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OSVOBODILNEGA BOJA
V SLOVENSKEM PRIM O RJU

Pričujoči "Pregled osvobodilnega boja v Slovenskem
primorju z dokumentacijo” je kolektivno delo, napisano po do
kumentih narodnoosvobodilnega boja in predstavlja vso doslej
znano gradivo za zgodovino Slovenskega Primorja.
Delo smo namenili Odboru za obrambo partizanov Na
dimke doline, ki skrbi za zagovore pripadnikov "Beneške čete", kot
prikaz celotnega narodno osvobodilnega gibanja v Slovenskem Pri
morju, s posebno pozornostjo na Slovensko Benečijo«
Po pregledu Zgodovinskega inštituta JLA, Komisije za
ugotavljanje vojnih zločinov, Vrhovnega sodišča JLA, Varnostnoobveačevalne službe Slovenije, Centralnega komiteja ZKS, Narodne
in univerzitetne knjižnice v Ljubljani, bolskega muzeja LRS, po
pregledu približno 450.000 dokumentov v Muzeju Narodne osvoboditve
Slovenije, ki še do sedaj ni uspel katalogizirati dokumentov, in
po anketi med prvoborci v Gorici in Kopru, so tovariai napisali po
samezna poglavja. Zadnje poglavje "Sodelovanje z italijanskim osvo
bodilnim gibanjem" je napisal po arhivu Centralnega komiteja ZKS
tovariš Rado Cilenšek, novinar. Zbrano gradivo, ki je imelo še po
manjkljivosti, je jiopolnil po ponovnem upoštevanju dokumentov ter
v sedanji, skrajšani obliki napisal tovariš Tone F e r e n c , ar
hivar Muzeja narodne osvoboditve Slovenije.
Pregledi, skice operacij so napravljene po osnutkih to
varišev, ki so gradivo zbirali ter po korekturah in dopolnitvah to
variša Toneta Ferenca. Organizacijsko delo, vsebinsko 3tran in teh
nično izdelavo je vodil Oddelek za zamejstvo pri Predsedstvu SZDL *
Slovenije. Delo je bilo pričeto februarja 1957» leta in končano
oktobra 1958. leta.
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A. Začetki v letih 1941 in 1942
Ustanovitev ОУ in osvobodilne vojske - Potem ko so
ljudske množice pod vodstvom Komunistične partije Jugosla
vije v demonstracijah protestirale proti pristopu Jugosla
vije k Trojnemu paktu in dale podporo skupini oficirjev, da
je v noči od 26, do 27. marca 1941 vrgla Cvetkoviöevo vlado
in sestavila novo vlado pod predsedstvom generala Simovića,
oklicala kralja .tetra II. za polnoletnega itd,, je Hitler
že 27. marca sklenil napasti Jugoslavijo in jo uničiti i
kot vojaško silo i kot državo. To nalogo sta v času od 6. do
17. aprila 1941 izvršili II. in XII. nemška armada s sodelovc
njem II. italijanske armade. *e pred kapitulacijo Jugoslovanske
armade je bilo bivše jugoslovansko ozemlje razdeljeno med okupa
torje. Slovenijo samo so si razdelili Nemci, Madžari in Ita
lijani, ki so dobili Dolenjsko in Notranjsko, iz česar so osnovali tako imenovano "Ljubljansko pokrajino", ki ji je na
čeloval visoki komisar Emllio Grazioli ln jo 3. maja 1941
priključili h Kraljevini Italiji.
le 10. aprila 1941 je bil na seji Centralnega komi

teja KPJ v Zagrebu zbran Vojni komite pod vodstvom Josipa
iiroza - Tita, ki je začel pripravljati oborožen upor proti
okupatorju. Čez dva dni je bil v bližini TrebÄjega ustanov
ljen tudi Vojni komite za Slovenijo.
Centralni komite Komunistične partije Slovenije je
27 . aprila 1941 zbral svoje zaveznike in skupaj z njimi
oanoval Osvobodilno fronto slovenskega naroda kot vse
ljudsko politično organizacijo za boj proti okupatorju.
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vključevale posamezne skupine naprednih j'red0јвА11 or£^ai**cij ali gibanj in pa posamezniki. Osnovni
orgfl«i O? - terenski odbori OF »o prej ali slej zajeli
celo slovensko ozemlje, ne glede na okupatorjeve umetno
postavljen meje. Po okrajih in okrožjih зо bili usta
novljeni rajonski in okrožni odbori OF, medtem*- ko je
vrhovno vodstvo predstavljal Vrhovni plenum O?, ki se
je na svojem tretjem zasedanju konstituiral v Slovenski
narodno osvobodilni odbor, ki je bil najvi^ji predstavnik
CF kot ljudske oblasti. Na čelu Vrhovnega plenuma OF je
bil I*vrini odbor OF, ki je pozneje predstavljal tudi Pred
sedstvo Slovenskega narodno—osvobodilnega odbora, ko je
bilo spomladi 1942 ustvarjeno v Ljubljanski pokrajini pr
vo osvobojeno ozemlje, so bili na njem Izvoljeni krajev
ni пагоЛпо-osvobođilni odbori kot osnovni organi legalne
ljudske oblasti*
Že 1941 leta se je za obrambo slovenskega ljudstva
proti nasilju okupatorjev v okviru Osvobodilne fronte in
kot sestavni del slovenskih partizanskih čet ustanovila
Narodna zalčita* Njene skupine in čete, ki so jih orgar*
aizirali odbori OP, ao imele nalogo "preprečevati areta
cije, rekvizicije žive a in živine, preseljevanje Sloven
cev in naseljevanje tujcev in vsa druga nasilna dejanja
proti slovenskemu ljudstvu"* (Odlok 100? 17.X.1941.)
Po temeljitih pripravah in napadu Nemčije na Sov
jetsko zvezo se je 22*junija 1341 ustanovilo Glavno po
veljstvo slovenskih partizanskih čet ( pozneje preimeno
vano v Glavni Itab Narodno osvobodilne vojske Slovenije),
fci je bilo podrejeno Vrhovnemu Itabu Narodno osvobodilne
yojake Jugoslavije. Vstaja v Sloveniji se je z&ćela v
ä^ugi polovici julija 1941, ko se je £e ustanovilo več
Partizanskih skupin in čet, ki so že poleti 1941 začele

premlati v bataljone.
Poboji aa začetek osvobodilnega boja v olovenskem
Primorju
Osvobodilni boj slovenskega naroda, združenega v
Osvobodilni fronti pod vodstvom Komunistične partije Ju
goslavije, je v okviru osvobodilnega boja vseh jugoslovan
skih narodov že od vsega začetka pomenil tudi boj za osvo
boditev in združitev vseli Slovencev v Združeno Slovenijo.
Tako je Centralni komitet ШгЗ že v svojem prvem pozivu
konec aprila 1941* v katerem je pozval ljudstvo v boj
-roti okupatorju, postavil poleg temeljnega cilja tudi
boj uroti razkosanju in zasu^n^evanju Jlovonije, boj za
osvoboditev, neodvisnost in združitev slovenskega naroda.
Iste cilje je večkrat ponovilo glasilo OP Slovenski po
ročevalec in ko je jeseni 1941 osvobodilni boj jugoslo
vanskih narodov dosegel svoj prvi razmah, je Vrhovni ple
num OP (3H00) izdal "Temeljne točke OP", od katerih pravi
druga, da osvobodilni boj "predstavlja izhodi4ge za osvo
boditev in združitev vseh Slovencev".
Ta temeljna točka OP je bila povsem v skladu s tež
njami primorskega ljudstva, ki ga je italijanski fašizem
dulil že skoraj dve desetletji. Ta je že pred prihodom
na oblast začel boj proti slovenskemu jeziku v javnem,
Političnem, kulturnem in celo verskem Življenju ter sploh
proti vsem manifestacijam slovenske narodnosti.
Tako je omejeval in končno prepovedal rabo slovenaJtega jezika v upravi, 1923 leta je ukinil vsa slovenska
^ajevna imena in uvedel italijanska, 1928 leta je spro
žali slovenska krstna imena in od 1927 leta dalje slo
venska jfte&inska imena, pri čemer se ni ustavil niti pred
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niti pred spominskimi ploščami ali
e<j0ia£aikt zaslužnih slovenskih mož (uničonje spomenika
^00poait°rja Krabroelava Volariča v Kobaridu, spominske
ploIČe pesniku Simonu Gregorčiču v Rihenberku, spomenika
!pesniku Miroslavu Vilharju v Postojni, doprsnega kipa ma
tematičarja Jurija Vega na pročelju realke v Idriji itd.).
,0 1)25 leta je ukinil poslednji ost-nek alov nakega poaia v j vnih osnovnih 41 h, ukinil ni? je srednje 'ole v
Crorioi in Idriji, popolnoma odpravil slovenski jezik n&
učiteljišču v Tolminu itd. Do konca 1928 leta je razpustil
vsa slovenska društva in do konca 19Jo. leta so prenehali
s
izhajati vsi slovenji časopisi. Tako je bilo slovensko
javno in kulturno življenje pod italijanskim tt zrnom ob
sojeno na pogin.

S* Primorske Slovence je bila izključena vsaka ude
ležba v &e tako centraliziranih oblastnih organih in v 5olш
stvu, razen Če so postali izdajalci lastnega je ika in na
roda.
Fašistični pritisk se je odražal tudi v italijanski
kolonizaciji slovenskih posestev. 1931 leta so vodje trüaIke fašistične stranke izdelali načrt za italijansko zem
ljiško kolonizacijo* V ta namen je bil ustanovljen zavod
wuite per la rinasoita agraria delle Tre Venezie", ki naj
odkupuje od Slovencev in Hrvatov posestva in na njih na
seljuje Italijanske koloniste - in to z očitno namero
Potujčiti slovenski živelj. V Slovenskem rimorju je bilo
okoli 130 posestev. Pregled teh posestev pove, da je ko
lonizacija zajela bolj one kroje, kjer je zemlja dobra in
so v prvi svetovni vojni bili prizadeti, veprav je za
vod dajal posestva načelno samo Italijanom, vendar je pri
.mimivo, da jih ni m og ^ pridobiti za tako siromašne
Predele kot je Baaj^üm planota in Idrijsko*

Fašisti @0 Že pred prihodom na oblast izvajali te~
roriati-na dejanja proti slovenskim ustanovam. Prva velja
akcij» je bila napad na Delavski dom (Gasa dal Popolo) v
Tratu. avgusta 1919# julija 192o pa во sažgali flarodnl dom |
У i'rstu, kjer je bila uničena tudi "Slovenska Čitalnica"
- n»jbo^atejša slovenska knjižnica v ilovenskea Primorju.
Februarja 1321. leta so sežgali tiskamo Italijanskega koaonističnega dnevnika nIl Lavoratore", v kateri se je tu
di tiskal slovenski kociunietični tednik "Delo". Posebno pa
ee je razmahnilo nasilje v letu 1921, ko so bile v Itali
ji arlament&rm volitve.
P&^lstična s konod ;ja je bila sum legalizacija, do
tedanjih fašističnih izgredov, ki so jih tedanje italijan
ske oblasti pripisovale "neodgovornim elementom" in so ostali nekaznovani. Ko je bil po letu 1926 izdan policij
ski zakon in s njim uvedane posebne kasni (nezaupanje, opomin in konfinacija)v so bili irimorskl Slovenci poslani
na razne puste otoke - na Ponzc, Veutotene, Lipare ali ce
lo na Favlgnano, a v času druge svetovne vojne, ko so ti
otoki postali vojaško pomembniv na otok Tremiti v Jadran
skem moi ju.
V istem času je fašistična vlada izdala zakon o
. •
za 'čiti dr: ave, ki za določene prestopke uvaja smrtno
€
kazen in ustanovila posebno sodišče s ade em v Rimu, ki
pa se ^e v primeru izreka smrtne kazni preselilo v dotič
an prefekturo. Od 29o7 oseb, ki jih je do 1935* leta so
dilo to sodilče je bilo I50 Slovencev in Hrvatov, tili
okrog
* čeprav je njih število v Italiji znašalo le
■*•»5 odstotka« Od devet sr.rtnih obsodb Je pet odpadlo
e® 1 Hrvata in 4 Slovence. Prvi tak proces v Julijski
krajini, ki se je zaključil s smrtno obsodbo, je bil
Gortaaov proces oktobra 1929 v Puli. Se naslednje leto

pa J6 prišlo <*o prvega tržaškega procesa, v katerem so bi
li štirje Ulovenci (Bidovec, Marušič, MiloS in Valenčič)
fthgo.l'-.nl na smrt, drugih dvanajst obtožencev pa na skupno €
147 in pol leta zapora. Ustrelitev se Je Izvršila v Bazo
vici , truplu pa so fašisti odvlekli neznano k im. Druga sku
pina 16 obtožencev je bila čez leto in pol obsojena na
skupno 100 let zapora.
Februarja 1932 je posebno sodišče po nedolžnem ob-»
aOiiilo trinajst ml ideničev iz Koprivtiča pri K lu na Go- ^
riškem. Obsojeni so bili na skupaj 330 let ječe.
Fašistično nasilje je rodilo aktivni odpor in v
zvezi s tem зо italijanske oblasti spomladi 1940 ar tira
le večje "tevilo Slovencev v Trstu in na Krasu, katerih
število je do konca leta preseglo številko 300. Knoge od
njih so poslale v koncentracijsko taborišče, ostalo pa
jih je še preko 60, katerim so bili dodani še aretirani
iz Ljubij nske pokrajine. Da bi opravičila svoj napad na
«Jugoslavijo in snekrasila primorsko ljudstvo, ki je bilo
na strani jugoslovnskega osvobodilnega gibanja, je faši
stična Italija pripravila "drugi tržaški proces", ki je
trajal od 2. do 14. decembra 1941. evet obtoženih je bi
lo obsojenih na smrt, od katerih so pet (Tomažič, Los,
Bobek, Ivančič in Vadnal) ustrelili naslednji dan na Opoi*fcšh, ostalim tirim pa spremenili kazen na dosmrtno јебо.
triindvajset obtoženih je bilo obsojenih na 30 let, eden
ea 24 itd., skupno 47 obsojenih na skupaj 978 let ječe,
°d katerih so štirje umrli v ječi ali internaciji.
Fašistično nasilje je že samo po sebi jasno poboi^,
4tavilo primorsko ljudstvo na stran osvobodilnega jugo®lovanskih narodov in v njem okrepilo že čez dvajset let
Utirano nacionalno zavest. Toda tej močni nacionalni

aavosti je manjkal subjektivni činitelj, ki bi jo pretvo
ril v akcijo.
Л ovenaki komunisti v Slovenskem iritaorju so bili
^l^anjeni v Komunistično partijo Italije* Toda ta ni ijaela v tem Č-usu čvrsto zgrajene organizacije, marveč so
feile le skupine komunistov v Trstu, Gorici in okolici ter
ЈвапјЗе skupine, tudi na podeželju* Zveza med njimi je bila
zelo slaba in njihova zgrajenost v splošnem nizka, pose
bej pa organizacije EPI niso imele pravilnega stali§8a
glede reševanja nacionalnega viralanja. Zaradi vaega tega
organizacije EPI nioo mogle pognati korenin med Primorski
mi olovonei. Izjemo po pomeni delo lina TosaaŽISa, ki je
že 1934 leta jostal član EPI in pred grozečo abesinsko
vojno pobegnil v Jugoslavijo, kjer »e je temeljito sezna
nil s Komunistično partijo Jugoslavije. Po neuspelem po
skusu priti med Španske prostovoljce in odslužitvi leot®esečnega vojcškega roka v italijanski vojski je leta
I938 začel delovati v Slovenskem Primorju. Postal je po
budnik in glavni sodelavec ilegalnega protifašističnega
tiska* Proti koncu 193C leta je na sestankih v Otlici in
Koprivi na Krasu ped Tomažičevim vodstvom prišlo do ile
galnega zedinjenja slovenskega dijaStva na protif&3ističfti liniji* To se je razširilo posebno na Kras in na sjiodttjo Vipavsko dolino* £0 je bilo delo v najlepSem teku, je
-iao Tomažič s številnimi sodelavci padel v roke fašistične policije in bil v drugem tržaškem procesu obsojen na
iogoje, v katerih je delal, je označil v svojem
Р1аац tovarišem* *JCo boste analizirali na5e delovanje,
koste gotovo našli ogromno pogre škov, ogromno hib* Toda
^Pustite meni in vsem onim, ki se sedaj borijo proti imtarializmu, ker je паба borba težka in so naše moči Šibke"*
Izguba Pina Tomažiča je bila za osvobodilno giba*3« selo težka* 2 njim in z njegovimi sodelavci, зд 80

fclli ubiti ali pa so jih požrli zapori, so padli vodilni
l»dri iJrl J® osvobodilno gibanje moralo preskrbeti nove kadre.
Odpor proti fašističnemu naöilju je rodil organizaci
jo TIGK (začetnice imen Trst, Istra, Gorica, Reka), ki «o jo
p0 večini oestavljali olovenako-nacionalistično usmerjeni
mladinci iz Sloven&kega Primorja, posebno iz Treta in s Kra
sa ter iz Gorice. Ta tajna in konspirativna organizacija je
kmalu štola preko tisoč mladincev, ki so bili združeni v
trojke in razmnoževala lastne liste. V letih 1927 - lj31 je
izvr ila več sabotažnih akcij, ko pa je začutila začetek bli
žajoče se druge svetovne vojne, je prenehala z akcijami, da
očuva kadre za bodočo akcijo. Ko se je začel osvobodilni boj,
organizacija ni predstavljala takžhe celote, da bi se kot ta
ka lahko vključila vanj, vendar pa to pe vanj vključili njeni
Slani.

Hazmere v vojnih letih 1915 - 1918 in po njih, fa
šistični pritisk in nasilje ter nacionalno zatiranje
so
povzročili emigriranje Primorskih Slovencev iz
Italije.
Tako je bilo pred drugo svetovno vojno samo v Jugoslaviji
okoli 70.000 Hrvatov in Slovencev, ki so emigrirali
iz
*talij#, V Jugoslaviji so se začeli združevati najprej v
društva» ki so bila izključno podpornega in prosvetnega
točaja, ele po prvem tržažikem procesu so začeli pobeg
li obtoženci delati za politično aktivizacljo emigrantov
111 je bil septembra 1931 na kongresu emigrantov v Zagrebu
Ustanovljen "Savez jugoslovenskih emigrantskih udruženja u
^goalaviji”, ki je Že naslednje leto spremenil ime v HSajugoslovenskih emigranata iz Julijske krajine'', ki je

У Sagrrte izd; jal svoje glasilo “Istra* ia h kateremu Je
pris^°Pi i 0 23 društev, njih število pa je do konca leta
1937 naraslo na 36 društev in 7 podružnic.
V
odnosu do Julijske Krajine so eraigrunti sprva кчgtopali stili šče boja za priznanje manjinskih nacionalnih
pravic rlrvatov in Slovencev v Italiji, kmalu pa je del mla
dih intelektualcev začel to vprašanje povezovati z vpraša
njem boja proti fašizmu. Ob vprašanju španske državljanske
vojne se je v organiaaciji začela diferenciacija, ko so
dobili premoč delavci in mladic inteli^enti, ki so takoj
zavzeli protlframkistične stališče. Manj -ima z vodstvom
na čelu je zavzemala nasprotno stališče, a se je sprva
morala umikati (kongres v Slavonskem Brodu 1937 leta). Ko
je napredno krilo pravilno reagiralo n» sporazum Stojadinovia - Ciano in Hitlerjev napad na ehoslovafko, je vod
stvo v prvi polovici 1939 leta zamenjalo urednika in v
listu začelo črtati lastno reakcionarno, oportunistično
amer.
Napredno krilo зе je oddvojilo od vodstva in na po
sebnih konferencah začelo zahtevati sklicanje kongresa.
*Q pa je jugoslovanska vlada konec leta 1940 razpustila
tmigrantakf društva, so se emigranti začeli organizirati
v ilegalna društva in izdajati ilegalna glasila, e v
drugi polovici 1940 leta se je v Sloveniji začelo snovaaje posebne legije emigrantov. Ob napadu Nemčije in ItarÜje na Jugoslavijo je pripravljalni odbor preko ljub
ljanskega radia pozval vse emigrante v prostovoljno legi
jo. Tako se je 8. aprila 1941 v Novem mestu zbrala "Soška
legija". Toda razpad jugoslovanske armade je bil že tako
daleč, da ti prostovoljci niso mogli nikjer poseči v
г‘
«voj dogodkov.

Bapređne emigrante, ki so v oloveniji postali člapj. KommistiČne partije Slovenije, ata centralna foruma
osvobodilnega gibanja v Sloveniji (CK KPS in IGCF) poslaj,f kot prve aktiviste v Slovensko Primorje (brata Kovači
ča iz Mosta na Soči, Anton Velušček iz Ločnika, \ndrej
3rovc iz Bukovega, Jaka tucin iz Cerknega, Franc čopi iz
’easoče, rvla Doogaa iz Ilirske Bistrice, 1'arko Marušič
iz Opatjega sela, Tomo Srejc iz Cerknega, Albin Cotar

iz
Sorice, dr. /0Lel Bebler iz Idrije itd*). Kar velja za po
litične organizatorje OF in KPS, velja tudi za prve partit ne in vojaške poveljnike (Mile p^capan, Prane .rlatiga,
lirko Bračič, u 'an iirjevec itd«), ki so primorski emi
granti ali pa njihovi sinovi.

Za'.etki osvobodilnega gibanja v

lovenskea Irimorju

Irvi organizatorji OF in KPS, ki »ta jih CK KPS in
IGOF avgusta 1941 poslala v Slovensko Primorje, so bili
primorski emigranti brata Oskar in Lev Kovačič ter Anton
Velušček, ki so sestavljali nekdßno pokrajinsko vodstvo
KPS in OF* Prva dva eta delovala v Trstu, Anton Velušček
pa največ v Gorici. Vsi trije so že letu 1941 povezali vse
aktiviste OF, ^i зо delali po posamezni£rcielih ^lovenak*Ü Primorja, bodisi, da so kot bivli emigranti prišli iz
centralne Slovenijo, bodisi, da so somi začeli delati za
Gl* V letu 1941 so se po celem Slovenskem Primorju pojav
ljali aktivisti, ki so organizirali vsak svoje področje,
^ndar pa se vse delo še ne razvija pod vodstvom enega
saaega središča, marveč ?e ponekod v zvezi z £orenjsko,
°®titralno Slovenijo ali aeko* Irav tako se razen nekate
rih iajem le ne razvije trdna organisucijoka mreža terene^ih, r jenskih in okrožnih odborov OP in komitejev KK>,

Vodstvo osvobodilnega gibanja iz skupnega sredi58a
ј_л vzpostavljanj« trdno organizacijske mreže odborov 0?
in komitejev £PS, se je začelo šele v letu 1942, posebno
po konferenci aktivistov 01? iz Slovenskega Primorja na 3k&liiei ("»v.Gora) pri Gorici na veliko noč 6.aprila 1342. ore
di aprila 1242 je postal sekretar Pokrajinskega komiteja
li.j za Primorsko 'fomo Brejc - Lojze, ki ga je CK KPS po
slal iz Gorenjskega. Člana ata bila 'e Anton Velušček - Katovi, ki jo odgovarjal za OP in Jože Lemut - u&Ša,
i;i je odgovarjal za partizanske čete. V neke vrste širši
komite so bili pritegnjeni le -lbin Kovač, mdreJ Kumar,
Albin čotar in arko 2 aru'ič - Blaž. V neposredni bliži
ni Gorice, na Aj"eviel — je poleti 1J42 sia^ela delati pr
va ciklostilna tehnika, v kateri je bila tiskana prva šte
vilka "KapreJa'1, nekaj tovilk ‘'Slovenskega poročevalca”
in nekaj brošur. Manj ;a tehnika je nekaj .asa delala tudi
v Brdih.
To poglobljeno in raz irjcno delo s strani pokrajin

skega vodstva ge jo jasno odražalo v delu ^osamesnih podre
vnin aktivistov v pokrajini.
Osvobodilno gibanje se Je najbolj razmahnilo na Sredajam rimorskem, posebno na Gori Ikom, Vipavskem in Krasu.
Že leta 1941 je nastalo močno središče osvobodilnega
gibanja v lienčah, kjer so bili komunisti precej močni (Ansel Kodrič, Jožef Volk, Milo Vi?intin) in Že od 1932 leta
**eli lastno tehniko. Ге poleti 1941 sta bili tu pokrajinSJti - nfarenci, na kateri so bili navzoči komunisti iz bliž
jih predelov. I>iad najvažnejšimi sklepi Je sklop o nabira
nju in spravljanju hrane in orožja, organiziranju ilegal^ tehnik itd. V okolici Gorice jo bila spoaladi 1942 pred aktivna mladina, ki je Izdajala letake in izvajala manj*• akcijo.

V «gornji Vipavski dolini j* prav tako že leta 1941
ßtimoiniciativno delala skupina organizatorjev OF v Podra
gi (France Hrib — Grča, Ione Medved in iranc Lavrenčič —
* Grenki)# ki so vzpostavili prve zveze s Pivlko četo in
orga«i*atorji OF. Poleg te skupine so bili aktivisti 3e
v Vipavi (Ivo Kosovel - Sergente, Ivan Mohorčič — Tiger,
peter Kovač — Pekač, Pepca *idanek - Zmagoslava, Avgust
Perhavec itd.). Zvezo med njiai vzdržuje in jih vodi Jo
ge Lemut - Sa*»a, ki je Že avgusta 1941 prilel na to področ
je. Sredi leta 1942 je skoraj pred vrati Ooriee cela vrsta
množičnih sestankov OF (Voljčja draga, Vogersko, Prvačina,
Ozeljan in Vitovlje), na katerih se pripravlja odhod v par
tizane, zlasti letnik 1923, ki &a italijamski faäizem vpoklicuje v vojsko. Prav na tem področju je poleti nastal
prvi primorski partizanski bataljon.
Tudi Kras, kjer je delal Avgust uugulin - Kake, je
bil 'e v letu 1941 precej zajet v Osvobodilni fronti. Ko
nec leta je bil ta predel razdeljen an pet področij, od
knterih je vsako imelo poleg sekretarja in vojaškega re
ferenta tudi povej jnika za mladino. Tako je nastalo 14
popolnih in C nepopolnih odborov OF in več mladinskih
skupin, od katerih je zavzemala posebno mesto Mladinska
skupina Antona ’
Hbelje - Stjenke iz f?omaöevice, ki je &e
V letu 1941 izvajala sabotažne akcije, posebno aktivnost
Pa je pokazala v prvomajskih akcijah 1942 leta. 3 Krasa
m M
• v maju in juniju^ od lo v partizane čez 5o .nladincev,
čemu? so sledile sovražniecve repres&lije* v avgustu pa
4* uspešno delo zavrla izdaja in aretacije, ki so ji sle
dile*
V
Brdih je im 1941 leta delal Andrej Komar, vendar
delo oSivelo lele v zgodnji pomladi 1942, ko so se
*P*lla postavljali х>гчА odbori OF in ko so zajeli Brda

množični sestanki (Šmartno, Нш, Njivice, Kojsko, Figovec,
trstje)* iosebno delovna je bila mladina, ki je za 1 » maj
ragbila okna fašistične Sole v Vederjanu, sežgala Mussoli
nijeve in kraljeve slike itd., v maju odvzela oblastem 37
glav živine, določene za obvezno oddajo itd. Naslednji meeeo so 9 9 s*8«le aretacije, posebno v Ko jeke», kipa so
oile bre-4 težjih posledic za osvobodilno gibanj«.
Močno srediŠče osvobodilnega gibanja je nastalo
aa Tolminskem, kjer so komunisti iz kroga bivšega komu
nističnega poslanca Jožeta J.;rebrni?$a in bivši člani or
ganizacije TIGR (Oskar 'avli - Medved in Albin Kovač)
nftSli zveze z Gorenjsko, odkoder so dobivali propagand
no gradivo.
Tudi na Cerkljanskem je že poleti 1341 začel z delon Jaka tuein - Cvetko, ki je pri%l iz Gorenjskega in
kateremu se je septembra pridružil še /Kdre j Brovč - Jan
ko Baški, ki je delal v 3arki grapi in nato razširil svo
je delovno področje 4 9 na 'entviško planoto. Glavni sode
lavci so bili mladinci (koritnica, Kojca, Kneža, Zarakovee
itd.). Jelo se je razvijalo dobro vse do provale, ki se
je začela oktobra 1942 in je pobrala okrog 120 terenskih
aktivistov. fe septembra 1942 pa je s tega področja odšlo
7 mladincev v Šolsko taborišče na Obloškem vrhu, ki je do
Sconoa oktobra poalalo v Gregorčičev bataljon preko 40 par
tizanov.

/■« v 1942. letu je bil za Severno Primorsko ustanov
ljen Okrožni odbor OF, katerega sekretar je postal Albin
*°vač - Jaka, člani pa Andrej iirovč (za Baško grapo), Ja** tucin (za Cerkljansko), Oskar 'avli in Ferdo Kravanjaikalar (za Tolminsko) ter Ivan Tolmin-(za Idrijo).
Manj široko se i*azvija osvobodilno gibanje na Južixlmo. skem.

?*
1941 je bil poslan v okolico Ilirsko Biatrl
. domačin Ervin lolgan, ii je tu ustanovil nekaj odborov
Qf, septembra 1941 pa je sem pripeljal prvo primorsko par
tizansko skupino, ki je organizirala teren med Ilirsko Bi
stri»0 in Branico na iCrasu. Prvi domačini - Hudi Kalc in
jiton Dolgan na področ ju Ilirske Bistrice ter Jo?.e Zidar
i2 Brkinov, so kmalu n&51i zvezo z Lo%o dolino in з irvitako Istro.
V
Slovenski Istri so prvi začetki OP zvezani z deХви Oskarja Kovačiča, ki je dobil simpatizerje .redvsem
v Ilavjah pri К0Р***Ц kjer je bil v pozni jeseni 1941 uetanovlj' n ?:« neka iniciativni odbor GF za Slovensko
Istro, ki pa Je bil kmalu (januarja 1942) razbit, ko so
ga fašisti zalotili na sestanku. Organizacija je bila
zato razbita vse do prihoda Darka Maruliča.
živahno je bilo delo v Trstu, kjer sta 1941 dela
la brata Kovačiča in n&lla v domačinki Zori Perello dobro
лоб. Tu je v "via Mazzini" kmalu začeli delati clklostilna tehnika, ki je rzmnoSevala letake in ponatidcovala
иslovenskega poročevalca**. Tako so se celo v času "drugea tr&aafkega procesa** 7 .decembra 1941 pojavili na zastra
ženih ulicah protifašistični letaki. Policija v Trstu je
aapela vse sile, da zaduši osvobodilno gifeanje« Hes se Ji
J® 1 .januarja 194Л»posrečilo aretir ti brata Kovačiča,
aretirana je bila v tem času tudi Zora Perello, zato je
l5.iebruarja prijel v Trst Darko Iaru'16, kmalu za njim
"«e Albin Čotar - Karel. aelo v Trstu je zopet zaZive*°i Čeprav pod težkimi okolnostmi, ker se je ustanovil
1^1 Jevški generalni inspektorat javne varnosti za Julijelco krajino, v katerem je divjal prosluli sadist Colotti.
P*l*ti je Darko Marušič komaj u^el policiji, mnogi pa so
^ vadli v kremplje, V tem času se je vrnil iz :eke doma-

glft POP* Udovič - Kino in sodeloval z Darkom MaruSičem.
je kmalu navezal etike z Italijanskimi aktivisti pri
SV,Jakoba in v 'kednju. uObil je tudi zvezo s skupino
julijanskih komunistov* ki pa 'e ni bila voljna preiti
v akcijo, Sad EarušiČavega dela med italijanskimi antifa
šisti j« pa bila "Fraatelanza operaia" (Delavstvo brat
stvo)» v kateri so se zbirali protifašisti obeh narodnogti in ki je pozneje izdajala celo svoj ilegalni liet in
letake. Decembra 1942 je bil ustanovljen Okrožni odbor
CF za Trst, katerega sekretar je postal Pepi Udovič. T
mesecu je dosegla OF v Tratu visok spon, saj je 'tela okrog 30 terenskih odborov OF.
te»

Tako je konec leta 1942 osvobodilno gibanje zajelo
vse Slovensko Primorje. Medtem, ko ae v nekaterih predelih
le komaj pojavljajo prvi aktivisti, pa se drugod ustanav
ljajo že prvi okrožni odbori OF in komiteji KPS (Gorica,
Kras, Severno Frimorsko in Trst), vendar pa organizacija
v splolnem sloni *e na sisteima^zaupnikov", ki gredo od va
si do vasi i»5ejo,simpatizerje in ustanavljajo terenske
odbore CF, katerih število je do avgusta 1942 naraslo na
loo.
Laa izmad glavnih okolnosti za pospešeno politißno delo v slovenskem Primorju je bila ta, da tu ni bilo
organiziranih meščanskih strank in da je fašistični pri
tisk potisnil slovensko duhovIčino v vrste ljudskih mno
žic. Zato v nasprotju s centralno Slovenijo tudi ni bilo
tako trdnih temeljev za organiziranje domače kontrarevo
lucije, pa tudi bodstva OF ne poznajo formalne koalicije.

Začetki partizanske vojske v Slovenskem Primorja
Eazvoj partizanske vojake v Slovenskem Primorju
p nekaj časa zaostajal atrazvGjem v centralni Sloveniji.
Osnovni vzrok tema je v odsotnosti mlajših letnikov« ki
jili J« fašizem mobiliziral v italijansko vojsko, nadalje
r pomanjkanju orožja in streliva (v centralni Sloveniji
a0 se namreč prve partizanske čete oboroževale predvsem
a orožjem, ki ga je odvrgla stara jugoslovanska vojaka)
in v pomanjkanju poveljniškega kadra* Zato Je Glavno po
veljstvo narodno-osvobodilne vojske Slovenije v prvih
dveh letih osvobodilnega boja s po "iljanJem skupin in
orožja pomagalo pri organiziranju osvobodilne vojske v
slovenskem Primorju*
Prva partizanska četa v Slovenskem Primorju je
bila Pivska četa, ki jo Je Ervin Uolgan sredi septem
bra 1941 privedel v Slovensko Primorje in Je delovala
aa področju Pivke,Brkinov, Krasa in Vipavske doline in
isvedla več uspelih diverzantskih akcij (napad na teleznico "entpeter - Ilirska Bistrica, napad na postojanko
Prem, napad na bunker pri Štanjelu 3*2*1942)* Zato je po
veljnik Videmskega vojnega področja (Pifesa teritoriale
di Udine) izvrlil čiščenje, pred katerim pa se Je četa
uspešno izmikala* Za tem Je pustil na terenu deset od
delkov vojske, generalni inspektor policije Politto pa
je osnoval tri posebne oddelke policijskih agentov in
karabinjerjev za iskanje partizanov*
£e poleti I94I so se po Krasu zbirale skupine
•mladincev, od katerih je bila najaktivnejša Kraška mla
dinska skupina iz Tomačevici, ki je pod vodstvom Antona ^
-jibeljc - Stjenke,/ iavedla več sabotažnih akcij*
Tudi na Severnem Primorskem so že pozimi 1941 I942 videli prve partizane* I* Poljanske doline se Je

numroč umaknila na Cerkijanako in Idrijsko četica gorenjgjrth partizanov, ki je tu našla simpatijo primorskega ljud
stva*
Pozimi 1941 • 1942 sta se preko me je skušali probi
ti dve četiei - četica, ki jo je vodil Primorec Mile Špa
capan - Igor, ki je pri 'la do Črnega vrha nad Idrijo in
Četica, ki jo je vodil 3t&ne Kovač - Smeli, ki je pri'la
do Ilirske Bistrice* Obe 3ta se zaradi ovir, v prvi vr
eti zaradi snega in araza torali vrniti.
Konec marca 1942 je prišla v Slovensko Primorje no
ra četa iz bataljona "Ljube 'ercer ja* pod poveljstvom Mi
leta ^расаршвц &.Х je stela 2o mož in prinesla s seboj pre
cej orožja in streliva sa domačine. Svoj ognjeni krst j*
epr-jela v borbi na Nanosu lo. aprila 1942.
Italijanska vojska je obkolila Nanos in napravila
več obročev okrog Pivške in Ipaeapanove čete, ki sta se
ves dan borili proti več kot desetkratni premoči (53 par
tizanov proti 60 vojakom in loo karabinjerjem). Partizani
eo se prebili po skupinah - v celoti se je reSil le vođ
Janka Pregla - Tojka. Padlo je pet partizanov, 9 je bilo ©
ujetih, Italijani so imeli 4 mrtve in 4 ranjene. Posledi
ca tega boja je bila, da je ujete partizane posebno so
dišče v Rimu. obsodilo na smrt, nekaj pa na 30 let ječe,
na drugi strani pa je vrsta občin na Krasu dobila poli
cijsko uro, povečalo se je tudi število posebnih oddel
kov karabinjerjev in policije.
Po boju na Nanosu sta se partizanski četi reorgasirali, narastli in prešli v nove napade. Pivška četa
>c je odislej nazivala Brkinska četa in se premaknila na
Področje Snežnika in konec maja 1942 postala V.četa Zi
danškovega bataljona. Nekaj borcev te čete pod vodstvom

r-ynpa Brozina - Slovana pa Je odälo na Maäun, kjer so bi^ v juniju 1942 napadeni« V boju ao ubili 6 sovražnih vo

jakov in se umaknili na Planik v Hrvaško Istro, kjer so
formirali istrsko četo.
Brkinska četa Je pod vodstvom Karla Masla izvedla
уеб uspešnih akcij. Tako Je 16.maja razorožila postojan
ko ob progi pri Bukovici, kjer je zajela dva oficirja in
7 vojakov, 4.junija je napadla postojanko Mereče, kjer je
zaplenila orožje, a ujetnike izpustila. Kakšne simpatije
je uživala ta četa med prebivalstvom govori poročilo se
kretarja fašistične stranke v Keki Gennunzia Servidorijat
*91 nobenega dvoma o sodelovanju slovenskega pre

bivalstva teh krajev z uporniki...Sovraštvo Slovencev iz
teh vasi je očitno. Kmetje v Vodicah lfmaja niso delali
in na ta komunistični praznik šobili svečano oblečeni.
V Ilirski Bistrici so mladeniči, ko so bili nedavno po
klicani na nabor, v obleki z okraski in raznobarvnimi
vrvicami, šli ob zvokih ustne harmonike iz gostilne v go
stilno,
vpili, kričali in peli slovenske pesmi."
F** f
Prefekt reške province Temietocle Testa je nato 31.
Даја ukazal požgati Mrzle Vodice, v začetku junija pa še
»edem vasi v okolici Ilirske Bistrice (Kilovče, Pristava,
Zgci-nje in Spodnje Bitnje, Ratečevo brdo. Mereče in Podstenje), 24 ljudi ustreliti, 5 obesiti, 462 pa odgnati.
Kljub temu, da je bila Četa stalno zasledovana in
^С^п«јапа je bila v stalnih napadih. 15*julija je napadvojački kamijon na Miloni, kjer so imeli Italijani 4
***tve in. 11 ranjenih, nato je napadla kamijonp ki je peIjal p0 drva na Snežnik. Padlo je 12 vojakov, 6 pa jih je (T)
*1© ranjenih. 29*julija je bila v boju pri Preložah, od^Зег ae je nato umaknila v Istro, kjer je zaradi neugod-

jjegti tei-ena pretrpela precejanje isgabe.ic vrnitvi v ürki&e je bila oktobra 1942 ukinjena, borci pa razporejeni v
^o-lki odred*
V«f$«Sica Seta pa je po proboju na Hanosu bila reorgexilzirtmo. in iz aj« ata po okrepitvi nastali Prva Vipav
ca Seta pod poveljstvom Martina Greifa - Budija in !Drug* Vipavska četa ped peveljstvdm Milet» §p*capana. V tim
Casu se je ustanovila tudi Tolminska Seta*
Najbolj je bila aktivna Prva Vipaveka Seta, ki je
predvsem prego.iijala gozdno milico in oglarje v Trnovske®
gozdu, pa tuđi ierabinerake patrole. Tako je 21* julija 1942
na;*dl* koaljon na Nanosu, kje* ata padla 2 oficirja, po
doficir in pet vojakov* četa se je nspeSno izmaknila vsem
napadom moSnajlega aov ašnika, zaradi Sesar se je ta zna
šal nad civilnim prebivalstvom (8,avgU3ta 1942 požig vasi
Ustje na Gori tkem)«
Tudi Kraška mladinska skupina pod vodstvom Antona
Hbel je — Stjenke se ja v tem Saau organizirala po voja**ko in izvedla uspe’
Sne rirvoraajske akcije. V vgustu se je
preimenovala v minerski vod, 2o*septeatra 1942 pa v Kraško

i 5eto,

Spomladi 1942 se je ustanovila tudi .Briška Seta,
fcl je taborila pod Sebalarjem nad Vrbovijami in juaija
vzpostavila zvezo z Irugo vipavsko Sete, Sredi julija je
doživela močnejše zasledovanje, z« L-o se je premaknila na
levi breg SoSe.
Vse te prve partizanske Sete so bile sicer udarne,
*°da mlo^tevilne in brez zveze ter nadrejenega povelj•tva. Zato bi so po nacrtu Glavnega poveljstva narodno
osvobodilne vojske Slovenije moral v III* grupi odredov
Uat aoviti tudi Primorski odred* Konec julija 1942 se je
P **ji ustanovil iz prostovoljcev Irimoraki bataljon pod

I oV£xjatvom Slavka Smelija - Staneta Kovača, ki je Stel
^ o g 60 mož. 3ataljon je rea prekoračil bivlo jugoslovan^ 0-italijanako »e jo, a je bil 23.julija pri Prelogah napade»- V bojih je padel komandant bataljona, borci pa so
# po skupinah prebili nazaj čez majo. Vzrok neuspelemu
pohodu je bil v tem, da se je ravno ta čas vrSila močna
italiјвдока ofenziva in je bil obmejni pae močno zavaro
val*
že pred veliko italijansko ofenzivo, ki je zajela
Notranjsko in dolenjsko (od 16.julija do 4. no
vembra 1942) je Ministrstvo vojske 5.junija ustanovilo v
Trstu. XXIII. Armadni zbor, ki ima nelogo, da "vakladi in
vodi operacije proti upornikom, ki delujejo na ozemlju trSaSkega in vidcriškega vojnega odročja". Armadnemu zboru
pod poveljstvom generala Ferrera чо bili podrejeni oddel
ki graničarjev (Ouardia đella frontiera) tr£a5ksga in vidc&skega vojnega področja in diviziji иVeneto" in "Tlovara". ({£)
aloven3ko Primorje in Istro je general Ferrero razdelil v
tri pasove. Prvi j<s bil deset kilometrov lirok pas ob bivSi jugoslovansko * italijanski meji, ki je bil dodeljen
predvsem

graničarjem, da preprečijo prodor partizanskih sil iz
ljubljanske pokrajine, rogi - zaporni pas, ki jo zajemal
Tolminsko na levam brvgu Soče, Trnovski gozd, zgornjo Vi
pavsko dolino in Brkine, je bil dodeljen obema divizijama.
V tretjem pasu, ki je zavzemal ostali del takoimenovone Ju
lijske krajine, naj bi vojska sodelovala samo po potrebi ali
pa бе bi to zaitevula politična oblast. V več okro?nicahje
4 1o ukazal in svetoval, kako naj podrejene enote uničuje—
^Luporalke in pristale OF. Te so res samo od srede junija
do konca avgusta 1942 izvedle nad dvajset večjih ali ma—
čiščenj, ki 3© bile več ali manj posledica ofenzivnadekvnosti prvih partizanskih čet.

Ministrstvo vojake je iefcočasno e XXIII* armaaniia
aborom v Trata uatanovilo tudi Kr&ljevaki generalni inspektorat javne varnosti za Julijsko krajino ("lapettorato Geftfcrale dl pubblica sicurezza per la Venezia Oulla"), ki ga
je vodil generalni inšpektor G.Guelli in začel z delom §eIq v drugi polovici julija 1942* Njegova osnovna naloga je
Uila voaatvo letečih oddelkov (nuclei moblli), ki bo bili
e&atavljeni iz agentov javne varnoati in karabinjerjev in
lei jih je nekaj osnoval že sam general Polito«'ko je bil
februarja 1942 v Tratu, «Jihova cenovna n loga je bila
epr-mljati delo up rnikov in pristašev OF« iskati sumlji
ve elfciaente, okrepiti varnost posebno ob mejah in v ta namen dobiti zanesljive obveščevalce* Steli ao do 5o mož« ki
jili je vodil oficir ali mareaciallo« večina njih pa je bila
ustanovljena poleti 1942 leta.
Vsa čiščenja, ki so jih izvedle enote XXIII* arkad
nega zbora in leteči oddelki Kraljevskega inspektorata jav
ne varnosti za Julijsko Krajino, so bila v glavnem neuspehna, kar je priznal sam general Ferrero 1 7 *decembra 1942,
ko je zapisal« da ao uporniške tolpe postale "ŠtevilnejSe
I
'i..
in drznejše v napadih in to zaradi priliva novincev11 in
zaradi "prisvojenega orožja".
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Neuspeh Italijanskih akcij pa najlepše kaže ustano
vite bataljona " imonaOr^gorčiča"« ki ae je ustanovil lo.
avguata 1942 nad Vitovljani v Vipavski dolini pod povelj
stvom komandanta Jožeta Lemuta in politkomisarja Martina
ßreifa. Ob ustanovitvi so bilo navzoče samo tri Sete — Prin Jraf vipavska četa in fol&inaka četa. SriSko-Drkinčeta in Kraška Četa nista mogli priapeti na odrejeno
**eto in ota ostali izven sestava bataljona. Vse tri čete
Vfcaljona "Simona Gregorčiča” so takoj od^tl vsaka na svo«• področje. Kmalu ae je ustanovila nova četa in Iruga vi-

.

