136 Navodila političnega sekretarja Izvršnega odbora OF
Borisa Kidriča dne 31. julija 1943 poverjeništvu
Izvršnega odbora OF za Ljubljano o nalogah po padcu fašizma v Italiji
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Št. 137 Pismo članice povcrjcništva Izvršnega odbora OF za
Ljubljano Mire Tomšič dne 31. julija 1943 Izvršnemu odboru OF
Št. 138 Pismo Okrajnega komiteja KPS za južno Primorsko
dne 31. julija 1943 Pokrajinskemu komiteju KPS za
Primorsko
Št. 139 Pismo Okrožnega komiteja KPS Kočevje dne 31. julija 1943 Centralnemu komiteju KPS
Št. 140 Letak Izvršnega odbora OF "Zaslepljenim Slovencem" dne 31. julija 1943 ob bližajoči se kapitulaciji
Italije
Št. 141 Proglas Izvršnega odbora OF "Slovenskemu narodu"
konec julija 1943 ob padcu Mussolinija
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Kazalo osebnih imen
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Kazalo zemljepisnih imen
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Stvarno kazalo
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