Parska četa pod vodstvo» Janiča Premrla - Vojka ae je preime

I

noval0 v Tretjo vipavsko četo. 17.avgusta 1942 je bataljon
fgtdela huda nesreča, ko je pri Kromberku padel njegov koraan(itittt Jofee Lemut — Sasa. Hovi komandant je postal Kartin
greif» politkomisar pa Mile 'Špacapan,
I# v tem Sasu »o se partizani ojavili tudi v BeneSki
gioveaiji* 12*nvgusta so že bili v Livku, c£.avgusta pa v va
si Preka, kjer m oglarjem preprečili delo. 29*septombra je
okrog 7o partiBanov z avtomatičnim orožjem obsftralj,evalo ka"-o loct jo v Podreki, trni ilo avtobus nad :odi-eko
in raprotnim in dom "Dopolavore" v starem mlinu. 1 3 .novembra
je bil spopad pri Starem mlinu, 1 .decembra 1942 pa spopad s
8rnosrajčniki pri Bodigoju v okolici Praprotna itd. Vse te
akcije so izzvale čiluenja, ki pa so bila neuspešna in pa ustanovitev karabinjerske postaje v I’raprotnem v začetku de
cembru 1942.
Komanda Videmskega vojnega področja je £e konec fvgu»ta 1942 predlagala, da bi ae pod vodstvom fašistične milice
iwtanovila protikomunistična milica iz domačinov, kakor se
Je v tem oasu ustanavljala v ljubljanski pokrajini. Toda ita
lijanske oblasti niso v tem oziru storile ničesar, ker niso
hotele priznati, da strne nimajo dovolj sil, da bi uničile ufcoraike.
Tako so v tem obdobju partizanske unoto zajelo vse o*«alj0 Slovenskega Primorja in .Seneko Slovenijo in ustvari
le
pj-vi primorski bataljon, ki so ga sestavljali doeači• Toda vojaško - organizacijski razvoj osvobodilnega boja
Г
vedno zaostajal sa onim v oentralni Sloveniji, kjer so
F tem Času bili i:e odredi, združeni v grupe odredov ia so se
netivijale že prve brigade.

B. Mazmah v letu 1943
Hazmah osvobodilnega gibanja po I.aokrajinaki partij
ci konferenci in I« poicrujinakcmu ..lenomu OF za Primorsko l0 obdobje jo za vojalki in politični razvoj osvobodilnega
>ibaaja v slovenskem Primorju silno va&no, saj mu je dalo oB0 lirlno in intenzivnost, ki ^u je bila potrebna* da ob do
godku, kakr§en j© bil kapitulacija Italija, kvalitativno pre
rase v novo obliko boja « da vzplamti v sploSen oborožen upor
primorskega ljudstva proti nacionalnemu in socialnemu »atira
nju.
Z razširitvijo odborov OF se osvobodilno gibanje v tem
Sasu razälrl na vse predele Slovenskega Primorja in že prod
kapitulacijo Italije nikjer več ne predstavlja začetkov ali
zeapniIkega sistema, m rveČ Že trdno organizirano celoto vse
"Uh
od terenskih preko r jonskih in okrožnih odborov OP -vae do Po
krajinskega odbora OP za Primorsko.
V
ta čas spada končno x® ustanovitev samostojnih mno
žičnih organizacij v okviru Osvobodilne fronte, to se pravi
Zveze slovenske mladine in Slovenske protifašistične Ženske
zveze.
Lelo organizacij KPS in odborov OP se je v tem času
izvijalo na oenovi sklepov I. pokr jlnake :artijake konfeдмигако, kl ae je vrSila l.in 2.decembra 1942
blizu iihsnberka (danes Branik) v Vipavski d lini ob udeleS16 delegatov. Ге novembra 1942 sta CK KPS in Glavno po
veljstvo slovenskih partizanskih čet poslala v Slovensko
^imarj* idrijskega rojaka dr. Alela Beblerja - Primoža
Etnika, ki je bil ins traktor CK EPS.
iionforv nca je pretresala vsa pereča vprašanja par
mskih or^nizaclj in osvobodilnega boja v Slovenskem Pri-
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iвог4а
<
3® P° đTa d3Di trajajoči temeljiti diskusiji ob zajačini sprejela resolucijo, ki je pred partijske org nizaciјв postavila naloge t dviganje narodno-osvobodilnega gibanja
do aplo^ae vstaje, za kar naj se odpro vrata v Partijo in
dvig ideološke ravni njenih Članov. Glede Osvobodilne fronte
je ugotovila, da “doživlja na Primorskem vätric s poletom nac*
rodno-osvobodilnega gibanja snaten organizacijski razmah” in
ja »velikanska večina ljudstva simpatizira z OF in ae vklju
čuje v delo". Zaradi premajhnega 'tevila aktivistov in njihcvega s^uSČunja v podrobno delo, ni bilo mogoče vsega prebi
valstva zajeti v organizacije OF, Zato je postavila nalogo,
đa je treba k delu pritegniti zaveznike in sodelavce ter
jih vmgojiti k samostojnemu delu. Glede osvobodilne vojske
je postavila "poleg rekrutacijs v partizane kot trenutno glav
no udarno nalogo zgraditi ranoMčno rezervno i>artizansko vojeko kot prvo stopnjo k množični partizanski vojski”, pri če
mer je miSijeno ustanavljanje čet Marodne zaščite« Končno je
postavila -e nalogo "delati mod italijansko narodno manjšino
na Primorskem in med italijanskim vojaštvom".
V
januarju 1943 ao »e že zabeli kazati uspehi konferen
ce. Ker je ta ođprla naširoko vrata za vstop v Partijo, se je
Številčno stanje KPS v Glovenskem Iriaorju do srede januarja
1H4 v primeri z avgustom 1942 povečalo skoraj za 2oo odstot
kov (103*285). V istem času so obstajali dvo in tročlanski
komiteji le v Irstu, na Krasu, na Vipavskem, v Tolminu in v
Erdih. V ostalih okrožjih pa je bil le po en aktivist, ki ga
je PK £p3 za irimorsko tam, kjer je bilo Že kaj članov KPS,

iSnoval sekretarja, drugod pa zaupnika, Naglo se jo začela
i zdirjati tuai mreža terenakih odborov OP. Kedtem, ko so
^ j obstajali politično obdelani otoki, med njimi pa obsež116451 neobdelani pasovi, se je po tej konferenci ravno v teh,
t3fej neobdelanih pasovih, začela naglo razširjati mreža tereiv-

jfcjü odborov OF.
Tudi druge nalogo, ki jih Je postavila konferenca so
v tem času že izvajale, posebno pa Se r«krutacija primor
jih mladeničev, ki jih je faSizean i« nameraval vpklicati.
jako eo partizanske enote do konca februarja 1943 samo ▼ Gori5kem okrožju zbrale okoli dve sto novincev, v vseh okrož
jih pa do kapitulacije Italije celo okrog tisoč pet sto.
Važna vzpodbuda za aktivnost kmečkega prebivalstva v
OF so bile kmečke konference, ki so bile Januarja 1943. Raz
pravljale »o o problemih na podeželju in sprejele ustrezne
ukrepe. Tako so npr. v GorlSkea okrožju vse kmečke konferen
ce zahtevale razdelitev veleposest ilke zemlje ne glede na
veleposestnikovo narodnost. Povsod je bila odklonjena obvez
na oddaja pridelkov tujemu režimu in postavljeni predlogi za
modernizacijo poljedelstva. Ha konferencah v dolini Bače so
kmetje zahtevali izgon vseh tujcev, tako javnih uslu bencev
kot tujih posestnikov, ki so na posestvih pregnanih slovenskih
rodoljubov, odstranitev vseh zakonov in odredb, ki smrdijo po
fašizmu itd. Kmetce z Vipavskega so zahtevali razveljavitev
vneh nakupov s strani družbe "Ente per la rinasoita agraria
delle Tree Venesie*, razlastitev tujih veleposestnikov in
razdelitev zemlje malim kmetom, črtanje vseh zaostalih dav
kov, državnih dolgov itd. Povsod so kmetje pozdravljali odlok
IOOF iz spomladi 1942 o razlastitvi veleposestnikov okupator
jih narodnosti in narodnih izdajalcev.
V
»aCetku leta 1943 je Poverjeništvo IOOF za Primorsko
oklenilo vzpostaviti Pokrajinski odbor OF za Primorsko. V ta
ttsmen se Je 14 »februarja 1943 v Lokah pri Kromberku seSla konHrenca delegatov OF iz vseh okrožij. Ta se je konstituirala
* Pokrajinski plenum OF za Primorsko in ob zaključku spreje
la važno r solucijo, v kateri je obsodila staro "narodno" voda%Vo in ugotovila, da program OF, ki ga vsebujejo njene temelj-

točke in politika Iavr 'nega odbora OF v celoti ustrezata
interesa in eljam primorskih množic* Jugoslovanski begunski
ivladi v Londonu Je odrekla pravico zas topati Primorske Slorenče pred evetom in poudarila, da je z& bodočnost sloven
^0

skega naroda odločilnega pomena oioč njegove partizansko voj
ake ter da so napredne in svobodoljubne sile v italijanskem
narodu prirodne zaveznice slovenskega narodno-osvobodilnega
o
gibanja in jih je za*-to treba krepiti*
i
Pomen prvega Primorskega •pokrajinskega plenuma OF
je
4
■■
-'
dr. Al*S Bebler ocenil v članku "Edina pot k osvobojenju
primorske* (irlmorski poročevalec I*, kjer pravi, da je kon
ferenca OF pravilno tolmačila potrebo in željo ljudstva, ko
Je nazadnjaško politiko meščanskih politikov "zavrgla kot
pogubno in potrdila, da je tudi za nas Primorce edina regitev narodne politike - politika OF. ? tem, da je konferenca
ugotovila gornja dejstva in v imenu vsega primorskega ljud
stva izpričala svojo zvestobo novemu narodnemu vodstvu Iz/ršnemu odboru OF - je prva velika pomembnost pokrajinske
konference.
ruga pomembnost februarske jiokr Jinske konference je
v tem, da se je konstituirala v stalen organ, v Primorski po
krajinski plenum Osvobodilne fronte ...
Tretja pomembnost konference pa je v tem, da jo sama
döla vzgled novih odnosajev do naših najbli? jih zaveznikov - do Italijanskih protifašistov. Med delegati je bil tudi de*eeat italijanskih protifašističnih or&ganizucij med primor■kini Italijani, to je tistih organizacij, ki podpiurajo nag
°*vobodilni boj in posebno naše primorsko partizane. Ta dele*** je bil sprejet v ;lenum kot predstavnik italijanske narodaaujšine na slovenskem Primorskem...*

slovenski ш '.canski krogi v Slovenskem Primorju so so
gutili a to obsodbo prizadeti« ni jim pa 31o v габл tudi sodolovunje z naprednim- Italijani, toda po drugi strani je bi
lo opaaiti H,n>cjo razboritost delovnih množic*'*
Spomladi 1943 ata ae Pokrajinski komite KPS in Pokra
jinski odbor 01 za Primorsko bavila predvsem z organizacijo in
-robleai vojake, saj ata se v tem času bili ustanovili prvi
dve primorski brigadi, s prebujanjem politične navesti Bene
ških Slovencev, z ustanavljanjem samostojnih množičnih orga
nizacij v okviru OP - Zveze slovensko mladine in Slovenske
protifašistične ženske zveze, z organiziranjem Varnostno -dve^evalne službe, z vzpostavljanjem neposrednih stikov z zapad
nim! zavezniki itd., poleti pa Шш posebej s pripravljanjem or
ganizacij in množic na kapitulacijo Italijanske vojske.
Pri reševanju vseh teh problemov sta oba foruma želt;
lepe uspehe, s j je CK КГЗ 2o,junija 1943 takole ocenil do
tedanje delo v Slovenskem Irimorju:
"Na?la ocena rezultatov dosedanjega dela na Primorskem
je na. ladnja:
a) Uspala mobilizacija predstavlja brez dvoma največji
rezultat dosedanjega osvobodilnega boja Primorskih Slovencev?
politična in organizacijska linija te mobilizacije je bila v
•enovnem popolnoma pravilna$
b) v političnem pogledu je Slovensko Primorje trenutno
brez dvoma pridobljeno za Osvobodilno fronto\ razveseljivo je
tudi dejstvo, da pooestrene represalije okupatorja niso mogle
vrniti ljudskih množic politično od Osvobodilne fronte, čePrav ao marsikje povzročile prečejlen preplah in pasivizacijo..•"
Ta pozitivna ocena dela v Slovenskem Primorju je vse^ o r pravilna, saj se v tem čaau odvija prodiranja organiza-

ejj KPS la OF r 3iri.no, to ве pravi, vse bolj množično za
jemanje primorskega ljudstva v osvobodilni boj. Medtem, ko
s0 npr* v letu 1942 bila samo Se Štiri okrožja (Severna
primorska, Gorica, Kras in Trst), Je spomladi 1944 z odpra
vo sistema "zaupnikov" in z usmeritvijo političnega dela
ga tista področja, ki so do leta 1943 ostala v glavnem Se
nerazvita* narastlo njih število na 15 , V prvi polovici
leta 1943 je bila akcija vodilnih organov osvobodilnega gi
banja v Slovenskem Primorju usmerjena v tri smeri: 1» raz
vijati na višjo stopnjo ln utrjevati če obstoječe institu
cije osvobodilnega gibanja, t.j. političnih organizacij in
vojske, 2 . razviti osvobodilno gibanje v onih narodnoetnonlovenskih predelih, ki so bila zaostala z razvojem osvobo
dilnega boja (Istra,Trbiž, Benečija in Rezlja) in 3 . razviti
politično akcijo za nastanek ln razvoj osvobodilnega gibanja
v mestih Trst, Tržič in Gorica ter v sosednji Furlaniji,
Na prvi partijski konferenci izvršena razdelitev Slo
venskega Primorja na tri področja* Sever, Center in Jug, se
ni trajno obdržala, število okrožij je naraslo do take mere,
da so bili potrebni višji organi in tako so bili v zgodnji
pomladi 1943 določeni tije okrajnl komiteti KPS in aioer
*a 3aver, Center in Jug. Ta organizacija se je obdržala
tja do avgusta 1943» ko so bili okrajni komiteti ukinje
ni in so se majhna okrožja združila v večja.
Ker delegati KPS iz Severne.®» Primorske niso bili nav
zoči na prvi pokrajinski partijski konferenci, so imeli 22.
ia 23*decembra 1942 posebno partijsko posvetovanje, ki je
%otovllo ugoden razvoj organizacij OP na Severnem Primor
cem in določilo novo razdelitev tega področja na okrožja " in sicer tolminsko, baško, idrijsko in kanalsko okrožje.
Tolminsko okrožje je obstajalo $e v jeseni 1942 pod

yodfltvom sekretarja Franca 'avlija, ki ga Je po njegovi
,
jjarti spomladi 1943 zamenjal Ferdo Kravanja. Do januar
ja 1943 se je ustanovilo v njem 16 terenskih odborov OF
XoT dve četi Narodne zaščite, V začetku maja se je raz
delil® v Tolminsko in Ba"ko okrožje, sekretar prvega je
poetal Drago Rebec - Peter Kovač, drugega pa Franc Čopi —
porotin.
Baško okrožje se je ustanovilo na prelomu leta 1942
-1943 pod vodstvom sekretarja Albina Kovača in je do srede
januarja 1943 imelo Že 36 terenskih odborov OF, v 12 vaseh
pa so bili le za tpniki. 7 začetku maja 1943 se je okrož
je razdelilo v baško in cerkljansko okrožje. St.kretar cer
kljanskega okro-ja je postal Jaka tuein - Cvetko,
S.avgusta 1943 so se združila tolminsko, bovško
in ba Teo okrožje v novo tolminsko okrožje pod vodstvom
•ekretarja Albina Kovača, Tedaj je bilo v njem 45 teren
skih odborov OF (tolminski rajon lo, bovški 5, baški 19,
kobariški 11).
Cerkljansko okrožje se je priključilo k Idrijske
mu okrožju, kjer je od jeseni 1942 delal Jaka Platiša “ Franc, ki je marca 1943 odšel v Trst. Po aretacijah
epomladi 1943 j® bil junija postavljen novi okrožni ko
mitet KPS s sekretarjem Frahcetom Medvedom - Grogo. Tedaj je bilo samo v Idriji 1° terenskih in Mestni odbor
0У.
V
Kanalskem okrožju sta opravljala politično
d°lo zaupnika Frano Tesar in Adrijan Kgmar - Borigoj,
sta do konca junija 1943 vzpostavila tudi okro.nl
°<U>or OF. Terenski odbori OF so bili razširjeni predvsem
y falskem, Kanalskem in Oepovanskem rajonu. Okrožje je le
^kuj casa spadalo v Severno področje.. Ko so bili usta-

^ovijeni okrožni komiteji, je spadalo v iredajo primorski
ojtraj» avguata pa jo bilo priključeno k goričkemu okrožju.
Ko je ođ zgodnje pomladi pa do avgusta 1943 obsta
jal Okrajni komitet EPS za Severno ?riraorsko, je bil njegov
eekretar Franc Tesar, člana pa Albin Kovač in Ferdo Krava
nja.
1Г jhitroj"i je bil razvoj na Jrednjea Irlmorskea, ki
je na prvi partijski konferenci bilo razdeljeno na goričko,
savsko, bridko in pivsko okrožje.
Ha prelom lota 1j42/43 je izmed vseh Štirih okrožij
bilo organizirano predvsem goriSko okrožje, kjer je delo
val Julij Beltram - Julij Janko, ki je 29.decembra 1942
poročal*
"Gibalne sile OF so enostavno zajele pretežno večino
▼Bega prebivalatva, da skoro ni hiSe, kjer bi ne bilo akti
vista, podpornega Človeka, ali vsaj sirnimtizerja OF. Seveda
tja pa sem Se vedno zakrkneži ali celo sovražniki, toda na
te odpade le malo odstotkov ...”
V
tem času je bila organizirana v OF že večina kra
jev, razen v pet večjih krajih* že februarja 1943 je bil uatanovljen mes eni odbor OF ca Gorici».
Ločan razvoj je pozimi 1942/L943 doživelo tudi vipav
sko okrožje, kjer se je okrožni odbor OF s sekretarjem Sreč
kom Cebronom - Zlatkoea ustanovil konec januarja 1943} ko je
bilo tudi zaključeno organiziranje terena, saj js bilo do
t»ga časa ustanovljenih Že 38 terenskih in 5 rajonskih od
borov OF. Toda februarja 1943 js nrillo v okrožju do ob
režnih proval, ki so ргевеј razWilo organizacijo, poleg sta
spomladi padla % dva člana okrožnega odbora OF ( Ivo
Protin in Ivo Kosovel - >ergente), fašisti pa eo Samo v
entvilkem rajonu pobili 26 ljudi in požgali 6o - 7 o hi5.

•ožje ei je aato spet opomoglo in Mio po ustanovitvi o~
ijev nekaj časa priključeno k južnopriaorakeuiu, nato pa
it k srednjeprimorskemu okraju. V zsčetku avgusta 1943 pa
je skupaj s kanalskim okrožjem vključilo v goriško okro»•

V
bridkem okrožju je e v začetku leta 1943 obstajal
rožni komite Ki S e sekretarjem Benediktom Simčičem - Ki vкол*, ki ga je po aretaciji zamenjal Jože Žakelj - Krajc,
je prišel is Gorenjskega in postal instruktor PK KPS za
iraorsko. Sredi majo je postal sekretar JoŽaf Peršolja lip, katerem je uspelo do avgusta 1943 ustanoviti pet
ijonskih odborov OF, medtem, ko so vsa Brda bila posejane
terenskimi odbori OF. V začetku septembra 1943 je spet po~
>ai sekretar okrožja Jože Žakelj.
ivöko okrožje, kjer je zaupnik
Tarzan ustanovil več terenskih odborov OF, jih povezal v
ajone ter sestavil tudi okrožni odbor OF, je nekoliko zastajalo za razvojem v ostalih okrožjih, ker so popadali
odllni kodri. Okrožje je le nekaj časa spadalo v srednjeorsko področje, po ustanovitvi okrajev pa k južnoprikemu okraju*
I

•

*

Ko se je v zgodnji pomladi 1943 uetenovil arednjeprimor»*
Jki okraj, je postal njegov sekretar Julij Beltram, člana pa
*ile Vižintin in Srečko Cebron.
Južnoprimorsko področje je po prvi partijski konferenci
°baegalo štiri okrožja - Kras, aterijo, Slovensko Istro in
:*st.

Hajbolj organizirano je bilo kratko okrožje, kjer ata
Slovela Alojz Dugulin in Avgust рисарап, ki ata do juni1943 uatanovila že 65 terenskih in 6 rajonskih odborov

V materinskem ali brkinskem okrožju je pozimi 1942/
1943 deloval zaupnik Mahnič Hudi - Brkine» ki je do srede
februarja 1943 organiziral 22 terenskih in 3 rajonske ođђоге OF, v začetku aprila pa 3e okrožni odbor OF. Po usta
novitvi južnoprimorskega okrožja s sekretarjem Hudi jem Mah
ničem in članoma Avgustom Špacapanom in Francem 5egulinom,
ge je v začetku junija materijsko okrožje razdelilo v aaterijsko in ilirskobistrl^ko okrožje. Sekretar prvega, v ka
terem je do avgusta 1943 bilo že 48 terenskih in 5 rajon»kih odborov OF, je postal Albin Godina - Yojo Slavič. V
ilirako-bistriškem okrožju, kjer je postal sekretar Jože
Zidar - Jadran ilribar» je bilo do srede julija že 30 teren
skih in 7 rajonskih odborov OF.
▼ istrskem okrožju je pozimi 1942Д 943 deloval Vidko Hlaj, ki je do srede marca 1943 ustanovil 12 terenskih
ln 4 rajonske odbore OF, v prvi polovici maja pa 3e okrožniodbor OF.
Fo ukinitvi okrajev so se v začetku septembra 1943
*dru2il& materijsko, ilirsko-bistriško in istrsko okrožje
v novo okrožje Brkini - Slovenska Istra s sekretarjem Fran*
e«m Šegulinom - Borom.
Org&iizacija OF v Trstu je delovala pod silnim pri
tiskom fašističnega nasilja, ki se je od zime 1941/1942
bolj stopnjevalo. Leta 1942 ustanovljeni terenski odbo
ji 0.F (30), mladinske trojke (Sv.Jakob, Sv.Ivan, 'skedenj,
u°jan.), slovensko-italijanski mladinski krožek v središču
4eata, dožive leta 1942 prvo provalo. i)o konca februarja
*943 je % okrožju ostalo na svobodi le 3e enajst članov
zaprt je bil celotni okrožni komite, od mestnega komi
zja pe, je ostal na svobodi le en član Danilo Filot - Tone.
^trgau© so bile tudi zveze z ladjedelnico, kjer je bil
***tiran večji del odbora Delavske enotnosti. Številni vo-

dilni kadri eo padli v oboroženih spopadih e policijo (Po
pi Udovič, Jaka PlatiSa, Alma Vivoda itd.)» ki Je napela
^ge eile» da stre vssJc poskus organiziranja OF v mestu in
^vejala zato nasilje nad slovenskim Življem sploh. Orga
nizacija OF v Trstu se Js mogla utrditi lele po kapitula
ciji Italije,
V
času, ko so fašistični okupatorji v svoji četrti
in peti ofenzivi proti enotam Narodnoosvobodilne vojske
Jugoslavije akuSali uničiti osvobodilno gibanje Jugoslo
vanskih narodov, Je pokrajinsko vodstvo osvobodilnega gi
banja v Slovenskem Primorja razvilo akcijo za prodor protifaSističnegagibanJa čim globlje v notranjost fl^te fa8iBtiČne države. Pri tem Je bila Benelka uloveniJa važno po
dročje, na kater m naj bi se med slovenskim življem razvi
lo osvobodilno gibanje in se odtod ij>relilo na ituliJanško
ozemlje, zlasti v sosedno Furlanije,
Beneška Slovenija pred kapitulacijo Italije sicer
ni bila organizacijsko izoblikovana v posebno okrožje,
vendar Je osvobodilno gibanje že zgodaj seglo tudi na to
področje. Prvi stiki e benetkim ljudstvom so bili vzpostav
ljeni preko bridkega in tolminskega okrožja ter preko enot
aarodno-osvobodilne vojske, ki so operirale na teh področ
jih.
že septembra 1942 so se v Beneški Sloveniji pojavi
le prve partizanske enote, ki so izvedle več uspešnih ak°ij. Benciki Slovenci зо v tem času prvič videli protifar
ktično vojsko. Organiziranje bene 'kega prebivalstva v OF
S® se Je začelo spomladi 1943 in sioer v okviru bridkega o^ožja, *e v prvi polovici marca Je eden izmed bridkih aktlvi«tov dobil stik z nekaterimi vasmi v Bene%i Sloveniji ,
* «ačetku aprila pa Je od"el tja le politični delavec AloJg

jjftvric» хЛ Je do srsđs aprila iridobll ae prve 1 .
1aЛ1 да ак^iv o politično delo in nato izvedel veu sestankov e prebi
ralci» 7«maja je poročali"Jaz se nahajam 5e vedno tukaj na
tf(>jem delu in tudi do sedaj sem pridobil Itiri vasic«, kjer
v skupnem številu bilo 26 hl5, poleg toga imam 5e drugih
yyitrošenih 2o hl8. Ljudje so prsoej zovedni( priznavaj otda
j« OF edina reditev delovnega ljudstva ispod okupatorjevega
јвгв1а."16.иаja pa js poročal Jože Peršolja - Filip *"0 teh
treh, ki so v Benečiji« sem sliSal, da eo organizirali £e
векај vasi, kar se bo tudi dalo nadaljevati, to sem tudi sam
poskušal, ko smo imeli s 25 benecanskimi delavci sestanek
pod Matajurjem, Vsi ao antifašisti, samo da niso nič poučeni o cilju in smislu nale borbe..."
Tudi tolminsko okrožje je preko Ljvka navezalo nekaj
stikov z Benelko Slovenijo. Tako poroča okrožni komite KPS
za Tolminsko 2o.aprila 1943*"Z Benečijo imamo »talne zveze.
♦
Pred tremi tedni smo imeli z njimi sestanek» kateremu je pri
sostvoval tudi komandant SPO (Severnoprimorski odred - op.p.)
Ha previjali «ao o razširitvi protifašističnega gibanja. Go
vorili smo o mobilizaciji Furlancev in Benečanov v njih Squata*e mobile (tako se namreč imenujejo italijanski partizani).
Izgledi za bolj masoven dotok v te squadre mobile so bolj
»labi. To pa zato, ker ne znajo organizirati bolj na široko,
Pravijo, da bi bilo to sanje kot terenske delavce nevarno,
ta bi bili razkrinkani. Povedali smo jim, da če se tega bo
dljo, naj gredo v ilegalnost in tako bodo imeli 3e večje
^epehe..."
Za uspešen nad ljni politični razvoj osvobodilnega
Sibanja v Benslki SMveniji je bilo potrebno z večjimi o^eracijaml proti faSističnim silam na tem področju dati mo*®lno politično oporo prebujajočim se protifašističnim mno^•cam. Spričo močne koncentracijo italijanskih vojačkih enot

jjvi tem področju, kjer se j« spomladi 1943 ustanovil iOIV,
^fSibđnl «bor v Vidmu, so to nalogo lahko izvedle oaao ugtrcsBne operativne enote narodno-osvobodilne vojske, to ee
pjpevi brigade. Zato ata v prvi polovioi maje 1943 krenili
v iieneško '1 ovenijo novoustanovljeni prvi primorski brirtdi, od katerih pa se je le brigada "Simona Gregorčiča*
dalje Časa nahajala tam in naletela na splošne simpatije
beneškega ljudstva, ioleti 1943 pa je Stab Primorske oper8tivne cone organiziral v BeneSki Sloveniji tri politiSrio-organizacijeke karavle in sicer eno net levem, dve pa na
desnem bregu HediŽe, is katerih se je po kapitulaeiji ItaUje ustanovila Beneška četa,
S
političnim delom v Beneški Sloveniji pa sta nada
ljevali tudi sosedni okrožji, to je tolminsko in zlasti
bril-ko. Tako je napr. Jože iakelj - Krsjc 10, julija 1943
poročal, da je obiskal nekaj vasi v Beneški Sloveniji (Sel
ca, odrmaoi, Bavdaži, Kovačeviča itd,) in vzpostavil en te
renski odbor OF (v vasi Matajur - op-p.) in utiri druge petSiamske odbore 07 tik ob desnem bregu Idrijce, oroČal je tu4i, da bo v Vzhodni Benečiji vzpostavil tričlanski okrožni
odbor OF s sekretarjem Alojsem Mavričem - Otonom. Okrožje
bi bilo zoenkrat odvisno od briškega vsaj glede tehnike,
T°da ta načrt se zaenkrat ni aogel izvesti, ker je padec fai*aeo postavil pred politične in vojačke forume osvobodilne1 gibanja v lovenskem irimorju nove naloge,

t

le pred lussolinijevlm podeem so se v Slovenskem Pri-

opju začeli kazati znaki novega poleta narodnooavobodilneГ gibonja. Ob Mussolinijevem padcu pa je priSlo ponekod
r Po.olnoaa spontanih manifestacij in celo do oboroženih
r**opov ljudstva, V lodgori pri Oorioi je izbruhnila stav-

1 v neki iatrski vasi so ženske napadle fa&ietično trgoviin jo razbile, protifsSisti so hoteli razorožiti karabi^**ako postajo v Ш rezigah itd, Vendar pa organizacije Ki S

jji OF niso bilo docela pripravljene na množični nastop, ni
ti niso bili zanj zreli objektivni pogoji, saj se v itali
janskem pokrajinskem oblastvenem aparatu ni nič spremenilo,
pa tudi italijanska vojaSka vodstva so 80 naprej vodila itfilijanske vojalke oddelke v boj proti osvobodilnemu giba0ju. Toda kapitulacijo Italije so politični in vojački či
nitelji osvobodilnega boja v Slovenskem Primorju dočekali
docela pripravljeni. Prav zato je CK KPS že 2o.avgusta 1943
mogel zapisati, "da je bila politična linija Partije na Pri
morskem in e tem v zvezi z linijo OF v osnovi pravilna, ker
eo iz izvajanja politične linije sledili lepi uspehi, ki
jih artija na Primorskem lahko zaznamuje...*

Ustanovitev množičnih organizacij v OF - flveaa slo
venske mladine ~ Mladinsko gibanje v Slovenskem rimorju Ima
v primeri z mladinskim gibanjem v ostalih slovenskih pokrarjinah določene posebnosti, £na osnovnih posebnosti je, da
■e je tu mladinsko gibanje začelo pozno in to celo v prime
ri s samim osvobodilnim gibanjem v Slovenskem Primorju. Dru
ga taka posebnost je, da je nosilo v ireccjlnji meri značaj
Ženske organizacije, tretja pa, da je delo primorske mladi
ne marsikdaj pr hitevalo njen organizacijski razvoj.
Tik pred začetkom dr ge svetovne vojae je delal med
mladino Pinko Tomažič, ki je dosegel povezavo ned napred
lo mladino raznih ideoloških naziranj, toda po njegovi ar
etaciji je tudi prenehalo to napredno mladinsko gibanje,
je seglo čez Kras vse do Vipavske doline, le v prvem le
tu osvobodilnega boja so na Kram bile mladinske skupine
škrbina, Tomačevica, Opatje selo), aed katerimi je bila
^JaktivnejSa Kraška mladinska sabotažna skupina pod vod
stvom Antona "ibelja - Stjenke, ki je izvedla več uspelih
^kcij in se končno preimenovala v Kraško četo. Pa tudi po

april3ki partijski konferenci 1942« leta je mladina začela
- »aaovniisu akcijami - trošenjem lastnih letakov in razde
ljevanjem partizanske literature ter zaplembo belogardistič
ne literature (Gorica)*
Pokrajinski komitet KPS za Primorsko je že poleti
l$42• leta zašel reševati tudi problem organiziranja mla
dine in avgusta 1342 že poročal, da v Slovenskem Primorju
deluje okrog 3o odborov Mladinske OF. Toda prvi vaanej^i
korak v smeri organiziranja mladine je bil storjen sredi no
vembra, ko je CK KPS naročil, naj PK KPS za. Primorsko koop
tira Darka Marušiča iz Trsta in mu poveri organiziranje mla
dine, Teda ta se zaradi posebnega položaja osvobodilnega gi
banja v Trstu ni mogel posvetiti izključnemu mladinskemu de
lu in je to ležalo Se vedno izključno na. ramenih posameznih
okrožnih komitejev KPS oziroma "zaupnikov*. Toda to delo je
bilo na prelomu 1942Д943* leta še tako Šibko, da je PK KPS
za Primorsko moral le 17.januarja 1943 poročati, da so na
šovne organizacije ^ele v povojih in da je le v Goriškem okrožju nekaj dobro povezanih aktivov SKOJ.
Kmalu po formiranju novega Pokrajinskega komiteja
öüvj s* Slovenijo» so bila v zgodnji pomladi 1943 ustanov
ljena poverjeništva PK SKOJ za posamezne pokrajine. Tako je
bil za sekretarja primorskega poverjeništva imenovan Darko
Narušič, za člana pa Bojan tih - Tilen Borjan in Lojzka
Irošt - Ilataša. Delo prvega primorskega poverjeništva se je
odvijalo predvsem v vojski, kajti po ustanovitvi Soškega odreda in njegovi razdelitvi v Severnoprimorski in Južnopri—
koraki odred je osvobodilni boj v Slovenskem Primorju dobil
fce tako trdne korenine, da je bilo potrebno v vojaških enotah ustanoviti aktive SKOJ. Tako sta Bojan tih in Lojz
ka Trošt spomladi 1943 ustanavljala aktive 3K0J v obeh prvih
Primorskih brigadah, Darko Marušič pa se je po odhodu iz

jreta gibal predvsem na Južnem Primorskem in v Kraškem ba
taljonu. Tu je tudi 23.сшгса izdal okrožnim komitejem KPS
okrožnico, y kateri je naročal, da SKOJ "ne ame biti ozka
organizacija komunintičnih mladincev", temveč"široka in
jfliočična revolucionarna organizacija mladine**f ki bo v
gvojem delu dosegla najhitrejši in najlepši uspeh, "ako
po vseh krajih ustvari skupine Zveze slovenske mladine in
preko teh aktivizira vso mladino v boju proti fašizmu*"
Toda delo ni šlo povsod gladko in enako izpod rok*
Organiziranje mladine je potekalo najbolj hitro v srednjeprimorskem okraju» kjer je do srede maja 1943 bilo v gori
čkem okrožju postavljenih 5 aktivov SKOJ a 15 Člani in 6
odborov ZSM s 55 Slani» junija pa se je ustanovil okrožni
odbor ZSM, v kraškem okrožju je bilo do junija 6 aktivov
SKOJ s 45 Slani ter 9 odborov
z 59 členi» ustanovil pa
B6 je tudi okrožni odbor ZSM, medtem ko je delo v ajdovskem
okrožju bilo zelo otežkočeno zaradi sovražnikovega nasilja*
Teže je ~lo delo od rok v severnoprimorskem okraju»
kjer js do začetka junija bilo postavljenih le nekaj akti
vov iKOJ in odborov ZSlf, vsa mladina pa je bila poverjena
po enemu organizatorju v vsakem okrožju» dokler se ni v
začetku julija ustanovil okrožni odbor ZSM v tolminskem»
v začetku avgusta pa Še v kanalskem okrožju*
Hajteže je Šlo v južno-primorskem okraju, kjer se
7 istrskem okrožju uatrnovita v marcu prvi aktiv SKOJ in
P^vi odbor ZSM» kar tr&ja vse do maja, ko tudi v brkinskem
°krožju obstajajo že trije aktivi SKOJ s 17 člani in dva
odbora ZSM, sredi avgusta pa že 13 aktivov SKOJ in 25 od
borov ZSM, ustanovil pa se je kmalu tudi okrožni odbor
za Brkine in Slovensko Istro*
bi pospe lil organiziranje slovenske mladine»
J* Izvršni odbor OF imenoval GlaSii iniciativni odbor ZSM

аџ njegovo tajništvo. Člana Glavnega iniciativnega odbora

eta postala tudi Darko Marulič in Lojzka Trošt. Temu
.rgenu Jo bila odeloj zaupana skrb za organiziranje mlain njegove, oanovna naloga je bila, da že obstoječe orgg&e Z3M vseh pokrajin poveže v čvrsto enoto ter "vodi vse
organizacijsko, .olitično in propagandno delo na mladinskem
področju tesno ob oranih OF." Po pos meznih pokrajinah so
oo nato us t novili pokrajinski iniciativni odbori Z31P, ki
oo nato postavili okrožne, rajonske in terenske iniciativ
ne odbore ZSM,
Oba člana Glavnega iniciativnega odbora ZSM iz Slo
v e n s k e g a Primorja sta bila obenem imenovana za člana Pokra
jinskoga iniciativnega odbora ZSM za rimorsko in eta ime
la nalogo, da vanj sporazumno s Pokrajinskim odborom OF
sa Primorsko imenujete vsaj ’fe enega aktivista,
Ta reorganizacija ZSM je vse tri člane primorskega
Poverjeništva FE SKOJ za Slovenijo zatekla veakoga na svo
jem koncu Slovenskega Primorja, Darko Sčarulič je bil na
Južnem rimorskem, Lojzka Trolt na mladinskem delu v Gradaiicovi brigadi, Bojan 'tih pa v bolnici (on in Lojzka Tro^t
■ta bila ranjena maja 1943 v boju na Golobarju). Tem treia
■ladinskim aktivistom se je pridružil *Se Adrijan Kumer Borigoj, ki je ustanavljal mladinske organizacije v sred11jeprimorskem okraju. Julija pa jim je л"К SKOJ za Sloveni
jo poslal na pomoč Jožeta fejkala - Planinca, ki jc postal
чеп primorskega Poverjeni 3tva PK SKOJ za Slovenijo in lo^ ijinskega iniciativnega odbora ZSM za Primorsko, ki se
J« formlral v drugi polovici avgusta 1943* Poleg njega in
^ k a ičaruSiča eo bili člani 3e Bojan Stik, Fanika Majnik,
ij*n<beta u*5tar in Olga Pirjeveo. Lojzka Trolt pa je medtem
odSLa na delo v Ženski organizaciji. Od 30, avgusta do
4* septembra 1943 je bila seja primorskega love*jeni^tva

sa Slovenijo, v kcterega eo bili pritegnjeni PaniP tajnik, Adrijan Kumer in Komu Nemec - Snežnica. Tako sta
fd&J °bu mladinska foruma dobila priložnost, da se ukvar
jal iskljufino z organiziranjem mladine, e avgusta sta za£eXa izdajati glsilo primorske mladine "Mladi puntar", kar»
ter^ga prva Številka je v uvodu poudarila i
I
'
”Grr>dirao si svoje najmočnejše orožje, svoje mladin
ko gibanje - Zvezo slovenske mladine. V njem združujemo
yse svoje 3ile in moči. Z njeno močjo kažemo svoje delo
Ш irtve v borbi sa svobodo. Gradili in utrjevali jo bomo,
dokler ne bo sajela slehernega našega mladega tovariša in
tovarišice. To n: še gibanje nam je porok, da ne bomo nikdar
rf ЗЈСОЈ

reS izdani in prodani."

Slovenska protifašistična ženska zvesa -

Sodelo

vanj» primorskih žena v osvobodilnem boju se je sprva ome
jilo predvsem na pomoč, ki so jo ene nudile prvim primor
skim partizanom, ko so zanje zbirale obleko, obutev, hrano,
prenašale pošto itd. Spomladi 1942 leta pa. so se primorske
£ene začele pojavljati že v partizanskih vrstah, posebej
pa se je okrepil njih delež v bojnih vrstah, ko Jih je ne
kaj priSLo na }rimorsko z Boškim odredom. Tako Je že 8.
novembra 1942 padla na primorskih tleh prva partizanka
(Vida Krošelj - Marjana), že v sačetku decembra pa je bi
lo v I. bataljonu Soškega odreda 10 žensk.
Primorske žene so se Že od začetka vključevale v
°*ganizacije OF; v mnogih primerih so bile skupaj z osta
limi vključene v terenske odbore OP, ponekod pa so imele
tudi svoje "ženske odbore CP*. Tako sta že junija 1942 biv
Baški grapi dva, februarja 1943 P& že deset takih od-r
^°*ov, tudi v tolminskem okrožju so do srede januarja 1943
^*ii trije taki odbori, v zgodnji pomladi pa sedem, v i^iJakem okrožju pa mestni, dva rajonska in več terenskih

odborov. Tuđi v vipavskem okrožju ao ao v tem Saau
*fli ustanavljati tako imenovani žc-nski pododbori OP, v
P*
^ m skeia okrožju pa ao nastali v prvi polovici marca 1943»
^ovali pa ao se Se tudi v nekaterih predelih pivškega oip[0 &ja.

Spomladi 1943 pa ae začne- snovati lastna ženska pro
tifašistična organizacija. 21. januarja 1943 je Izvršni odђ0г OF izdal "okrožnico o ustanovitvi protifašistične ženrg]t« zveze (SP 2)", v kateri pravi, da "razvoj osvobodilne
ga boja slovenskega naroda nujno z hteva mobilizacijo naj
trših plasti ljudstva ter vseh njegovih moralnih in mate
rialnih eil. «eir-'vno je v OF združena uanes že ogromna
regina slovenskega naroda, molkih, žensk in mladine, ven
dar je sedanja doba pokazala nujno potrebo, da ae OF za
svojo nadaljnjo borbo razširi v takem obsegu, da ae seda
nja enotna organizacija OF razčleni v mrežoaamostojnih de
lovnih področij ... Doalej so slovenske Žene in dekleta v
OP sodelovale bodisi v organizaciji, vojski ali ljudaki poaoči. Toda to delo ni bilo izvedeno niti ni ustrezalo po
sebnim nalogam in zahtevam niti vlogi današnje slovenske
Žene. 100F je zato sklenil podpreti Seljo in pobudo naših
&ta, da ae slovenske Sene Čvrsteje povežejo v avoji proti
fašistični organizaciji, kakor ao to storile žene ostalih
Ju neslovanskih narodov. V to svrho je IOOF sklenil, da se
* okviru OF ustanovi samostojna ženska organizacija z ime
nom "Slovenska protifašistična ženska zveza"(SP2 Z). IOOF
naroča vsem poverjeništvom IOOF, vsem okrožnim, rajonskim
Iß terenskim odborom OF, da takoj priatopijo k organizira
nju Sp£z ..." Vato daje navodila za način organiziranja
^ končno poda tudi naloge 3PTZi 1. Z vaemi sredstvi podpl
ati OF, narodno trojako v njeni borbi proti fašizmu, oku
patorjem ter njihovim pomočnikom, mihajloviČevcem in beli

ga,rđi. 2. Pritegniti v to borbo ree Slovenke. 3 . Zbirati

denar» hrano, obleko, obutev, zdravila «a narodno vojsko.
4# Politično vzgajati slovenske Žene se uveljavljanje žen
skih političnih in socialnih pravic v smislu enakopravnofti in demokracije. 5. LajSati trpljenje in lajšati rane
grtvam okupatorjev in izdajalcev v smislu programa "Slo
venske narodne pomoči" • 6* Litavi jati predloge za uspešnej
ši boj in zb izpolnitev osvobodilnih organizacij sloven
skega naroda
Pokrajinski komite KPS in Poverjeništvo IOGF za
Primorsko sta že januarja 1943 prosila zv sposobno akti
vistko, ki bi vodila organiziranje žena. Vprašanje je oetalo odprto vse do prihoda tovarišioe Mare Dermaatia v
.slovensko Primorje, ki je začela delati za uresničenje ofcrožnice IOOF. 17. maja 1943 je izdala okrožnico okrožnim
odborom SPŽJS ali najboljšim okrožnim Ženskim aktivistkam
na Primorskem, v kateri pravi j "Po vzgledu žen v ostali
31oveniji in Jugoslaviji smo se pričele organizirati tudi
ae primorske Sloveni», ker smo razumele, da je naša dolž
nost v večji meri in organizirano pomagati v osvobodilnem
boju. .Da si bomo pri tem delu mogle nuditi večjo medseboj
no pomoč in se učiti iz skupnih izkušenj, smo ustanovile
Pokrajinski iniciativni odbor Slovenske protifašistične
Ionske zveze (SPŽZ)."
Ta se je res ustanovil aprila 1943 in v njem ao bi
le najboljše okrožne aktivistke (Mira Kogoj, Roza Nemec,
lorija Kirn, Karija ‘avli, Anica Sriirtšek, Irma Rusjan, Da
nica Jug, Anica ularc, raa Poljšak, Lojzka Prošt, Minka
■reven, Siilena Lipušček in oava Ciglič).
Mara Darmastia je pred odhodom iz lovenskega Pri^orja pripravila za tisk žensko glasilo "Slovenka*, katere
številka je izšla 1* junija 1943 in v uvodniku zapisa-

јд *"Pričele

smo izdajati svoj ženski list. Po mnogih letih
je dobila slovenska žena zopet svoj list pisan v materinem
jeziku.•."Slovenka* hoče biti zrcalo, v katerem se bo odra
calo Življenje in borbe /.ene na Primorskem brez ozira na
stan, starost in poklic..." Do kapitulacije Italije sta izgli Še dve Številki "Slovenke", izdajanje se je nadaljevalo
tudi po kapitulaciji Italije.
V začetku junija 1943 je v Slovensko Primorje prispe
la iz Bele Krajine Zora Rupena - Katja, ki je bila vse do
drage polovice 1944* leta duša ženskega gibanja v Slovenskem
Primorju in je nato od51a za nek$ časa na PK SKOJ za Slo
venijo in končno na mladinsko delo na štajersko, kjer je
IS'45* padla.
V pozni pomladi 1943 eo se v Slovenskem Primorju za
čele ustanavljati organizacije SPZ?f Posebno živ je bil raz
voj na Severnem Primorskem, odkoder je okrajni komitet KPS
poročal 1.junija: "Ha podlagi okrožnice, ki smo jo sprejeli, smo tudi začeli z delom. Takoj ob začetku, ko smo ime
li eeetaake z Ženskami, so takoj razumele p men 3PIŽ. Pove
rili зто to nalogo eni tovarišici v Tolminskem in eni v
Bovškem okrotju, v teku je postavitev okrožnih odborov ;5PZ£.
Ko se je v začetku avgusta lz Tolminskega, Bovškega in BaŠkef* okrožja, ustanovilo novo Tolminsko okrožje, je bil 17.
»v*.usta 1943 ustanovljen okrožni odbor 3PZ? s sekretarko
A&ico SrlmŠek, organizacija pa je štela tri rajonske in
34 valkih odborov 3PZ£. Tudi v Idrijskem okrožju so bile
Ž®Qe zelo delavne, saj je bilo Se v juniju lo odborov SPZ~, že
kapitulacijo Italije pa se je ustanovil tudi okrožni
°äbor 3PZ? s sekretarko Minko Treven. Približno enako je terazvoj na Srednjem Primorskem. V Kanalskem okrožju je
4o konec junija 16 tereenskih odborov SPZl, do konca juj« bil osnovan tudi okrožni odbor s sekretarko Banico

«вд. Tuđi v Gorilkem okrožju je bil ustanodjen okrožni od»
^0rt ki ga je po združitvi okrožij vodila Danica fug. Ne
južnem Primorskem je bil razvoj počasnej1i tako v Kraškem
49 Piv^ em okrožju, razm-roma hitro pa so se ustanavljali
odbori SPZŽ v Brkinskem okrožju, kjer je bilo do začetka
junija ustanovljenih že 33 terenskih in 2 rajonska odbopa SFZŽ, Po razdelitvi okrožja je bilo v novem ilirskobistriIkem okrožju do konca julija 13 terenskih, 2 rajoneka in okrožni odbor SPZ?, v novem materi jskem okrožju pa
& do konca avgusta 26 terenskih, 2 rajonska in okrožni
odbor SPZŽ, v istrskem okrožju pa 24 terenskih, 4 rajon
ski in okrožni odbor 3PZŽ* Po združitvi teh okrožij je bi
la sekretarka okrožnega odbora Marija Kirn.
Orga-izacija Slovenske protifašistične ženske zveze
ec je v Slovenskem Primorju hitro Sirila in utrjevala, po
sebno od maja do septembra 1943t ko je bila že cela pokra
jina prepredena s terenskimi in rajonskimi odbori in ko so
dMala že v vseh okrožjih bili okrožni odbori SPZ?, ki so
«e po splošni ljudski vstaji xe utrdili in razširili z noviai Gl nio mi.

Sodelovanje med slovenskim in italijanskim osvobo

dilnim gibanjem - Pomoč razvijamju it^jliјапакека protlfa5ijtlone^a ribanja v sosednih italijanskih pokrajinah - Po^ajinski organi narodno osvobodilnega gibanja v Sloven
cem primorju so imeli v primeri z ostalimi slovenskimi
Pokr jinrAi posebno vlogo v sploSni obče1slovenski in juI®**lovanski politiki dajrinja pomoči proti fašistični borv
** sosednega italijanskega naroda« Preko njih sta se obe
^banji povezovali in si med seboj pomagali.
Prvi stiki med slovenskim osvobodilnim gibanjem in

^elijanakimi protifaSlsti ao ae začeli v бааи, ko protifa
šistične organizacije v Italiji praktično ni bilo, kajti
$ele P° prihodu Umberta Kassole - Quinta iz Slovenije ja
{,110 v prvih mesecih 1942 vzpostavljeno prvo vodstvo KPI
f S iud Italiji, ki je začelo ustanavljati svoje or®mizacije in vzpostavljati zveze med mnogimi komunističnimi
gjtu, inaai po raznih krajih Italije, 2ako »o se tudi pr
vi etiki z italijanskimi protifaSisti v Trstu, ki sta jih
poleti 1942 navezala Darko Marušič in Albin Čotar, v začet
ku. omejili na povezavo s posameznimi delavci. Delavske mno
žice so bile sicer protifaSlatično razpoložene, vendar p«
kaj malo pripravljene za dejanski protifašistični boj. Po
krajinski komite KPS za Primorsko se je zavedal, da se bpdo te množice "dvignile samo z dalijSim vztrajnim ideolo
škim. in organizacijskim delom med njimi.” Politična lini
ja, po kateri je slovensko osvobodilno gibanje razvilo pr
ve stike z italijanskimi protifaSisti, je bila* "a) za ta
kojšen konec zločinske vojne proti SZ in vojne sploh, za
mir, piroti fašizmu; b) ekonomska akcija za izbol j anje po
ložaja, za skupni nastop slovenskih in italijanskih delav
cev v akcijah za izboljSanje položaja in sabotažnih akcijah,
ter za uničenja f&Slzaa,” (Pismo Toaa Brejca avgusta 1942
CK KPS - v АМПО 534/1). Izvaja je te linije je že poleti
1942 rodilo lepe uapaha, "Italijanski delavci v Trstu so
£e e imi napravili prve male akcije, v katerih so močno
Poškodovali tri električne stebre, V Tržiču (lonfalcone)
J* prišlo do skupne obrambe slovenskih in italijanskih delrivcev pred fašističnim nasiljem," (Istotam)
Stiki so pripeljali tudi do samih organizacij KPI,
** pa niso bile povezane s centrom, V Trsta so bile tri
lupine, od katerih je bila najmočnejša ona, ki jo ja
*°dil Vinccnc Marcon - Davilla, Ta je pristal na sodelo-

vanje ter začel shirati denar in sanitetni materijal sa aloV#nske partizane. Imel je tudi zvezo s skupino komunistov
f £r iču, ki je Stela nekaj nad loo delavcev in bila v stijpj s Kraško četo, za katero je zbirala materijjšl. V Gorici
ni bilo organizacije KPI, pač pa so bili trije Furlani
pove*ani v KP3. Vse skupine v Trstu in Tržiču ao bile or
ganizirane po tako imenovanem"veri nem sistemu", t. j. vsak človek je poznal le po dva sosedna člana, ki ste bi
la njegova sosedna člena v verigi(poročilo PK KP3 za Pri
morsko 17.1.1943 - AMHO 534Д).
Začetek sodelovanja slovenskega in italijanskega pro
tifašističnega gibanja je seveda moral prej ali slej doloöiti principe, po katerih se naj to razvija in utrjuje. Бdin mogoča osnovna postavka sodelovanja je bil lahko skup
ni bo| proti skupnemu sovražniku, to je pravi proti vsem ob
likam fašizma. Obenem pa je z italijanske strani bila po
trebna odpoved vsem imperjalističnim postavkam, ki so za
Slovence v Slovenskem Primorju pomenile četrt stoletja za
tiranja in trpljenja. Glede tega je CK KPS že sredi novem
bra 1942 zavzel naslednje stališče*
"Stremimo in borimo se za to, da to antifašistično
gibanje podpira naš osvobodilni boj s tem, da se izjavlja
in bori proti okupatorski raznarodovalni politiki faSiama
sed slovenskim narodom, da stremi po tem, da opere svojo
Narodno čast, ko se bori proti sramoti, ki jo je italijan
skemu narodu gakopal faližem s svojimi barbarstvi nad slo
venskim narodom. Podpiramo pa seveda brez ozira na to vsa110 antifašistično gibanje Italijanov na Primorskem! У tem
B^ialu bi bilo napačno sektaSiti proti antifašistični» •i
^«aientom, ki Ле niso dozoreli za zgornje antiimperjalistič110 gledanje, nedopusten pa bi bil tudi oportunizem, t.j.
^heaarjanje rosnih teženj privesti to antifašistično gi-

^anje na zgornje antiimperjalietične pozicije." (Navodila
KP3 16.11.1942 - AKNO 534/1).
Isto stalile je imelo vodstvo KPI» ki je že januar
ja 1942 izdalo "Proglas Komunistične partije Italije za pra
vice samoodločbe In združitve slovenskega naroda"» ki prayi med drugim*" Borba slovenskega naroda proti fašističnim
olcu.atorjem slabi Mussolinijevo in Hitlerjevo vojno fron
to ter olajšuje... borbo Italijanov za mir, za svobodo in
neodvisnost, zablaginjo naše dežele... pravicedo samood1L
r
loSbe in združitve slovenskega naroda bo oaogočila nov ve
lik korak v napredku SloveStva, na mejah naše dežele pa bo
pomenila trden in varen šinitelj miru." (Predpis v arhivu
CK ZKS - 11379).
Ko je v zvezi z vojaškimi dogodki (obrat vojne sreSe konec leta 1942, znaki rakroja fašistične Italije itd.)
postajalo vprašanje rasti in utrjevanj italijanskega proti
fašističnega gibanja čedalje važnejše, je CK KPS poslal
PK KPS za Primorsko dne 28. januarja 1943 direktivno pismo,
▼ katerem ga je opozoril naj poeveti največjo pozornost
razvoju protifašistične akcije v italijanskih množicah»
ki se nahajajo v njegovem dosegu in poudaril naslednje na
loge*
"1. Pomagajte pri formiranju organizacij KP Italije
področjih, kjer ?ive Italijani* Te organizacije nepo
sredno povežite z vodstvom KPI, a obenem seveda tudi vi
Jte z njimi gim tesnejši stik in čim tesneje politič
no sodelujte.
2. Pospešujte med italijanskim pr bivaletvcra antifa
šistično akcijo v smislu politične linije KP Italije. Omo
čite italijanskim tovarišem tiskanje potrebne italijanske
^tarature itd. Te italijanske antifašistične organizacije
bežite z organizacijami slovenske OP v cilju razvijanja

jjjja^ir^ioga množičnega gibanja proti falizmu v Primorju.
mir

3» Mobilizirajte v čim večjem številu italijanske
tovari5e za partizansko vojsko, stremite za tem, da jim
takoj omogočite posebne italijanske edinicö , začenši od
voda navzgor. Oo nadaljiv«*ga naj te edinice ostanejo pod
^posredno komando nagega partizanskega poveljstva. Treba
ђо pa stremeti za tem, da se v čiiakraj^em času formira poeebno vodstvo italijanskih partizanskih čet, ki bo kot ta
ko Jav o nastopalo in bo politično močno yplivalo na itali
janske ljudske množice. V kolikor je v va4i moči, forsi
rajte ta proces." (Arhiv CK 2XS - 361).
Poleg tega načelnega problema se je v narodnost
no mešanih predelih Že po prvih utrjenih stikih postavilo
vprašanje načina organiziranja protifašističnega gibanja.
Ге sredi Januarja 1943 je PK KPS za Primorsko vprašal CK
KPS "kako naj se organizira Partija v tržaških podjetjih,
ki so po narodnosti vsa mešana”. Sekretar CK KPS Prane
Leskošek - luka, ki se je tedaj mudil na Primorskem, je
predlagal naelednjo rešitev:"V podjetjih, kjer Je pov•ed večina delavstva italijanska, naj bi se organiziralo
celice KPI, ki naj bi jih vodil MK KPI (Mestni komite KPI* op.p•), KPS pa bi se organizirala izključno po uličnem
i» kvartnom sistemu v slovenskih delih mesta in okolice
ter bi imela svoj mestni komite** CK KPS je svoje stali
šče obrazložil v direktivnem pismu 28.januarja 1943, ko
med drugim zapisal:
"Glede odnosov med našo Partijo in KPI se sporazu
m e z italijanskimi tovariši v naslednjem: Zahteva po
°*voboditvi in združitvi vseh 31ovencev obsega vse sio
nsko ozemlje v Primorju s Trstom* Na vsem tem ozemlju
k°®o potemtakem formirali tako partijske organizacije KPS,
*kor organe slovenske ljudske oblasti (OF). Akcija KPS
^ KPI na tem področju mora potemtakem biti čim enotnejSa

до zato stremite za tem, da se organizacije KPI formira
jo zgolj v večjih italijanskih centrih, dočim raztresene
italijanske tovariše v čisto slovenskem okolja povezujte
v organizacijo KPS.
Kolikor bo vala vojna akcija privedla do osvobajanja
terena in formiranja ljudskih organov oblasti, potem v te
organe pritegnite sorazmerno tudi italijanske tovariše,
kolikor žive na tem področju« Z vsemi silami lomite po
jave Šovinizma z obeh strani, kolikor bi se eventuelno
pojavili..."
To stali Vče je bilo popolnoma v skladu z izjavo treh
komunističnih partiji slovenske, italijanske in avstrijske
iz leta I934, ki eo se obvezale, da bodo na temelja pravice
slehernega naroda do samoodločbe podpirale gibanje sloven
skega naroda za lastno državnost.
Pozimi I942/I943 je sodelovanje na terenu že dobro
napredovalo. CK KPS za Trst je dobil navodila za nadaljne
sodelovanje z italijanskimi protlfašisti, o njihovem vklju
čevanju v tovarniške celice, o organiziranju odborov De
lavske enotnosti in delu za "Fronte Nazionale d*Anione",
Obenem je bilo sklenjeno, da naj člani pokrajinskega komi
teja stopijo v osebni stik z Vincencom Mareonom, ki je
bil v ta namen povabljen v bližino sedeža pokrajinskega
komiteja. Z njim naj bi govorili Franc tteikršek, Ale5 Beb
ler in Branko Babič.
Bo tega sestanka je res priSlo 24.januarja 1943
ia je bil po dvodnevnih nagovorih dosežen sporazum v
številnih vprašanjih, ki so se nanalala na skupno delo in
oblike organiziranja protifašističnega gibanja obeh narod
nosti. Glavne točke tega sporazuma so, da se organizacije
*PI v tržaški pokrajini reorga ižirajo po organizacijskih
Načelih Kominterne, kar pomeni enak organizacijski sistem
*ot ga j® v tem času imela KPJ, da si Okrožni komitej KPI

f Trata in PS KPS za Primorsko "nudita stalno in vsestran-

0ko lomoč,.., zaradi boljSe informiranosti izmenjujeta tisk
in vse važnejše dokumente svojih Centralnih komitetov, ka
kor tudi svoj lastni tisk in dokumente (okrožnice itd.)",
da se izven večjih podjetij v tržaškem okrožju slovenski
komunisti organizirajo v celice KPS, italijanski pa v ce
lice KPI, medtem ko se v vseh vedjih podjetjih zaradi ita
lijanske večine organizirajo samo celice KPI, v katere se
vključijo tudi tam zaposleni slovenski komunisti, da za
vodstvo celic KPS in za ma ovno delo med slovenskimi množiosmi (OF) ostane v Trstu mestni komite KPS, v okrožju pa
okrožni komite KPS, da "tržaški OK KPI in organizacije pod
njegovim vodstvom pristopijo t ko j k masovnemu agitacijskopropagandnemu delu ( napisne akcije po zidovih, razdelje
vanje letakov, ustna agitacija itd.)", da se masovno de
lo med italijanskimi množicami odvija v smislu Fronte Naaionale, k toro vodijo komunisti in katere naloga je tudi
"rekrutacija v partizane, da se na Krasu organizira itali
janska delavska partizanska četa", da se ustanovijo "Comitati del Fronte Nazionale" in "Gruppi dl azione", da se v
tržaških podjetjih, kjer je delavst o dveh narodnosti, ne
ustanovijo niti komiteti Fronte Nazioaale niti odbori OF,
temveč"Odbori Delavske enotnosti" ("Comitati d'Unitži Ope
raia" ), ki delajo isto delo, kakor komiteti Fronte Kazionale, poleg tega pa organizirajo boj delavstva za njegove
ekonomske zahteve in ga vzgajajo v internacionalističnem
duhu", da se prične izdajati list "II Lavoratore" kot ko
munistično glasilo za tržaško okrožje v italijanščini,
ki mu bo PK KPS za Primorsko dajal vso pomoč. (Arhiv
CK ZKS - 2120).

Sako 00 točke sporazuma zajemale obSiren program de»
ia sodelovanja, prvič je bilo tudi razmejeno delo SPI
KPS v samem Trstu in v skladu s temi dogovori sta se dva
j,talijenska protif&Sista kot predstavnika"Fronte NaziGnale*
beležila pokrajinske konference 01 14.februarja 1943» ki
je - enako nekoliko poprej prva pokrajinska partijska konftr&nea - ponovno poudarila potrebo sodelovanja med protif. Sleti obeh narodnosti.
Centralni komitet EPS pa je zatem, ko je zvedel za
omenjfcni sporazum v navodilih Jrokrajinskemu komitetJu KPS
aa Primorsko 2o.februarja 1943 zavzel takšno stalile s
*Ya3e stališče glede KPI v Trstu itd. zaenkrat
potrjujemo, smatramo sicer, da je nevzdržno obstajanje
dreh kompartij na istem področju. Če vztrajamo sedaj
itačasno na tem, potem samo zaradi tega, ker bi nam bi
lo v politično Škodo, Se se ne bi EP Slovenije podpiso
vala tudi na področju Trsta. Dejansko pa smatramo, da je
položaj v Trstu — in dokler obstoji Italija - tak, da
ima to pravico do obstanka edino KP Italije, Če imamo
pred očmi boljševičke principe ^artijske organizacije.
Mislimo, da je najboljše, da se v samem Trstu Slovenci
organizirajo v Eli, ki naj s svojim podpisom istočasno
'»rani interese slovenskega naroda, ciza okolico Trsta naj
bo OK KP Slovenije, ki bo torej kot tak za slovenske ljud
ske množice politični organizator in voditelj na vsem po
bočju Trsta, isto velja tudi za Tržič ..."
Vendar pa so se določbe sporazuma le počasi uresniб**а1е, čemur so bile vzrok provale, ki so zadele skoraj
*o organizacijo KPS v Trstu, na drugi pa sektaška oko^iost nekaterih italijanskih aktivistov, medtem» ko reo
rganiziranje KPI v Trstu trpelo predvsem na pomanjkanju
žilnih italijanskih kadrov. Delo Je zaživelo šele s pri-

jjgdom takratnega sekretarja PK KPS za Primorsko Branka Babj,2a - Vlada, ki je prijel tja prve dni marca 1943 in je
d0 jeseni nekajkrat potoval v Milano, pri čemer je vzdrža
li stike med vodstvom KPI in KPJ, Pomagal je ustanoviti
«Comitato del Litorale", kakor se je imenovalo tržaško
partijsko vodstvo in vzpostavljati organizacije "Pronte
jjajsionale d’Azione", V tem času sta bili ustanovljeni
tuđi ženska organizacija"La Jonna antifascista" in mladin
ca organizacija "La Gioventfc antifascista", delali sta to^
di dve tehniki in sicer v Trstu in Tržiču, ki sta razmnože»
vali tednik "La lotta", ki je bil organ Fronte Nationale
d'Azione, polmesečnik "II Lavoratore", ki ga je izdal Comi
tato Litorale di Trieste in glasilo ženskega protifašistič
nega gibanja "La donna nuova", v Tržiču pa je lokalna orga
nizacija izdajala svoj tovarniški list "La scentilla", ki
je obravnaval povsem notranje probleme delavstva v tovarni.
(Poročilo Branka Babiča iz Trsta 16.6.1943 - AKNO). Vendar
pa razmere ^e vedno niso bile ugodne, izboljšale, čeprav ne
povsem popravile, so se v mesecih pred kapitulacijo Itali
je, tako da je PK KPS za Primorsko lahko 5*eepteatra 1943
poročalt"V samem Trstu se poživitev KPI močno Čuti, Tja
prihaja vsak teden inštruktor CK KPI (Aldo L njpredi - Hotorto - Izjava Branka Babiča), Publikacije tržaških tova
rišev so postale neprimerno boljše, organizacija se širi."
Vendar pa protifašistično gibanje organizacijsko Še
ni zajelo vsega, ali vsaj velike večine italijanskega pro
letariata, zlasti v Trstu in Tržiču. Po mnenju CK KI S je
Ulo temu vzrok sekta štvo nekaterih vodilnih Članov KPI
* Trs tu in nezadostna povezanost med komunističnimi orga~
*i*acijami v Trstu in onimi v njegovem zaledju. Zato je
avgusta 1943 predlagal SJmbertu Massoli Quintu»
"1. da pošlje KPI nekoliko vodečih kadrov k trža~

џј organizaciji KPI. Naloga teh kadrov bodi, da odstrani

jo politično in organizacijsko sektašfcvo ter organizirajo
r\
^ožični protifašistični in proti imperjalistični boj tr\j
I*škega proletariata.
•

2. da se za vse tržaško okrožje, torej za organiza
cijo KPI in organizacijo KPS organizira Zvezni komitet seitavljen iz Slanov KPS in KPI. Zvezni komitet naj dobiva
splošne politične in organizacijske direktive tako s stra
ni pokrajinskega komiteta KPS za Primorsko, kakor s strani
tajništva KPI. Te direktive naj aplicira sa Tržaško okrož
ja. Njegove konkretne direktive naj bodo obvezne tako za
organizacijo KPI, kakor za organizacijo KI-3."
Vprašanje ustanovutve Zveznega komiteja je bilo v
tam času postavljeno tudi tržaškemu vodstvu KPI, vendar do
ustanovitve ni prišlo, ker so jo prehiteli dogodki,
9.septembra 1943 je bila v Trstu večja manifestaci
ja, ki so se je udeležili delavci iz ladjedelnic in mnogo
okoličanov. Govorili so predstavniki slovenskega in italijaaakega protifašističnega gibanja, -elcgaeija delavcev
pod vodstvom Giordana Pratolonga je od poveljnika П Ш f
armadnega zbora generala Ferrera zahtevala orožja za boj
proti nemškem okupatorju. Vendar je bil tržaški proleta
riat le premalo organizacijsko pripravljen, da bi akcija
Y f*stu vsaj približno dosegla raven splošnega vstajnega
r z oleženja v Slovenskem Primorju,

Pomoč ustanovljenju italijanska osvobodilne vojske * ekladu s prizadevanjem slovenskega osvobodilnega gibanja,
** ae m: širi in utrdi italijansko osvobodilno gibanje,
tudi njegovo prizadevanje, da se ustanovi italijanska
**vobodilna vojska.

Prvi neposredni stiki italijanskih prctifa^istov z
jotami Narodno osvobodilne vojske Slovenije so nastali že
- drugi polovici leta 1942. Tako je skupina protifaSistov
Tržiča imela neposredne zveze s Kralko četo in zbirala
janJo material* Pa tudi sam Vincenc Marcon - Davilla je ko
nec leta (13.decembra 1942) dobil neposredno zvezo s štabom
Soškega odreda, ki se je istočasno zvezal tudi s komunisti
r Furlaniji. Proti koncu leta 1942 sta se sestala Jcoma^dant
SoSkega odreda Mirko Bračič in predstavnik KPI Harfe Lizzero
po njunem dogovoru je začela KPI v Furlaniji org nizirati
obveščevalno službo, asbiranje materiala in sanitetno poaoč
aa slovenske partizanske enote* Postavljene so bile tudi
kurtake postaje in javke za partizanske -jatrulje, ki so pri
hajale prav do bližine Vidma. Pri tem delu je sodelovalo o~
koli petdeset italijanskih protift;listov.
Ker pa je Pokrajinski odbor OF za Primorsko menil,
da je zlasti važno ustanavljanje oboroženih enot italijan
skih protifaSistov, je v zimi 1942Д943 poslal na področje
Benelke Slovenije in Furlanije partizansko patrolo, sestav
ljeno iz italijanskih protifuSistov, ki so dezertirali iz
italijanske vojske in se priključili slovenskim partizanom,
štiričlanska patrola (Antonio Dettori, Franco Gastone in
Spartaco) je krožila v Vzhodni Benečiji in Furlaniji, zla*tl v okolici vedada ih skuhala pridobivati italijanski ži
velj za vstop v osvobodilno vojsko, V zvezi z njenim delom
je PK KPS za Primorsko dal politkomisarju Primorske opera
tivne zone 29*aprila 1943 naslednja navodila*"Glede rekrutacije Furlanov in dela v Furlaniji sploh, se mi zdi, da
3« treba enkrat za vselej pribiti sledeče* Furlanija je
**ven kompetence naSe vojske in na5e partije* Če mi doloW o tovari3e in patrulje za delo v Furlaniji, delamo to
* pomoč KPI. TovariSi, ki jih tja polilJamo so torej na
klanskem terenu odgovorni organizacijam KPI, če take naj-

đejo. Tisti« ki ga določimo za odgovornega na^e patruljo«
jg odgovoren prod nami za to« da bo v gornjem smislu rav
nal... Treba je razložiti Spartacu« pa tudi Antoniu, da
gorata e ,>repričcvanjcm doseči« da bodo furlanske teren
ce organizacije pričele odločno z delom za formiranje
furlanskih če1*.*" Po svojem križarjenju po Furlaniji je
ta štiričlanska patrola v prvi polovici junija 1343 priSla
r Trst* kjer jo je zasledila policija* Antonio Lettiri je
padel v spopadu« Franco iz Tržiča je bil ujet« ostala dva
pa sta se razbežala*
1.0 je Kraško okrožje v začetku marca 1943 sporočilo
PK KPS za Primorsko« da s« v Furlaniji nahajajo novinci za
▼stop v partizane» je ta- 7»marce odgovoril, da je to veli
kega in celo mednarodnega pomene in naj za to pusti vse
ostalo delo in se vrže na organiziranje teh novincev» da
ee ustanovi furlanska četa* Svetoval ш je, da naj se obr
ao na lil* bataljon Južnoprimorskega odreda« ki je dobil
povelje» naj poiunga pri formiranju furlanskih čet. že 1#.
marca je politkomisar omenjenega bataljona poročal, da
furlanski novinci niso Sli v partizane», a) ker so ae bali
kje naj se kretajo, b) ker niso imeli orožja, c) obljubi
li, da se bodo prej le bolje organizirali ..., da se Se ni
formirala četa je tudi to,ker Se niso dobili nobene direk
tive za to. Zadnja direktiva je za pisanje po zidu in slič
no... Obljubil sem jim, da ko bodo odločeni formirati četo,
jim bo naS bataljon priskočil na pomoč z orožjem, tega so
fcili veseli in so obljubili, da si s tem orožjem priborijo
novska. Sploh sem opa il pri njih, da so borbeni, premiš
ljeni in disciplinirani*,*" Čez tri dni je isto poročalo
*4di KraSko okrožje.
ST
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Pokrajinski komitet KPS za Primorsko je zato S.maja
*943 pisal Branku Babiču v Trst,naj po možnosti obiSČe Um-

^ rta Massolo - Quinta osebno ln se z njim dogovori o tem,
naj KPI leda direktivo za ustanovitev prvih italijanskih
^tizanakih enot, ker je položaj za rekrutacljo absolutno
2fel in da "dejansko obstoja lepo Število nekakih polupar£i2t»0 4 ilegalnih in polulegalnih antifašističnih aktiviatov, ki se alrrivajo in so v stalnem kontaktu z naSimi par-*
tl*ani«.** Možnost tc pex'spektive je Umbertu Maaoli Že 1.
jetrca 1943 nakazal tudi Edvard Kardelj, ko je zapisali "««.da
bi bilo za ves nadaljni razvoj v Italiji izredno važno, Se
bi vi uspeli zgraditi vsaj majhno oboroženo jedro, okoli
katerega bi se kasneje v ugodnejših političnih okolnostih
grupirale večje oborožene sile« Če bo KPI imela v rokah
take oborožene sile, bo njena specifična teia v sploSnem
političnem razvoju Italije brez dvoma odločilnejla« To mož
nost pa KPI danes ima, če organizira italijanski antifaši
stični partizanski odred, ki bi ee začasne naslanjal na na^.V''' ''
H položaje v Julijskih Alpah in na robu Furlanske nižin»,
k bi zajemal Italijane iz Severne Italije« Razume. se, da bi
bilo treba temu odreda dati najširšo politično (antifašistič
no) osnovo.
KPI je po padcu fašizma v Vidmu, ko so priSli iz za
porov številni komunisični kadri, sklenila organizirati
Partizansko gibanje v večjem obsegu, kar je bilo mogoče za***1 bližine jugoslovanskih partizanskih enot« Tako se je
italijanski pdlefcalni partizanski oddelek^Dlataccaiaento Ga*ibaldi" do kapitulacije Italije pove&l na 35 — 4o mož.
s*edi avgusta pa je prišel na sedež FK KPS za Primorsko
fcHgat CK KPI, da se dogovori o pomoči, ki bi jo lahko
*4© slovensko osvobodilno gibanje pri ustvarjanju ita
lijanskih partizanskih oddelkov. PK KPS je obljubil, da
k
^ poslal vse Italijane, ki so po partizanskih oddelkih
^ Primorskem, pa tudi enega inštruktorja« Vendar je te
^rte prekinila kapitulacija Italije, ob kateri so se v

loSai oboroženi vstaji v Slovenskem Primorja priključili
I «^venski osvobodilni vojski številni italijanski protifačistit ki so ustanovili svoje lastne partizanske enote*

Prvi primorski odredi in brigade - Razmere v Sloven
ija primorja so se vse bolj zaostrovale» ker sta moč in
Itevilo osvobodilne vojske iz dneva v dan rasla» Italijan
ki faSizem pa je v svoji nemoči izvajal vse večji pritisk
na primorsko ljudstvo, ki je vse bolj pogosto odhajalo v
partizane* Narodno osvobodilnim enotam v Slovenskem Primor
ju je primanjkoval zlasti izkuäen poveljni5ki kader, zato
je Glavno poveljstvo slovenskih partizanskih čet sklenilo,
da pošlje v Slovensko Primorje cel odred*
Tako je bila 27*&Tgusta 1942 izdana odredba za usta
novitev LoSkega odreda* ki naj pod poveljstvom Mirka Brači8& odide v Slovensko Primorje in postane jedro -ogkega odre
da* Odred je res 2o*oktobra s 7o močmi prekoračil mejo in
ka&lu za tem je bila reo^rganizaci ja primorskih partizanov.
Ustavijeni so bili trije bataljoni* I* Simon Gregorčiči
II. Tdtolmeki in III* КгаШс!, od katerih je vsak Stel po loo
O
«ož, v odredu pa je bilo 13 puSke| mitraljezov in 21o pašk*
V,
T Slovenskem Irimorju se po I* pokrajinski partijski konfe
renci začne močan priliv novincev v partizane, tako, da se
j« že 19*decembra 1942 ustanovil BriSki bataljon, ki je od
-

tolminskega prevzel ter-n v Brdih.
Največji porast im uspehe je pozimi 1942/1943 Žel
^•bataljon Simona Gregorčiča pod poveljstvom Martina Grei
ft ki je do 8*februarja 1943 narastel Že na Stlristc mož.
^efcec novembra ga je zadela nesreča, ko je padel politko
misar tile Špacapan pri Gorici* Najboljša ceta v bataljonu
3* bila Tretja Vipavska ali čmovjSka četa s komandirjem

jgfiltom lJremrlom - Vojko, kl je bil obenem namestnik koman-

«јita* Izvedla je veo шзре5п1ћ akci.1 - tako 4.novembra pri
jališču nad Idrijo, 6.februarja 1943 j® zavzela bunker na
ce*ti trni vrh - Col, 15.februarja je napadla sovražno kojoiio pri Idrijski Beli. Tu je bil ranjen Janko Premrl „ fojko, ki je bil Že imenovan za komandanta prve primor
je brigade "Andreja Laharnarja”, a je že Čez teden dni
estri.
Kreški batuljon je operiral na Krasu in napadal pred
vsem železniško progo proti Trotu in Beki. Izvedel je več
nepešnih akcij, tako je 1.decembra napadel krabinjersko stra
žo pri Bazovici, 7.decembra je dvakrat napadel progo pri II.
Bistrici itd. 4«januarja 1943 je izgubil komandanta Iva Hoz
jana - Levca, ki je bil obkoljen pri Orleku in sl je ranjen
v trebuh sam vzel življenje.
Tolminski bataljon je imel ogromno področje - Tolmin
sko in Brda, a je do decembra na»tel na pet čet. Zato jabll
is prve čete Gregorčičevega ln prve čete (Briške) Tolminskeffc bataljona ustanovljen Briški bataljon. ffajuapeSnej5a akci,p Tolmineke&a bataljona je bil napad na italijansko pejauko v Zakrižu pri Cerknem 26.januarja 1943, ko je zapls®U tri puSkofflitraljeze in 18 pušk. Temu eo sledili napadi
posadko pri mostu na Bači (3«H«) napad na obotejne utrd(6.H.), napad na protiavljonsko postajo na Brežnici
napad na posadko aa žagi pri Bovcu (9.II.). 1 « и и
PaUom pa je eledilo italijansko čiščenje, ki je zajelo
*°v§ko, a je bilo brez uspeha.
Ker vsa čiščenja v Slovenskem Primorju niso imela
"•peha, je vojno področje Videm 4.februarja 1943 proglada se Čete morajo smatrati v vojnem stanju (stato
h
guerra guerregiata di fronte al nemico).

Glavno poveljstvo slcveneklh partis*nekih Čet j* Že
2<j« ^oambra 1^42 ukinilo grupe odredov in osnovalo 4 opt^tivne zone, od katerih je III. operativna zona - "Alpska"
jod poveljstvom komandanta iirka -račiča in politkomisarja
p^grma lirjevca - Ahaca гijemala Slovensko Primorje in Go—
reajako. Kar pa ao bile zveze z Gorenjsko slabe, jo je
flljvni Stab Narodno osvobodilne vojake Slovenije 21, febr.
1943 ukinil in ustanovil Primorsko operativno cono, ki je
^jemala zgolj Slovensko X’rimorje.
i

V
ta čas spada tudi razdelitev boškega odreda v dva
»ova odreda, la je namreč pozimi 1942/1943 a prilivom novine#v nareatel do take mere, da je va»k bataljon n«rastel do
dre ato raoŽf iz 3* čete Tolminakega bataljone pa ja na 3ovHc*m zraslo več čet» ki ao bile v moči bataljona (V.bata
ljon). Toda novincev je bilo toliko, da jih ni bilo m»«»£e
niti oborožiti, niti uporabiti na terenu. Zato ao bili po
slani v Ljubljanako pokrajino, da ae tam v 2a relzkuSenih
brigadah izučijo v načinu p rtižanskega vojskovanja inV upcirobi orožja«
Razdelitev Uoßkega odreda v Severno primorski in
^•-ло primoreki odred ae Ja izvtdla v februarju 1943. i»etorno primorski odred pod povel jatvom Toneta Brvoa - Cene* je bil aeatevljen iz II. Tolminskega, IV. Briäkega in
akega betaljona in je operiral v urdih in na Tolmina, Južno primorski odred pod poveljstvom Alberta Jakopi- Kaj Umira pa so aestavljali I, Gregorčičev bataljon,
»• ja razvil v dva bataljon« ln XII* KraSki bataljoni njeoperativno področja ja bil Kras, Vlp&vake dolina in Tra planota.
џ.

Oba odreda ata bila v stalnih napadih na sovražnika,
Starih ae ja poaebno odlikoval napäd na 40 alpinoev pri

Koritnice (Grahovo), kjer je padlo 6, ranjenih pa je
Uilo 7 alpincev, napad na električno centralo v Logu, dva
napada na predilaki cesti itd* Briški bataljon Severnopri
morskega- odreda ae je 7«aprila srdito tolkel i^ri KombreŠkem
јл Marijinem Celju, Čez lo dni je bila huda borba tudi pri
SelitviSki gori itd*
I

Medtem, ko el) bili odredi sicer bojne enote, a av«#ggai na določeno področje, so bile brigade izključno mobilae bojne enote, ki niso zvezane na določene ozemlje* Ker
to v Ljubljanski pokrajini že od poletja in jeseni 1942 operirale 4 partizansko brigade in ker so bili zdaj tuđi v
movenak ra irrimorju ugodni pogoji za njihove ustanovitev,
je Štab Pri orske operativne zoo» lo.aprila 1943 izdal po

pelje za ustanovitev prvih dvehprimorskih brigad*
Glavni štab Narodno osvobodilne vojake Slovenije pa
Je poslal v Slovensko Primorje namestnika svojega komandan
ta Jako Avdiča, da z novo ustanovljenima brigadama prodre
T Beneško Slovenijo in tam razpiha plamen protifašistične
ga gibanja, ki je po prvih uspehih prvih aktvistov QT spo■ladi 1943 leta Že začelo dobivati svoje osnove*
Brigadi sta se zaradi italijanskih ofenzivnih udar
ov osnovali na samem pohodu. Iz bataljonov Južnoprimorske№ odreda se je osnovala V*brigada1*kimona Gregorčiča" pod
^veljstvom komandanta Alberta Jakopiča in politkomisarja
‘▼ana Turšiča* Iz bataljonov Severno primorskega odreda
VI. brigada Iyana Gradnika pod poveljstvom koas&damta
'PM-la *oroviča in politkomisarja Cveta Močlnka. Ob brl
jah je oatal Še manjši odred z nekaterimi sabotažnimi
^•Pinami*
Gradnikova brigada bi ae morala ustanoviti 26*aprila
na planini Golobar pri Bovcu* £oda Še predno so se
i bataljoni, je zaradi izdaje že dopoldne prišlo do

.fr .žnega napada na en bataljon, ki se je prebil Sele po

plodnevnem boju ob izgubi 43 Paulih. Med padlimi je bil
tadi politkomisar brigade. Po tem hudem boju je bila bripdv. osnovana Sele na meji, ko je en del
priSel čezKrn in
jtfOt drugega pa je prignal Mirko Bračič
preko Soče pri
^gi in preko Stola. Odtod bi morala kreniti nasproti Gregorčicevi brigadi in se z njo združiti na Kolovratu.
Gregorčičeva brigada je medtem zbirala svoje enote
«a pohodu preko Trnovske in entviTjce planote v stalnih
gpopadih s sovražnikom. Zadnji največ ji spopad je imela
prve dni maja v Knežjih Ravnah nad Tolioinom, Za tem je
prt31a TolminSčico in preko Mrzlega vrha
prišla v vasico
Ira, odtod pa mimo Fonov na Kolovrat. Tu
je lo.majapriglo do hudega celodnevnega boja, v katerem je brigada
lftcla 19 mrtvih, sovražnikove izgube pa so bile Se več
je.
Isti dan se je na Livku tolkla Gradnikova briga
da, ki se ni mogla približati Gregorčičevi, ampak se
je morala umakniti na Mijo,
Gregorčičeva brigada je nato 16.maja brez večjih tekv pri Minu med Podbonescem in Stupico prekoračila Hadižo
U preko Črnega vrha in mimo RobediSč 16,maja prispela do
Čftneble, Tu je na ^piku odbila dva sovražna napada in
oplenila dva italijanska mitraljeza in 15 puSk, Nato j«
^aila preko Bona na Brezje pdd Bre3ki Jalovec, kjer je
triSlo do novih bojev, ki so bili uspe Sni za brigado, po~
,ebno Se, ko je izigrala večdnevno sovražnikovo obkoljena Drnohli in se končno preko Stola in Mije vrnila
***aj čez Sočo, Kn bataljon Gregorčičeve brigade pa ni bil
*П*е1 na zborno mesto na Miji ter se je sam prebijal pre^ ВепеШсе 31ovenije na Vipavakor Bil je razbit na čete in
,Jt*Pine, ki so pokazale izredno hrabrost. Tako se je v za%*ku junija neka skupina do zadnjega naboja borila pod

^đnjim v It.Lenartski dolini, kjer je padlo 15 borcev,
j pa зо bili ujeti. Seveda je tudi sovražnik utrpel znat
ne izgube.
Ko je Gregorčičeva brigada bila na pohodu, v Beneški
Sloveniji jo je podpirala Gradnikova brigada, ki se je ta
gtis nahajala na Miji in takoj začela z napadi: lč.maja je
rago in Kobaridom napadla vojaški avtomobil in ubila
4У& oficirja in tri vojake, ranila pa tri oficirje in 11
vojakov* Zaplenila je med drugim tudi dva radio oddajnika,
paOkornitraljez in 2o pušk. 3 tem je pritegnila nase močno
eovražne sile, ki eo Jo dva dni zasledovale, dokler ni konč
no 2o.maja prillo do spopada na Planini Božca, kjer je so
vražnik imel mrtva dva oficirja in štiri vojake ter ranjene
ga oficirja in 19 vojakov. Brigada se je po celodnevnem bo
ja trobila iz obroča, prešla >očo in se umaknila na področ
je Krna.
Tako imenovani prvi pohod v Benoško Slovenijo je bil
silno pomemben za razvoj osvobodilnega gibanja v teh krajih.
Beneško prabivalstvo je prvič videlo močno in dobro organiztranorano veliko partizansko enoto, ki je desetkrat močnejši
sovražnik ni mogel uničiti in jo sprejelo z wem! simi atija—
Bi (Mašeri, črni vrh itd.). Nekaj Beneških mladeničev se ji
Je cöIo pridru ilo. Odslej je bilo v mnogočem olajš; no delo
Prvih organizatorjev osvobodilnega gibanja v Beneški Slove
nji, ki so ravno to pomlad, v njej začeli orati ledino.
Sovražnik je v tem času razpolagal z ogromnimi silafti» kar se vidi iz samega načina bojevanja in iz izgub na
•fc*h straneh. V Vidmu se je namreč spomladi 1943 ustanovil
**!?. armadni zbor pod poveljstvom generala Zaninija z na>*°«o očistiti Julijsko Krajino slovenskih partizanov. To bi
izvršila njegova divizija "Iulia* in III, alpinska moHlha brigada ter 3CIII. armadni zbor z novima divizijama

„jpriao** in "Sforcesca**. Te enote ao sredi junica 1943 zagfie z adicno ofenzivo, ki ee je vedno bol jetopjajevala in ni
-^nehala niti ob sloma fašizma. Potekala je od zahoda pro-

^ožir Зо hi^ v vasi Vojsko.» v drugi iolivici junija 1943
itd«)*
Obe j-rimoraki brigadi sta kljub sov ažnikovi moči
in izredni aktivnosti bili vedno v napadu« Iako je del
Gradnikove brigade 7*junija uničil 34 a dolg Železniški
Bost pri Podmelcu, 22* junija pa je zaseda Gregorčičeve
brigade pri rali Rupi napadla kamijon fašistov in jih 15
pobila ter »aplenila tari puškomitr&l jeze, 16 puSk in 19
pi’*tol. 6«julija se je Gradnikova brigada spopadla s sovraž
nikom na Krnu* Po celodnevnem boju je prizadejala sovražni
ku občutne izrabe, a tudi sama je izgubila 38 mož.
V
juliju 1943 so prvi primorski partizani prodrli
tudi v Rezijo. Oddelke Gregorčičeve brigade v moči 3o mož
Je pod vodstvom iCLberta Jakopiča j^odrl z Bovškega preko
Skutnika v Kaninski skupini v vzhodni del doline Rezije,
Hotel je prodreti do Ižeklanice (proga Trbiž - Humin )t
pa mu ni uspelo, ker je bila dolina polna vojakov« Pa
sijon se je po spopadu z manjšim sovražnim oddelkom vrnili
* dolino Učeje in na Tolminsko«
Glavni ’stab Narodno osvobodilne vojake Slovenije je
padcu fašizma začel pripravljati osvobodilno vojsko na
^Pitulacijo Italije. Zato je obe primorski brigadi poku
ri v Ljubljansko pokrajino, da tam pomagata pri razorože—
‘'ЧЈи Italijanske vojske in uničevanju proti revolueionar-

*

belogardističnih oddelkov ter se nato oboroženi s tefrorožjem vrneta nazaj v Slovensko Primorje, Brigadi sta
pred odhodom združili v eno sa o brigado "Ivana Gradnika %

li se je v ljubljanski pokr jini vključila v XIV. divizijo,

f Slovenskem Primorju ±.a je ost 1 s mo novoustanovljeni Pri
morski odred pod poveljstvom komandanta Ivana Turšiča - lato
ma, ki je im&l dva bataljona
eaege na Krasu, drugega, a
pa Vipavskem in Trnovski planoti. Ustanovljene so bile tudi
4 Bfeibotai;ne skupine, osnovati pa ge je mislil 8e tretji ba<teljon na področju zapadno od Soče.
Priliv novincev v osvobodilno vojsko je namreč tudi
po odhodu Gradnikove brigacfe v Ljubljsuisko pokrajino ostal
tolikšen, da je bilo v zadetku septembra pripravljenih 2oo
novincev, da odidejo za brigado. Tako se je vse bolj ures
ničevala misel, ki jo je Pokrajinski komite KPS za Prim-orako &e junija .1943 sporočil 'tabu Primorske operativne zone;
"Ko bo pričela razpadati italijanska vojska se bo pojavila
anož-ica dezerterjev iz te vojske po naSlh vaseh. Ti fantje
bouo iz najboljših letnikov izvebani vojaki, deloma zakaljeni v bojih, skratka neprimerno boljši element od tiste
gaj ki ga imame aäaj v naSih vrstah. Imeli bodo deloma tudi
orožje. Pritegnitev tega eleaenta v partizane bo prava preokr tnica v nalem osvobodilnem gib; nju." S tem dejstvom je
račStmal Glavni "tab Narodno osvobodilne vojske Slovenije,
ko je poklical Primorski brigadi v Ljubljansko pokrajino,
t Slovenskem Primorju pa pustil le rimorski odred*
Z ustanovitvijo dveh primorskih brigad in pošiljanjem
*ovincov v centralno Slovenijo, r&zSiritvijo mreže organi
zacij OP po celem Slovenskem Primorju in odstranitvijo vseh
ft°žnosti za formiranje kakrSnekoli protirevolucionarne po
etične <sli vojaSke organizacije, je osvobodilno gibanje
* Slovenskem Primorju ne s'mo dohitelo, marveč celo pr hirazvoj v nekaterih drugih slovenskih pokrajinah. Zato
** ob kapitulaciji Italije lahko dvignilo primorsko ljudv aplo^no oboroženo vstajo in se v njih afirmiralo kot

Primorsko ljudstvo v oboroženi vstaji - Razoroževanje
vojake in Goriška, fronta - Obdobje po prvi poP jinski partijski konferenci in prvem pokrajinskem ple0iuuu OF za Primorsko je dalo osvobodilnemu gib n ju v Slo
vaškem Primorju ono širino in intenzivnost, ki rau je bila
potrebna, da ob dogodku, k kršetn je bil kapitulacija Itali
je, kvalitativno preraste v novo obliko boja - da vzplamti
v gplošen oborožen upor ljudstva proti nacionalnemu la so
cialnem zatiranja.
Ko js Italija 8.septembra 1943 zvečer objavila brez
pogojno kapitulacijo vseh svojih oboroženih ali, je Pokra
jinski komite KI S za Primorsko naročil vsem okrožnim komi
tejem KPS, naj se povsod organizira in oboroži Narodna zaSSlta, ki naj zasede občine, pošte kolodvore itd», naj se
do nadaljnega ustavijo vse sovražnosti proti italijanski
rojaki in vojaške akcije usmerijo izključno proti nemški
vojski ter končno le poudaril, naj s pomočjo Narodne zašči
te v svojih krajih prcvzajaejo oblast.
že prve dni po kapitulaciji Italije je bilo v vsta
ji celo Slovensko Primorje. Ta je v večini krajev poteka
la tako, da eo se ped vodstvom odbornikov 0? oborožili pre
bivalci in skupaj z novoustavijenimi enotami Narodne zašči
te in redkimi partizanskimi enotirni r zoroževall Italijan
ko vojsko, pr gnali karabinjerje, zasedli uradne zgradbe
in vapoatavili legalno oblast ljudstva, ki jo je to izva>frlo preko terenskih odborov OF. Splošno oboroženo vstajo
* Slovenskem Primorju eo vodili okrožni komite,#ji KPS in
°<ibori OF, pred Gorico, kjer Je nastala prava fronta pa Se
*tab Primorske operativne cone.
Osvobodilna vojska sama bi prav gotovo ne bila kos
Snovni nalogi tega trenutka - razorožiti, italijanske voj-

jge, saj je Primorski odred Imel le dva bataljona in nekaj
otaSnih skupin, vsega skupaj okrog tri sto mladih ln
jeijs klenih ljudi. Rasprotl vsem tem pa je ostala ogromna
jtetlljanska vojaka v moči dveh armadnih zborov. To sta biџ tržatkl XXIII. anaaüai zbor z divizijo "Sforcesca" v Se
jani in videmski XXIV. armadni zbor z divizijama иTorino”
Y Gorici in *Imlia" v Beneški Sloveniji ter III» alpinsko
nobilno brigado v Tolminu. Poleg teh vojačkih operativnih
«not pa so bile v Slovenskem Primorju
enote graničarjev,
^alietiSne legije, karabinjerske postaje, finančna straža,
gozdna milica itd.

V
skladu z navodili Pokrajinskega komiteja KPS za Pri»
ürsko sta Štab irimorske operativne cone in Pokrajinski od
bor OP za Primorsko 9.septembra poslala poveljstvu italijaa3kili oboroženih sil v goriSkl zoni dopis» ki previl
"In sequito alla conolusione delio stato dl armiöti
lio fra l’Italia e l'Inghiltera, l’Jniono Sovietica e gli
Stati Uniti, la nostra posizloae rispetto «Де Porae Mili
tari Italiane ha subito un radicale jautamento. In base a
queeto mutamento II Fronte Liberatorc 31oveno, quäle unico
rappresentante ed unica autorlta del popolo Sloveno per la
Uber slone nationale e qualle alleato del bloco AngloSovietlco - Americano, Vi propone un cotatto allo scopo
di ragglungere mediante del oolloqui cunsecutivi, ma re»
°i>roaa inteea per la lotta comune contro la Germania dl
Bltler. Comunioateai con preclslone, come e dove averrfc
contatto con 1 nostil rappresentanti, come pure per
latore della presente, slamo ln altesa del savacondotto
01 spetanza a tutti 1 parlaoentari..."
Poveljnik divizije "Torino” general Malaguti je ree
listal na pogajanja ln na njih obljubil, da se bo uprl
*®etlki vojski. V tem Času se je res upiral prihodu nerode

plitve» toda ko Je ^oatal аев%1 pritisk modne J ii la im
p začela uhajati rojaka, ki »o jo razorožovali oddelki a»
bodilne vojake, Narodna zaŠčita in 1judstvo na eni, ifea4 pa Ш drugi strani, J« odpovedal in ni pomagvl osvobodil
ni vojaki pri njenem nadaljnjem boju proti nemškim vojaSkim
gpOtam«
Že 9.septembra ao bile v Gorici demonstracije« toda
fallsti ao začeli ж oklopni ii vozili razganjati množice«
joda ljudstvo je vseeno prisililo Italljaaatoz oblasti, da
00 iz, uatile iz zaporov politično zapornike in inte nirance. V predmestju pa sta 2» prvi dan zasedla položaje oba
bataljona rimorskega odreda.
Isti dan dopoldne je prišlo do pobijanj med Gkrož~
aia odborom OP za Tolminsko in poveljnikom italijanskih ©not na tem področju generalom Mazzinijem* Predstavnika OP
ata se pogajala zato, da bi se ituliJanške enote uprle ne»~
Btl vojski in jo razorožile, preprečile priliv novih nem
ških enot od Podbrda in pripravile fronto na stari utrjeni
Srti iz prve svetovna vojno« Toda general Kazalni se Je bal
PNrpati na lastno pzsfc in ae jo tudi izgovarjal, da ima pr^~
■alo sil za takšno fronto, ja pa ponudil orožje in vojaško
opremo« Toda ta gesta Je bila tako brez pomena, ker so nje*®vi vojaki že zapuščali enoto» ki jih jo ljudstvo razorokvalo, pa tudi skladilča so bila že brez kontrola.
'
j
Ha Južnem Primorskem pa predstavlja največ ji uspeh
»Žitev 1. brze divizije« ki je hotola z Hrvatske pro»
Ii tre v Italijo« Toda Narodna zaščita jo jo ustavila mod
^kovSčino in Obrovam, kjsr je nato stala dva dni« Medtem
*• »e vrnila pogajanja za skupni nastop proti nemški vojski
* Trstu in izdelan nn*rt za napao« Toda» ko bi enote moralo
r* položaje, so vojaki začeli odmetavati orožje in odhajati

d®l<3e
Trstu. Divizija je bila v celoti razoroŽena in
je bilo oplenjenih 4est oklopnih vozil, voz metalec ognja,
topov, okrog loo kamionov in ogromno število pohotnega
oroEja, Vse to je bilo nato s kamioni odpeljano na skrivna
^seta. Pri diviziji se je nahajal tudi bataljon alplnov, ki
\b Še po razoroževanju divizije bil pripravljen za boj pro{j. aemtki vojski. Toda ko so alpini videli rapad celotne di
vizije, so tudi oni odSLl proti Trstu, rasen komandanta ba
taljona, ki je 3e nekaj časa ostal v osvobodilni vojski.
Italijanski vojski je bilo skoraj povsod ponujeno so
delovanje za skupni boj proti nemlkemu okupatorju, toda do
sodelovanja ni prišlo, rasen da je nekaj italijanskih voja
kov v teh dneh vstopilo v osvobodilno vojsko. Vzrok za ne
uspeh pri pogajanjih sa skupni boj leži predvsem pri itali
janskih štabih, ki niso bili pripravljeni prtiti v odkrit
boj proti пеаЛк1 vojski, ker niso dobili nobenega ustrezne
ga povelja. Tam pa, kjer bi morebiti Itabi bili pripravlje
ni za skupni boj, pa do tega ni prillo, ker ee italijanski
vojaki niso hoteli boriti. Ti namreč niso ve2 zaupali svo
jin, Habom, niso n&mreS mogli verjeti, da bi jih isti ofi
cirji, ki so jih na Balkanu Uuili moriti in požigati, mogli
voditi v osvobodilnem boju, niso mogli z .upati, da bi jih
ljudje, ki so jih do včeraj vodili v slepem savezništvu do
Hitlerjeve Remfiije, zdaj mogli iskreno voditi v boju proti
*41.

Osvobodilna vojska je seveda razorožila skoraj vso
$
^bliianako vojsko, ki ni büa pripravljena boriti ee pro^ nemUd vojski. Tako so bile v Slovenskem Primorju razo
dene divizije “Torino”, "Celere" ( l.brza divizija), del
*Wizije "Sforceaco", bataljon divizijo "Macerata" ter vekarabinjerskih in finančnih postaj. Zaplenjenih je bi* preko tisoS strojnic, 3o topov, 5o minometov, 2oo kamio-

o0V, 6 oklopnih avtomobilov, 4 lahki t nki in ogromno tevilahkega pehotnega orožja ter vojaSke opreme.
Taksno Izobilje orožja in radost ob zmagi nad dolgo
letnim zatiralcem ata pred Gorico ustvarilo pravo fronto.
Q0vobodilna vojaka, ki je bila že v mestu, se je umJcnila
njega. V začetku je bil namreč v nji le bataljon gregadirskega polka 71.nem1ke pehotne divizije, ki je bil ob
kapitulaciji Italije obkoljen, a mu je prišla pomoč iz Vidga in Trsta. 12.septembra je okrepljen sovražnik zašel si
liti iz mesta in tako #e pri Slo do prvih spopadov z enota
mi Severnoprimorskega in JuŽnoprimorskega odreda, ki sta
te v teh dneh razvila iz obeh bataljonov bivšega Primorske
ga odreda. Severnoprimorski odred je držal položaje od 'v.
Gore nad Solkanom do Ajševice, Južnoprimorski pa odtod do
Uma.

Prve dni so bile enote obeh odredov celo v napadu
in pridobile nekaj terena, nato pa so spot Remci prodira
li na položaje odredov, a ta sta jih vztrajno odbijala.
Čeprav so nemlke enote imele tanke in motorizacijo ter
bile vsekakor bolje organizirane, pa je bilo na strani
osvobodilne vojske inpozantno število enot in njih brez
mejno junaitvo. Borbena črta je valovila v ogorčenih bo
jih oelih deset dni. Bo 19*septembra sta odreda uničila
dva tanka, zajela dve avtoblindi in dva lahka avtomobila,
**mcein pa so se do tega Časa posrečili vdori do Branice
U ameri Trsta in v Volčjo Drago iz smeri Gorice. flajhujboji pa so bili 22*septembra, o katerih je neki nemški
^jni dopisnik zapisali"Zelo Šibka posadka v Borici, ob
ložena s treh strani od band, je morala pretrpeti hude
^e... Ko so dobiliprlliv iz okolice Ljubljane in Reke,
voditelji band 22.septembra segli po zelo dobro pri****vljenem načrtu za veliki udarec proti Gorici. Kljub

^evilni šibkosti obrambe Je bil krvavo odbit napad na le»
^lilča* ki bi naj sovražnim 1otalca odprlo pot proti poдјос ju Krasa. Toda od Sv.fi&rka »era je več kot 5oo upornikov
^jpr j vdrlo v ~:esio in odrezalo nemško zaščito. Tretji
-spad, ki se je začel s severa in ga je opremljal ogenj
ia minometov in topov, je bil zaustavljen z našim protijarcem«
Čeprav je bila gori5
^ ^ fronta strateШсо in praktično
jgrelena odločitev, je vendarle pokazala visoko zavest pri
morskega ljudstva in je bila evetal primer junaStva osvo
bodilne vojske. Umikati se je začela Sele takrat, ko so ji
htooi v ofenzivi priXLi za hrbet in jo tudi z močnejšimi
gilami v moči divizije začeli tolči s čelne strani.
Narodnoosvobodilni svet za Irimorsko slovenijo Kapitulacije Italije pa poleg zloma 1talijanskih oblastnih,
političnih in vojaSkih ustanov pomeni tudi ustvaritev obzir
nega osvobojenega ozemlja. Nemci namreč niso imeli dovolj
vojske, da bi lahko takoj zasedli področje, s katerega se
je umaknila italijanska vojska, z njo pa v glavnem tudi 1taliJanški oblastni organi, ni jim pa to bilo mogoče tudi
In predvsem zaradi moči osvobodilne vojske, ifX je v teh
dneh izredno n&rastla. Tako je nastalo obširno osvobojeno
žemlje, ki se je raztezalo na sever vse do italijansko-аш$ке meje, na vzhod do Gorenjak», 1olornitov in dalje
Notranjsko in dolenjsko, na jug v Hrvatsko Istro, na za
hod pa tja do predmestja Trsta, Tržiča, čez Goriška Brda
do Krmina in cez Beneško Slovenijo do edada. Nemci so ob
vladali le večja mesta kot Trst, Gorico, ТгП8, Videm, Če<*ad in Tolmin ter eleaniške proge.
2a narodnoosvobodilno gibanje osvobojeno ozemlje ni
^fielo zgolj vojaškega, temveč predvsem politični poeen. Po
etični in vojagki voditelji so namreč glede tega imeli
Pravilno atali^če, da je osvoboditev določenega ozemlja la-

pomena, soj se na njem vzpostavi legalna ljudska ob~
opravi mobilizaclja, poživi delo množičnih organiza-

Tudi osvobojeno ozemlje v Slovenskem Primorju je dofivljalo izreden politični razvoj, čeprav je bilo obdobje
,pfve svobode’* kratko, saj je v centralni Primorski trajalo
petnajst dni, pa so vendarle bile "splošna oborožitev
in sanjo zvezana mobilizacija, triumf OP kot edine politič
ne sile in ustanovitev Narodno osvobodilnega sveta... tri
velike postavke dobe od 8#do 25*septembra,* (Poročilo NCS
ta P3 9. 10.1943 v јШЛО).

Narodnoosvobodilni svet za Primorsko slovenijo se je
ttst-Aovil 11 .septembra 1943. ko je v "Proglasu Primorskim
loveacem* objavili
"Borba, ki jo je pred dvema letoma započela Osvobodil
na fronta slovenskega naroda, se bliža svojemu zmagovitemu
koaeu. Zato se je iz vseli živih in borbenih sil, ki so do
slej vodile aa9 osvobodilni boj na Primorskem, ustanovil Na
rodnoosvobodilni svet za Primorsko Slovenijo kot predstav
nik primorskega ljudstva, da bi pod vodstvom Izvršnega odbo
ra osvobodilne fronte prevzel odgovornost za urejanje vseh
TiraSanj narodno-osvobodilnega boja primorskega ljudstva in
strjevanja njegove narodne oblasti. V njem so zbrani pred»tfcvniki iz vseh predelov Primorske, ljudje vseh poklicev
ift svetovnih naziranj, ljudje, ki so se na poziv KomimistiČpartije Slovenije Že pred dvema letoma začeli zbirati v
Oevobodllni fronti in vse odtlej zvesto borili za nale narod
no odrešenje."
Proglas, ki so ga podpisali predsednik dr. Jože Vil
fan, podpredsednik pisatelj Pranoe Bevk, tajnik dr. Aleš
^bler in osemnajst Članov, pravi na kraju, da je Narodno°svobodilni svet za Irimorsko Slovenijo sklenil kot svoj

jffi ukrep splošno mobilizacijo* in pozval vse Slovence v

gjovenskea Primorju v vrste narodnoosvobodilne vojske Jugo
slavije. (irlmorski poročevalec, Il/f,15«9«1943.)«
Res je že ob ustanovitvi izdal "Odlok o mobilizaclji?
v katerem je odločil, da morajo vsi za orožje sposobni mogjci od 18 - 45 leta starosti, stopiti v osvobodilno vojsko,
medtem, ko je vse drugo prebivalstvo dolžno z vsemi silami
0odelovati v tej splošni mobilizaciji in da se iz vrst že
ja in deklet sprejemajo prostovoljci za Narodno osvobodil
no vojsko Jugoslavije«
Teda še proden je ta odlok prispel v vse predele
Slovenskega Primorja, je te že zajela splošna oborožena
retaja in ne samo mladeniči in možje, ampak celo dekle
ta in starci, so bili že prostovoljno stopili v osvobodil
no vojsko, tako da se je v teh dneh ustanovilo okrog 3o no
vih bataljonov«
Ked najbolj razgibanimi predeli je bilo Goriške okrožje z Vipavsko dolino, kjer so bili v tem času sedeži
rodilnih organov osvobodilnega gibanja. Oba bataljona PriJ£
sorskega odreda sta v teh dneh tako narastia, da sta is
ajiju ustanovila Severno primorski in Južno primorski odred,
8ta drsala položaje na goriški fronti« Poleg teh se je
ustanovil še Vipavski bataljon, v Vrtovinu je bil iz bivslovenskih internirancev ustanovljen poseben bataljon,
&a tudi bivli inte niranci iz Črne gore so ustanovili svoj
Potegu bataljon.
Ha Krasu se je Že prvi teden po kapitulaciji 1tali
te ustanovil Kraški bataljon. Pri Nabrežini je nastal Se
^brsžinski bataljon, v bližini Temenice se je ustanovil
^taglione Trleatino d’Assalto",
V Slovenski Istri se je ustanovil Istrski odred,
*** &Uj&h pa se je Že do 11«septembra ustanovil I.ba-

jjofc poznejše Tržaške brigade, ki ga je vodil Zoll. Mno4
^ novincev iz Slovanske Istre pa je vstopilo v novouatapijano II. Istrsko brigado, katere IT. bataljon Je ob pod
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Novinci ik pivskega in brkinskega okrožjs eo odhajau proti Knežaku in n« Иебип, kjer sta se 17* septembra usta*
-ovila dva, 22. septembre tretji in do konca septembre
že
jetrti bataljon. Tu je bil 25. septembra ustanovljen tudi
frlaSki bataljon, ki je bil čez dv» dni priključen k TržaSÜ brigadi.
V idrijskem okrožju na Gevernem Primorskem so se že
prve dni po kapitulaciji Italije ustanovili trije bataljoni,
ki so se sdružili v Idrijski odred.
V tem šašu je bil posebno razgiban predel sapadno od
i>oče. V Brdih so kmalu nastali štirje bataljoni, ki so se
Bdruiili v Zapednoprimorski odred* Organizatorja italijan
skih prostovoljcev Mark in Tribuno pa sta ustanovila bata
ljon jaribaldincev, ki je tesno sodeloval z Zapadnopriaorekim odredom* Deli tega odreda so bili a« goriški fronti na
*epadni strani Gorice, vendar niso tako pritiskali na mento
kot ostala odreda, реб pa napadali cesto in železnico Goriea - Videm.
J
.
.
*■
Na Tolminskem je kmalu nastal Bataljon "Franca
gr
ilje - Medveda”. Ko je kones septembra odšel na Kobariško,
*• je v Baški grapi ustanovil novi Bataljon nSimona Kosa ",
** katerega eo kmalu nastali trije bataljoni.
fla Kobariškem, v Beneški Sloveniji in Keaiji so bile
PHd kapitulacijo Italije tri terenske organizacijeko-poli^бпв karovi«, ki so imele skupno vodstvo in služile kot
J*dro za ustanavljanje novih enot na trna. podrofiju. Že drugi
po kapitulaciji Italije je vodstvo karavel poslalo v vse

^ri svoje patrulje za zbiranje prostovoljcev v osvobodil. enote* Se v nekaj dneh ao bile ustanovljene Bovška, Idrm,

'..i^кШф RinlaJrtM la МшШШШ lUrtß» Хш шЏМ ft Ш . i..:*

-ptsabra 1943 ustanovljen Bataljon "Andreja Manfreda", ka
kega komandant je postal Jrane Určlč - Joško, politkomisar
L Franc frnugelj - Zorko. Vse Sete so iz dneva v dan sprejemal® nove prostovoljce in se tako stalno večale* Že sepllSbr- I943 jc- bataljon uur.e'fr;o oobijal агшјЗе »»ПИЈЧк« ,
уф izpade iz Bovca, Tolmina in Čedada ter pri teta uničil,
p,nil in ujel nekaj nemških vojakov*
Ler so čete bataljona "Andreja ianfrede* zaprle vse
oeote in jrebode v smereh proti Bovcu, Tolminu in Čedadu,
j«na Kobariškem nastalo osvobojeno ozemlje, ki so ga zečeli
iaenovati "Kobarifika republika". Ita je to bila ree prava
[artizanska država, govori tudi dnevnik funkcionarja fa£litiCne stranke v Gorici, ki ob koncu aeptembra 1943 pravi
Mđ drugim: "... Cona Kobarid je cela v rokah upornikov, ki
10 organizirali pravo partizansko republiko •**"
Tako je rimorsko ljudstvo s svojim prostovoljnim
»atolom v osvobodilno vojsko dejansko izvedlo plebiscit za
neuklonljivo n idaljevanje neizprosnega boja proti novemu
okupatorju in njegovim pomagačem in »a združeno Slovenijo
novi Jugoslaviji* Ko je (16. aeptembra 1943) dr* Aleš Bebler
stel z letalom izpred Gorice v Izvršni odbor OP na cenem osvobojenem slovenskem ozemlju, je Vrhovni plenum
aeptembra izdal proglas, s katerim je proglasil
Jučitev Slovenskega Primorja k svobodni in demokra
ti Jugoslaviji, hkrati pa je italijanski narodni manjna priključenem ozemlju zajamčil avtonomijo» Istega
*
izdal odlok, s katerim je poveril za javno upravo na
(£ej)
ferskem ozemlju äsrodnoosvobodllni svet in to ozemlje izvzel
•toaočja Upravne komisije za osvobojeno slovensko ozemlje, ki
J* bila osnovala pri Izvrßnem odboru OF* Obenem je Vrhovni plenum

.J ]cot najviSj» oblast v Sloveniji pritegnil v svoj sestav
«di predsedstvo Narodnoosvobodilnega sveta*
Izmed več odlokov, ki jih je izdal Narodnoosvobodilni
[^gt a ,riisorako Л oveni jo, sta oil > oov.ac -pomembna "OJ1 ok o volitvah У občinskih narodnoosvobodilnih odborov” in
L "odlok o veleposestvih*. V prvem je odločil» da *'o vseh
gadevah javnega Življenja sklepajo in izvrševanje teh skle
pov nadzorujejo vsi nad 18 let stari državljani, mo^ki in
jen ske brez vsake razlike. To pravice pa nim-jo narodni izdajalci in pravi fafisti ..." V ta namen se državljani zbiUF
•
rajo na občinske in na va^ke zbore in na njih izvolijo ali
odpokličejo tudi občinske narodnoosvobodilne odbore oziroma
ra^ke pododbore. Ha volitvah, ki so bile v septembru, oziroша dragi polovici oktobra in začetku novembra 1943, je bilo
izvoljenih preko 7o občinskih nar dnoosvobodilnlh odborov,
katerih osnovna naloga je bila buditi borbeno zavest ljud
stva, sodelovati z osvobodilno vojsko in mobilizirati vse
gospodarske možnosti za osvobodilni boj, voditi evidenco
vojnih obveznikov, iskati sredstva za pomoč žrtvam okupator
jevih zločinov, odmerjati in pobirati narodni davek itd. V
okrožjih so se ustanovili okrožni narodnoosvobodilni odbori,
ki so izvajali oblast na drugi stopnji in bili podrejeni
Narodnoosvobodilnemu svetu za Primorsko Slovenijo» Po teda
nji terenski in okrožni ter rajonski odbori OF, ki so bili
Podrejeni Pokr jinakt;mu odboru OF za Primorsko, pa so po•teli organi 07 kot političnega protifašističnega gibanja.
"Odlok o veleposestvih**, po katerem so bili razlaSCeP veleposestniki okupatorskih narodnosti, narodni izdajalI*» zavod "Lnte per la rinaacita agraria delle Tre Venezie",
se je zaradi objektivnih tefav mo;:el izvesti le delno,
p i kjer je bilo ozemlje osvobojeno ali kontrolirano po
^Vobodilni vojski, so veleposestniki o-£kupatorsklh narod*
v
°8ti in domači izdajalci zbežali pod okupatorjevo varstvo

jji 00 veleposestva upravljale gospodarske komisije občinskih
^i okrožnih narodnoosvobodilnih' odborov. Tako Je bilo tudi
9 posestmi "l'nte per la rinasclta agrarlra delle Tre Vene2iert, s katerih so nekateri najemniki italijanske narodnosti
|ђеГali v Italijo, del njih pt. Je ostal i« dalje na posest
ih in odrajtoval najemnino novi ljudski oblasti. Delitev
,#ш1Је med agrarne interesente se zaradi posebnih političBth in gospodarskih razmer ni mogla izvesti. Toda že sama
aačelns re itev teh vprašanj Je dala osvobodilnemu gibanju
jjov polet, saj Je bila za njo pokazana tudi praktična rešitev,
ki se Je izvedla Sele po končanem boju.
Karodnoosvobodilni svet za Primorsko Slovenijo pa ni
h
samo neke vrst* zakonodajni organ za. Irimorsko Sloveni
je, odgovoren Izvršnemu odboru CF, temveč se Je moral bavi
ti tudi z izvrševanjem posameznih odlokov. Za to Je ustanoTll ožje telo, ki se Je imenovalo Odbor Narodnoosvobodilnega
svota, v katerem so poleg predsedstva bili tudi referenti za
posamezne zadeve (vojska« uprava, prosveta, financa, gospo
darstvo, kmetijstvo, promet, zdravstvo In varstvo).
Navdušenje primorskega ljudstva za OF in osvobodil
no vojsko se Je v teh dneh kazalo tudi &+ zborovanjih ozifoma tako imenovanih mitingih, ki so bili po celem SlovenPKn Primorju. Taki osrednji mitingi so bili v Ajdovščini,
/i, Rifcenberkii, črnicah in Idriji, po ostalih krajih p»
*° Jih organizirali okrožni in r .Jonski odbori OF in vojska.
so se izvajati tudi volitve v Zbor odposlancev slo^oskega naroda. Bilo Je izvoljenih le lo do 2o odposlancev,
pa Je volitve prekinila sovražna ofenziva, ki Je tudi
* izvoljenim odposlano«» onemogočila odhod iz Slovenskega
^iiaorja. Ha Zboru odposlancev slovenskega naroda v Kočevju
** l.do 3.oktobra 1943, ki Je bil v "slovenski narodni zgoP*ini prvi demokratično izvoljeni, iz ljudskih predstavni.

^

26

odposlancev iz Brkinov in Slovenske Istre.

Realka okupacija Slovenskega Primorja - Jesenska 30»!na ofenziva - STarodno-osvobodllna vojska Jugoslavije je
kapitulaciji Italije ustvarila ogromno osvobojeno oztmrjje, ki je ponekod oblegalo cele strnjene pokrajine, drugod
рв področja, ki so bila presekana le s posadkami ob progah
in v veCjih mestih. Te posadke so v Slovenskem Primorju se
stavljale enote nemlke 71*pehctne divizije, ki so le 26.avg*t6ta 1943 zasedle železnico in večjfc mesta in nato po 8.sep
tembru razoroževale italijansko vojsko v teh krajih, pomaga
li pa so jim tudi nove enote, ki so ta dan prille v Sloveniko Primorje in Severno Italijo. Toda te enote niso ao^le
preprečiti ustanovitve osvobojenega ozemlja, ki je s svoji
mi novo nastalimi enotami začelo resno ogrožati zaledje Juž
ne fronte, na kate 1 so v septembru 1943 plamteli hudi boji.
*• 12.septembra 1S43 je Hitler na konferenci z visokimi političnimi in vojaSkimi osebnostmi ukazal, da звјиога
rv
vse ozemlje, ki so ga zasedli partiz ni "radikalno očistiti"
in da se na tem ozemlju razmesti nekaj nemških divizij, ki
bodo 3posobne, da v vsakem trenutku pravočasno intervenira
jo proti katerikoli fronti.
*ч У

Zn ofenzivo, ki je nosila naziv "Welkenbruch", so

taßci privlekli iz Italije okrepljeni 3S tankovski koigus.
^ njegovem sestava so bile v tem času l.SS takonvska di_
ђЏо
^aija "Leibstandarte Adolf Hitler", deli ta^eavtske divi2ije 'Hurmann C3ring”, 71*pehotna divizija, Jeli 44.&rei^dirske divizije, 162. pehotna divizija *Turkestanekaw
^ deli 188%. rezervne gorske divizije, medtem, ko je cedivizija prispela Sel« v začetku novembra.
Osvobojeno ozemlje, proti kateremu so Nemci гшзаеfix prvo fazo svojih ofenzivnih operacij, je obsegalo

„odroč je omejeno na severu z reko Idrijco» na zapadu z reko
№
goöo, na vzhodu in attyadu
pa z fteleznico Logatec - Postojna"$геЛ, Ta centralni đel osvobojenega ozemlja v Slovenskem
^ jgiorja je bil za sovražnika najnevarnejši, saj je ogrožal
^fQ pomembni Železni "ki progi Podbrdo - Sv,Luci ja - Goricajret in Logatec - Postojna - Trst. Obenem pa so se na njem
nahajali vođiii politični, oblastni in vojački organi osvom i lnega gibanja v Slovenskem Primorju.
Ofenziva se je začela 22.se* teiabra, ko je sovražnik
tačel z osnovnim udarcem s ceste Postojna - Trst, hoteč
razbiti saščitnice goričke fronte na tej strani in nato pro
dirati proti središču osvobojenega ozemlja in omajati gori3ko fronto s hrbta. Ko je na tam delu premagal odpor Koso
velove, Gradnikove in bataljonov poznejše Gregorčičeve bri
gade, jo 25«septembra zasedel Ajdovščino, ki jo je prejš
nji dan bombardiral. Istočasno je začel tolči goričko fron
to xe s čelne strani, kjer so se ji upirali bataljoni poz
nejše goriške brigade, ki so se nato umaknili v notranjost
osvobojenega ozemlja. Prodiral pa je tudi s severa, kjer se
ou je upiral Idrijski odred. Vse partizanske enote so se za
tea, ko je sovražnik obvladal ceste, pomaknile v višje leže
če predele Krasa, Trnovskega gozda in Banjške planote, kjer
>o se izmikali, sovražnikovemu obkoljcvanju.
Sovražnik je konec septembra zaključil prvo fazo
ofenzive in v začetku oktobra začel drugo fazo, ki je zar*
tela Brkine, Slovensko in Hrvatsko Istro« Uspelo mu je raz
iti nekaj novo ustanovljenih enot, ki so Izgubile določen
°<ietotek kolebajočih in neodpornih mobilizira icev, zaseči
*&oga skladišča in vojaški materijal, ni pa mogel uničiti
°*vobodilnega gibanja« Ostali pa so še precejšnji predeli
^•vobojenega ozemlja tako^ da je moral funkcionar republi^aaice fulistične stranke priznati v svojem dnevnikut

; Kjjeiaci kontrolirajo na desnem bregu Sočo aaiao občine Gori
ca, Idrija in Ajdovščina. Majhne posadke so v Tolminu in.
Podbrdu z nalogo, da čuvajo skladiiča in železni tke napra
ve. Cona Kobarid je cela v rokah upornikov, ki so orgKÜL ;hirali pravo partizansko republiko. Isto se lahko trdi za
dolino Cerknega, v kateri so partizani v popolni zve^i z
pöimi na področju Ljubljane.*
Pač pa je sovražnik Izvajal hud teror nad civilnim
prebivalstvom, predvsem s streljanjem civilnega prebival
stva in požiganjem hi3 (največ v Istri) in odvajanjem lju
di v internacijo, saj je samo v času ofenzive po lastnih
podatkih zasegel preko tisoč ljudi.

Ustanovitev •Operacijsko cone "Jadransko Primorje** Ha sestanku pri Hitlerju 12.septembra 1943 je bilo skle
njeno, da se na italijanskem ozemlju, ki je politično in
operativno važno, ustanovijo operativne cone. Taki ozem
lji sta bili Jadransko Primorje, ki je tvorilo zvezo med
sflpinsko in balkansko fronto ter Predalpsko področje, ki
Je tvorilo neposredno zvezo med Italijo in Nemčijo, Ha
prve-a je bila ustanovljena “Opcratlonszone Adriatlschea
Us taniand", katere visoki komisar jo postal korolkl
gauleiter dr*Rainer, na drugem pa "Operationszone Alpen^orlarri", katere visoki komisar je postaltirclski g&uleiter dr. Hofer. Oba sta bila podrejena neposredno Hit
iju.
Visoki komisar dr. дзпег je 1.oktobra 1943 izdal
•dredbo o izvajanju javne oblasti po visokem komisarju”,
* kateri je določil, da bo izključno sam izvajal vso ci*Uao oblast v Oppracijeki coni "Jadransko Primorje^ ki
«• aestavljajo furlanska, gorička, trftaSka, istrska, геЗка
^ ljubljanska provinca« l'oloČSj£ je tudi, da ostane v proViHeah v veljavi dotlej veljavno pravo, kolikor ne naspro-

^je varnostrim ukrepom področja ali pa kolikor ga ne bo
f<gn spremenil. Ysa oblastva in javni uradi morajo nadalje^ti svoje delo po njegovih navodilih.
Kar so bili prefekti, oziroma predsednik provincialac uprave v Ljubljanski provinci nenemške narodnosti,j«
2 2 » oktobra izdal odredbo, da bodo v provincah postavije
ni”ae*ški svetovalci", katerih naloga bo skrbeti, da sg
bo vsa javna oblast v provincah izvajala v skladu s navo
dili visokoga komisarja.
19.oktobra 1943 je visoki komisar izdal "odredbo o
Uvaja. ju sodstva v Operacijski coni "Jadransko Frimorje",
ki doloma, da ostane nedotaknjena pristojnost obstoječih
■odišč v vseh civilnih in kazenskih zadevah, izvzemli one
zadeve, ki jih bo prevzelo izrodno sodišče za javno varaoBt« To izredno sodi~ce se ustanovi pri visokem komisarju,
ki določi njegovega predsednika in elane ter luhko anuli
ra li pa spremeni njegove sklepe. Odredba predvideva aartao kasen za napad na pripadnika nemške vojake, nemlke usta
nove ali naprave.
29.novembra in 6.decembra 1943 sta izšli dve zelo
fežni odredbi, ki sta 3e najbolj nasprotni mednarodnemu
dogovoru o vojni in okupaciji. Frva - "odredba o obvezni
vejni službi v Operacijski coni"Jadransko Primorje" dolota» da so obvezni za vojno službo italijanski državljani,
^ spadajo v letnike, določene z italijanskim zakonom o
Svilni mobilizaciji, ki je bil izdan 31.oktobra 1942.
^>jni službi zadoste oni, ki opravljajo službo v domačih
^obrambnih oddelkih, v službi obnove, v nemški vojaki,
Oddelkih S3 in nemški policiji, v organizaciji TOLI ali
foddelkih nove italijanske vojske, prav tako ji zadoste
be, ki delajo v podjetjih, ki jih visoki komisar dolokot važne za vojno. Lruga - odredba o ustanovitvi doma-

r

gih samoobrambnih oddelkov v Operacijski coni "J dransko
primorje” - določa, da ee za pomoč pri vzdrževanju javnega
foda in varnosti lahko ustanove domobranski oddelki, ki so
^stavljeni iz domačih prostovoljcev, sposobnih za norenje
jrožja. Poveljstvo nad temi oddelki imajo v imenu visokega
jtomisarja prizadeti višji vodje SS in policije.
Policijska oblast v Operacijski coni "Jadransko Pri—
aorje" je bila namreč urejena na isti način kot v nemških po■tejinah* Policijski poveljnik v

Ljubljanski pokrajini je

postal vi"ji vodja SS in policije v XVIII* vojnem okrožju
irupenTtthrer - 3S in generallajtnant policije

rvin RBsener,

r ostalih pokrajinah pa vilji vodja 35 in policije v Opera

cijski coni '•Jadransko Primorje" grupenfUhrer SS in general|*jtnant policije Odilo Globočnik, ki je bil odrejen najvi5jami vodji SS in policije v Italiji ObergrupenfUhrerju 3S
Karlu WolffU.
*Odilo Globočnik je spadal a»d one pripadnike 83, ki

ita jih Himinler in Hcydrich Izbrala za najslab^a dela” (G*
£,|ђ£Л*
fiaitlingen,

U kot

ie SS, Tragödie 4m=er- deutschen Ipoche, Wien ).

kurir med avstrijskimi nacisti in Hitlerjem je bil

mpleten v rop dragocenosti, pozneje je postal gaulelter Du

naja, a je bil odpuščen zaradi protizakonitih špekulacij s
jo valuto. Nato ga je Hiramler postavil za vodjo SS in po
licije v Lublinu in ko je leta 1942 postala pokrajina Lub
lin s svojimi plinskimi celicami v Belsecu, Soblboru in
^eblinskl zadnja postaja evropskega

židovstva k uničenju,

Je postal še vodja HTodeslager - Organisation Aktion Rein^гц«, pri čemer mu je strokovno pomagal kapetan Christjan
*irth* Toda Globočnik si je preveč

vtaknil v lastni žep in

6 je Himmler nato skupaj z \Virthom poslal v Trst, kjer sta
4

našla zasluženo plačilo* Wirtha so ubili slovenski parti

j i , Globočnik pa se je tik pred koncem vojne smrtno ponesre
či. (Istotam).

Obe odredbi predstavljata osnovo, ne kateri ao Nemci
-0izai I943/I944 začeli z mobilizacijo za vojsko in dom©*^iKitvo. Nemci eo imeli po kapitulaciji Italije v Sloven
cis Primorju selo malo eil, a ao Jih morali stalno krepiti,
j.fltem, ko Je sprva prevladovalo Število nemökih vojačkih
jjot (71* pehotna divizija, 162* pehotna divizija "Turke^anfika" in 168. rezervna goraka divizija), ki no spadale
Fod " oveljanika v Operacijski coni "Jaüransko Primoraj»"
g^orala gorskih enot Kčtblerja, katerega štab ae Je pale
ti,1944 preimenoval v M*©velJutvo 97» armadnega zbora za
poiabnc uporabo1*, Je v drugi polovici 1944 leta začelo pre
vladovati Število policijskih, domobranskih in drugih enot,
|& ao «padale pođ Globočnika. Te sile ao do aprila 1945. le
ta, ko Je sovražnik izvajal zadnje očiščevalne operacije v optrecijaki coni, nara stel tako, da je namäke policija Stela
15 bataljonov, od tega sedea nemSke in 8 italijanske narod
nosti, italijansko domobranstvo Uilizia difessa teritoriale, ki se Je razvila iz bivših fašističnih legij), 15, sloTtasko 3 in hrvatsko 1 bataljon» kozaške sile (Brigade "Kordbokasua" in "Kaukasisches Waffen SS - Verband") so Stele 20
kitalJonov in 8 rezervnih čet, sile z Balkana (četniška "Ko
pra'1 divizija, Jevđjevićev öetniöki korpus in Srbski dob
rovoljački korpus) pa 52 bataljonov, loleg tega sta bila Še
*кб. bersaljereki polk "Tegliamento" in 24. brigada 38
tau'kih lovoev). Tako Je torej bilo v tem času poleg nemin italijanskih enot, ki ao spadal« v 97. armadni
'W za posebno uporabo, Si 112 bataljonov, ki ao bili
Vajeni Globočniku. Čeprav številne moči posameznega
°UciJakega bataljona ne gre enačiti z voJaSklm,
pe
^ 0 mirne duša trdim, da Je Število okupacijskih sil
fyeruoljski coni "Jadransko Irimorje", bilo ogromno. In
1to Stavilo зато, Sepaav niso vštete enote v ljubljanski
Tejini, dovolj zgovorno pričo o pomembnosti Jugoslovan-

84
^ega in italijanskega osvobodilnega gibanja na tom ozemlju.

Po statističnih podatkih, ki jih je zbrala Komisija za
ugotavljanje zločinov okupatorja in njegovih pomagačev, ima
0iui lator od 9«septembra 1943 do l.maja 1945 v Slovenskem Pri
morju (izvzeti so nekateri okraji tržaškega in goričkega okrožrja, ki so bili pozneje v coni A Svobodnega tržaškega ozemlja,
acisedeni po zavezniški vojski), na vesti 4.451 umorov, 9.947
osob je odpeljal v koncentracijska taborila, kjer jih je
2.187 Od teh umrlo in 19«7oo primerov požigov ali ruSenj stanovcinjskih, gospodarskih, verskih in kulturnih zgradb» (Podat
ki v arhivu Komisije za ugotavljanje zločinov okupatorja in
njegovih pomagačev - AKNO).
Nemci so brez dvoma imeli namen, da po vojni obe ali pa
тзај dele obeh operacijskih con priključijo k Nemčiji, kar
dok zujejo predvsem težnje obeh visokih komisarjev. Tako npr.
lainerjeva odredba 29.novembra 1943 sicer dovoljuje možnost
B&biranja prostovoljcev za novo republikansko vojsko, toda
O
njeno izvajanje je bilo sprva ustanovljeno, pozneje pa so Nem
ci za to določili maksimalno število - do 5 odstotkov vseh v
operacijski coni vpoklicanih v vojno službo. Toda tudi ti pro
stovuljci so morali zapustiti operacijsko cono in oditi v Mus
solinijevo republiko "Salb% ker v operacijskih conah načelno
aiao dovoljevali bivanja :Mussolinijevi republikansko - faši■ticini vojski. Oba visoka komisarja s:a celo na mejo svojih
°kapacijskih con nasproti ostali Italiji postavila lastno
•bacjno policijo, ki je zahtevala za prehod posebna dovo
đenja. (E.P. Mollhausen, Die Gebrochene Ackse, Luxembourg
*949, str. 245 - 253).
Hamen Nemcee dokazujejo tudi različne izjave. Tako je
®°55nej1i visoki komisar dr. Rainer že v avgustu 1943 leta
dlagal Himmlerju, da je dana prilika za priključitev

I ,*lake doline »em5iji in e s Edruäitev oele Kranjske* KinL. mu je nekolike possneje odgovoril» da je govoril e HitLfjera» ki je leda KrsnJeke v glavnem soglasen, đa pa njegoL »eiaieli gredo Se dalje* Vendar pa dr* R iner ni snal kaj
L Hitler mislil s torni besedami (saeliännje dr* K-inerja —
Uo). Teda generalni konzul v -luesolinijevi državi "Selb*
soelhausen pravi, da je Hitler po kapitulaciji ItaliLlajavili "Ta isdaja nam bo vsaj dala priložnost, da ladobimo našaj dve lepi nemški pokrajini*м (*Е1евег Yer„t wird wenigstens dasu dienen, daas wir
'
* »wei eoböne deuliebe rr vinssen auräeknehmen können". - Uoellbauaen, t?*d*
Itr. *47).

L,
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III. Osvobodilni boj od jeseni 1943 do osvoboditve
A« Razvoj osVobouilne vojske v Slovenskem Primorju
Preraščanje oboroženih enot aplo^nt ljudske vsta
ja v enote narodnoosvobodilne vojske Jugoslavije - Ust; novi«»
Egjr novih brimd in divizij - V splošni oboroženi vstaji v
Slovenskem Primorju se je ustvaril niz bataljonov in čet, ki
jih je bilo treba povezati v večje enote in jih začeti voja?ßco in politično Izobraževati. Te naloge se je lotil Operativai štab za Zapadno Slovenijo, ki je bil ustanovljen 18.septem
bra 1943 in katerega komandant je postal Lado Ambrožič, poli
tični komisar pa Dušan Kveder. Njegova osnovna naloga je bila,
da vodi ofenzivne operacije na Primorskem, Gorenjskem in v Do
lomitih. £e 23.septembra 1943 je ukazal ustanovitev brigad in
o
to* Gorilke brigade, ki je nastala 26*9* iz Južno)primorskega
in SevernoV/primorskega odreda, ko sta se umaknilei izpred Gorice, Gregorčičeve brigade, ki je nastala konec septembra iz čet
in bataljonov v Vipavski dolini, Kosovelove brigade, ki je na«tala 24.9* iz treh bataljonov na Krasu, Vojkove brigade, ki
je n tstala l.lo iz Idri^ske^a odreda, Soffice brigade, ki je
taatula 23.J« iz Zapadno! primorskega odreda v Goriških Brdih,
*Brigatta Trier,tina d*Assolton, ki je nastala okrog 23,9. iz
italijansko govorečih Tržačanov in TrMČanov. V ofenzivi je
kila močno prizadeta in nato priključena kot samostojni ba
taljon h Kosovelovi brigadi, dokler se ni spomladi 1944 po
novno ustanovila brigada.
Toda Operativni Stab za Zapadno Slovenijo v tem krat
ka času ni mogel dobiti pregleda xud vsemi enotami, ki so
fatale v splošni oboroženi vstuji v Slovenskem Primorju.
je na Kobariškem operiral bataljon "Andreja Manfrede",
'katerim je navezal stike Stab Soške brigade. Po sestanku
^etopnikov obeh enot, se jeli, oktobra 1943 ia tega bataljoI* in iz I. bataljona Soške brigade ustanovila II, Soška bri-

Za vzklajevanja vojaških akcij beoh brigad sa področ
ja Goriških Brd, Kobariškega in Benete Slovenije, se je ujtunovil Operativni Stab Solkih brigad, *ki je iz treh italiLjtekiii garibaldinskih bataljonov ustvaril Se III. Soško
jj-lgado. Toda po večkratnih pogajanjih so ti osnovali last
jo italijansko brigado in se vkljulili v italijansko odporni?ko gibanje.
Iz bataljona "Simona Kosa” v Baški grapi so ee kmalu
tili trije bataljoni in se 6. oktobra 1943 združili v
ainako brigado.
V
okviru XIV. divizije, ki je imela v tem Sasu opera
tivno področje tudi jugozapadno od železnice Postojna - Trst, pa so proti koncu septembra 1943 nastale fiabska bri
gada, Snežniška brigada ali Brkinska brigada in Istrska brijada iz Istrskega odreda v Slovenski Istri.
Tako je v Slovenskem Primorju bilo v enem samem mese
cu ustanovljenih v celoti enajst novih brigad in dva odreda
(i>riško-Lenečanski in Idrijsko-Tolminski), kar že samo po
№bi priča o množičnem značaju iboro^enc vstaje. Seveda pa
aovr žna ofenziva ni prizanesla novo ustanovljenim briga
ta» in so bile nekater« Učinjene, oziroma priključene k
dragim. Toda kljub vsemu je osvobodilni boj v Slovenskem
Primorskem v tem času dobil množični značaj in bilo je že moformirati primorske divizije*
Operativni Štab za Zapadno Slovenijo je 6. oktobra
l943 ukinil Primorsko operativno cono in na svojem po
boju ustanovil tri divizije»
"Triglavsko divizijo** pod poveljstvom namestnika ko^danta Dušana Švare in politkomisarja Cirila Kerjglča so
(j.
stavljale Prešernova, Vojkova in Tolminska brigada. Nje* operativno področje je bilo Gorenjska ter Idrijsko in

GoriSko divizijo pod poveljstvom namestnika komandanta
*jberta Jakopiča in politkomisarja audija Mahniča, зо sestav
ljale GoriSka, Gregorčičeva in obe SoSki brigadi. Njeno ope— tivno področje je bilo Gorilko, Vipavsko, SoSka dolina, Go
tika Brda, Kobarilko in BeneSka Slovenija.
Tržaško divizijo pod poveljstvom komandanta Rada Borltjarja in politkomisarja Darka MaruSica, so sestavljale Gradni
kova, Kosovelova in Trža’Ska brigada. Njeno operativno področ
je je bil Trst, Tržič in Kras.

Stab III. Operativne zone "Alpske" , ki se \Jje ustanogg
ril 22. oktobra 1943 po ukinitvi Oprativnega Stabaza Zupad1
^
no slovenijo, je 3. novembra 1943 ukinil Tržaško divizijo in
reorganiziral ostali dve diviziji. Tolminsko brigado je pri
ključil k PreSernovi, GoriSko pa k Gradnikovi, obe sta poleg
Vojkove brigade spadali v Triglavsko divizijo. Gregorčičevo
brigado je priključil h Kosovelovi, ki je bila pod neposred
nim poveljstvam Štaba cone in imela ođredne naloge. V sesta
▼u Gorilke divizije pa so ostale XVII. brigada "SoSka", ki
si je pozneje nadela ime "Simona Gregorčiča", 18. brigada
"SoSka", ki si je pozneje nadela ime "Bazovica" in 2o.
brigada "SoSka", ki je bila ustanovljena 21. oktobra in
nato 11. novembra 1943 ukinjena.

U

Frve ofenzivne akcije primorskih divizij in sovražniproti ukrepi - Načrt Operativnega 'taba za Zapadno
^ovenijo je bil, da s svojimi enotami unilčuje, sovražne
Postojanke v Slovenskem Primorju.; Po tem načrtu so vse tri
^vizije v oktobru krenile v napad.
Medtem, ko so enote SržaSke divizije napadale predvsem
^leznico in cesto Postojna — Trst, so enote Goriške divizi-

•plasti obe Soški brigadi, razvile uvojo aktivnost v
Lfiških iirdih, na Kobariškem in v Beneški Sloveniji. I.
Lpgjca brigad« je bila v Jtirdih in odtod napadale žolasal\џ in sovražna posadke v Soški dolini (5*10. napad na
»ло* 10.10, napad na Anhovo in '»lave ter elektrarno Loдс*)» konec oktobre pa ee je premestila v Beneško Slof»aijo* Jtjer js v noši od 13. na 14. november пзраЛа
g0 vraSno posadko v £t, Petru n:>
..Uši, kjer je zapleni
la precej pehotnega orožja. V tem času je II. Soška bri
gada branila "Kobariško republiko*' in imela precej huđ*
5, oktobra, ko Je eovražnik prodiral iz Čedada proti t.
Lenartaki dolini in iz Bovca proti Kobaridu, hoteč vzposta
viti zvezo med svojimi oporišči. Toda brigada je ta dan
in tuđi naslednje dni odbila vse sovražnikove napade.
Istočasno Je bila v bojih tudi III. SoSka brigada kot
Je Operativni štab Soških brigad nažival v tem času tri
garibaldinske bataljone, ki so bili na položajih sever
ne od Čedada proti Pontebi* Ta naziv je dobila nova bripda, ki se je ustanovila 21. oktobra in js bila vse do
ukinitve 9. novembra na položajih pred Čedadom,
Triglavske divizija je s svojimi treni brigadami
prelila v pravo ofenzivo proti nemškim ;ostojankam na
•trenjekem, Tu so padle vse granišaroke in orožniške po
etaje v Selški in Poljanski dolini, tako da je divizija
prodrle v bližino Kranja in kofje Loke, medtem ko Je
&°renjski odred v sovražnikovem zaledju uničeval želeeHeo Jesenice «* Ljubljana*
Kočne oktivnest primorski divizij, zlasti Goriške in
triglavske je prisilila sovražnika, da je proti njim začel
2fcovimi očiščevalnimi operacijami. Toda ker je glavni del
Vegovih eil v tem Času izvajal ofenzivo v Ljubljaneki po***jini, ni mogel z razpoložljivimi silami nastopiti proti

yöiffi trem divizijam hkrati, zato je nastopil najprej proti
rtjCohariSki republiki", ki mu je zapirala cesti Boveo - Kob&rid - Tolmin in Kgbarid — Čedad ter preprečevala zvezo med
postojankami. Sovražnik je začel napadati 26. oktobra, ko ee
je divizija pripravljala za napad na Tolmin, Glavni napad je
bil na severu - Iz Bovca Čez Polovnik ter na zapadu iz Učeje in Rezije. XVIII. brigada ga je zadrževala cele Itlri dni,
dokler ni 1. novembra prodrl z eno kolono čez Stol, z drugo
gez Globočnik in Prešnico, s tretjo pa iz Tolmina. S prodo
rom do Kobarida je razpolovil brigado, takor da sta se dva
bataljona premikala proti RobedlSČu in Matajurju, kjer sta
9, novembra imela hude boje s sovražnikom, dva bataljona pa
sta se umaknila proti Krnu in ostala tam več kot tri tedne
in 7* novembra napadla Tolmin, kjer sta ujela več vojakov in
zaplenila orožje, a sta se morala kmalu uriakniti pred sovraž
nikovo pomočjo iz 3.Lucije.
Ta sovražnikova operacija, ki je sicer nekoliko priza
dela dva batal jona Iß. brigade, ni mogla oslabiti ofenzivne
moči cele Goriške divizije. $tab divizije je izdelal opera
tivni načrt, po katerem bi del divizije v noči od 17 na 18.
novembra napadel postojanke v SoSki dolini ( Poblarje, Kanal,
Anhovo, ložice in Plave), da bi pritepnil nase sovražnikovo
razornost, zatem pa kreniti proti Beneški Sloveniji, kamor
H krenil tudi ostali del divizije.
Toda v tem času je sovražnik že izvedel ofenzivne opraс*је v Ljubljanski pokrajini in imel na razpolago več vojske
2a akcijo proti obema primorskima divizijama.
Po napadu an sovražna postojanke v Soški dolini, ki
je bil bolj demonstrativnega značaja, se je Goriška dl**zija nahajala na prostoru Sjednje - Oblica v Bene^Ski Slo
miliJi in tu Jo je 18. novembra zadela na sovražne sile,
d'vsem enote 188# rezervne planinske divizije in 162* pe-

фЏ divizije "Turkestanske”. io celodnevnem boju Je dlvi-

IL

kreoli« na področje Topolovo - Kres, razbita na tri de-

Г 4«i 18* brigade Je v noči odijel na področje Močile - Ko~

. Rogi» del 17* brigade s Štabom in štabom divizije Je
*,£0X v Topolovo, kjer Je bil naslednji dan napaden, (v bo~
I at« padla tudi politkomisar divizije in politkomiear 17.
posuđe, ranjena pa «ta bila komandant divizije in komandant
yjt brigade, medtem ko je namestnik politkomiearja padel že
pfed dvema dnevoma) in ae nato prebil v vasi nad Matajurjem*
ipigj del 17* brigade z načelnikom Stabe divizije ae je prejll v ^rnas ia dalje preko Itodiže na Cmi vrb. Ta aovra .ni~
lota operacija je prizadelo predvsem štab divizije in 17«
erigndo, vendar ni mogla uničiti nobene enote.
V
tem Času Je sovražnik izvedel ofenzivno operacijo
tudi proti Triglavski diviziji, ki se je znSela 13. novembra
in ea imenovala "Traufe" (Kap). Njegov namen je bil, da uni
ji divizijo ln njeno pred kratkim ustanovljeno osvobojeno oMnije na Gorenjskem. Toda kljub temu da je fiovnš/.nik prodiral
c «nim krakom iz Idrije, z drugim pa is Selžke doline in ob»
telil divizijo v obliki kleSč, ki jih je sklenil na črnem
vrbu, se je le ta 2e v nekaj dneh prebila in ni utrpela več
jih izgub*
Vse te operacije so bile Številčno in kakovostno mnogo
slabše od septembrskih« Medtem ko je v septembrskih souelova^ poleg pehote tudi motorizacija najboljših nem »kih enot,
•o Jih zdaj izvajali deli 162. pehotna divizije *Turkestanske"
lo8. rezervne gorske divizije ter policija. Tako j®
**ab III. operativne cone "Alpske" mogel takoj po končanih o^racijah ukazati svojim enotam, naj preidejo v ofenzivo,
^igl^vska divizija je kmalu osvobodila isto ozemlje, kakor
* je imela pred ofenzivo. Tako je Gradnikom napadle HotePtičico, Prešernova pa celo Kranj*

na desne» brega Бобе je bilo preveč izpostavljeno
! tr<ko velike enoto kot Je bila Goriška divizije» »ato
L j* itab III. operativne cone - «Alpake" 2. decembra
043 ukazal» naj se v celoti premakne na levi breg Soče
p, odtod ruSi umetne naprave v Soški dolini in üaäki graL t na lesnem bregu öofce pa naj ustanovi Srižko-Beneški
^eđ z dvema bataljonoma po 100 mož. note divizije so v
decembru uničile poetoJanko v koritnici» na več mectih
r,f,ručile cesto Tolmin - Bovec - iredil, uničile rudnik
Ifincs v HabiJu itđ. üo коасз decembra Je divizija v celo
ti priSla na entvi§ko planoto, kjer »e Ji je pridružila
Џ Kosovelova brigada, ko Je v decembru uničila postojanki
kan in Hublja pri ßorici in ko ee je na njenem dotedanjem
očju ustanovil Južno primorski odred.
Uatanovitev IX. korpusa HOV in I0J - Ha ^Dolenjskem
ir. 'otrnnjskem se je 2e 3. oktobr» 1943 ustanovil VII. Kor
pus, ki so ga sestavljale tri divizije, od katerih ata bili
dve ustanovljeni &e julija 1943» tretja pa neposredno po
kapitulaciji Italije. Itadl v Zapadni Sloveniji so po иоребпо
prestanem ognjenem krstu obeh divizij bili zreli pogoji za
letanovitev takega telesa, ki bo samostojnejše, premičnejöe
ir* udarnejSe, »ato Je Vrhovni štab HOV in POJ 22. decembra
1943 preimenoval Stab III* Operativne cone "AlpskeH v Stab
I*. Korpusa SOV in POJ pod poveljstvo» korandanta Vlada Am
brožiča in politkomisarja Janeza Hribarja • .
Pri Štabu korpusa ao ee osnovali vsi odseki, potrebni
•a vodstvo operacij teko številne vojake na tako obsežnem
Oaeialju. Tako so bili ustanovljeni operacijski odsek, odsek
«a kadre, odsek ze zveze, odsek m zaledje, sanitetni, protseandni in sodni odsek, obveščevalni center in intendantuefi odsekov so bili neposredno jodrejeni načelniku ßtakorpusa«

i tab IX« Korpusa je bil nadrejen organ za vse enote ne

^đro^ju Slovanskega Primorja, Gorenjake in Dolomitov, V njegov
L«tav ata spedeli Trigloveka, (neto XXI//. in končno XXXI.)
@
|ifizija e 3. »rednikovo, 7* Prešernovo ter 16. Vojkovo brl
ijo i» Gorička (nato XXVII, in končno XXX.) divisija s 17.
jjr#gor£i6evo, 16. Buzovi&ko ter 19* Kosovelovo brigado. V
џјв» ao bili tudi rasni odredi kot Južnoprimorskl, BriSkoIdrijsko-tolminski, Gorenjski, Jeseni tko-bohinjski,
f*#fjelefikl, Kokraki in ZapednokoroŽki. Imel pa je tudi opaijptlvno poveljstvo nad nekaterimi italijanskimi garibaldinskimi
jotami*
JS

*
»
Vpjaake, ekciJe lA. korpusa v gaSetkuleta 1944 - Kor
pus ae je šaril gkiboko v področje, ki je bilo sa sovražnika
lila pomembno, sato je na njegove akcije sovražnik odgovarjal
I reo srditostjo. V prvi polovici januarja 1944 sta obe divisi
ji isivedli nekaj selo uspešnih napadov na sovražne postojanka«
leko je XXX« divisija 1« januarja 1944 napadla utrjeno posto
janko in lelesniako postajo Avče na progi Gorica — Jesenice«
4
;omSila je tri vašne mostove, uničila postojanko in poSko4оуб1а elektrarno Doblarji« Охч đnikova in Vojkova brigada
i* XXXI • divisija pe sta s pomočjo Kosovelove brigade v sa*«tku januarja napadli sovražno postojanko Hotederfcčioo« Del
»trdb je bil Se rssbit in Gn dnikova brigada je Zc naskočil«
likerja, ko ao se morale enote umakniti pred premočno nara
vo tankovsko kolono, ki se je prebila is omeri Godovič ^lja - Eovte na pomoč napadeni postojanki.

Na vae te akcija je sovražnik odgovarjal s vaCjo hajko,
* U imela namanjv večjih obkoljevalnih bojih uničiti XXX« di~
^*i|o in oslabiti aaledje XXXI. divisija na Gorenjskem in
r ^lomitih. 15. januarja je sačel požigati po Pivki, Krasu

p Vipavski
Vipava! dolini, naslednji dan oo njegove predhodnice že
Irfodrle ni
na

Trnovsko planoto» najhujli boji pa so bili 17.
jaguarja. Bazoviška brigada je prestregla sovražno kolono
Џ
iir.Kanala ш zelo ugodnem položaju okrog Lokovca in jo deloрц razbila, deloma pa zavrnila do Soče* Gregorčičeva brigada
je »cirževala s tanki podprto kolono iz Gorice» a ee je mora
jo umakniti iz Trnovega. Sov. £no kolono iz Ajdovščine je
pri Predaji zadrževala Kosovelova brigada vse do večera,
ko jo je sovražnik nekoliko odrinil. Naslednji dan je pre
tekel razmeroma mimo, 19. pa je sovražnik iz Trnovega in
Predmeje uđaril na lokvo, ki sta jih branili Gregorčičeva in
Bazoviška brigada. Njimi borci so ga junaSko odbijali, a jim
je začelo primanjkovati streliva, pa sovražnik Je imel tudi
Ijreraoc v tankih* Zato je 4tab korpusa ukazal umakniti se pre
ko 'entvlške planote v Ba^o grapo, kar je divizija tudi us
pešno izvedla. (Poročilo Štaba IX. korpusa 1.II.1944 v АШГС).

Medtem* ko Je sovražnik
izvajal manjle sunke proti
posameznim enotam IX. korpusa, ee je XXX. divizija pripr vljale na pohod v Beneško Slovenijo. Po očhodu Goriške divizi
0» je iz Brd in Benelke Slovenije v začetku decembra 1943» je so
vražnik napravil lažno propegando o uničenju IX. korpusa. Za
to nf;j bi pohod pokazal v prvi vrsti, da enote IX* korpusa
O
ae eamoy da niso bile uničene, marveč so ee po novembarski ofenzivi, v kateri je zaradi hudih bojev in sovražnikovih re—
treaalijy zelo padla morala prebivalstva, celo okrepile*
Divizija je v noči med 3o. in 31. januarjem na odseku
Md Kanalom in Plavami prekoračila Sočo in odšla na področjlKambreško - Lig - Eebenje. Čez dva dni je sovražnik pono
ri napadel taboriSča posameznih enot, ki pa so ga odbile* Ifor*0 Je divizija krenila proti severozapadu na položaje Klobuotiarji — Praprotnica — Dreiika in da bi Je sovra nik pri tem
motil, je Gregorčičeva brigada demonstrativno napadla Aj-

in Anhovo, oddelki ostalih dveh brigad im postojanko in
joß'fc v St.lširinu, S teh položajev je divizija tri dni ( 3,
jo 5. februarja) rubila ceste Tolmin - Kobarid, Kobarid j'ivek itd» ter imela spopade z manjšimi sovražnimi oddelki.
V
noči med lo. in 11.februarjem se Je divizija preme
stila na področje Matajur - Mr3in, razen Kosovelove brigade,
ki je od y:la na podrod Je Vrsno — Krn, da bi tam odvračala so—
^ražnikovo pozornost od Bencike Ulov nije. Pono i med lo. in
X. februarjem je divizija prekoračila Nadižo in odSla v Za
padno Benečijo na področje Platišče - Logje - laearoli. Gre
gorčičeva brigada Je politično delovala v Zapadni Benečiji
in napadla sovražno postojanko v Fejdi, ki jo je deloma Že
»a vzela,

a se je nato morala umakniti. Banovi3ka brigada pa
je politično delovala v Beziji, Sovražnik je napadel divizi
jo z manjšimi oddelki in bombardiral vasi, v katerih so bile
njene enote.
V
noči med 11. in 12, februarjem se je divizija preriakBila nazaj preko Nadiže na področje Ronec — Trčmun — 3ovodnje
In nato dalje na področje Lravar — Sp,Trebil — Gnidovica, od
tod $>a na področje Jajnik - Oborče — KoŽbana, Kosovelova bri
gada pa se je s področja Krna vrnila na Kaabreško.
Premiki divizije v Beneški Sloveniji so bili tako hi
tri, da je sovražnik ni mogel zasledovati. Zato Jo je роба~
fc&l v Brdih in na Idrijskem. 18,februarja popolane je začel
Prodirati iz doline reke Soče in iz Čedada proti posameznim
^igadam, ki so se mu postavile po robu. *tab divizije je na
meraval potegniti brigade proti severovzhodu na področje G,
^■ebil,- Klobučarji - Kuščarji, da bi se odtod skupno prebi*• iz obroča preko Soče proti Krnu. Toda, ker vse brigade niso
Hile povelja, sta prišla tja le Bazoviška brigada in Štab

*Wizi Je. Zato so se brigade lj,februarja borile vsaka zase,
Г *0 kljub temu v celodnevnem boju povsod odbile sovražnika in

v noči ioed 19, in 2o. februarjem prebile'preko Soče;
jjg^ovilka brigada in stib divizije na podroCje Vrsno jgn, ostali dve brigadi na področje Lom - Lokovec.

!

Pohod divizije v Benešio Slovenijo je bil zelo podöB.ben za nadaljni razvoj osvobodilnega gibanja v Beneški
Sloveniji in tudi v eaaii Furlaniji» posebej e ..red nem^jco apoalau .nsko mobilizacijo. Pogled na močno partizansko
ejaoto, je marsikateremu beneškemu Slovencu in Italijanu
flil novo vero v nepremagljivost vojske, ki ав bori za svo
je narouno odrešenje. Zato jo je prebivalstvo povsod lepo
sprejelo in ji tuai pomagalo« (Poročili 3taba IX, korpusa,
2, in 27*3*1944 v АЈШО, "Leto borb ob Soči", stran 3o),

Medtem» ko je bila XXX. divizija na pohodu po Statiki
Sloveniji, je XXXI, divizija mobilizirala v Vipavski dolini
(Gradnikova brigada ) in na Pivki (Vojkova brigada), razen
PreTernove brigade, ki je bila na Gorenjskem in prešla celo
na lovi breg Save, kjer prebivalstvo do todaj še ni videlo
Teijih partizanskih enot, Ta mobilizacija, ki je dala osvo
bodilni vojski okrog 2ooo novincev, je bila zelo nujna, ler
Je ravno v tem t.asu začel z njo tudi sovražnik. Ha drugi stra
ni pa je divizija spravljala hrano s podroSja, ki ga je nad
zoroval sovražnik, na osvobojeno področje Trnovske planote
ln Ce knega.
Izmed lestih odredov, ki so ta čas spadali pod IX*
korpus (januarja 1944 sta se It Štirim Se v letu 1943 ustanov
ljenim odredom - Gorenjaki, Koroški, BriŠko-Beneški in Južrimorski, pridružila še dva - Dolomitski In Idrijsko ^0lminski ) je bil v Slovenskem Primorju najudarnejši JužnoFiaorski ödreü, 2*februarja 1944 je med Komnom in uihenbernapadel motodzirano kolono, ki so^sestavljali štirje to0i>ai in dva oklopna avtomobila, 3ri napadu je padlo 24 Kern
ov, raed njimi major in kapetan in 5o italijanskih fašistov,

L kar je sovražnik požgal Komen in Rihejberk, prebivalstvo
- odgnal v internacijo. (Poročilo štaba IX. korpusa 15*2.
r
.^ 4 v AKNO, dnevnik fašistične stranke v Gorici in seznam
p£Li.h fašistov 58° legije v AMNQ.)

Sredi marca 1944 je IX, korpus pripravil veliko ofenziv«
akcijo, ki Je imela namen uničiti močno sovražno postojanko
fIdriji in ustvariti med Logatcem in Idrijo osnovo za nove
j*pade proti Idriji in Dolomitom. V Idriji je bila močna nemЏи posadka, ki je zavarovala rudnik živega srebra in ogroža
la osvobojeno ozemlje okrog Cerknega, pri čemer so ji pomaga
le posadke v Hotedršici, Godoviču in Sp, Idriji. Prvi udarec
je bil namenjen Hotedršici, ki jo Je 17* marca napadla XXXI.
divizija, medteay'ko je XXX. divizija zavarovala napadajoče
oddelke. Toda napad sam ni uspel popolnoma, ker je bila poitojanka zelo dobro utrjena, Jiaelednjl dan so bili napadeni
Idrija, a , Idrija in Godovič. Idrijo je branil bataljon "Hei
ne", ki je Štel 778 mož in imel poleg ostalega orožja še 7
topov.S to premočjo je ob izgubi enega mrtvega in 8 ranjenih
lahko vzdržal napad, prav tako sta vzdržala napad Spodnja
Idrija in Godovič, ki ga je branila dobro utrjena posadka
8o mož, ki Je imela enega rartvega in 11 ranjenih. Napadajo
čim oddelkom so manjkali predvsem topovi in Se bolj strelivo,
Pa tudi nižji oficirski in podoficirski kader še ni bil dovolj
USolan. Čez dva dni je del bataljona "Heine" napravil izpad
Proti Črnem vrhu, a je bil odbit in je imel dva mrtva in 16
Njenih. (Poročili bataljona "Heine*1, 19, in 21, 3,1944 v
AyII ter poročilo štaba IX* korpusa 29,3*1944 v АШЈО,)
Že 1. aprila 1944 je sledil napad XXX. divizije na up.
^£ijo, medtem*; ko je XXXI. divizija zavarovala napadajoče
°3(ielke in držala zaporo Idrije. Prvo noč se je Bazoviški
^igadi posrečilo vdreti v sam kraj in celo zapleniti topoa se je morala umukniti pired ognjem Kosovelove brigade*
^ i boji so bili še drugi d; n, vendar je sovražnik obdržal

^gto* Vsi ti izpadi so bili Sola kombiniranih akcij, v 1»~

rih ata sodelovali obe diviziji. Sovražnika je reiila le
lou v topništvu in inženirskih sredstvih.
Sovralna "lodinaka" ofenziva - Beakcija na vee to napaie osvobodilne vojske je bila sovražnikova ofenziva na '■-'ver^јл primorskem, ki jo partizanski viri imenujejo "ledinska”
jfenaiva in je trajala od 11. do 23. aprila 1944.
Ofenzivna akcija, ki je Imela naziv "Renata'j
je ime
la вапсп odriniti osvobodilno vojsko od Idrije, kjer je bil
sa Nemce pomemben rudnik živega srebra in od ceste Idrija .Ljubljana, po kateri so ga transp rtirali. Y nji ao pod voditvorn poveljnika 112. topniškega polka^-188. rezervne gorske
divizije^ sodelovale enote 112. topniškega polka in Bataljon
"Heine* v moči preko looo mož. 11* aprila je iz Idrije prodi
ralo pet čet, vsaka v svoji smeri proti Ledinam, kjer je na
položajih iri Ledine - Vrsnik bila XXI, divizija. Nekate
re njene enote so bile iznenađene, a so kljub temu hrabro
odbijale napade in prizadele sovražniku ta dan izgubo dva
artva in 14 r njenih. Sovražnik je caeedel Ledine, požgal
Sp.Vrsnik in se nato vrnil nazaj v Idrijo, odkoder je 3e
naslednje dni delal izpade v tej smeri. (Poročilo Bataljo
nu «Heine« 13.4.1944 v AVII.)
Ker ta akcija ni uspela, je poveljnik 188. rezervne goz>®kc divizije generalni ppročnik von Hösslin ukazal novo ak_
•ijo "Wendelstein* v prostoru Col - trni vrh - Idrija - Le
line - Gorica - desta / Ajdovščina - Vipava. Poleg neposred
nega vojaškega cilja deblokirati Idrijo, je imela Se namen
•dvzeti oavobodilni vojski preskrbovalne možnosti na tem
^đročju, predvsem živino itd«
16, aprila so tri sovražne kolone začele prod^irati pro^ Ledinam. Prva — Bataljon "Heine" in deli 112. topniškega

iz Idrije, druga - deli 139. rezervnega gorskega pol-

^ ed :oatojne - in tret je. - deli 137. rezervnega gorskega
y0ll i e Podferda. Prvi dve koloni sta napravili obroč okrog

^iđin, ki pa je »aradi e. snide neke Sete ostal celo odprt,
g-etja kolona pa je imela hude boje pri l>v ,Luciji# Po neuipfiiem Sirenju obroča okoli Ledin, so kolone prodiral-e
proti Cerknemi, a tudi tam niso imele uspeha. Uničile so le
t» pol \|e/izprosmjeno orožarsko delavnico In eno skladišče*

ečje izgube je utrpela XXX. divizija, ki je imela v ce,12 dneh 54 mrtvih in 26 ranjenih ter izgubila 2 proti-

ovska topova, pa

tudi sovraSnlk je imel po naših podat —

Цћ 55 artvih in "e ve6 ranjenih. Veoji uspeh je sovražnik
iael le pri ropanju živine, s čemer je prizadel posebno ci

vilno prebivalstvo, ko je odgnal v Gorico in Ljubljano pre
ko 2oo glav Živine. (Poročilo Operacijskega odseka IX, korpu
sa 27*4*1944 v АШТО in Historlat 188. rezervne gorske divizi
je v AVII *)
’ltab IX* korpusa je popolnoma Izigral to sovražno ofen«ivnc akcijo in

že v nji# prešel v protiofenzivo.

19 *apri

la Je z obema divizijama, Dolomitskim odredom in enim bata«-

Ijonom Ju2no_primorskega odreda, udaril na južneželeznico
KoSano in Logatcem, Medtem, ko je XXXI. divizija dve
40oi rubila progo in jo porušila na več kot З00 mestih, ji
J* XXX. divizija varovala hrbet in

ndorti

‘Predmeja imela hude boje o sovražnikom,
I v svoje,postojank»

Črni vrh - Zadlog

ki je vračajoč

čistu ozemlje ob glavnih cestah* ?

81 času, t. j, 22,aprila je tudi 18 članska sabotažna skunti iz Vojkove brigade zažgala veliko bencinsko skladišče
^ostojn^ski jami.
Sovražnik je tudi na Južnerc* Primorskem in v Severnem

■ Hrvatske Istre spomladi 1944 izvedel več ofenzivnih ak"i. tako v marcu akcijo "Pinia" na odseku Trst - Koper, v

[pfilu "fisterglocke" v Hrvatski Istri. Vse te akcije pa so

|Це v glavnem le represalije proti civilnemu prebivalstvu. (£0)
Na tem področju so operirali Sloven ki Istroki odreti,
%i 3e bil ustanovljen ;e v jeseni

1943 in je spadal v VII.

korpus ter 1. aprila 1944 ustanovljena hrvatska Istrska brirtda "Vladimir Gortan" in I. partizanski odred "Učka". Vse
te

enote so bile aprila zelo aktivne in je sovražnik proti

jjim konec aprila izvedel ofenzivno akcijo "Braunechweig",
f kateri je samo 3o. aprila v vaseh Lipa, Vranje, Studena

Brest požgal 92 hiS in pobil 263 oseb. Cd 4. do 6. шаја
pa Je požgal vasi Smrje, Zabiče, 'ueak, KuteŽevo in Podgrade.
(Podatki Komisije z ugotavljanje zločinov okupatorja v Л12Ш.)
litrska brigada se mu je izmhknila v Brkine in celo pod Nanos,
nak ir ge je sredi maja vrnila v Brkine in 17.maja pri utaradi
uničila kolono sovražnih avtomobilov, vri Čemer je imel soTražnik 17 mrtvih, lo ranjenih in 4 ujete.
■

Že naslednji dan so proti vue,i Prtgarje prodrli sovraž

ni oddelki In se spopadli z brigado, ki se je nato umaknila
naauj v Istre. Sovražnik je od Iji. do 21.maja požgal vasi go P*je. Zajelijef Podbeže, Pregarje, Gabrk, Huje in Prt lože

ter pobil 72 ljudi. (Podatki Komisije za ugot. zloč. okupa
torja v АШЈО, poimenski sezn la v tev v ]oročilu Itaba Istr
skega odreda 12- 7*1944 v АШ10.)

■

_ __

■

Napadi na slovensko-đomobranske in italijansko-republi-

»iiHilffi розоој Апке - Medtem^ ko so italijonsko r publikaneke

Postojank© začele n stajati £e od jeseni 1<j 43 in to re. vaem
* dolini Soče in Bače, v Slovonski Istri in na Krasu, pa so
&°otoJanke slovenskih demobr ncev začele nastajati **ele po
težavah osvobodilnega gibanjH in a>vra nikovi mobilizaciji spo
padi 1944 in to predvsem na Pivki in v Vipa:*aki dolini ter

<5

Krasu, Okrepila se je v tem ča u tudi domobranska pi oeganda, ki Je ra*polagala z več glasili (Gori3kl list, Toljtinski glas, Vipavec, itd«) in je s svojimi letaki prepls*fj.l£i cele predele.
Zato je 3tab IX. korpusa osredotočil XXX. divizijo,
cel iaaj in prve dni junija proti Vipavski dolini, Krasu in
pivki. To j© storil tudi zato, ker Je sovražnik začel pojraVljati porušeno progo,* Gorica - ''tanjel - Trst. Tako je
divizija 21.iaaja na cesti JJov 'Sina - Gorica uničila koI lono 8 avtomobilov, delJe je 31. maje uničila đva oklopna
I avtomobila in tank itd. Največ ji uspeh pa pome ni napad na

/Л

fašistične postojanke omberg, Tabor, Irvačino in Voljč jo
Drago, ki so zavarovale promet na cesti Ajdovščina - GoriR» lepad je bil v noči ned 26* in 27. majem, ko je Koso
velova brigada s tržaSkim bataljonom uničila postojanko Dörn
berg, ujela 73 f&Sistov in zaplenila med drugim tudi dva pro
titankovska topa ter zažgala postojanko Tabor, iz latere Je
sovražni- pobegnil* Bazoviška brigada je uničila postojanko
IPrv. čina, uničila 3 » r nüa 5 in. zajela 16 fašistov, medtem^
ko se ji navad na Volčjo drago ni osrečil. V noči med b* in
6. Junijem pa ja divizija razbila domobransko posiojmito vtaaärto, kjer je ujela 11 sovražnikov in zaplenila med drugim
3 težke minomete in 5 strojnic.
-

Sajvečji uspeh XXXI# divizije v tem času pa pomeni шш~
na v sto sovražnih postojnk na Gorenjskem v noči med 26.
^27* majem. Tako je Gradnikova brigad, uničila postojanke
gornje Gorje, 3poi Ra ovna in Srednja vae, Prešernova bripa poatojetanki Ribnb in Koritno. (Poročili “taba IX*
Wpuaa 30.5., 6.6. in 9*6.1944 ▼ АЈШО*)
Značilnost teh akcij je, da so bile po svojem obsegu
^Ogo obzirne j5e kot dotedanje, saj so napadale vse brlga* obeh divizij, pa tudi odredi so pokazali -rečjo aktivnost.

@

@

ki ln osredotočenja napadajočih enot ao bili tako liltri
^ oenadni» da sovražnik v nekaj primerih ni dal niti najmanjodpora. V atrahu pred novimi napadi je nato nekaj posto-

Sovražnik, predv-ae. lil, bataljon 15, SS-polleljakega
^Хка j« v času od 5, đo 16, junija 1944 iavajal ofenzivno
„fccij° ,,AaaemiieH na področju 3v. Lucija - ürahovo - aiko^ - vzdolž Idrijce - ~rni vrh - Col proga Ajdovščina Uorit'«* K» črti Lukovo - Idrija je z đel na enote XXXI, di~
yi*ije, ki ao ae od 7« do 9. julija bo ile z njim pri 'ebreIш in m
izadejsle precejanje isgube, »arfđi Česar ae ja
piaäel nad civilnim rrebivalatvom, O avojera početju je takole
apitjai: "Ka tem področju j® prišlo do nekaterih bojev, poaebio uborno ao bande brmiile uporiббе Sv, Ivan» ki Je bilo utrje
no r. dobrimi položaji ... Prebivalci krajev od .Bukovega do I(trije so bili z ženami večinoma pri banditih in ao jih podpi
rali oni, ki ao ostali doma, Kraje Reka» ^v. Ivan» elin, rlužW i OtaleŽ in poaaraegne, vmaa lešeče hribovske km«tlje, smo
Ш Težini zažgali in že tako majhno Stavilo delasmoäaega pre
bivalstva odvedli na prisilno delo," ()oročilo akoijske enor Dorica SS-standarti "«urt Kggere" v Trstu 18, 6, 1944 v
pO,) To požigu čebrelj 9. junija je eovraina skupina pri
pela v fcmloe in privedla a seboj tri partizane, od kate^Lje dvema iztaknila oči in Ju obglavila. 21* junija pa je
*aeeh Zapuža» wiejkoti, Grivče, užine in turje požgala
in spravila 176 ljudi ob streho (Jodstki Komisije za
'tovitev aločinov okupatorja in njegovih pomagačev v AMNO).

јј јв ш р
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Toda v Času ta sovražnikove ofenzivne akcija so enote
0Rodilne vojake 2e krenile v veliko ofenzivno akcijo ?ro6Ovrašnikovim komunikacijam.

»anziva narodno osvobodilne vojske na sovrane komuni*+1 "
a±je - Narodnoosvobodilna vojaka Jugoslavije Je iz

©

доцуа v dan predstavijala vse močnejšo eilc* e katero so ra^
i sovražniki i zaveniki. Velika pomoč zavezni"ki stvaL je bila ofenziva Narodno losvobodilne vojske Jugoslavije
pa aovr tžne komunikacije, ki je sledila izkrcanju zavezniških
0јд v Normandiji (6.6*1944*) in osvoboditvi Rim j»(4*6*1944)
t*r sovražnikovemu poskusu, da za določen čas nalčrti ob Transkem jezereu zadrži zavezniško prodiranje(2o*6* - 1-7N_/

1944).

IX* korpus je v nrvem delu svojih operacij usmeril na
pad na progo Gorica - Podbrdo in Jesenice - Ljubljana* Tako
je XXX* divizija v noči med 13* ln 14* junijem napadla sojražne postojanke v dolini Soče, #>• BazoviSka brigada je uni#lla postojanko Avče in porušila 3o metrov dolg most čez poJok Avčo, Gregorčičeva brigada je napadala postojanko Kanal,
a ni uspela zaradi močnih žičnih ovir, Kosovelova brigada
pa je zavarovala napadajoči brigadi in porušila 4 msnuše mo
stove*
Kedtem je XXXI* divizija usmerila svoj napad na progo
Ijubl^ana - Jesenice. Sovražnik je t Jcoj ostro reagiral, a
divizija kljub temu poškodovala progo na več »setih in
3ila več mostov, med njimi 25 m dolgi most pri Petinajv
*u. (Poročili Štaba IX* korpusa 17* in 18*6*1944 v ЛКНО.)
V
drugem delu svojih operacij je štab korpusa uporabil
«be diviziji za napad na fašistične postojanke v dolini reke
^бе* Hapad je začel 29*r junija v dolžini 25 km in je trajal
t*i mi. XXX* divizija, okrepljena s tržaško brigado je na
sku med Sv.Luci jo in Grahovim nax>adala postojanke PodmeKlavče in Knežo, a ni v ctloti uspela zaradi premočne
^ jenoeti postojahk in neprestanih sovražnikovih interven
cij, v katerih je napadal celo e tenki * Kljub temu so bile

postojank« precej razbite, uničen je bil kumion a strelivom
j.ü zajetih 9 faSiatov ter poškodovan tank. Nato je 8tab kor
pusa 3o* junija potegnil divizijo bliže XXXI. diviziji, da
odbija sovražnikove napad« iz ov.Lucije in blokira Gradovo.
XXXI. divizija je na odseku Grabovo - POdbrdo uničila
postojanke v Mohorcu (Jo.6.), Koritnici (1.7.), Klovtarju,
2a«kovcu in Prangerju (2.7*), medtem, ko je posafika iz Hude
Jažine pobegnila v tunel in tako omogočila miniranje mostov
aa tem sektorju. CIničenih je bilo deset večjih bunkerjev,
porušenih 8 železniških mostov v skupni dolžini 4oo m ter
uničena progna na 17o mestih, zaplenjenega je bilo precej o~
rožja in vojagkaga materijala. (Poročilo štaba IX, korpusa
5.7*1344 v AlfuJO.) O tem je 32. Comando Militare Irovinciale
v Gorici poročalai
Hl*julija je Se vedno trajala ofenzivna akcija partiza
nov, ki so jo začeli v prvih urah 23.junija proti posadkam
fadolž železniške progo na sektorju Bača - Podbrdo. S to ak
cijo so hoteli zasesti železniško progo ali pa vsaj razruši
ti in prekiniti dobršen del te silno pomembne pristopne zve
ze do Nemčije*
Ni moč zanikati, da ni napad izveden z izredno veliki»i ( zdi ae okoli pet brigad a približno 6ooo možmi) in s pod
poro znatnega števila artilerijskega orožja (mod temi topovi
in minometi 81) dosegel avojega naiaena. Ko ao bili preBfeali neke poatojanke, so napadali, razrušili ali pa poško
dovali številne moatove in dolge dele železniških tirov. 3
so povzročili začaeno prekinitev železniškega premeta."
Yo

Nato pojčilo našteje tri poškodovane mostove med Grahoin Obloko ter pove, da ja med Obloko in Podbrdo okoli 38
•Ukinitev proge v skupni dolžini 456 a in nadaljuje*
"Kot jo bilo zgoraj rečeno so partizani premagali in
dojili аасазпо neke postojanke. Branilci so se zatekle v

i

tguje železni&kerređor«. Odločno zadržanje naših čet, kl
■.g v/*trajno upiral« »ovratniku ln mu zadale krvave izguL
töiau, ća ao bile obkoljene v predorih, je zaustavilo
Lpgci, tako da je bil sovražnik, ko ao prißle neaöke okrepitv«
Г AAötrij«, ra„bit in i B p m iz o tojank, ki jih je. začasno
•
Umi 2. Julija je bil poloSaj zopet vzpoatnvljen na eeI fronti."
Končno poročilo našteva lastne izgube» S mrtvih,
u Italijanov in neauki podoficir, 34 ranjenih, ©d teh
{irjev in nemški podoficir, 2? ujetih, od teh oficir in
podoficir, 9 pogrešanih* dalje* ,rotit^nkovoki top, dv
9 atrojnio, 23 pudk, oklopni avtomobil itd.

od teh
7 ofinem ki
sxinome-

ovrožnik Je na napad oetro reagiral * več strani. Tako
jele n»:d samim napadom interveniral z deli 136. rezervnega
|orck3ga p^lka iz smeri Tolmin, bataljonom *Ileine" iz Idrija
in Se 30. junija iz Gorenjske s tremi četami polka **TodtM in
■slednji dan 3« z dvema 6etam polka "Brandenburg". 9Mt enot«
k 2. julija prodrle do Cblok in imele dva mrtva in 14 ranjealh. (.oročila Bataljona "Heine" 6.7.1944 ln KScsenerja 1. in
2.7. 1944 v A VII.)
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To Je bdi sicer naj večji napad na aovra-ne komunikeci-

®» ne pa edini. Južnoprimoraki odred je napadal progi Pivka
k?rat in Trat -• (iorica, >ri§ko-->.neüki pa progo Gorice - VI^ in v aoči med 25* in 26. junijem uničil postojanko -evrao
«jel jos dko 3ß vojakov Millzia difeaea teritoriale ter
^Plenil tri težke in sedem lahkihstrojnic, 18 ruik itd.
odtali odredi so dosegli lepe uspehe. (Poročile Štaba
^ korpusa 13. 7. 1944 v АВШО).
Zavezniki ao se pohvalno izrazili o ofenzivi Orodno
^obodilne vojake na sovražne komunikacije. Tako je gene^Hlson poslal maršalu Titu n; slednjo brzojavko: "Z ot>▼enjera sam zvedel za poslednje nspeh«, ki ao jih do—

r

e vade enote in tako v mnogem pripomogle k operacijam

^vozniko|i v Italiji in Franciji. Ti uspohi, posebno oni v
ejoveniji so bili velike važnosti, ker so ustavili delovaL| življenjsko važnih sovražnikovih prometnih Čil. Prosim,
pojmite in izročite enotam, ki so pod vaSim vodstvom, najzahvalo in priznanje.** Posebno zahvalo jo izrekel
*
mejor
^ili lef britanske vojne misije pri IX. korpusu Wood.
CTeriglvne akcije IX. korpusa poleti 1944 - Po uspe3napadih naSih enot na mnoge «ovraane postojanke in že~
jisnilke proge, posebno na odseku Gorica - Podbrdo, je bil
eovružniku za daljno dobo onemogočen promet po eni izmed
gUvnih prometnih Til, ki so vezale južno bojiSče z ИетлSijo. ?o teh akcijah je bil potreben na"im enotam odmor in
geto od 5. 3o 19,julija 1944 niso izvaj-ls korpusnlh akcij,
L>v<
je bila aktivnost prapu^eena posameznim enotam na
Bjiitjvem področju. Tako je larijsko-Lolicdneki odved lo.7.
uničil postojanko Kamno, razorožil 5o alpinov in zaplenil
6 strojnic, 2 minometa in večje Število puSk. Jfaslednji
dan je bataljon Vojkove brigade napadel postojanko Pangerc
v Baški grapi in jo zavzel po kratkem boju, udarni vod iste
fcrigade pa je zavzel postojanko Zapolje^ odkoder ae je sovraž
nik v sili umaknil. V noči med 13. in 14. julijem je briga
te ponovno napadla postojanki Hudo Južino in Kloute v BaSki
8T;ipit ki jih pa ni mogla zavzeti. 14. julija je Х2Х. diviziJ» aapačlla postojanko* Deskle in je tudi ni mogla zavzeti,
^•julija je Bazoviška brigada napadla postojanko lušinj v
•fc^Skl grapi, kjer je ujela 22 sovražnikov in zaplenila 5
lojnic ter 21 puSkj zatam so minerji porulili vojaSnico in
'bunkirje ter 3o m dolg železniški most.
Prva korpusna akcija po
Je bil napad na Hotavlje,
^ojenk v SelSkl in Poljanski
lili, ki so predstvljals dober

napadu na železnico v Ba§ki gra—
ki je bila ena izmed onih podolini, kakor tudi v rolomi
povezani sistem, v katerem je

sov ažnik možnost, da je v najkraj&m času osredotočil

jvoj® znatne sile. Postojanka Je predstavljala tudi modno oza prodor osvobodilne vojske v Poljanako dolino. Zato Je
^ftb korpusa ukazal, da jo enote obeh divizij uničijo v noči
tßä 16* in 19. julijem. Napad sam Je izvedla Vojkova brigada,
jjgdtem ko sta Gregorčičeva in Kosovelova brigada zavarovali
teren. Postojanka sama je bila zavzeta in zažgana, sovražnik
pa ee Je umaknil v močne bunkerje, ki pa jih naše enote niso
gfgle zavzeti.
22. julija sta Gradnikova brigada in Južno primorski
odred uničile domobransko postojanko Rihenberk* Ko sta bila
likvidirana komandant pomočnik, se je 98 domobrancev vdalo.
Zaplenjena sta bila dva minometa, osem strojnic in 12o pušk,
postojanka pa minirana in zažgana*
Vsi ti uspehi osvobodilne vojake, posebno pa stalno ogro
žanje železnic Gorica — Pwdbrdo, na kateri se tako mesec dni
ni bilo prometa, so prisilili sovražnika, da je začel z ofen
zivnimi operacijami, da bi odrinil osvobodilno vojsko od svo
jih orofwetnih poti in od Vipavske doline.
Sovražna ofenzivu akcija se je začela 19*julija in je
ч&јргеј zajela področje severno od rek» Hrijce* Sovražnik Je
* enotami polka "Brandenburg* zaprl področje med Selško dolino
in Podbrdom, z enotami I36. rezervnega gorskega polka pa Baško
grapo* Ofenzivni sunek iz Idrije proti Cerknemu Je izvajal Bat*ljon "Heine" v moči 565 mož. Ker le enote XXX. divizije in
^jkova brigada iz £XH* divizije (Prešernova brigada je tega
0rie mobilizirala na Jesenicah, Gradnikova pa na Vipavskem)
«Iso prispele na področje Cerknega, kjer bi se po načrtu
^aba korpusa morale odpočiti, je sovražniku s prodorom iz
^rije preko ledin, Sovodna, N.Oselice in Planine že prvi
^ uspelo zasesti Cerkno. Pri tem so enote XXX* divizije
Vojkovo brigado imela z njim spopade na cesti med ledlna^ in Idrijo (k,969). Ha Cerkijanskem vrhu se je spopadla z

Ljit: XXX« dlvisi ja, na 'kofljem in nad Planino pa Vojkova
Lfigada. Sovražnik je nato 2o, julija prodrl do Porezna, n&Ljednji dan pa do Hude Južne ter se čez Bukovo, iCojco in
рЗМД
|#ko proti Idriji, V noči med 21. in 22. julijem ae je apoL*iel e XXX. divizijo in Vojkovo brigado, ki ata prečkali
Leato "elin - Jagcršče, ko ju je štab korpusa poslal s a
polročja Cerkno na področje Lokovec - Predmeja, da bi z njea napadle najSibkejšo sovražno postojanko. Ko ata nato priSli na Piaanco in Oblakov vrh, ata ae spet spoprijeli a soiri&nikom. Bazvil ee je hud celodnevni boj, večkrat celo z
naskoki, Sovražnik, ki je imel v celi akciji 6 mrtvih, 21 '
težko ranjenih in 15 lahko ranjenih je zaradi prenosa ranjen1
■
’
oev in pomanjkanja streliva moral zapustiti položaje in se
po dolini Kanomlje vrniti v Idrijo. S tem je bila končana ofenzivna akcija na področju Cerknega, v kateri so naše enote
imele 17 mrtvih, 21 ranjenih in 2 pogrešana. (Poročilo "taba XX, korpusa 4.8.1944 v AMHO in poročilo Bati. "Heine"
23.7.1944 v AVII).
I
Nato je sovražnik začel ofenzivno akcijo proti osvobo
jenem ozemlju južno od reke Idrijce. 26.julija zjutraj ao
ntiri sovražne kolone začele prodirati proti Banjški in Traovski planoti* polk "Brandenburg" iz doline reke Soče, deli
10. 44-policijakega polka iz Gorice čez Grgar, 136» rezervni
Igorski polk iz Ajdovščine in Bataljon "Heine" iz Idrije.
XXX.
divizija je bila razporejena na področju Lokovca
U* je celi dan odbijala hude napade. Gj-adnikova in Vojkova
brigada pa ata bili nad Predmejo in Trnovim. Sajvečji u*Peh je dosegla Gradnikova brigada, ki je v Mačjem kotu pri

jvzel Lažne»

Da bi sovražnik ne razdvojil divizij, je Stab korpusa
ponoči med 26» in 27» Julije» premestil XXX« divizijo na
področje Lokve - Nemci, medtem* ko ata obe brigadi XXXI,
divizije oatali na področju Predmeja — Otlica, Po celodnev
nih hudih bojih Je v noči med 27, in 28, julijem sovražniku
uspelo prebiti položaje pri Voglarjih in podnevi je 136, re
zervni gorski polk zavzel Lokve, odkoder se je Stab korpusa
premaknil proti Predmeji. Ta dan so enote XXX, divizije na
padle lažne, a eo bile odbite, nakar je sovražnik iz Lažen
prodrl pred Lokve, Tu je padel tudi komandant XXX, divizije
Ivan TurSič - Ietok, Sovražnik pa ae je moral hitro vrniti
nazaj, ker je bil napaden del njegovih sil v Laznah. Odtod
pa ве je naalednjl dan dopoldne umaknil v Idrijo«

U

Tako Je bil sovražnik v Lokvah obkoljen in ni bilo neosti, da bi mu priSla pomoč iz Lažen« Zato je korpus na
padel Lokve in sicer z jugozapadne strani^ enote XXX« divi
zije, z jugovzhodne strani pa enote XXXI, divizije« Napad,
lei Je začel 29«julija ni uspel, ker je bil sovražnik dobro
utrjen in jo imel dober brisani prostor. Uspel pa ni tudi
B&slednji dan, ko je Bataljon "Heine" spet prodrl iz Idrije
* Lažne, kjer se je spopadel z Gradnikovo brigado, ki zato
ni mogla sodelovati pri napadu na Lokve. Ker je tudi polk
"^r^adenb.irg” že dva dni pred tem zasedel Čepovan, je tako
HfrraŽnik dosegel prvi cilj in začel čistiti teren« Tako
le Bataljon "Heine* čistil področje med Lokvami in Loznami,
**li 10, &$--policijakega polka pa področje med Lokvami in
Snovem, Seveda ni pri tem dosegel nobenega uspeha, ker se
k korpusa, ki je imel v teh bojih 25 mrtvih in 41 ranjepfc (pri sovražniku pa je samo Bataljon "Heine• imel 6 mrpih in 13 ranjenih),31« julija premaknil na položaje Ju|^0Vahodno od orte Trnovo - Nemci - Lokve - L zne - Mrzla
4a. Tam je odbijal manjše sovražnikove sunke, se odpočil

p pripravil sa nov© naloge. (Ioročila Haba IX* korpusa 2.^

4# in M«1944| poročilo ^taba XXX* divizije 7*6.1<J44» pojedilo 3t*ba XXX* divizij« 3*U1944 v A&JlOj poročilo betajjano -«©ins* 1J,6.1944 v XVII.)
Itab konusa j« po teh sovr ?nih o e naivnih ekcijafc
enil, da v prvi polovici avgusta os bo izvedel nobene več
je Openci Je predvsem zar«<ti tega, ker j« lasi v načrtu pregos i» prevos nepokretnih гаг jenoev in bolnikov iz bolni Ini^------------------ce "Franja** in"Pavla" čez progo Trst — Postojna na Notranj
sko, odkoder bi jih z let li >repelj *li v Bari« Prenos je
bil v noči od 18* na 19* avgust* sa k r je ^tib korpusa upo
rabil obe diviziji - Ä.ÄA* neposredno sa prenos, XXXI* pa sa
iaVarovanje. Problem prehoda čes progo je Stab korpusa re*il
tako, da je s uporabo motornih vozil dosegel пнjkrujli potreb
ni баз in s ten preprečil* da bi sovr&žAik »vedel sa pripra
ve za prenos* S a prehod je bil izveden nad eovra*ni»a postojan/O
k&raa Isvbarkooanda in "kerbec, ki sta bili napadeni, zavaroM i fs s blokudovečjih postojank Pestojn* In Rakeka (porolllo Itaba IX* korpusa *>*9*l!>44 v Ш О ) .
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*1 s tv^kr tuimi r Züiersai na frontah, posebno *e zar *di pribli

ževanju jaPne fronte proti Severni Italiji, je $tab IX* kerpu•a ukazal 17, trig&di H3iaon x*egorčiča”, nuj krene na pod
aje iird in Benetke Slovenije ter taa ukreni enote irS4to-beft®1Skega odreda. Pohod jc narekovalo dejstvo, da predstnvl jajo
^onki Brd in Benetke lovini Je na robu Furl nake nižine u^rodf* položfeje »\ boj proti omik јобеии se sovražniku, dalje dej»
•Wc», dl lahko le močne enote preprečujejo orgniz.iciJo n&n*ke
,i^uabo pred zavezniškimi silami ter dejstvo, da ao tu vs£ns
P®®etnte zveze sa umik ne&3kih enot v Nemčijo,

ll

Xe se je XXX* divizija po svojsa pshedu v ВепеЧко 3les-

pijo februarja 1944 premaknila nazaj na levi breg Soče,
je na desnem bregu ostal BriIko-bene Iki odred, ki je
^pomladi 1944 imel le vedno dva

bctaljona, Cba sta na

vdala sovražne patrole in rubila irometne zveze. V no
gi med 12, in 13 marcem 1944 pa je II. bataljon uničil več
letal na letalilču Belvedere хмг1 Vidmu In imel »ato hude

boje e sovražnikom. V začetka marca je ustanovil Se III.
bataljon, v katerem se je v začetku aprila ustanovila
«Beneška Četa'1 in za nekaj dni od H a v Vzhodno Benečijo,

f№ so

v aprilu bili tudi deli 2* bataljona, ki se je

od maja že v celoti nahajal v žapadni Benečiji.

Na področju BriSko - beneškega odreda so bile tudi
italijanske garibaldinske enote, predvsem bataljoni briga»
de Garibaldi - ffrluli, s katero je 3tab odreda 7* maja

sklenil sporazum za tesnu sodelovanje. Proti bema je so
vražnik 22«maja začel ofenzivno operacijo s tremi kolonom!,
od katerih je ena prodirala iz Trsta, druga iz Vidma, trefcja pa iz Gradišča, vsega skupaj okoli 8 - lo tisoč mož,
s 45 kamioni, Glavni boj se je odvil v zapadnem delu Go

riSkih Brd, posebno pri Peternelih. Sovražnik je že v zaSttku utrpel velike izgube, ker so garibaldinci uničili
tri jjolne kamione sovražnih vojakov. Sovražnik je iz ma*če**raja takoj požgal nekaj hil in pobil okoli 4o domačinov
in že naslednji dan s naropano Živino in ostalim blagom zapu8til

Go lika Brda. (Poročilo Obv,centra Bridko- beneškega o-

äreda 25.5*1944, Bata glla, Sttfria della Resistenza itallana,
*Uano 1953 str. 30 - 3II).
У juniju so enote odreda napadle

dve sovražni postojan

ki« 16,juni ja je 2* bataljon napadel italijansko poeadko na
... T Bovcu, Ko je padel tovsljnik, »e je lo5 mož predalo
^ odšlo k garibaldincera. 26* junija pa je X. ’lnersko - sabo
r a ! vod uničil 1tali lansko - dtteobraneko postojanko v Pev-

H.

@) ^

3.
bataljon Je v prvi polovici Junija napravil agi~
^cijski pohod po Vzhodni Benečiji, konec junija pa odšel
j XXXI. diviel Jo in ga Je zamenjal novo ustanovljeni bataljen. Že 26. julija Je bila v Vzhodno Benečijo poslana
papina borcev, da se poveže s skupino beneških prostovoljoevt ki so se zbrali v Klodiču. Ia njih ee je 1. avgusta
1944 ustanovila 1. Beneška Seta, ki je 5. avgusta izvedla
prvo akcijo med Ažlo m 't.Petrom, napadla pozneje aankvlrin$ke mostove in dvakrat t,Peter ter se tuko okrepila,
đu j« bil 3,septembra iz nje ustanovljen Bene ^ki bataljon.
Ia je že 7.septembra napadel sovražno postojanko v It.Te
tra in se nato a ostalimi Itirlml bataljoni BriSko-Bene^ka
na odreda vključil v GregorSISevo brigado, ko je ta prišla
v Beneško slovenijo.
GregorSISeva brigada je po prejemu povelja takoj kre
nila preko Predmeje in Šentviške planote Sea Baško grapo
ter 15. avgusta preko Čaderga prispela nad vas Krn, da se
fcl odpočije in pripravi aa prehod Sea SoSo. Čez dva dni
ji odšla nekoliko vzhodneje na položaje» Pretovee - 31e». 16.avgusta se je na planini Javorici Stab brigade se>tal s Štabom Idrijsko-tolminskega odreda in a politkomiodne.d«A
•arjem BriSko-beneSkega tetal Jon*, da se pogovori o sodekovanju na novem podroSju. Po konferenci je komandant brifcde Joško UršiS odšel proti Trnovemu, da pripravi napad
to sovražno postojako, medtem, ko je brigada ostala na
trih položajih in Šakala njegovo vrnitev.
\

Sovražnik je avedel,
Nahaja nad vasjo Km, zato
kega polka ukazal svojemu
še z nekaterimi drugimi

da se veSja partizanska enota
je štab 136. reaevnega gor
prvemu bataljonu, naj se okreenotami in jo napad«• Ta je

0f avgusta v moči 621 mo® res obkolil področje, na katepgi J« bil» brigada. Že 18. avgusta zvečer je poslal iz
zarida dva visoko-planinska voda, ki sta do naalednjeI jutra na severu zasedla vrhove i Vrata - Krn - RdeSl rob.
«večer je poslal s pehotnimi topovi okrepljeno Beto
PreŽnico in Koseč» da je na Napadu zasedla položaje
«a Plečeh, ena Seta je iz Bovca prodrla čez Bol in sa KIejaul! nad Vrsno in zaprla področje na jugo-fzapadu, na jugu
je «na četa z deli italijanskega polka "Tagliamento* in po
licijo zaprla Sočo med Kobaridom in Tolminom, na vzhodu pa
it» đve četi prodirali ob Tolminki na sever in nato na Sa
pa proti Pretovču in Slemenu in tako 2o, avgusta v zgod—
»Jih jutranjih urah zadeli na brigad*. Bataljon, ki je bil
oa Pretovču, se je moral kmalu um;Urniti proti jugofzapadu*
Ponoči je pri Belišču poskušal prebiti se čez Sočo, a je
bil odfcit in se je nato razdelil na skupine in poskril. Ta
koj za tem bataljonom je bil napaden bataljon na Slemenu,
ki m je prilel na pomoč Se bataljon iz rezerve. Napravljen
je bil načrt, da se bo brigada prebila čez Bdeči rob proti
нтегоvzhodu. Ker pa je tega zasedel Se sovražnik» je na
jstnik komandas ta brigade s četo bataljona iz rezerve v
Juri% vrgel sovražnika nazaj in tako omogočil, da se je
№;jko 12o borcev pod njegovo zaščito in pod stalnim sokažnim ognjem prebilo čez Rdeči rob proti Čadrgu in Tol*
paškim Ravnam. Ko pa je četa po padcu namestnika komandan
tibrigade zapustila Rdeči rob, ga je ponoči spet zavzel
,0Vražnik in tako onemogočil proboj ostalim delom brigade,
eo se nato poskrili po rovih in kavernah iz prve svevojne in počakali, da se je sovražnik umaknil.
2o. avgusta zvečer je sovra nik že sklenil obroč oko
libal Krn in jo naslednji dan preiskal. Ker je računal,
kodo deli brigade poskuSali prebiti se preko Soče, je

ySß enote vzdolž Soče csredotiöil med Volarji in ßabrijem
jih okrepil s $o policijskimi podoficirji in 6 oklopnijji avtomobili« Seveda je bil to udarec v prašno, ker ni
!pletel na ved jo partizansko enoto. Zato je 22. avgusta
giatil področje proti Soči in Tolminki. Na Zg« Javorici je
nek sovražni oddelek naletel na skupino borcev s komandan

tom brigade in jo iznenadil* V spopadu je bil komandant r
ranjen in ujet« Nato se je sovražnik, ki je imel v teh
ioeh 7 mrtvih in 8 ranjenih, vrnil našaj v svoje posto
janke«
Brigada je v teh bojih utrpela izgubo 26 mrtvih,
16 ranjenih in 37 ujetih, to pa predvsem zato, ker je bil
sovražnik v številčni premoči, uporabljal topove, prod na
padom zasedel gorske vrhove in Jo iznenadil iz smeri, kjer
bi moral biti Idrijsko-tolminski odred, ki pa je dan pred
tem od^el iz čad^rga nad Tolminske Ravne. £o se je brigada
zopet zbrala, so bili borci 3« bataljona porazdeljeni med
ostala bataljona (poročila itaba 17« brigade dne 22«, 26.
in 31.8.1944 v
poročilo I« bataljona 136« rez. gor«
polka, 26.8.1944 v A VII).
Зе pred prehodom Čez Sočo je brigada dobila nalogo,
da na novem področju uniči vse pomembne prometne zveze, ki
bi lahko služile sovražniku pri njegovem umiku iz Italije,
da pritegne v svobodilni boj čimveč domačinov, da pomaga
terenskim orgsäzacljam OF pri njihovem političnem delu in
da Bodeluje z Italijanskimi partizanskimi enotami.
V
času, ko je brigada nad Knežkimi Ravnami čakala
Povelja za prehod čez Sočo, so enote BriSko-bene^kega
•dreda, ki so že spadsle v njen sestav, v noči med 10« in
^■1. septembrom skupaj z italijanskim bataljonom^Mazzini*
*4adle postojanko Plave in stražarnice ob progi v Anhovem,
^zieah in Kratenlci. Predala se Je cela posadka 9o Itali-

jčinov, ki so jo nato mobilizirale italijanske partizanske
enote. Med plenom je bil tudi protitankovski top, dve
strojnici itd* V noči med 12. in 13. septembrom so uniči
jo postojanko Poblarje in ujele 22 italijanskih vojakov,
■|M2-ednJ° noč so uničile postojanke med Anhovim in Dolgo
jfjlvo itd. (poročilo XVII. brigade 18.9*1944 v AMHO),
V
tem času je tudi jedro brigade dobilo povelje za
«rehod čez Sočo, kar se je zgodilo 16.septembra pri vasi
polje pri Tolminu. Hato je preko Volč, Markičev in Bajtov
2o. septembra prispela v Podreako, kjer je bila reorganizirsna. V njo sta se namreo vklju ila celi Briško-bene%i
odred s 5 bataljoni in bataljon Idrijakö-tolminskega odre
da, katerega 2. bataljon je bil že odSel v XXX. divizijo,
po ruxtelitvi enega bataljona BriSko- beneškega bataljona
*ed bataljona, ki sta predatavljala jedro brigade, je ta
2o.stptembra zvečer krenila iz L'ođreske preko reke Idrije
T BentfSko Slovenijo, medtem, ko so drugi bataljoni ostali
na svojih dosedanjih položajih (111. v Brdih, IV. v Zapad
ni Benečiji, V. na Tolminskem, Beneški v Vzhodni Benečiji
in Rezijanski v Kaziji). Brigada ae ja po prihodu v Vzh.
Benečijo premikala čez St*Lenart, Klodlč, Grmek, Sovodenj,
Berna, Staro goro, Dolenji Trbilj, Breko, Pušnje, MaSero
ia Kršinj. IB. oktobra je pri Stupici prešla Nadi o in oetula pat dni v Logeh, odkoder ae je 23.oktobra premakni
la v Plaatišče, kjer je ostala 5 dni. Nato je 27.oktobra
ženila čez Logje in Stupico nazaj v Vzhodno Benečijo,
kjer ae je čez Mrlin in МаЗего premaknila na Idrijsko v
PuSno, odkoder je 3« novembra z dvema bataljonoma odka nazaj v XXX. divizijo.
11
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Brigada je vsepovsod izpolnjevala naloge, ki jih je
Ч Ц ; pred prihodo v Вепебко ilovenijo. 1фпе enote ao 1aamo v septembru 28 mitingov, od tega 9 v Beneški Slo-

fealjli lo v Heziji, 4 v Brdih, 3 na Idrijskem in 2 na Bo^
0*9. Udeležilo se jih je skupaj okoli 335» ljudi. Ha njih
je bilo 45 govorov, 53 recitacij, 163 pesmi, 39 iger ali
^kečov, Izdanih preko U .800 letakov itd. Izvajala ji tudi
mobilizacijo in je pri jedru brigade kmalu nastal 9e III.
bataljon, ki je bil sredi oktobra skupaj z bataljonom iz
Brd poslan v XXXI. divizijo. Vsi bataljoni so tudi napada
li sovražnikov* manjSe oddelke, ali motorna vozila, Takih
jzpadov je od 21.septembra do 23» oktobra bilo preko 41,
in so bili bolj ali manj vsi uspešni za partizanske enote.
(DepeSe XVII. brigade, dnevnik F.Bavoa» poroöila XVII. brijade dne 17. in 18.9. ter 9JL1. ia 2o.lo.1944 v AMHO.)
Ko je bila brigada v Beneški Sloveniji, je,sovražnik
v nji izvajal močno ofenzivo. Sovražna ofenziva v Zapadni
B«ne iji sodi med operacije, ki jih je sovražnik izv.jal v
Benečiji, Piemontu in Liguriji kot reakcijo na ustvaritev
obsežnih osvobojenih ozemelj v Severni Italiji. Trajala j«
od 19. do 28. septembra in sovražnik je v nji nastopal z
dvajset tisoč mož, ki so najprej očistili področje Monte
Grappa, nato pa prodirali proti severovzhodu in se 27.sep
tembra na Monte Hakrad (Na Orad, k.284} nad vasjo Subit v
Zapadni Benečiji epopadli z enotami Divizije Garibaldi Osoppo, kjer^Iamo brigada Osoppo pod poveljstvom BoUa imela
&ač 5o mrtvih in 2oo ujetih. Isti dan se je tidi IV. bata
ljon Gregorčičeve brigade pri I-JastiSču več ur boril 8
•ovratnikom, ki je s severovzhoda prodiral proti garibal
dinski diviziji. Ta se je nato umaknila v Vzhodno Benečijo.
Sovražnik je nastopal aelo krvoločno, sa je požgal občine
Ahten in Fojdo, v katerih je zgorelo okrog 1.475 hi8
poslopji. (B.Batoglla, Storla della Reaitenza ItaliaMilano 1953 etr.434 do 4491 poročilo 000? Zapadna Bene23.12.1944 v AMHO.)

Ig*đ sovražnimi ofenzivnimi akcijami se je v črnem vrhu nad
jdriJ0 3* avgusta 1944 vgnezdila domobranska posadka. Med
domobranske postojanke med Logatcem in Idrijo so se uvrsti
li tudi Gore nad Idrijo, v načrtu pa je bila % ustanovitev
«ostojanke Col, s čemer bi bila končana zapora Vipavske do
line. Postojanka Crni vrh je bila tudi zamišljena kot osno
va ®a nadaljnje prodiranje domobranstva iz ljubljanske po
krajine v Slovensko Primorje. Imela je tako dober geograf
iji položaj, da je sovražnik lahko kontroliral vae ozemlje
do Idrije, HotederŠčice in Cola. Zato je Stab korpusa skle
nil, da jo čimpreje uniči..
Akcija na Črni vrh se je začela 1. septembra 1944 s
celo XXXI. divizijo in XXX. brez Gregorčičeve brigade. Na
padala je Gradnikova brigada, ostale brigade pa so zavaro
vale napad. Do poldneva ao bili uničeni vsi bunkerji in ae
je cela posadka branila le Se v vojašnici, razen skupine
27 mož, ki ee je zabarikadirala v dveh kmečkih hišah. Ob
itirih popoldne je bila zavzeta tudi vojašnica. Od cele 15*
8ete Slovenskega domobranstva, ki je štela 132 mož, se je
prebilo le 25 mož, ostali so padli ali bili ujeti. (Po po
ročilu štaba IS. korpusa z dne 5*9.1944 je Imel sovražnik
46 mrtvih in 35 ujetih.)Zaplenjen je bil minomet, devet
etrojnle in 50 pušk, Gradnikova brigada je imela 8 mrtvih
14 ranjenih.
Sovražnik je z vseh atranl poskušal priti na pomoč
upadeni postojanki. Tako je JuriŠni domobranski bataljon
Prodrl iz Hakeka do Kale, a je dobil pove je, naj se vrne,
^š^da ne sme preko pokrajinske meje. Deli 139* rezervђе&а gorskega polka so prodrli iz Postojne čez Strmlco do
^šice, a jih je Vojkova brigada odbila. Prav tako Je
ft4biia napade domobranskih posadk iz Hotederščice in Rovt.

-^ovllka brigada pa je odbila sovražno motorizirano koiz Idrije in ji uničila dva avtomobila. V teh bojih
brigadi imeli 7 mrtvih in 2o ranjenih.
Nov moment pri tem napadu je bila uporaba dveh divifionov t o p n i I X . Korpusa, ki ata nad dve uri obstrelje
n a postojanko, nakar jo je pehota naskočila v prvih juUajlh urah. Dotlej je namreč narodno osvobodilna vojska
sovražne postojanke le ponoči.
Postojanko Gore nad Idrijo so Nemci nato sami uki
nili» propadel pa Je tudi načrt ustanovitve postojanke v
Colu. Pač pa »o začeli temeljiteje graditi obrambni pas
v dolomitih in v Poljanski dolini (poročilo Itaba IX* korpusa, >.9«lii44 v АЗШОј poročilo Gruppen+komando des 31ow.
Landischutres Postojna 3.8.1944 v A VII).
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Po tej krpusni akciji je XXX. divizija dobila nalogo,
ia • svojima brigadama napravi premik od Predmeje v Vipaviko dolino In na Kras in onemogoči prodiranje domdranoev
ln italijanskih fašistov na to področje ter olajSa zbi
ranje prehrane in njen transport na področje Čavna.
V
isti Čas spada sovražnikov poskus vzpostaviti po*toj ;nko v "tanjelu, ki bi mu «lužila za zavarovanje ob
novitvehih del na progi Trst - Rihenberk - Gorica. UstanoB | pa je naaaraval tudi postojanki v Putovi ju in Kobj-e
flavi. ie 7« septembra ponoči se je Kosovelova brigada na
Hlo aju Štanjel - Kobdilj spopadla z 2. policijakim pro,tovoljaim bataljonom "Italia" ln oddelki 136. rezervnega
Nekega polka in mu poleg 30 mrtvih ln 8 ujetih zapleni* tudi dva topa, tri minomete in ^tiri avtomobile opreme,
■•lednji dan je udarila Se Bezovllka brigada in ga a ob
sevanjem prisilila k umiku. Po enodnevnem premoru se
r 10. septembra spet vnel boj, ki zopet ni bil usj-e^en
^ eovražnika, nato pa se Je za el močne j11 sovražni pri-

%isk, pred katerim sta ee brigadi umaknili na Vipavsko

j6z cesto Gorica - Ajdovščina, Sovražnik Je pustil svoje
0<jdelke v Štanjelu in Kobjeglavi in se nato umaknil. (Po
učilo 3o. divizije 11.9.1944 v ИШО,)
Na novem področju sta Tržaška in Kosovelova brigada
tri dni, to je od 15« do 17. septembra napadale sovražne
postojanke v Baški grapi. Nap d ni uspel, ker je bil prejsočaB odpor, ki ga po podatkih obveščevalne služb« ni bi
lo ssa pričakovati in ker sta brigedi imeli premalo težke
ga orožja. (Poročilo
XXX.divizije 20.9.1944
v AMNO.)
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XXXI. divizija pa Je po zavzetju črnega vrha bila
poslana v .Dolomite z nalogo, da izvrši moralni in vojaški
pritisk na domobranske posadke in vnese razkroj v njiho ve V'ste, kakor tudiy da onemogoči aktivnost četniških
skupin, ki so se v zadnjem času pojavile na tem področ
ju. Zaradi močne in hitre sovražnikove akcije divizija v
svojes&rvem pohodu 7.septembra ni uspela uničiti nobene
V
teh postojank, zato je v drugi polovici septembra dobila
a&logo, naj se vrne v Dolomite in jih zn va napade. (Po
ročilo štaba IX.. korpusa, 20.9*1944 v AMNO.)
Vdor v Dolomite je bil izveden s sunkom v več smeri,
katerega izhodišča so bila na Gabrški gori, Stari Oeelici in Cerkljanskem vrhu. Vdor se je začel v noči med 22.
in 23* septembrom, ko so brigade krenile z izhodiščnih
Položajev in sicer Vojkova čez firovski vrh z nalogo, da
* tremi kolonami napade postojanko Gorenjskega četniškega odreda na Samotorioi, pri čemer JlK pomaga Dolomitski
0&red, Gradnikova pa čez Veliki Babnik, da napade domo
bransko postojanko Sv.Xutarinal Ostal« brigade so imel«
*®logo zavarovati vdor in sicer Prešernova v smeri Idrije

p Gorenje vasi ter demonstrativni napad na Luč«® in Su jji dol, akofjelolki odred cesta -kofja Loka - Gaberk in
goeovelova brigada z bataljoni Tržaške brigade demonstra
tivni napad na Hotederlico. Vse enote so v redu prispele
,10 položaje in 23« septembra je Kosovelova brigadanapadja Hot*der1ico, k£r so boji trajali ves dan. Naslednji
П
^
dan je Vojakova brigada napadla četni %o postojanko, kjer
je sprva naletela na zelo oster odpor, pozneje so pa čet
niki v temi zbežali iz vasi in je brigada zasegla precej
orožja in opreme ter zažgala hiSo, v katerih so bili na
stanjeni, Isti dan je sovražnik napadel FreSernovo bri
gado in Dolomitski odred, ki sta napad odbila, Gradnikova
pa ta jlan ni mogla napasti postojanke pri ov. Katarini,
ker je bila zelo dobro utrjena. 26.septembra je sovražnik
aa Pasji ravni napadel Prešernovo brigado, ko se je vrača
la s položajev. Nekajkrat je juri^il^ proti posameznim ba
taljonom in Je utrpel precejanje izgube, pa tudi brigada
Je imela 6 mrtvih in 15 ranjenih. (Poročilo Štaba IX,
usu, 29.9*1944 v AMNQ.)
4_/

Ker ta ofenzivna akcija ni uapola v celoti, Je 4tab
usa aklenil, da bo 7*oktobra izvedel korpusno akcijo
Proti domobranskima postojankama Hoteder3ica in Ba^nk.
napad je določil XXX*, za zavarovanje pa XXXI. dlvizi1®. Za neposredni napad je bila določena Bazovici» briga
di ki je zato prilla s Krasa in Vipavske doline. Priola
k v Ravnik, kjer зо se razvili tudi boji, v katerih je
zavzela nekaj hi5 in uničila bunker nakkriži^ču, ni
Zmogla zavzeti dragih bunkerjev In postojanke v cerkvi.
^öQvelova brigada je zavarovala smer Logatec - Vrhnika,
Maäka pa Col - Idftja, medtem, ko bi XXXI, divizija mo-

P1

zavarovati smer Idrija - Rovte - lodoveič - Vrhnika*

?0đđ ker ui uapela pravoбиапо zamesti določenih polotaj*f» Ä i J® «a»edel aovrt»/-nik. Zaradi teg» in m r adi «le«
Lfge vremena, ko je «oral hiti pr*lošen začetek napada na
jjossa^Jši čas, Je odpadlo presenečenje» pe tuđi »ama poeadka
4в bilß močnejša, kot pa ee Je pričakovalo.
Vdor v idiomite Je pokazal, de sovražnik ni taogel
Laemogočiti gibanja partizanskih arlgad v Dolomitih» ki
jih Je imel, odnosno štel za svoje "osvobojeno ozemlje' t
pa tudi Četniki ee odslej niso počutili v*8 varne« prebitvo pa Je v svojem osvobodilnem boju dobilo moralno
C, suj je bilo v of»naivni akciji razdeljene mnogo la~
ture. (ioročilo ötaba U U korpusa, 20*10.1944 v AiSlfO).
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vrežni po/.igalna ofenziv* v oktobru 1944 eodi med one ope
racije, ki jih je uku zal vrhovni poveljnik za Vugozapad*
Ifeldmsrial KSaselring. V ovojen povelju pravi med
.tudi sledečet
i
"I* Aktivnost band v italijanskem prostoru je v zad
aje» č«su stalno naraščala• üande so ae prijavile tudi na
Ijodroöjih, ki so bila doslej skoraj brez njih. ire«krbovalni
F*omet je побпо oviran» CabotaEna dejanja o« množijo ...
*®t prvi ukrep sato ukazujem izvedbo *todna ва pokončanje
^•ttd v oasu od 6.10. do 14« 10.1944* S tem se serajo izvesti
^«lavnih bandinih področjih večje akeije, v ostalih področpa krajevno omejene manjše akcije z enotami, ki se na
je na področju .... "Teden za pokončanje band** more z vso
danostjo pokozati bandam obseg 1 stnlh sredstev in moči,
roti bandam je treba voditi a vso ostrino in mora od*°^&rjati mojim navodilom. Kesnelring ••*" (ifflt, sept* 1^52,
**. 46 - 48).

Za Slovensko Primorje je poveljnik 97. armadnega
^ђога general Kühler ukazal izvesti dve ofenzivni akci
ji Od 7. do 14. oktobra je"borbena skupina majorja Chrla"» poveljnika 139. rezervnega gorskega polka^ izvaja
l a akcijo HBergzauber - Moritz” na področju Postojna kpjane - Snežnik - Stari trg - Postojna. V njej ao biц deli 13б. in 139» rezervnega gorskega polka, bateri
ja 112. rezervnega topniškega polka, četa 83. rezervnega
pionirskega bataljona in jurišni bataljon slovenskih dojorabnoev iz Bakeka. Lel teh sil je bil naletel na IX.
Hpado XHII. divizije Vil. K0rpuaa9 ki je bila na pololajih Studeno - Bloška polica - Gornje jezero, odkoder
le je po dvodnevnem boju 9. oktobra zvečer umaknila, pro
ti jugovzhodu.
Veiji pomen je sovražnik pripisoval akciji, ki jo
je izvajala "borbena skupina majorja Bergerja*y od 8. do
12. oktobra in je imela naziv "Grunewald-Max". Izvajali
so jo deli 136. in 137. rezervnega gorskega polka, deli
83. rezervnega pionirskega bataljona in 2o8. tankovski
oddelek, ki so imeli ta poseben cilj, požgati vasi, da
to IX. korpus ne našel oporišč za zimo. (Izjava generala
ftblerja - AMfJO). Ko ao 8. oktobra nemSke kolone - bilo
je okrog 3«5oo mož z 12 tanki - vdrle iz Gorice in do
line reke Soče proti področju Lokve - Čepovan, je bil
le zaščitni bataljon IX« Korpusa. Ostale «note so
,e y*le vračale od Hot&Nice - Yojkova brigada je bila
• Predmeji, Bazoviška in Tržaška na Otlici, Kosovelova
k ш> položajih Mala gora - Col - Zadlog. §tab korpusa
F takoj poslal - deloaa z avtomobili - Vojkovo brigado
p trnovo. Del Bazoviške brigade je zasedel Krnico, del
^ fcSke pa se je spopadel s sovražnikom pri Lokovcu. Ker
r »Ovražnik ta dan zasedel Trnovo, ga je zvečer napadel
^ Vojkove brigade, ki pa je bil odbit. Zato je štab kor-

I
I јц10а potegnil Tržaško brigado in korpusuo artilerijo od
Otlice na položaje Lokve - Lasne. Drugi dan Je sovražnik
?()*kuial obkoliti Vojkovo brigado severno od Trnovoga,
ш Je izmaknila s premikom proti vasi Nemci. Tu so
ђili celi dan hudi boji, v kate ih se je brigada umakjjiia na položaje Lokve - J.azne, kjer jo je zamenjala BaeoviŠka brigada. Ta je tu vzdržala vse do 12.oktobra, ko
0e je morala umakniti na Mrzlo rupo. Sovražnik je v teh
dneh popolnoma požgal in oplenil Lokve in Velike Lažne,
precej stanovanjskih hiš pa v Sp, Lokovcu, Otlici, čepo«
fgnu itd,
"Teden za gkončanje band" v Slov, Primorju ni imel
nobenega vojaškega uspeha. Bilo je v glavnem prizadeto le
civilno prebivalstvo, za kar so se morali po vojni zago
varjati general Kübler, general von HBssling, polkovnik
Chriatfl itd., ki ao prejeli za to tudi zasluženo kazen.
Enote IX, Korpuaa so imele 13 mrtvih, 16 ranjenih in 17
pogrešanih, sovražnik pa po lastnem poročilu dva mrtva,
34 ranjenih in 2 pogrešana. Izgubil pa Je tudi dva tanka.
(Poročilo Štaba IX, korpusa 18,lo,1944 v А8Ш0, poročilo
Štaba 188, rezervne gorske divizije, 8,11,1944 v Ш 0 . )

Ofenzivna dejavnost IX. korpusa v iozni jeseni 1944
' Zaradi neuspehov v svojih ofenzivnih pohodih, je sovraž
nik poleg posameznih na videz ofenzivnih sunkov, ki pa so
bili naperjeni le proti civilnemu prebivalstvu, vse bolj
strjeval svoje postojanke, s katerimi je hotel partiza»®^im enotam zapreti prehod s področja na področje.
XXXI.
** 2

divizija Je v tem času imela nalogo, da prodi-

ijakega v Dolomite . Napravila si Je načrt razbiti

° W m b n i pas Gorenja vas in "kofja Loka, ki je zapiral vstop
* severovzhodne Dol oni.te. Sklenila

je, da najprej uniči

-0 0 to Gorenja vas - 'kofja Loka. Brigadam XXXI. divizij«

Lp pri napadu pomagali Dolomitski in 'kofjelo5ki odred,
ive> bataljona Bazovllke brigade in trije topovi artiler4-~
L XX. korpus«.
Napad se je začel 2o, oktobra, ko je Gradnikova bri
gada blokirala sovražnika v Škofji Loki, Vojkova pa v Go
rnji vasi, irelemova pa napadla postojanko v Poljanah,
jo budem boju je bila uničena in zažgana skupno « pošto
in vojašnico. Istočasno je bataljon Bazoviške brigad« n&pad*l postojanko v Gaberku, ki je padla po Štirih zapored
nih naskokih, medtem ko je posadka bila zbežala proti Čr
nem vrhu. Sovražnik je imel v teh bojih okoli 48 mrtvih,
zažgana sta bila dva kamiona, zaplenjen minomet, dve stroj
nici in precej vojaSke opreme. 3 to akcijo je bil odprt
prehod z Gorenjskega v Dolomite in razširjeno osvobojeno
mlje. (Ioročilo Štaba IX. korpusa 31*lo*1944 v AMNO),
XXX. divizija je bila v prejSnjih bojih precej iz■wrp&na ln v tem času ni izvajala večjih akcij* Pač pa je
ves ČAa izvajala manjše akcije v З о Ш in Vipavski doli
ni, zlasti pa j« napadala tlet« sovražne enote, ki so va
rovale graditev utrdb.

E

3,
novembra je sovražnik vdrl v Trnovo in tam posta
ji svojo postojanko. Zaradi goste mreže sovražnih posto
jank v Vipavski dolini je bil Stab korpusa že tako postav
e n pred težke naloge. Zdaj pa mu je s sovražno postojan
ko v Trnovem, ki je zapirala vhod v Vipavsko dolino, bila
PPaktiČno odvzeta baza za preekrbovanje iz Vipavske do
line, Zaradi tega je Imel nalogo, da s spretnim manevri^ajem sil na Trnovski planoti onemogoči vsako nadaljnje
Urjenj« eovražnih izpadov in dobi preskrbo z druge straZato j« izbral Gorenjsko in sklenil uničiti sovražno
i

.

NgLtojanko v Železnikih ln tako razbiti zaporno črto PodЦ о - Železniki - Škofja Loka,

Za napad je določil Gradnikovo brigado in jö cötrepil
I -topovi, druge enote pa зо blokirale sosedne sovražne po
stojanke. Napad je bil v noči med 19. in 2o.novembrom. Borj so zasedli hiSe okoli postojanke, a v njo samo niao mogјд vdreti zaradi premočnega sovražnega ognja. Tudi nasled
il dan ni prinesel odločitve.Zato je Štab XXiI. divizije
poslal v napad Se bataljon Kosovelove brigade, ostale eno
te pa so morale ves Sa odbijati sovražne kolone, ki so
motele rediti obkoljeno posadko. Eni od teh se je res pogveöil prodor iz smeri 'kofja Loka, kar je izrabila napa
dena posadka in zbegala* Ifato je bataljon Kosovelove briede zažgal vseh pet objektov v postojanki, S« prej pa za
plenil preeej streliva In nekaj orodja.(Poročilo Štaba IX.
■

nrpusa, 28.11.1944 ▼ AMNO.)
V jeseni 1944 je v Operacijsko cono "Jadransko Priaorje*’ pri "la na odmor nemlka 71. pehotna divizija. Zato
je sovraMk potegnil policijske enote drugam in ko je v
novembru 1944 divizija spet odlla na fronto, so enote 3o.
divizije Se pred policijo zasedla Vipavsko dolino. (Poro
čilo OBV. Odd. 97. armadnega zbora, 17.12.1944. v A VII.)
HaJSrt Štaba korpusa je bil, da f čimvečji meri izkoristi
Vipavsko dolino za mobilizacijo in preskrbo «not in da na
irugi strani onemogoči vse sovrafne izpade iz Dolomitov,
**radi česar je na njihoem severozahodnem robu razmestil
*Ш.divizijo. Zato konec novembra in v prvi polovici de'eabru ni izvajal nobene večje efenzivne akcije, pač pa
'o se posamezne enote stalno spopadale s sovražnikom*
V drugi polovici decembra je Stab korpusa pripravil
*trt za uničenje nekaterih sovražnih postojank. 2&ko so
^gorčičeva, BazoviSka in TržaSka brigada 17.decembra
J poskuSale uničiti sovra ni postojanki Kreplje in
Novije na Krasu, enote XIII. divizije pa postojanko Go-

jeaja vas. Takoj po teh napadih Je sovražnik габе! e svo
jo ofenzivno akcijo proti enotam IX. korpusa.
Sovražnikova dejavnost v drugi polovici decembra
ig44 - V Jeseni 1944 se Je fronta z vseh strani pribli
žala Jugoslaviji« Osvobojen Je bil Beograd, vzhodna fron
ta se Je oh Blatnem Jezeru približala Sloveniji, na Jugo
vzhodu se je narodno-osvobodilna vojska približala Hrvat
iti, v Italiji pa so zavezniki stali pred "gotsko^ črto?
e katero so Nemci držali Bologno, Spetio in dolino Pada«
Zavezniški vrhovni poveljnik za Sredozemlje maršal Aleksan
der Je v začetku novembra pozval po radiu vse italijanske
I partizanske enote, naj prenehajo z večjimi napadi in ne
tfolijo moči, dokler ne bodo spet pozvani v akcije« Dal je
vedeti, da 30 neugodne vremenske razmere zavrle zavezni
ške operacije in iz poziva se je dalo razbrati, da pred
pomladjo ne bo prišlo do prodora "gotske črte**. 3 tem so
leveda dobili Nemci čas za reorganizacijo, izpopolnitev
in odmor svojih enot ter za izvedbo večjih utrjevalnih del.
Nemci ao v jeseni 1944 začeli graditi v Sloveniji
močno obrambno črto, ki je na vzhodu Sla vse od nemškoeadlarske meje na Muro in v Medjumurje, nato pa čez Slo
mške gorice proti zahodu. KočneJSo četo so gradili tupreko Gorjancev in Snežnika ter ob Soči in Vipavi. Miili pa so Že tudi na obrambo na Karavankah in Alpah«
Med temi obrambnimi črtami je stala jugoslovanska
dnooevobodilna vojska, ki je v tem času vezala nase
24 nemških divizij, oh nji pa so stale enote italiks resistence« Če je hotel sovražnik doseči vsaj mi
lne uspehe na fronti, je moral najprej očistiti svoje
f4*dje, v katerem so tekle zanj važne prometne poti, ki
^ Je narodnoosvobodilna vojska stalno rušila. Zato Je

Ifimi v vsem zaledju izvajal očiščevalne operacije, da
^ «e nato pripravil na apomladanske boje. Tako Je v Vi
nski pokrajini v novembru izvajal akcijo "Ackea”, v decembru pa akcijo "Hornoff*'.
Od 19» do 31* decembra pa je napravil očiščevalno sik"Adler11 (Orel) proti Vipavski dolini in Trnovski pla
noti» Dokumenti, ki so bili zaplenjeni pri padlem italijanjlcea polkovniku Car; 11i, pričajo, da je bil sovražni nagrt stisniti enote IX. korpusa v -irok obroč okoli Trnorega na Trnovski planoti in jih nato vreči v Vipavsko do
lino in tam uničiti, s čemer bi bilo uničeno tudi oavobojeneozemlje v Vipavski dolini. Za to akcijo Je sovražnik
zbral okoli 5ooo mož.
19.decembra je sovražnik začel koncentrično prodira
ti proti osvobojenem ozemlju v Vipavski dolini in na Tr
novski planoti. Iz doline reke 0oče proti Trnovski plano
ti 80 prodirali oddelki X. Flotiglie MAS, ki so se pri Gr
garju razporedili v tri kolone, od katerih je prva prodi
rala proti Trnovu, druga proti Predmeji, tretja pa proti
Eol/Otlici. Iz Idrije proti Zadlogu in Črnem vrhu sta pro
dirali koloni 2. bataljona 10. 33-policijakega polka, ki
>e jim je proti Črnem vrhu pridružila še kolona domobran
cev iz Hotederšice. Iz Postojne proti Gradišču, Colu in
Podkraju sta prodirali koloni 2. bataljona 139* polka in
bataljona iz Srpekega dobrovoljačkoga korpusa. S Krasa pro
ti Vipavski dolini so prodirale tri kolone in sicer domo
branci iz Senožeč proti St.Vidu, Policijski prostovoljni
^talJon iz Dutovelj proti Pianini in 3« bataljon 15.
^policijskega polka iz Lip« proti Preserju, medtem, ko
J® iz Gorice proti Črničam prodiral 3» bataljon 10. S3^licijakega polka.
Prve tri dni je štab IX. korpusa razpolagal le z ome”hixa Številom «noti
.

t bataljonom IX. korpusa in Tržaško brigado pri Trnovem,

0*4ig°röi6evo brigado pri Pol Otlici in delom .Bazoviške
trigade pi JErzelju, medtem y ko so en bataljon Bazovi
ce brigade, Kosovelova brigada in XXXI. divizija bili
jja Severnem Primorskem. 3tab korpusa je sklenil, da bo
najprej z razpoložljivimi enotami XXX. divizije branil
Ogvobojeno ozemlje, dokler ne bodo prispelo enote s Se
dmega Primorskega,
Toda del XXX. divizije ni mogel zadržati sovražni
ca, ki je z močnimi kolonami po 300 — 4oo mož koncentrič
no prodiral proti osvobojenemu ozemlju. 19.decembra je
kolona X. Jflotighie MAS prodrla v Trnovo, medtem^ ko je
bataljon IX. korpusa odlel od tam proti koloni 3. bata
ljona lo. 33.-policijskega polka in se z njo spopadel
severno od Vitovelj. Kato se je umaknil proti Nemcem,
Wtvam in Lajnam, kamor se je naslednji dan z Zavrha uUknili tudi Tržaška brigada» Sovražne kolone io. Postoj
ne so prvi dan prispele do Cola in Podkraja in se pri
Colu spopadle z Gregorčičevo brigado, ki se je nato uaaknila preko Kozjih sten na Mrzlo rupo. Sovražna kolo
na iz Putovija pa se je pri ixzelju spopadla z Bazoviško
blgado, Idi so je nato шшнкпИа na Kanos.
2o.decembra ata z ^irovskega vrha čez Cerkno,Želin
^ «JagerSee ter čez Spodnjo TrebuSo priSla na odsek med
Jovanom in Sp.Trebulo Kosovelova brigado in bataljon
■Poviške brigade. Sovražni toIoni iz Postojne sta po
MJcu Gregorčičeve brigade zasedli Col in Dol Otlico,
4®r sta po spopadu z enim bataljonm Gregorčičeve in
bataljonom Bazoviške prodrli do Predmeje ter vzpo^vili stik z oddeM X.Flotiglie MAS, ki bo ta dan pro
šli v Čepovan. S terni oddelki se Je pri Lokovcu spopadla

II. brigada I. slovenske divizije Nerodne obrsmbe,
|L je tudi uničila avto s poveljnikom teh oddelkov polom Carallo, pri katerem je na^ln načrt ofenzivne
pjccij®*
Ko je 5tab korpusa dobil v roke ta načrt, je aklefliX, da z enotami XXXI. divizije v noči med 22. in 23*
jeftmbrom demonstrativno napade sovražne postojanke VejjarSe, Idrijo in Sp. Idrijo, kar se je tudi zgodilo. SoLažni koloni iz Idrije in Hotederlice ota ae zuto mora»li umakniti nazaj v Idrijo. Haslednje dni so bili hudi
boji okrog Lokev» üepovana In Lažen, kjer so se Kosovelo
va, bataljon IržaiSke, bataljon Bazoviške, Gradnikova brijada, bataljon IX. korpusa in II* brigada KNOJ vse do kon
ca decembra spopadali z oddelki X. Flotiglie MAS.
Edini sovražnikov uspeh v tej ofenzivni akciji je
da je zasedel Vipavsko dolino in obnovil nekatere
postojanke na Trnovski planoti. Prizadel je le Tr&aSko
in Gregorčičevo brigado, ki sta imeli precej pogreSanih.
Po cenitvi Štaba korpusa je imel sovražnik 295 mrtvih in
214 ranjenih, enote IX. korpusa pa 18 mrtvih, 43 ranjenih»
]ujete in 348 pogrešanih, ki pa so ae v glavnem vsi vr
nili vsvoje enote. (Poročilo ^taba IX* korpusa
11. 1.
1945 v
AMKO, poročilo 2. bat. 139 rez.
gor. polka 23» 12.
1914 v
A VII, Carallin načrt ofenzivne
akcije v/MNO).
o javnost IX. korpusa pozimi in spomladi
..13_45.
kta tea4 sovražnikove sr-omladanska ofenzivne akcije *&ote IX. korpusa niso v prvi polovici januarja 1945
opravile večjih ofenzivnih sunkov, predvsem zaradi reo
rganizacije po decembrskih acvraanih ofenzivnih akcijah,
*Uno slabih vremenskih pogojev in pomanjkanja razstreli
li streliva in posebno teSkcga orožja.
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Sovražnik je po decembrIsklh ofenzivnih akcijah

-toJanki Trnovo in Col, s katerimi je sovražnik zapiral
tpgko in Vipavsko dolino, sta korpusu ovirali preskrbova
lo. Zato je ta sklenil, da si z uničenjem Trnovega odpa»e
«ot v Vipavsko dolino.
Kapad na Trnovo je izvedla XXX. divizija s pomoč
jo 156. brigade iz Divizije Garibaldi - Natisona in Grad
nikove brigade XXXI. divizije, katere dve brigadi sta ta
5ae operirali na Gorenjskem, neposredni napad na dobro utrjeno postojanko Trnovo, v kateri je bilo 12 večjih in
12 manjSih bunkerjev s bataljonom HFulmlneH iz I. Flotiglie KAS, se je začel v noči med 16. in 19. januarjem
1945. Postojanko samo je napadala Kosovelova brigada, ki
ji je pomagala korpusna artilerija. 2o. januarja so Remci
peekusili vse, da bi razbremenili napadeno postojanko. ?oilali so ji na p^moČ 3* bataljon 10. in 3* bataljon 15»
SS - policijskega polka ter bataljona "Barbarigo* in "Sa
gitario" iz X. Flotiglie MAS. Toda Gradnikova brigada,
fcL je zapirala smer proti Gorici, Je na položajih GrgarRavnica v hudih bojih odbila vse nqpade. Vendar pa se je
aekeiau oddelku iz 10. SS-polici jskega polka posrečilo
prodreti skori zaporo, ki jo je držala Gregorčičeva bri
gada na položajih Vitovlje - Krnica. Vdrl je v Trnovo,
^jer Je bila Že Kosovelova brigada, ki je medtem že uni
čila postojanko in se je zdaj morala umakniti» Toda tudi
8©vražnik ni ostal v Trnovem, pobral je le mrtve in ranje
ne in se umaknil. Izgube sovražnika so bile preoe$ hude,
•aj j© bil bataljon "Fulmlne" praktično uničen, saj je i*el 69 mrtvih, med njimi Štiri oficirje, 55 ranjenih, med

jjjnx 5 oficirjev in 15 pogrešanih. Izgubil je tudi tri
upffMte, 4 strojnice in radiooddajnik. dnot« narodno ^vob^dilne vojak« pa ao imele 10 mrtvih, 41 ranjenih
yi 22 pogrešanih. (Poročilo štaba /JUL. divizije 22.1.
^45 v AMNO, dnevnik 32. Comando Militeure Provinciale
Igorieia v А2ШОј povelje Globočnikovega vodstvenega Staђл za uničevanje band 20.1.1945 v AMNO - citiram: Globoe1»).
Medtem, ko je bil sovražnik v januarju 1945 v glav■pi v obrambi, čeprav IX. korpus ni izvajal večjih ofen2ivnih akcij, izvzemSi uničenje postojanke Trnovo, pa je
rfebruarju začel ofenzivne akcije, ki so bile usmerjene
predvsem proti Trnovskemu gozdu.
Že 2«februarja je Globočnik ukazal, naj "IO. SSpolicijski polk s podrejenimi enotami od 7 .2.1945 v več
dni trajajoči akciji očisti področje AjdovSčina - Dol
Otlica - Predmeja - Trnovo - "empas ....S to akcijo bodo
bandi odvzete preskrbovalne baze in s tem tudi njena operacijeka sposobnost.** lo. SS-policijaki polk je dobil
»a okrepitev 3e 3. bataljon 15« 3S-policijskega polka,
Jel 705. zavarovalnega bataljona, dele 182. policijske
«oreke Čete za zveze ln dele 1. Slovenskega domobranske№ juri^nega polka. To akcijo, ki bi naj trajala do 11.
kbruarja, so imenovali "HUbe^zahl" (RepoŠtev).
Tako ata 7. februarja zjutraj začeli prodirati pro
vi Trnovu dveloloni, prva čez Sv.Mihael, druge pa čez Rav^co. Istočasno je tretja kolona prodirala iz Grgarja čez
**vrh proti Lokvam. Na teh odsekih je bila Kosovelova bri**4а, ki se je po hudih bojih morala umakniti na položa" Krnica - Lokve, na kar je sovražnik zavzel Trnovo, odH*r je naslednji dan prodiral puti Predmeji. Kosovelova
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.fj,gađa z enim bataljonom TrpaSke brigade, ee mu je zoupirala, a se ji je izognil in zasedel Predmejo ,
■
r se je brigada umaknila proti Krsli rupi. isti dan
je druga sovražna kolona prodirala s Cola, kjer je Bajgjca
j0vi5ka brigada branila položaje Col - ^kratelj in ga
gpfva zavrnila, a se mu je 9» februarja le posrečilo pro
sti v Otlico* Naslednji dan je sovražnik napadel Tržagk.0 brigado v kasarni nad Vrtovinom, a se ji je posreči
jo prebiti, en del proti Dolini, drugi pa proti Malim
Irenam. 11. februarja bi Kosovelova brigada morala na
p a sti Čepovan, a ga je sovražnik že izpraznil. Sovražnik
je v tej akciji res zasedel nekatere kraje, ni pa uničil
aobene enote XXX. divizije, k i Je imela v bojih 31 mrtvih
in 19 ranjenih. (Poročilo itaba XXX. divizije 24.2.1945V
AKfFO.), medtem ko ota зато II. bataljon iz polka"Taglianento'* in 3. četa tretjega prostovoljnega policijskega
bataljona samo 8. februarja imela 7 mrtvih, med njimi oficirja, 45 ranjenih in 23 pogrelanih (dnevnik 32° Comando mililitare rrovinciale Gorizia v ÄKNOj poročilo GoriS e

kvasture, 14.2.1945 v AHNO.)
Ko je Globočnik uvidel, da je bila akcija neuspe5*» je 11. februarja ukazal, naj se čiščenje Trnovskega
gozda nadaljuje za nedoločen čas in Hnaj se v naslednjih
°čiIčevalnih akcijah izvede koncentrični napad na področ
je Vojsko". 15* februarja so res tri sovražne kolone zar
ile prodirati proti položajem XXX. divizije in sicer prfc iz Idrije proti Vojskemu, druga iz Cola proti črnemu
t Zadlogu in Mrzli rupi, tretja pa iz Predmeje čez
Lažne proti kirzli rupi. Naslednji dan so prodirale
^uti Vojskemu, kjer je bila na položajih BazoviSka brifcda, ki jih je odbila. 17. februarja je sovražnik napa
di 4e taborišče Kosovelove brigade pri Malih L znah,
^nđar se mu je brigada izmaknila iz obroča. £e naslednji

ве je umaknil v svoja izhodišča. (Poročilo ätaba XXX.
^vizije 24.2.1945 v ,ШК0).
divizija je takoj preSla v protinapad. V noči
џ\ 2 . in 24. februarjem je napadi« postojanko Trnovo,
^ je pa sovražnik Se ni utrdil in ae je iz nje umaknil
XXX.

ge preden »o enote zo napad prifile na cilj. 25« februar
ja zvečer 00 enote divizije napadle postojanko Tabor,
ц jo je posadka krčevito branila, a ko ao borci že vdrli
venjo, tudi hitro zapustila, Sovražnik je 2e naslednji
dan postojanko zopet zavzel, boji okrog nje pa ao trajali
skoraj do 1. marca *
Ker je Globočnik mislil, da nastopa s premajhnimi
ami, Je pripravil obsežnejšo akcijo, ki jo je imenoval
"Л bezahl XII". Sjeno vodstvo je prevzel Akoijski Stab
"i*v" ("Eiaantzatab LSwen), katerega poveljstvo Je prevzel
samo -VLcboonik in ukazali "Зсјш skupine wL8w«h zapre a severa
nepidajočemu sovražniku pristop v Vipavsko dolino in na
pad» z vzhoda iz prostora Dol Otlica - :redmeja in od zape
ta iz prostore Iritovo bando, ki bi se spustila v boj in
uniči tukaj zbrane maso XXX. divizije." Ta naloga je bi
la poverjsna dvema bojnima skupinama in sicer Bojni sku
pini pod poveljstvom majorja Zusohneida (deli 2. in 3. ba
taljona 10. SS policijskega polk*', četa 3$ policijskega
polka "Božen”, deli 182. policijske gorske čete za zve
lo, deli 1. slovenskega domobranskega jurisnega polka,
*Va bataljona iz Srpekega dobrovoljačkega korpusa in ba
taljon Kavkazijcev ter Dojni skupini pod poveljstvom pol
kovnika Köstermanna (dva bataljona 730. polka 710. pehotne
divizije, deli 1. in 3* bataljona 10. SS policijskega polka in
^•kateri aanjži odcselki). Akcija se je začela 2.marca, ko je
^ojna skupina Zusehneid napravila zaporo severno od ceste

^jđovečina - "empas ter začela prodirati z desnim kri
kom iz prostora Otlica - Predmeja proti severozapcdu in
jjo je Bojna skupina Köstermann zaprla odsele 'erapas - GrgoX - čepovan in začela prodirati proti lokvam in Trnovu
V prostoru, ki ga je zajela, ao bile Gradnikova, Bazovi
ca in Kosovelova brigada. V s e tri so ae uspešno brani
ke in se do 6. marca 1945 vse prebile skozi ozko sotesko
-roti Gorenji TrebuSi, kjer je bila tudi že Gregorčiče
va brigada. Tako ae tudi tokrat sovražniku ni posrečil
gečrt, da bi uničil XXX. divizijo, niti ji ni mo^el prieadeti večjih izgub, zasedel je le področje Trnovskega
goxda.
6. marca je Globočnik Izdal povelje za "zavarova
nje prostora Col - Čepovan. - Gorica - Vipavska dolina%
v katerem je določil, da je za celotno področje odgovo
ren poveljnik 10, SS-policijekega polka z lastnimi in
podrejenimi silami Srpskega dobrovoljačkega korpusa. V
prostoru Predmeja - lol Otlica so bili deli 2. bataljo
na 10, SS-policijskega polka, v prostoru Petrov hrib Gozd bataljon Iz Srpskega dobrovoljačkega korpusa in v
prostoru Slokarji domobranci, V čepovanu, Lozni, Lokovcu in Lokvah je bil 3, bataljon lo. SS - policijskega
polka, v prostoru Trnovo - Črnice pa bataljon Kavkazlj
p?, cceto ~empaa - Sv.Križ pa so zavarovali četniki.
Bilo je tudi poudarjeno, da te postojanke služijo kot
i*hodi3ča za bodBDčo akcijo.
Medtem, ko je XXX. divizija bila nekaj dni v okfiabi, je XXXI, divizija pripravljala ofenzivno ope
kel jo proti sovražnima postojankama Sv.Križ in KaliSe
* Dolomitih, Neposredni, napad je izvedla
<l$a_ dne 9* in lo. marca in obe postojanki zažgala ter
tarogLl*« Posadka iz Kališ se je s 17 ranjenci p*bila
^ orožniško postajo Selca, Gradnikova brigada je zava-

favala smer 'kofja Loka,, Vojkova pa aa odseku >v.Mohor
„ Jamnik. (Poročilo Štaba XXXI. divizije, S»4.1945 v
0SO9 poročila poveljnika Varnostnega področja za Gof0njako 11.3.1945 v AYII).
Stab IX. korpusa je uvidel, da bo nasproti možni
jconeetračiji sovražnikovih sil na področju XXX. divizi
je uspel le a korpusno akcijo, kajti Itevilčno stanje
f posameznih brigadah ni bilo visoko. Zato je sklenil,
da bo napadel sovražnika na Trnovskem gozdu, in bo za
■ uporabil tudi XXXI. divizijo, kakor tudi Divizijo
Garibaldi - Uatisone. I>o 15»marca je na Gorenjskem zbral
J
1
•
•
IXXI. divizijo in jo usmeril proti Trnovski planoti. G~
be diviziji naj bi v prvi fazi napada dosegli Črto Pred
seja - Otlica - Col, nakar bi XXX. divizija v drugi fa
zi vdrla v Vipavsko dolino in
Začela uničevati soIvra&ne postojanke, medtem^-ko bi ji XXXI. divizija na
Srti Predmeja - Otlica - Col zaščitila hrfcet in boke.
Na drugi strani pa bi ves ta čas Livizija Garibaldi Itatisone na entviSki gori zavarovala bok proti dolini
Soče, na Vojskem pa proti Idriji. Približno isto nalo
go naj bi imela ves čas tudi Kosovelova brigada, ki bi
Ovala zaledje korpusa.
Korpus je 16.maroa ob 5. uri zjutraj krenil v naV XXX. diviziji je bila začasno tudi Gradnikova
da. ®a je prodirala z odseka Vrše m Pultale preko
ilice, kjer je odbila sovražno kolono. Prav tako Je
odbit poskus intervencije iz Velikih Lasen. Hato se
usmerila proti Čepovanu, ne vedoč, da ga je pred njo
zavzela Vojkova brigada. Gregorčičeva je prodirala od
le rupe in že opoldne zavzela Lokve. Bazoviška briga* je prodrla od ceste Mrzla rupa - Male Lažne na Kozje
'^ne, čakajoč, da zavezniki začno z bombardiranjem Pred«

L

peje Ui Otlice. Sovražnik Je na tem odseku napravil pro
tinapad in prodrl v ftrzlo rupo. Zato jo Gregorčičeva brij»da zvečer dobila nalogo, da ga od tam izžene in zagoto
vi uspešno nadaljevanje operacij. Naslednja dva dneva so
vsc tri brigade z Mornariškim odredom bile v spopadih s
sovražnikom in ga uspešno odbijale. (Ioročilo Štaba XXX.
divizije 12. 4. 1945 v AMKO).

I

V XXXI. diviziji Je Prešernova brigada krenila z
odseka Bojsko - Mrzla rupa proti Velikim Luznam, kamor

je dospela še dopoldne in začela z napadom. Frvt napad
ni uspel, ker se Je sovražnik utrdil na višini nad vasjo,
lele v drugem napadu Je vdrla v vas, odkoder se je sov
ražnik moral umakniti. Naslednji dan je bila na odseku
Irnovo - Voglarji - Podgoxd, kjer J® imela spopade e
sovražnikom in mu celo zaplenila top. Vojkova brigada Je
s odseka Lokovec - Vrhovč - Krvavec krenila proti Lokovcu. Ko je ugotovila, da ga Je sovražnik sam izpraznil,
Je zasedla položaje nad njim in po zavezniškem bombardi
ranju zavzela tudi Čepovan. Naslednje dni je bila brigsbda v hudih bojih na odseku Čepovan - Lokovec. (Poročilo
itaba XXXI. divizije 16. 4. 1945 v AMJO).

Tako je IX* korpus uspešno osvobodil področje Tr
novskega gozda, ne vedoč seveda, da sovražnik Že nekaj
*asa pripravlja proti njemu ofenzivo, kakršne ni izvajal
Vse od jeseni 1943. leta.
Sovražna ofenziva je bila reakcija na uspešne ofen^Vne akcije, predvsem pa na vpade v Dolomite in na Go^&Jsko. <ripravil jo je višji vodja S3 in policije v
*Пи. vojnem okrožju SS-Obergruppenführer ftösener. Osnovr pogoj za uspešno ofenzivo je bilo prečiščenje ozemlja
* le do bivše nemško-italijanske meje, temveč Še v notraloet Globočnikovega področja, kamor so se enote IX. korI po vpadu v Dolomite ali na Gorenjsko tudi vselej u-

ile. Sato Je že konec februarja ali prve dni marca
yj0 priSlo do razgovorov med Bösenerjevimi in Globocni^fimi oficirji, n^fcaterih so sklenili, da bodo Rösenerw
enote v deset do Štirinajstdnevni ofenzivi očistile
podroöje jugozapadno od reke Save do črte Idrije - (irahofC - Podbrdo, Globočnikove pa držale zaporo nu tej črti.
Ü. marca je bil načrt predložen v potrditev najprej
,iajvišjerau vodji 33 in policije v Italiji 33-obergrupptsnјЈ&гзгju Wolffu, nato pa še načelniku štaba armadne sku
pino "Jugozapad generalu ßöttigerju, 14. marca so na
geatanku dolo6ili zadnje podrobnosti, naslednjo dni pa
Koncentrirali enote (Globočnik 15. 3. 1945 v A VII).
Hösener je računal, da se na področju liri nahaja
glivnlna IX, korpusa v moči okoli 12ooo mož. Za njeno
iiaičenje je določil precejšnje sile v moči pet polkov,
od k terih so trije (13.» 28. in 17. SS policijski polk)
prodirali s črte Podbrdo - kof ja Loka, zapadno odtod
pa moštvo Podoficirske Sole - 33 iz Ljubljane, Za zapo
ro na črti Polhovgradec - Idrija je določil sile zaščit
nega področja Ljubljana, med katerimi so bile tudi enote
slovenskega domobranstva. K vsom tem silam je dodal še
dva diviziona topništva. (Istotam).
Globočnik pa Je za zaporo na črti Idrija - Graho
vo - Podbrdo določil tako imenovano "Bojno skupino Blank",
b o jo sestavljali lo. 33-policijski polk, III, bata
ljon 15, 33-policijekega polka, dva bataljona iz Srpekeба dobrovoljačkoga korpusa in 21, policijske. Četet za zve(Globočnik 15. 3. 1945 v A VII). Vsakemu bataljonu
k bila dodana skupina varnostne policije, da preverja
0B«bne podatke civilnega prebivalstva, aretira vse dela**ožne moške od 14* do 6o, leta in Ženske od 14. do 4o.
starosti, zaslišuje ujetnike itd. Aretiranci naj

0 бе;Јо mine, odstranjujejo ovire in opravljajo vsa po
božna dela. Ha osvobojeno ozemlje je poslal posebno ia—
^iđnlško četo, ki bi naj zasledovala partizanske enote
in njihove premike ( Navodila Globočnikovega Operacijeicega 3taba 17.3.1945 v AVII).
Ofenziva, ki so jo nazivali "Frithllngaanfang"
(Začetek pomladi), se je začela 19.marca zjutraj, ko so
Rgsenerjeve sile začele prodira i o Črte Podbrdo-'kofjft Loka - Folhovgradec s težiščem iz Poljanske in Selake
doline proti Cerknemu. *tab korpusa je bil pred začet
kom v Poljanah pri Cerknem in je takoj spoenal sovražni
kov namen. Da bi preprečil obkolitev in omogočil enoten
«mik na Banjško planoto in v Trnovaki gozd, je ukazal
Podoficirski šoli, Delavskemu bataljonu In pri Štabnim
enotam, naj preprečijo vdor na 'entviško planoto in za
sedejo položaje nad va ?mi Folice in Bukovo. Na teh polo<
lajih so bili od 19. do 21.marca hudi boji, v katerih je
imel sovra nik precejšne izgube, a se mu je vseeno posre6ilo skleniti obroč. Enote s teh položajev, štab korpu
se, Štab Divizije Garibaldi Natisone, ki je bil v Za
križu, ao se prebile preko reke Idrijce na področje Vojekoga. V obroču so ostale tri brigade, *kofjeloški odred,
Komanda gorenjskega vojnega področja in Oblastni komitet
Hf za Gorenjsko. Sovražnik je prodiral počasi, tako,
fc se je šele 22. marca približal položajem teh enot.
tem^ ko se je 158. garibaldinska brigada "A. Gram*®i” ta dan premaknila na Blegaš, pa зо se druge enote
tremaknile na črni vrh, tako Kosovelova brigada s Cer
kljanskega vrha proko Kobidnice (tu ae ji je priklju
či In mirr;ki bataljon iz Stare Oselice), Tržaška brikfla iz Voljake in škofjeloški odred a področja Želez^kov. Itabi teh enot so dobili povelje Haba korpusa,
^3 ee v prim ru močnejšega sovražnega pritiska izmaki

pcjo fobije na Goi'cnjako ali pa y dolomit« in odtod na
j>ivko. Ha «raern vrha so oklenili, da ae bodo v noči aed
22. in 23. a*cem aku'Sali skupaj pr«biti preko I>avče
■A Pouro^tom in Zalim logom na Balitovec. Jaote so res
|j.e ria pot, a ao зе zaradi premočnih aovralnih zaeed
ale vrniti пазај na Crni vrh. Tu so Itabl oklenili,
da se bo del enot prebil čez Porazen in dalje na 3ojako, drugi pa čez Blegal in oel?ko dolino globlje
ja Gorenjsko. Tako sta Kosovelova brigada in Komanda
B^enjekega vojnega področja krenila na Porozen, kjer
eta bila 24. marca zjutraj napadena. Medtem, ko ata se
del brigade in Komanda gorenjskega vojnega področja pre
bila na Bohinjsko, se Je drugi del brigade razbil. Trča|fc; brigada, xkofjelo3ki odred in Oblastni komite KPS
na Gorenjsko pa 00 krenili preko 31ega% proti Selaki
dolini in bili napr deni pri '.'ladem vrhu. Fo večurnem
boju se Je delu kolone posrečil proboj čez Selško do
lino v BezovniSkl gozd, medtem^ ko ae je drugi del
razdelil na ekupine in na BlegaSu ali Martinjem vrhu
hk-.l na konec ofenzive. Tako se sovražniku ni posreÜ1 načrt uničiti enote II, korpusa severno od reke
Idrijce. Nekaj enot je bilo razbitih, večje Izgube pa
•ta imela le Kosovelova brigada in 'kofjeloSki odreci,
to Je izgubil tudi svojega komandante. Oblastni komitot KPS za Gorenjsko pa je izgubil svojega organiгаo1J^ga sekretarja Jako 'tucina. Toda že 6. aprila je
‘•eovelova brigada uničila nemlko orožni5ko postajo
^fje, 11 orožnikov je bilo mrtvih, 4 ranjeni, po^opje pa zažgano, ( Poročili Kosovelove brigade 7, in
^•4.1945 v АЗЖНО* poročilo kofjelolkega odreda I0.4.
^45 v AMNO, poročilo Tržaške brigade lo.4,1945 v AMHO
• poročilo poveljnika Vamoetnega področja za GorenJ-
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Globočnik je žo takrat, ko je določal eil« za m-~

plfo P^i ofenzivi "Frfthlingsengfang”, imel v načrtu o~
«pzivno akcijo južno od reke Idrijo«. Ko eo namreč »aLjjsaiki »aSeli zbirati sile «a aprilski napad na *Got~
jjco črto", je računal, da se bodo poskuäeli izkroati v
^vernem Jadranu In odvreči padalce na področju Vida«.
j0 Je predvideval za čas od 13# do 14 marca in sklenil,
js bo v tem primeru fie ostreje nastopil proti narodno
osvobodilni vojski, ki bi v primeru izkrcanja udarila
r hrbet nemčki obrambi. Ker to izkrcanje v pričakovanem
j0ш ni priSlo, je lahko svoje oile tea bolj uporabil
pa boj »ato, ker eo že Köseuerjeve sile prečistile del
njegovega ozemlja.
Pa bi glavnine IX, korpusa ne mogla pritisniti a
Juga proti zapornim položajem Grahovo - Idrije, je Glo
bočnik že 19. marca privlekel iz Videmeke pokrajine 2.
polk donskih kozakov in ge podredil 10. Sü-policijakemu
polku z nalogo, da mu varuje hrbet in napada južni rob
Iimovokega gozda. Drugi dan je prev tako od tsm privlekel
»8 - Brigado kraSldh lovcev in ji dal nalogo, da v večdmmii očiščevalni akciji očisti Banjško planoto. More
bitni prodor v Vipavsko dolino, čez Križno goro in Hrußieo,
pa Je preprečevalo izvidniSko delovanje Setni8ke divizije.
(Globočnik 16. in 19. 3* 1945 ▼ AV1I.)

Vse te enote so bile stalno v bojih z onimi eno
tami IX. korpusa, ki so bile Južno od reke Idrijce,
peko je ob cesti Grgar - Sepovsu bila 2. brignda КЖЈЈ,
«taverno od nje na obeh straneh čapovanske doline pa
**XI. divizija (irtSernova brigada na odseku Trnovo Oglarji - Podßozd, Gradnikova na odseku Todgozd 2avrh - Lokovec in Vojkova na odseku Sptdnji Lokovec),

pj, divizija Je imela svoje enote na več mestih (Gre-

yprčičeva brigada na odeeku ЈГобе^ф- 'Troha, Bazoviška
pjri Dolu Otlici, z Mornariškim odredom pri Krnici),
del divizije G ribaldl - Natisone (156.. in 1$7*-bri
gada) pri Ponikvah na entvl^i pl moti in Artilerijska
brigada IX. korpusa v vasi Hotenje.
Največji pritisk na nage enote sta izvajala 33
ftada kralkih lovcev in 2* polk donskih kozakov na
Banjški pl-noti, kjer so ju Gradnikova, ;reSernova, Voj
kova in 2. brigada 22ICJ v hudity bojih zadrževale vse do
23. marca. Ta dan pa je S3-Brigada krajih lovcev dobi
la v pomoč Se tri topove in povelje, naj očisti še del
Banjške planote do črte Lokovec - Avče in se zvečer pri
pravi za napad nu Trnovski gozd. Sovražnik se je namreč
bal» da bi nadaljnje prodiranje proti severnemu delu
Banjške planote ogrozilo njen južni del (GlobooMik, 22.
3.I945 v AVII)• Ta dan je 33-Brigada kraških lovcev res
pritisnila na položaje Vojkove brigade pri spodnjem Lokovcu in jo po celodnevnem boju prisilila k umiku, tab
korpusa jo je poslal na položaje Uradnikove brigade na
odseku Podgrad - Zavrh, Gradnikovo pa v pomoč Bazoviški
brigadi pri Dolu Ctlici. Ta je nunreč že od 18. marca
bila hude boje s četniki za Sinji vrh, ki je vočkrat raefcjai gospodarja. Sovražnik je delal tudi enodnevne izpa
de iz Idrije proti ekovniku, kjer ga je odbijala GregorHoeva brigada, medtem ko sta se pri Ponikvah na ~entvigki planoti spopadli z njim ^56. in 157. garibaldixv•k* brigada, ki sta se nato umaknili proti vebrelju in
tani 21. in 22. marca imeli hude obrambne boje.
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Ko je Globočnik videl, da je Rösnenerjeva ofenzi
va severno od reke Idrijce doživela polom in da je glav
n a IX. korpusa južno od nje, je 24. marca začel ofen
zivno akcijo "Winteronde" (konec zime), ki je zajela o-

*#mlje med Vipavo - Sočo - Idrijco in črto Idrija - Col.
fa severu je Bojna skupina Blank Se naprej držala zapo
je ob reki Idrijci, na Srti Gorica - Col - Idrija pa četpiTka divizija, V Trnovski gozd sta 24. marca zjutraj
j*gela prodirati na jogu 2, polk donskih kozakov, n« se
veru pa 3J-Brigada kralkih lovcev (Globočnik, 23.3.1945
Y Avli). I osebno močan je bil pritisk na PreSemovo bri
gado, bataljon Gradnikove brigade in Vojkovo brigado, ki
fo ee morali umakniti na odsek Krnica - Male Lažne - Med
vedje brdo. Te položaje eo držale do 3o. marca, ko je
bil Vojkova brigada poslana z Malih Lažen k BazovlSkl
In Gradnikovi brigadi, da bi z njima prebila sovražno
»poro Kolk - Zadlog. '1,л
Sem sta že 24. marca priSla na ротоб Bazoviški bri
gadi, Mornariškemu odredu in bataljonu Vojkove brigade
dva bataljona Uradnikove brigade in onote bo ta dan za>vaele Sinji vrh. rugi dan ga jo zavzel spet sovražnik,
a ao rau ga ponoči spet zavzele. Kor ni mogel ola^žati te
la zaporo proti Pivki zelo važne točke, je 27. maroa se•tavil poeebno bojno skupino z nalogo, da zavzeme Sinji
vrh in ga dokončno obdrži. Sestavljali ao jo dotlej tu
i, . .,.t
_
..,.
angažirani letniki in I. bataljon 2. polka donskih koHkov, pritegnjena pa sta bila Se četniSka brigada z od
lika Col - Idrija in bataljon in 3rpskega dobrovoljačkog
brpusa (ulobocnik 27.3.1945 v AVII). iojna skupina je
28. marca začela z močne jSim pritiskom na levo krii.
a se ji je Sele 3o* marca posrečilo zavzeti Sinji
in ga dokončno obdržati. Kjegove usode ni mogel reSiti niti prihod Vojkove brigade in so se naSe enote
e umakniti globlje v notranjost.
Ha severnem delu Trnovskega gozda je 3S-Brigeda
ih lovcev do tega. dne zavzela odsek Ha VrSju -

pilića in prodirala proti G. TrebuSi. Z«to sta se 156*
p Х5Т. Garibaldinska brigada umaknili s ^ebreljskega
v Vojako, odkoder eta okupaj z Ajrtilerijako briga
jo krenili preko Krzle rupe na Kozjs stene. Tuđi C.regorgigeva brigada se Je premaknila z Vojskega na odsek Mrzla
- Hudopolje. Tako se je IX* korpus znaSel v Že ze10 trdno sklenjenem sovražnikovem obroču.
30. murca zvečer je *?tab korpusa, ki ee je nahajal
okoli Kozjih sten, izdal povelje za proboj čez cesti
Siaji vrh - Zadlog in Col - črni vrh proti livki. Iroboj
bi morala izvesti XXXI* divizija. Ker pa Je Prešernova
brigada, ki se je po sovražnikovem vdoru v Umice umak
nila z Malih Lažen, zakasnila s svojim ^rihodom na Dol
Ctlico, je divizija 31. marca le ostala na svojem mestu*
JDa dan je sovražnik že prodiral iz jkalih Lasen
preti xredmeji, kjer sta se mu upirala Artilerijska bri
gada in brigaUi uivizije Garibaldi - Katisone. Liovražaikov obroč je bil že tako osek, da je nastala resna
nevarnost, da bo korpus stisnjen v Kozje stene in izpo
stavljen uničenju. Ker načrt proboja glavnine sil proti
fivki ta dan ni bil več izvedljiv, je Stab korpusa ukatel prebiti ae v tri smeri s približno enakimi silami Otti* divizija z ranjenci preko Javornika na Pivko, Dittaija Garibaldi - Natisone akozi Trnovski gozd na Banjpl noto, XXX* divizija, Gradnikova brigada in civilustanove osvobodilnega boja preko Vojskega in 'ebreljfa vrha na Cerkljansko.

t

Meitem ko je XXXI* diviziji in•Dlviziji Garibaldi
‘Natisone v noči med 31* marcem in i. aprilom uspelo

^aakniti se iz sovražnega obroča, pa je imela XXX* di^ija 5e hude boje v sovražnikovem obroču, onoči ob 2

uri je ogromna kolona (na Selu BazoviSka brigada, s&
njo Stab tivizi je, Gradnikova, Inženirski bataljon,
Artilerijski divizion in Gregorčičeva brigada), ki se
je formirala na Hrzli rupi, od"la proti severu in okrog
pol Seatih zjutraj jjriSla na Oblakov vrh. Tam jo sovraž
nik a položajev Gačnik - Na Ogalcah udaril po sredini
kolone, kjer eo bili osrednji politični forumi* Brigadi
pa čelu sta ee hitro znaSli, se obrnili in z jurigem
pregnali sovražnika s nekaterih točk, tako da sta eno
tam »ugotovili vsaj minimalen življenjski prostor, na
katerem so se nato borile ves dan, zvečer pa so se pre
ko mostu v Spodnji Trebuši izmaknile iz obroča in odšle
v vas Praprotno na "antviIki planoti* MornariSki odred,
ki je na Oblakovem vrhu zaostal za drugimi enotami, se
je prebil Sele v noči med 2. in 3• aprilom preko reke
Idrijce in odSel v CtaleS in dalje v Bobidnico pod BlegaSem. (Ioročilo Štaba IX. korpusa 13*4*1945 v AVII,
poročilo Štaba 3o. div. 15.4*1945 v AMNO, poročilo Šta
ba 31. div. 16.4.1945 v AMNQ, poročila posameznih bri
gad v А1.Ш0).
Sovražnik tudi v tej ofenzivi ni mogel uničiti IX,
korpusa niti katere izmed njegovih enot. Na Oblakovem
vrhu so imele vojačke enote in civilne ustanove res da
precejanje izgube. Tako sta padla med dragimi tudi na
čelnik OZNA za Slovensko ,rimorje podpolkovnik Maks terc
in Sef propagandnega odseka pri IX, korpusu Sa|§ .*tempibar, ranjen je bil tudi Sef sovjetske vojaSke misije pri
Ia , korpusu podpolkovnik Ribalčenko, ujeta pa tudi major
Vito Kraigher, ki so ga čez mesec dni zverinsko umorili
ha Turjaku in Sef britanske vojaške misije pri IX. kor
pusu major lambie. Iljub temu pa je bila morala borcev
tudi v najtežjih dneh na viSku, saj je v teh dneh tekla
■

ođna fronta že ob Muri In v Medjimurju, IV. jugoelo^grtska «rmada pa je 3. aprila začela operacijo aa osvo
boditev Like ln ilrvatakega irlmorja, ki ji je 16. aprlja sledila tržaška operacija, v katero зо se vključile
fttdi enote IX. korpusa#
Zaključne operaolje IX. korpusa ga oavohoditev
|1ovenskega г ј ш о г ja — tab J.K* koepusa je od 7. do lo.
aprila preurejal svoje enote in jih do 16. aprilaosrcđotočil na Izhodiščnih položajih za zaključne operaci
je. XXX. divizija зе ja abr^JLa na področju Vojsko tfrzla rupa, XXXI. pa na področju Na Vršah - Velike Laž
ne - Lokve, Sovražnik je medtem izpraznil mnoge svoje
postojanke na BanjSki in Trnovski planoti, trdno pa
jih je držal ob komunikacijah.
2o. aprila je Stab korpusa dobil povelje Glavne
ga Štaba SOV in PCS, naj se z ozirom na razmere v Itali
ji takoj približa Trstu. Ta pa je dan pred tem dal svo
jim enotam povelje, naj očistijo Trnovsko planoto. 0snovni n črt je bil pognati sovražnika najprej s Trnov
ske in EanjSke planote, nato pa Se s področja Predmeja Eol Otlica - Col in tako ustvariti osnovne položaje za
nadaljevanje operacije proti Gorici in Vipavski dolini
Uovelje Štaba IX. korpusa 19.4.1945 v AMI70).
Tako je XXX* divizija dobila nologo, uničiti sov
ražno postojanko Zavrh, v kateri/je bilo okrog 85 S3-poUeistov, XXXI. divizija pa Гodlako, Spodnji Lokovec in
^Stale. iviziji sta v noči med 2o. in 21* aprilom kre
oli v napad, Zavrh je napadla BazoviSka brigada, ostali
^Ve brigadi pa sta jo zavarovali - siregorčičeva proti
^«draeji in Otlici, Kosovelova pa proti Idriji. Napad
J® uspel, sovražniku je sicer uspelo pobegniti iz po
stojanke, ni je pa mogel več osvojiti, čeprav je to ves

г
pp, poskušal z napadi skozi Fuštalako dolino,

oalako
4# napadla Gradnikova, a* ounji Lolc .vtc in uštale pa
rtjkova brigadat medtem ko je Pro Vernova brigada zavayövola smer proti Gorici in Зеарааи, Gradnikova briga
la j jodlako ponoči sicer zavzela, a ae Jo morala po
pevi iz nje umakniti, V boju pa, ki se je odvil v pop
joldanskih urah, jo je brigada apet zavzela. Spodnji
kpkovec je savzol 1, bataljon Vojkove brigado, 2. bata
ljon pa je zavzel ustale. lirigada je nato zasledovala
sovražnika proti Podlaki in pomagala Gradnikovi briga
di pri ponovnem z vzetju Ioalake. (Poročilo vtaba ЈХХ,
divizije 21#4,1945 v АШГОј poročilo Štaba XXXL, divizi
je

24. 4, 1945 v АШО).

Z zavzetjem t«h postojank je bil ustvarjen prvi
del načrta, 23« aprila je Štab korpusa dobil od Glavne
ga štaba NOV in Г03 povelje, ki pravi» "Zaradi hitrega
lapredovanja IV, Armije, ki je po zasedbi ouSaka prišla
t bližino železnice "empetor - Reka in po zasedbi Cresa
iu Lošinja izkrcala ve,;je aile v Istri, je potrebno, da
tukoj preidete na likvidacijo Predmeje in Otlice ko& iz
hodišče za pohod proti Trstu, Kcjzadržujte se z napadom
na. Col, ki ostane lahko tudi v rokah sovražnika. Likvi
dirajte ga samo v elačaju, če vam to 6as dopuŠ'a, Osnov
no je pripraviti sile in izhodišča za Trst, Kveder.*
(Dnevnik depeš v АИНО.) *tab korpusa je $e lati dan dal
divizijam povelje za drugi del načrta. XXX, divizija je
dobila nalogo uničiti sovražni postojanki Predmejo in
^tlico, pri čemer ji bo pomagala tudi XXXI. divizija,
zadetek napada je bila določena noč med 24. in 25.
krilom. Ker pa je sovražnik nenadoma začel prodirati
0<i Vitovelj proti Krnici in napadati položaje XXXI, di**2ije, ji je XXX, divizija priskočila na pomoč. Tako

-e je

napad začel Sele v naslednji noči, ko jo Gregor

ičeva brigada zavzela Prednejo, Биzovitka z ©nirn bata
ljonom G^dnikove brigade pa Otlico, v kateri so trajajj boji cele tri ure in je moralo priskočiti na pomoč
tudi topništvo.
^rigada

27. aprila ata Gradnikova in PreSemo-

zavzeli Trnovo, Vojkova pa v naslednji no

gi Lokve, Tako so bile zde j uničene vse postojanke na

5 aj^ki in Trnovski planoti, razen postojanke v Colu,

26, in 27.4.1945 v
poročilo "taba XXXI. divizije, 5.5.1945 v AK3T0.)

fcerocili ^tatea XXI. divizije

C;

krvavih bojih s
97, nemškim armadnim zborom na črti Opatija - Reka E m a - Gumanei spremenil nulrt ter glavno smer napa
da proti Trstu prenesel na desno in levo krilo IV. ar
mado, t.j, Čez Istro in Čez Prezid - Kaäun - "t.Peter.
(Oslobodilački pohod na Trst, Beograd 1952, stran 214.)
Stab IV. armade je po večdnevni

Pri IX, korpusu pa je posegel v razvoj dogodkov
Glavni Stab HOV in PCS in mu 25* aprila dal sledeče po
lilje r'Z ozirom na pora* Nemcem na italijanski fronti
in približevanje IV. armije k Trstu, mora ves korpus
s obema divizijama in vsemi bližnjimi ostalimi edinieemd, izkoriSčujoč padec Predmeje in Otlice, takoj pre
iti na sektor Kra in se čimbolj približati Trstu. Čim
*e pokažejo možnosti je treba vdreti v mesto. Pripravi
te vse za vstajo v Trstu, Kveder,” Ko je "tab korpusa
че isti dan vprašal, ali je važnejše prodiranje v Trst,
Ui v Gorico, kjer bi lahko Hemoi izročili oblast aeetgardi in menil, da je važnejša Gorica, mu je glavni
Stab NOV in POS 28,aprlla 1945 odgovoril*"KajvaŽnej5e
Je Trst,
Če pa boste
ugotovili, •.da
sile IV. armije tam
W,->1 .
•i
Gostujejo, potem prevrite pozornost na Gorico. V vaa~
W

slučaju pa oddelite del sil za Gorico, posebno ako

fj.<jite, da je tam zasedba mogoča..,” (dnevnik depeS v

IX* когрца ae Je 26. aprila reo začel premikati
pfotl Trstu. Najprej ae je premaknila XXX, divizija,
%i j® prodirala preko Vipavske doline na Krae. Gregor
ičeva brigada je krenila iz Krnice preko Čavna, pri
Setujah predla čez reko Vipavo in naslednji dan zju
traj priSla v krbino. BasoviSka brigada je zvečer
trenila z odseka Bol Otlica - Predmeja in prišla zju[traj v "tnjel. Kosovelova brigada pa je krenila s Uojega vrba preko Štanjela in Kobilje glave v Gabrovioo,
timor je prišla 29* aprila zvečer.
Ta dan je divizija po kratkem odmoru naduljevala
pohod proti Trstu in sicer Gregorčičeva brigada iz 'škr
bine preko Komana v Repentabor, Bazoviška iz Štanjela
prtko Koprive v Dutovlje in Kosovelova iz Gabrovice
preko Krajne vasi v Repentabor, kjer je takoj ujela
temk jSnjo posadko«
Tako je XXX* divizija 30. aprila zjutraj na polo
žajih Dutovlje - Repentabor že zage)£La na zunanji obramb
ni pae Trsta. Gregorčičeva brigada je prodirala od Repentabora z nalogo, da pri Barkovljah preseka pot Trst i^ru ar in pot Opčine - Prosek* Spustila se je do Bartovelj, kjer je takoj zaprla smer proti Tržiču in odbi
li «mikajočo se sovražno kolono nazaj v mesto« Ves dan
J* b,la pod ognjem sovražnih torpedovk, ki so varovale
***eko pot iz Trsta proti Tržiču« Kosovelova brigada, od
**pentabora prodrla v Opčine do vojašnice in naprej do
^•znilke postaje, ki jo je po krajcem boju zavzela ter
Podrla naprej v središče mesta, a se je morala umakni^ele, ko je od Dutovelj prišla tja Se Bazoviška brije udarna skupina v moči 80 mož iz Kosovelove bri-

Ip&e v

ob31a Opčine in prodrla v Rojnn, kjer Je
^gela obstreljevati železni Uto postajo in luko v se^roem delu Trsta«

1,
maja zjutraj je bil obroč okrog Trsta Äs tesft£, sklenjen in tudi v glavnem končana tržaSka operaci
ja, Sovražnik se je upiral le *5s nepovezano v Opčinah
j,n v nekaterih krajih v središču mesta, Gregorčičeva
I
urlfSda je zjutraj prodrla do radijske postaje in na
to po ulica"Via Friuli" in "Via tfdine" v središče Opjfin* Ponoči je ostala na ulicah in zoževala obroč. Tudi
jazoviЧка brigada je po zavzetju nekaterih bunkerjev
itaipaj z IX. brigado XX. divizije prodrla do cerkve v
samem sredi “ču Opčin. Kosovelova brigada je že zjutraj
ativzela KonkovelJ in vspostavila stik z enotami IV. araade. Udarni bataljon Je v ulici "Via Roseta" vdrl v
vojašnico in razorožil mestno gardo.
Naslednji dan je Gregorčičeva brigada ostala na
iftlh položajih, Bazoviška je dobila na desnem krilu
*«krepitev 3e bataljon IX. brigade^ XX* divizije, po
ta«Je pa Je pri-la tja le X. brigada iz iste divizije*
fcl Kosovelove brigade je ostal v vojaänici v Rojanu,
fru^i del pa na položajih in Je popoldne prodiral pro
ti Ikorklji.
3« maja Gregorčičeva in del Kosovelove brigade ni*
•ta iaseli bojev in sta ostali v voj&Snioah, medtem*; ko
i® drugi del Kosovelove imel Se zjutraj hude boje v
pOrklji, Bazoviška pa skupaj z IX. in X. brigado v
NuiSču Opčin. Okoli 11. dopoldne je nemlka posadka
piožila orožje. Vdalo se Je 29* oficirjev, 2682 polo ioirjev in vojakov ter 3oo ranjencev.
Tako so bile 3* maja zaJcljučene operacije v Trstu3
sta ga osvobodili IV, armada in XXX. divisiJa, ki j«

pala od 26. aprila do 3* maja zv&čer 50 mrtvih in 124

jenih. (Poročilo Štaba XXX# divizije, 4.5.1945*OslollaSki pohod na Trat Beograd 1952, stran 258 do 278.)
Pri osvoboditvi Trata j« sodelovalo tudi njegovo
prebivalstvo, ki so j« v teh dneh dvignilo v oborožen
apor proti okupatorju. Avgusta 1944 j« v »setu začela de
lovati Komanda mesta Trst (komandant Martin Greif - Hudi
10 politkomisar Vinko -umrada - Rado8), ki j« Šs do okto
bra organizirala 95o mož. Januarja 1945 js razdelila assto
џ Štiri sektorjsv od katorih js vsak lati svojega komsnflentt, vsak ssktor pa js bil razdeljen na Štiri okrožja, ki
io Imela po en bataljon vojaSke sila. Tako je bilo sredi
»prila 1945 pripravljenih žo 25oo mož (27. aprilai Z. sek
tor dva bataljona in samostojna Seta, 1 1 . sektor 6 bataljo
nov, XII. sektor 4 bataljone in IV. sektor 4 bataljone),
led 27. aprilom in 1 . majem je pristopilo le 5ooo mož, ta
ko, da js bilo v oboroženem boju do 8ooo mož. Najtežji pro
blem je bila preskrba orožja. Nekaj ga js priHo od zunaj,
мкчј pa so ga preskrbeli udarni vodi, ki so Itell ђ do
10 mož in bili podrejeni neposredno Komandi mesta Trst.
Rasmere v mestu so se zaostrile sredi aprila, ko
J* bil izvoljen IzvrSni odbor slovensko-1talijanskih
protlfaSistov, v katerega niso hoteli vstopiti prsdstavUki tržaSkega CLN. Ti so aamreÖ med drugim zahtevali,
se mostna garda (Guardia civioa) prizna za zavezniSko
tojsko. Kor s te» niso uspeli, so se začeli e posredova
l a prefekta Cooeanla pogajati s Nemci za prevzem obla
ki.
Sredi aprila je Komanda mesta Trst skupaj s koman•ai sektorjev ln IzvrSni» odborom slovensko - itailjan^ih protifaMlstov Imela v Dolini-dvodnevno vojaSko po-

^etovanjs, nakaterem so izdelali operativni nacrt sa
y^tajo ln ga poslali v potrditev Štabu IZ, korpusa. Ta
jC bil s Komando mesta Trst v radijski zvezi in Ji 28*
aprila ob Štirih popoldne poslal odločno brzojavko»"Prič
ate z vstajo!"
Komanda mesta je ta dan prilla ▼ IV* sektor v Ko*
lonkovee, razposlala kurirje na vse strani in v noči
ped 2Ö* in 29# aprilom le začele z razoroSevanjem. Na*
glednjl dan je razorožila nekaj nemSklh oficirjev, kar
je podS^alo k uporu ves If, sektor. Pa tudi I. sektor
je ta dan napadel cestni blok in razorožil oddelke mest
ne garde, V Barkovijah je celo napadel dve torpedovki.
II. aektor je razoroževal republikance Vojnega področja
Tret. Zvečer Je Komanda mesta vzpostavila stik a VII,
korpusom v Brkinih. }o* aprila Je IV* sektor razorožil
tisoč Nemcev, ki se se umaknili iz Istre, popoldne je
bila zasedena občinska palača in zvečer napadena univer
za ter obkoljen grad Sv.Justa* isrugi dan so se uporniki
«družili z enotami IV. armade in skupaj z njimi osvobo
dili Trst. (Spomini na partizanska leta, II«, 1948« str*
U7.)
Ko je XXX* divizija 28* aprila kr nila proti Trstu,
la XXXI* ostala ^e na dotedanjem področju in ji varova
la hrbet, naslednji dan Je krenila z njo proti Trstu*
*ako je Gradnikova brigada s področja Krnica - Čaven
fri'Ua preko Vipavske doline v Štanjel in na poti v
I^bravljah razbila sovražno kolono, ki so je premika
la iz Ajdovščine proti Gorici in ji oelo zaplenila pro
titankovski top* PreSernova brigada Je s področja Pod*
tofed - Voglarji krenila preko Vipavske doline v Plani110 pri AjdovSČinl* Ha pr hodu čez cesto AjdovSČlna - Go*

fie& 4® razpolovila kolono četnikov in Jjtcdvzela brzo jtrolni top. Vojkova brigada pa je s področja Sinji vrhjal-PreOmeja krenila preko Komna v frzelj.

I

3o, aprila je divizija po krajSe» odmoru nadaljeШ 1 pohod proti Trstu. Gr«(laikova brigada je preko
joiaena prilla v Opatje selo, greSernova je prišla v
jiiren in Renče, Vojkova pa preko -tanjela in Komena
m Sempolaj. V noči med 3o. aprilom in 1. majem so
jxa sestanku Štaba divizije s Štabi brigad ob navzočB03ti načelnika "taba korpusa, dobile posamezne brigade
nove mtloge - Gradnikova naj osvobodi Tržič, prodre
5«z reko Sočo in dobi stik z zapadnimi zavezniki, Pre
šernova naj osvobodi Gorico in prodira naprej proti
Irmina in Čedadu, Vojkova pa naj osvobodi Nabrežino.

1« maja je divizija krenila dalje. Gradnikova
brigada je prodirala z enim bataljonom proti Doberdo
bu, z drugim proti Tržiču, z dvema pa proti Selcam.
Bataljon, ki je prodiral proti Tržiču, je od morja
prodrl v mesto, kjer se je nato vdalo okoli 24o nem
ških vojakov. Po zavzetju vseh teh krajev se je en ba4
tiljon prepeljal s kamioni v Honke in se tam na mostu
8ez Jočo srečal z zavezniki. Brigada je nato ostala
v Tr iču, Pre lemova brigada je pri S1r.Andre ju nale
tela na močan četniSkl oddelek. Po celodnevm boju je
frodirala proti centralni želesniЗД1 postaji, kjer se
te sovražnik spet upiral. Ko pa se je ponoči umaknil,
te brigada vkorakala v mesto in zasedla postajo, grad
^ vojaSnice. Vojkova brigada je z enim bataljonom naPđla 3v.Križ in tako pritegnila nase sovražnikovo po*°rnost, z drugim pa frontalno napadla Nabrellno in
l& po celodnevnem hudem boju zvečer umaknila nazaj v
**polaj.

(S) (ЛЗХ)

2« maja so bili boji povsod končani. Pr«trnova
^rigada Je že zjutraj prodirala is Gorice z dvema bata
ljonoma proti Kalvariji onstran Soč«, tretji Je prodi
ral proti PevndL in se prav tako ves dan boril na Kal
variji» Setrti pa Je krenil proti Knainu in se že na
prebod« čez Sočo spopadel s sovražnikom« Brigada Je
jiato ostala v Gorioi. Vojkova brigada tfa Je popoldne
lorenila proti cesti Trst - Tržič, da bi onemogočila
tt*ik neke sovražnikove kolone« Del brigade Je nato oatal v Sv.Križu, drugi del pa v Habrežini, kjer se Je
brigada drugi dan zbrala in odSla v Tržič«
Tako so bile 2. maja zaključene т а к с ј ednomo
operacije v Gorici in Tržiču, v katerih J« imela di
vizija od 20«aprila do 2*raaja zvečer 6 srtvih in 11
ranjenih« Posebno huda Je bila Izguba komandanta di
vizij« Evgena Matejke - Pemca, ki Je padel З.таЈа
v spopadu s četniki. (Poročilo Štaba XXXI» divizij«,
3i«4* in 5* maja 1945 v AMNO«)
IX« korpus pa ni osvobajal samo levega brega re
ke vioče, marveč tudi desni brcg»Tu Je po odhodu Gregorfiičeve brigade nazaj v XXX. divizijo od 4. novembra 1944
telovil Operativni štab za Zapadno Primorsko, ki Je
l*tl nalogo vsklajevati delo bataljonov na tem področ№. Zaradi potrebne gjtfSnosti ni inel nobenih tcritorial- organizacijskih nalog in so ga sestavljali koman^*t politkomisar, operativni in obveščevalni oficir.
5Prvu Je imel 4 butalJone (I. v Zapadni Benečiji, II*
** Tolminskem, Beneški v Vzhodni Benečiji in Rezijanski
Reziji)t v drugi polovioi novembra pa Je drugi bata^3on odšel v XXXI« divizijo in se Je nato sredi Januark 1945 zopet ustanovil v Brdih. Vsi bataljoni so imeli
°je s sovražnik«», napadali so zlasti kamione in ko-

T
e patrole, tesno sodelovali z italiJanškim osvobo
dilnim gibanjem in politično delali ped prebivalstvom,
jj^radi tega je sovražnik napravil proti njim ofenzivno
glccljo "Hornoff", ki je zajela Brda, Idrijsko in Vzhod
no Benečijo,
Sovražnik je 8* in 9,decembra 1944 osredotočil
0Voje alle v moči okrog l,3oo mož (3S-polioi ja, Alpini
in io*akl)v Čedadu, Krrainu, MoSi in Koprivi ter 11,
decembra začel prodirati proti Sovodnju in Sv.Lenartu
v Vzhodni Benečiji ter proti Brdom. Beneški bataljon,
B. je bil ta dan V Selcah, ee je spopadel z njim pri vuei Kozice, a se je moral umakniti skozi Lombaj v G.Tre
bilj in dalje v Gnidovico. Sovražnik je prenočiIv Kozi
cah In drugi dan priSel v vasi okrog Klodiča, na drugi
ifcrani pa je zasedel vsa Brda, kjer je bil le minersko.
sabotažni vod. Operativni Stab, ki je bil v Sp. Trebila,
Џ je dogovoril z italijansko garibaldinsko brigado za
skupen napad na sovražnika v Klodlča. Res je prišlo do
Ir
’*' ' ''
’
''' '
boja med Klodičem in lesami, po katerem se je beneški
bataljon vrnil v Gnidovico, ko je v Zg. Trebilu pustil
I»varovanje, Le tega pa je zvečer napadel sovražnik,
taJcar se je bataljon umaknil po dolini Idrije v Kose,
kjer je napadel
vračajočega se sovražnika.
Sovražnik
J
Ч■
*
••

j

1
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J* imel v tej akciji lo mrtvih in več ranjenih, bata-»
^Jon pa 4 ranjene in precej pogrešanih, (Poročili Oper*tivnega ^taba za Zapadno Primorsko, 12, in 17,12,
*544.)
Posamezni bataljoni so bili aktivni zlasti v
foto nih .koljah. ki Jih J. bilo zelo mnogo in v
dih na manjše sovražne oddelke, s katerimi so ee
^0 čas spopadali. Tako je npr, Beneški bataljon bil
^♦decembra v boju pri St.Quirinu, 12. in 13. Januar-

j* pri St.Petru in na ceetl Barnaa - Brišče itd*
V
začetku aprila 1945 3« Utah korpusa dal Operativ
c u Stubu za Zapadno Primorsko navodila za izvajanje
jgüdjučnih operacij» Posamezni bataljoni ao dobili kon
jjretne naloge in sicer5 I. naj očisti Zapadno Beneči
jo» zavzema Tarčent in onemogoči sovražniku umik proti
frbižu, II» naj očisti Brda, zavzame Krmln in onemogo
či umik po dolini reke Soče, Beneški bataljon naj oči«
ati Vzhodno Benečijo in onemogoči umik po dolini reke
gadifc«. Rezijanski bataljon pa naj zavaav* Bovec in To
go, onemogoči umik v tej smeri in se nato združi z Bene
škim bataljonom,da skupaj zavzameta Čedad» Med tem pa
naj «Abota;ne skupine okrepijo svoje delovanje in onespo
sobijo železniški progi Gorloa - 3v»Lucija in Gorica Videm - Tarčent»
-i.- :.»'
•
‘
Takoj po prejemu teh navodil j« enot« Operativne
ga Štaba za Zapadno Primorsko zatekla sovražna ofenziv
na akoija, ki «e je načela 7» aprila v Vzhodni Benečiji.
Ela kolona je prodrla iz Gorice v Brda in z njo so se
spopadle enoto Komande masta Kojsko in I. Minersko »sa
botažni vod» Druga kolona je prodrla iz Čedada, tretja
Џ iz Kobarida. Z njo ata «e 7» aprila «popadla I» in
ifefteški total Jon pri Ravnah. V hudem boju «ta jo odbi
la, a j« dobila pomoč in «« Je najprej upirala na Kuku
(k. 1243), nato pa napravila dva JurlSb, pred katerima
"ta «e morala bataljona umakniti« 3 sovražnikovo kolo
no iz Čedada se je 11. aprila spopadel drugi bataljon
pl G« Trobilu. Sovražnik je n jprej napadal frontalno,
f ko ni mogel tako uspeti, je poslal manjšo kolono iz
^breškega, da bi prišla bataljonu za hrbat, Prodrl»
11 je 1« do vaei Klinec, kjer jo je bataljon zadržal,
je tudi «am moral kmalu umakniti na pobočje Kuma.

(n.g)

g0yražnik se je naaLednje dni umaknil naaaj jga syoje powjjanke. (Poročilo Operativnega. *taba za Zapadno I’riџ0г^°* lo., 15.» in I9.4.I945 v AlfflO.)

Tedaj 30 enote Operativnega Štaba za Zapadno PriLfttko začele uresničevati navodila in Sle v poslednji
^pai na saražnlka*
Prvi bataljon, ki je po sovražni ofenzivi operiM, na področju KobediSče » Breginj, je stalno napa~
jal Brcginj, v katerom je bilo okrog dvesto Kozakov in
П, aprila uspešno premagal kolono Kozakov, ki se je
jiot . prebiti preko SadiŽe v Čedad. 25* aprila je napa
di kozaško postojanko v VlskorSi» iz katar« »0 Košaki
^■ali proti Tarčenta. 26. aprila je bataljon zavzel
polo baje na robu mesta Taroent in ko so Horaci dvakrat
odbili zahtevo po predaji, 3o. aprila zjutraj začel na~
padati mesto. Popoldne so se nem-ki vojaki in II* KozaSki polk Se v ali, upirala se je le Se skupina SS~ov~
» V , ki je bila uničena Sele ofeog polnoči.
BeneSki bataljon je po sovražni ofenzivni akciji
takoj napadel / ozake, iz Z* Koza kega polka, ki so se
atrdili na področju Srednje - t»Lenart - lol.Mirsa in
роабпо 28* aprila napadel postojanke H.Peter, St.Lenart
in Srednje, Padlo je 27» ujetih pa je bilo 66 Kozakov,
*®dtem, ko so ostali zbežali, Bat 1jon je zapXanil
toP, tri minomete, 14 težkih strojnic Itd. Med tem, ko
le je bataljon pripravljal na osvoboditev Čedada je ena
njegovih čet skupaj s Komando mesta Kobarid v noн •sd 29« in 3<*“> aprilom osvobodila Kobarid, nato pa
^orožila okrog 65o italijanskih alpincev iz Baške graCeta se je vrnila v bataljon, ki se je pripravljal
E Osvoboditev Čedada. Ko je 3o. aprila zvedel, da je
*H&io v mestu le Зе okrog 2oo Remcev^ se je premaknil
t,

^ Klodiča v Sp. Merao, kjer je prenočil. Drogi dan zj<*-

tfa«J «J® dobil poročilo, du fitu močan oddelek Nesočv 7 mo—
gi okoli 2ooo mož prodira iz smeri Videm skozi Čedad proli Kobaridu. Zavzel Je položaje od Ažle do Sp.Merae,
F
.V
"
"'o..
ko Je nad t*Petrora bi-WL na položajih garibaldirajki bataljon "Martiri dl Belfiore“. Po hudem boju atu
§e oba bataljona morala umknitl, sovražnik pa je odlel
proti Kobaridu, kjer Je ostal do 2, maja in m je padel
t roke skoro veaiaaterial, ki je bil zaplenjen 30. apri
la, lopoldns je garibaldinski bataljon "Friuli" z osoppvjt začel napadati Čedad, pridružil pa se mu je beneški
bataljon, ki Je skupaj s Komando meata tJPeter vkorarItal v mesto. Jonoči sta oba bataljona pri Ippliau razo—
rolila ^eokrog 2ooo Remcev in Jih izročila zaveznikom.
E".,..
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2, maja popoldne pa je Beneški bataljon odšel v Videm.
!аш Je skupaj z Garibaldinci premagal zadnji odpor Rem
cev, ki so ae bili utrdili v liceju.
II9
bataljon Je 1 7 * aprila po ukazu štaba korpu»a odšel na antviško planoto po orožje in opremo. 30.
iprila ae je vračal preko Baške grape ln drugi dan
»erobodil Tolmin, nato pa nadaljeval pot proti Kobari1 in se pri Idrskem spopadel s sovražnikom, ki je 1—
*1 v triurnem boju 12 mrtvih. Bataljon je pr- noč11
Uvku, nato pa nadaljeval pot proti Čedadu in od
l&diča dalje s kamioni do Medane, kjer so se nahajali
•talki. Ti so ra- trel111 most v Gorici ln ae umakniIHa <franl breg Soče ter zasedli Krmin. Bataljon ae
1 spopadal z njimi vse do 5. maja, ko sta mu prišla
pomoč Beneški in Rezijanski bataljon. Rato ao ae
1 umaknili v ÄLmanovo.
Heiljunaki bataljon se v aprilski sovražni ofen**4 akciji ni udeležil bojev, temveč samoato4no delal

v okolici Bovca, Koritnice in Rablja. Po sprejepovelja naj sodeluje z Bon®"klm bataljonom pri osvo
boditvi Čedada, se je napotil čez Bovec, 3tol in Bre^jxj proti Čedadu in na poti 29. aprila zajel celo £aaiaj»t“rljsko posadko Žaga pri Bovcu. Odtod je krenil
pjeko Stola v Sedlo pri Breginju in nato e kamioni po
jolini Nadiže. Ker pa eo po c«3ti prodirale nemSke tan
kovske kolone, je moral spremeniti pot in je prodiral
po cesti Breginj - Fiati5če - Neme - Pojda - Čedad, fcanor pa je prispel tedaj, ko je Beneški bataljon Še odvobbdil mesto. Ifato je skupaj z II. bataljonom sodeloval
Pri osvobojenju Krmina« nakar se je vrnil v cedad, kjer
je osta* kot stalna posadka, medtem ko je bil Bcne3ki
bataljon posadka v Vidmu, I. bataljon v Villi Maretu,
IX. pa v Krminu. (Porodili Operativnega Štaba za Za
padno Frlmorsko 17. in 18» 5. 19§5 v AVII).

L

Tako oo enote Operativnega Itaba aa Zapadno Fri»orako s sodelovanjem italijanske garibaldinske briga
te, ki se je tiste dni ustanovila v okolici Čedada, o»vobodil« sleherno slovensko vas v Brdih in v Vzhodni
kr v Zahodni Benečiji - vse do črte Krmin - Videm -

Ko so enote IV. jugoslovanskearmade osvobodile
neko rrlmorje, so začele stiskati obkoljeni 97.
te^dnl zbor pri Ilirski Bistrici, ki je moral končno
•*aja 1945 kapitulirati# (Oslobodilački pohod na Trst,
‘ograd 1952, str. 281 - 317).
Organizacija aaledne vojagke oblasti v Slovenskem
rju - K uspehom II. Korpusa je v mnogočem priponjegova dobro organizirana zaledna vojačka oblast,
iti brez nje bi se njegova glavnina le tefko posveti•vojim operativnim nalogam»

Olayni Stab Narodnoosvobodilne vojake Slovenije
j Џ eeptembra 1943 ukazal ust movitev z .ledne vo.1a5obl isti, to ae pravi koaand vojnih področij in kod mest na centralnem slovenskem osvobojenem ozemlju.
jflj&nde vojnih področij je postavljal na ozemlju enega
litiSnih okrožij z nalogo, da opravljajo m
pjele* ki razbremenjujejo operativne enote, to ee prau - mobilizacijo, promet, skrb za prehrano in opremo,
jodatvo delavnic itd. Pri njih so se ustanovila tudi
fCroöna voJaSka sodila. Komande vojnih podroSij, ki
,0 Jih sestavljali komandant, namestnik komandanta (ta
jtvodil tudi ekonomski odsek) in pomočnik komandanta
ta Je vodil politično delo in* predsedoval podrobnemu
rojaSkemu sodiSču) so svoje ozemlje kontrolirale s poiočjo svojih izvršilnih organov - komand mest. Ustanov
ljene so bile v mestih ali na važnejših prometnih križiiäih in so imele - z izjemo sodstva - približno late
laloge kot komande vojnih področij, toda le za določen
tel področja. Za izvajanje nalog so razpolagale z dolo•niia etevilom vojske, organizirane v tako imenovane
artizanske straže, v katerih so bili predvsem za operalivne enote nesposobni moški in mladina izpod 17 let
kr oati.
Operativni Stab za Zapadno Slovenijo je po usta
litvi primorskih divizij ustanovil na njihovih področih tudi z ledno vojaško oblast. Tako sta bili 22. okobra 1943 po ukinitvi odredov ustanovljeni Komande Id
rskega vojnega розгобја (komandant Leopold Skrabar —
Га&ја) kot zaledna vojačka oblast Triglavske divizije
* Komanda Tolminskega vojnega področja (komandant dr.
Uvko Zore - GriSa) kot zaledna vojaSka oblast GoriS* divizije. Na ozemlju TržaSke divizije, ki ga Je za-

Ш џ septembrska sovražna ofenziva, v tem Sasa ni bila

^fsnizirana zaledna vojaSka oblast, po ukinitvi divi
zije Pa 4°
naloge zaledne vojaške oblasti opravi jar^ Kosovelova brigada, ki je imela odredni značaj in ni
padala v nobeno izmed divizij.
J
Obe vojni področji ata imeli vsako po Štiri koman
demest in to* Idrijsko vojno področje v Cerknem, Vojskem,
Jovanu, mem vrhu in pozneje Se v ireh, Tolminsko
Kobaridu, 3ovodnju in Beneški Sloveniji (komandant
jadi Lavrenčič, namestnik Saša xtempihar in pomočnik Edo
Gatnik), v "martnem v Brdih in v Selih na Tolminskem.
Organi zaledne vojaške oblasti so v prvi vrsti zbirali orožje in strelivo, ki je bilo razsejano ali skri
to 5e izz kapitulacije Italije, izvajali mobilizacijo
t osvobodilno vojsko, vzpostavljali promet na osvoboje
nem ozemlju, bdeli nad bojkotom okupatorjeve preskrbe,
isti-Jali potna dovoljenja, pripravljali ustanovitev ne
kaj obrtniških delavnic itd.
£o pa sta konec oktobra in v novembru postali obe
rojni področji prizorišče hudih bojev, so bile najprej
Ginjene posamezne komande mest in končno tudi obe kofendi vojniii področij (Tolminsko lo.1.1944, Idrijsko pa
*6.1,1944.)
Naloge zaledne vojaške oblasti so do vzpostavitve
lovih komand vojnih področij opravljali posamezni novo^tanovl Jeni odredi - Brlškoj-beneSkl na desnem bregu
v'
°&e, Idrijski in Dolomitski odred na Severnem Prlmojv
Pm in Južnoprimorski odred na Krasu, v Vipavski doli* in lvki. Ha Južnem Primorskem Je operiral Ietrsko■t

^inskl odred, ki pa je »padal pod VII« korpus NOV in
4

(^f-5,

Odsek za zaledje pri štabu IX. korpusa
#•
v■ pa je že
*fircu 1944 pripravljal vzpostavitev novih vojnih po-
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p06ij» ki ^i to £°t «ajele celo Slovensko Primorje.

eta bili že spomladi 1944 vzpostavljeni prvi komanџ vojnih področij - tako Komanda Idrijskega vojnega
^ipoöja in Komanda Vipavskega vojnega področja, ki se
, sredi avgusta preimenovala v Komando Goriškega vosjlf& področja. Končno je bilo 1* julija 1944 vzpostavi
j#no tudi Tolminsko vojno področje, ki se je 19. av«jgta preimenovalo v Kobariško vojno področje. Ozemlje
pakega vojnega področja ee je v glavnem skladalo z olemljem določenega političnega okrožja. Tako je tudi na
lužnem Primorskem bila Komanda Istrskega vojnega področ
ja, ki pa je bila podrejena štabu VII. korpusa.
Komanda Tolminskega vojnega področja (komandant
»že Gačnik, namestnik Dušan Reja, politkomisar Drago
ng in ekonom Rudolf Lukan) je Se čez tri dni ustanoviakomando mesta v Tolminu, Kobaridu in Ko jskem. BeneŠa lovenija in Bovško sta spadali najpred pod Komando
teta Kobarid, dokler ni bila sredi avgusta ustanovi jea Se Komanda mesta Breginj, sredi septembra Komanda
‘*;
#
»ata Boveo, 20. septembra pa Komanda mesta t. Teter
Beneški Sloveniji (komandant Rudi Pavček, politkomi^ Renrik Mavrič) in Komanda mesta Pulfero (komandant
tojan Gruntar, politkomisar Radivoj Furlan), ki pa je
ukinjena že 23. oktobra.
Delo Komande Kobariškega vojnega področja in po^znili komand mest je zaradi pomanjkanja potrebnega
1a onobnega vodilnega osebja in moštva šlo v juliju
1avgustu še počasi od rok in je steklo šele v jeseni
Ц, ko se je pri Komandi vojnega področja ustanovilo
^ Odsekov; tako odsek za mobilizacijo, ekonomski odsanitetni odsek, sodni odsek, prometni odsek in

j.čni odsek, obveščevalni center in propagandni

Najvažnejši izmed oatekov je bil prav gotovo odc»a mobilizacijo t v katerem Je delovala tudi rekrutjL icü.aioiJa, ki so jo sestaviJali mobilizacijski oficir
področja, sanitetni referent - zdravnik in Član organa
l^ake oblasti* osame»na komanda mesta je vojaSke objejnike pripeljala na določeno mesto, kjer jih je re
ntna komisija pregledala in razporedila ali v opera
tivno enote ali v enote zaledne vojaSke oblasti ali v
delavske čete ali pa odpustila domov* Vse za operativ.knote sposobne so nato poslali v dolsko taborišče IX*
Urpusa, kjer so Jih izvežbali in nato dodeljevali razliif.enotam.
Delo odseka za mobilizacijo je steklo do septem
bra 1944» ko je izvajal prvo večjo mobilizacijo, ki pa
le ni zajela Beneške Slovenije* Pač pa se je Komanda Koburi'-ikeg' vojnega področja dogovorila s Štabom BriSkobeue 'kega odreda, da bodo tamkaj 3e v naprej podpirali
vanje domačih skupin prostovoljcev (Samo v Zapadni
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ečiji in Reziji je bilo do 25* oktobra 1944 skupno
l2o družin, ki so imele svojec v Narodnoosvobodilni voj&i Jugoslavije* - 1oročilo OOO? za Zapadno Benečijo
?5.lo«1944 v АЈШО) * Ko pa so vodilni organi osvobodila
®**a boja v Sloveniji* v Jeseni 1944 leta menili, da
to zavezniška ofenziva prodrla do ?urlanije in se bo tur*
Kobariško vojno področje spremenilo v popriббе fronih bojev, posebej pa Se zato, ker eo tudi Nemci izali mobilizacijo v vojno službo in za utrjevalna ue• je štab IX* korpusa ukazal, naj se izvede splošna
lizacija tudi v Beneški Sloveniji. Tako je Vojna
last IX* korpusa o tem poročala Glavnemu Štabu Na<loosvobodilne vojske Slovenije 7* decembra 1944*

0џ в Je, đa se ni Izvajala totalna mobilizacija v Be

lgiji vsled političnih raalogov. i red kratkim pa je
sklenjeno, da ee izvrši v Benečiji totalna mobili
zacija. kakor na ostalih sektorjih Slovenskega Primorja,
gofianda Kobariškega vojnega področja je dobila glede
jjobilissucije točna navodila, tako da mora brezpogojno
~џе obveznike mobilizirati. Irvi uspehi so se že poka
pali, kakor je razvidno iz poročil mobilizacijakega odlika”. Res je že 18. novembra 1944 poročal Okrajni od
bor OF za Vzhodno Benečijo, da je bilo do 15. novembra
1944 mobiliziranih 51 obveznikov, od katerih je bilo
odpuščenih z začasno propustnico 26. Mobilizacije je
tekli uspešno Se naprej vee do zime 1944Д945» ko so
jo zavrli nekateri dogodki (poziv generala Aleksandra
sh prenehanje partizenakih akcij in stabilizacija juž
ne fronte, nem'ki uspehi v ardenski ofenzivi in nemška
oftnzivna operuclja v Beneški Sloveniji).
Druga najpomembnejša naloga zaledne vojaške ob
lasti v tem času je bila preskrbeti živila in opremo
aa enote, ki so se ppemikale po njenem, ozemlju. Kolikor
Je ta naloga bila laž$a zaradi odsotnosti večjih enot,
pa je bila tolikor težja zaradi izpostavljenosti in pa»ivnosti ozemlja. Preskrba v večjem obsegu je bilajoo&ua
edino iz sosednje rodovitne Furlanije, pri čemer ao mo
tali navezati stika z Italijanskimi partizani. Taki sti
ki so bili izredno živi v decembru 1944* ko se je na
konferenci predstavnikov prizadetih gospodarskih komisij,
organov oblaati, slovenskih in italijanskih vojaških e&ot na zapadnem bregu 3oče rešil cel niz vprašanj v zve—
*i z oskrbo iz Furlanije, postavljanju skladišč, delav
ec itd.
?ivahna je bila tudi dejavnostjdrugih odsekov in
I>*snmeznih komand mest, ki pa so morale včaaih poaeči

i v boj s sovražnikom, posebno v sovražnih ofen
ih akcijah. Konec aprila ln prve dni mja 1945 P&
•rtledna vojaška oblast pomagala operativnim enotam
lov?inske armade pri njenih zaključnih oporacijah.
Sodstvo v osvobodilnem boju - Razvoj partizanske- aodesstva je bil po svojem bistvu nujno povezan s ce-

Ltnim razvojem osvobodilnega boja. -e v jeseni 1941 J6
L objavljen "Odlok Slovenskega narodnoosvobodilnega
jdbora o zaščiti slovenskega naroda in njegovega gibam adpuilie-V
ja za osvoboditev”, ki določa kdo je izdajalec, smrtno
aten za izdajalce, uvaja posebno naglo sodišče in takojojo izvršitev kazni. To je bil neke vrste kazenski zawiik za prva partizanska sodišča, ki so bila v vojski
л n. terenu. V vojačkih enotah so nastala prva Javna
di~tča, ko je kolektiv sodil partizana in to po partiskem zakonu iz poletja 1941 odnosno po revolucionarsodni praksi. Ha terenu pa so iosebno na prvem osvonem ozemlju spomladi 1942 nastala direktna ljudska
dilča, na Kočevskem na primer celo dvoje sodnih in
stanc - narodnoosvobodilni odbor kot prvostopno in raonski (okrajni) odbor OP kot drugostopno sodišče. Od
oraladi 1942 pa spričo naraščajočega kontrarevolucio^.rnega belogardizma vedno bolj prevzemajo sodstvo štabi
srtiz nskih enot, toda ne kot vojaška sodišča, temveč
® kot za sodne fukcijs ,poverjeni. Najprej so te funkclte izvajali štabi bataljonov, nato štabi odredov, ki so
id *izredno važnih primerih morali dati sodbo Se v preso* štabu grupe. Konec julija 1942 pa je bila ustanovlje1zredna sodna komisija pri IOOF za izvrševanje sodnih
lov v smislu odloka o zaščiti naroda in njegovega glJa za osvoboditev in sredi avgusta je bila odrednim
bom odvzeta delegacija sodne obl&sti nad civilnimi

^ebami in poverjena tej komisiji,
poletja 1943 je slovenska partizanska vojska
,stala ?e prava regularna vojaka združena v dveh diviDa bi se Štabi razbremenili, med diHzgira tuđi sodaih poslov, je Glavni Stab NOV in P03 5. avgusta 1943
uetanovil brigadna in cdredna voia*kn sodilča. ki so se
jjtifila le z i*ajnu;,nejSimi primeri, medtem, ko je za drudtfiöCH ■
ge primere’
^ da jih bodo reševala redna sodi"52a po osvo
boditvi. Z ustanovit jo^edne vojaške oblasti so bila 15.
9e.tembra 1943 ustanovljena stalna vojaška sodišča pri
^Jih • Tako so odslej brigadna sodiSča sodila voosebam v svojih enotah in civilnim oseban izven
ij, izredna in področna sodišča (kjer so v tem ča
su bila področja, ni bilo odredov») pa lastnim vojaškim
osebam in civilnemu prebivalstvu. Istega dne Je bilo poItavljeno drugostopno voJaSko «edince, katertr-i so mora
le ostala sodišča dostavljati sodbe v potrditev* in do
nje počakati z izvršitvijo kazni (predvsem smrtne kazni).
Poleg teh rednih vojačkih sodiSč so poslovala le izred
na vojaška sodišča kot izredna pomnožena brigadna, odred—
na ia področna vojaška sodišča, kjer so poleg članov so4i1Sa sodili Se zastopniki posameznih bataljonov V bri
gadah in odredih, oziroma od Glavnega Štaba HOV in POS
^ločeni zastopniki raznih enot na ozemlju področja, če
R je bil bataljon izven sestava brigade ali odreda, je
•■1 izredno bataljonsko sodiSče, Navodila in pravilni* aa poslovanje vseh teh sodiSČ je izdajal Sodni oddeGlavnega Štaba NOV in PQS, ki je bil ustanovljen
v začetku julija 1943.
23o

Tudi po uredbi o voJaSkem kazenskem sodstvu od
** aprila 1944» so brigadna in področna vojaSka so^Ča, kakor tudi izredna bataljonska vojaSka sodišča

la sodiSča I. stopnje, medtem^ ko je bilo Višje vogko sodišče pri Slavnem štabu NOV in P03 ukinjeno in
obeh korpusih uvedeni drugostopni vi4ji vojaški sodi
li, kjer je bil en član komisar korpusa, dru^a dva, od
pterlh je vsaj eden mor 1 biti kvalificirani pravnik,
je imenoval Glavni štab NOV in OS. Ta reorganizaci
je vojaškega sodstva je v bistvu pomenila decentraliza
cijo sodnih ustanov ter hkrati s tem pogoj za njihovo
j^trojše in uspešnejše poslovanje, uvedla pa je tudi
položaj javnega tožilca, kot preiskovalca, ki je bil
je/odvisen od sodišča in podre jei izključno Glavnemu
javnomu, tožilcu.

L
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Organizacija vojaškega sodstva v 31oveniji je bi
la končno ustaljena/ öd poletja 1944, ko so se ustanovi
la tudi civilna sodišča* 9« avgusta je bila v Sloveni
ji Izvedena reorganizacija po uredbi Vrhovnega štaba
I0V in POJ, ki je ukinila dotedanja vojaška sodišča
tbrigadah, odredih in področjih ter prenesla I, stop
ilo sodno oblast v operativni vojski na vojaSko sodiS č c j korpusa, ki so ga sestavljali sodni senati, od kate
rih se je temeljni organiziral pri štabu korpusa, drugi
pa obvezno pri vsake» Štabu divizije, po potrebi pa celo
»posamezni - predvsem samostalni brigadi, za zaledje pa
vojno oblast korpusa, ki je lahko imelo senate tudi
№1 posaineznih komandah vojnih področij. Tako je ta
feorganizacija dvignila vojaško vodstvo iz najnižjih
°Perativnih enot v višje vojaške formacije - v korpuse
divizije, s čemer je dvignila tudi strokovno raven
*°änega kadra, saj je vsak eeuat moral imeti za Sekretär
in kvalificiranega pravnika, rugoatopno vojaško sodišče
^ je bilo iz korpusa prenešeno na Višje vojaško sodišče
Vrhovnemjrf. štabu NOV in POJ, ki pa je lahko imelo več
•fcatov in sicer stalne pri glavnih Štabih in celo pri

gabili posameznih korpusov ali pa izredna za posamezne
Ljjaere, materijalno - pravni predpisi v vojaškem kazenџрт. aodstvu so označevali i)redvsem sledeč« vrste knzni-

L* dejanj:
I. zločine proti narodu, Id so l.hko: 1. zločini
^lelzdaje (sodelovanje z okupatorjem, organiziranje
Lojnih kviziinskih organizacij in formacij Itd«), 2. na
rodno izdajstvo (povzročanje slabega političnega razpo
loženja in preplaha, Urjenje lažnih vesti itd.) in 3.
Kazniva dejanja zoper notranjo varnost naroda (skririnje in odtegovanje presežkov žlvilpred osvobodilno
vojsko, tihotapstvo itd.)
II. vojaSka kazniva dejanja, ki so l*hko: 1. kas
nira dejanja vojnega izdajstva (ogleduStvo, ovadu^tvo,
pomoč okupatorju, izdaja vojnih tajnosti itd, ), 2, kaz
niva dejanja vojačkih oseb zoper notranjo varnost na
roda (samovoljna odstranitev iz vojske, dezertaclje,
razkrajanje borbenega razpolo enja v enotah itd.) in
3. posebna kazniva dejanja zoper vojačke službene dolž
nosti,(neizpolnjevanje vojaSkih povelj, malomarno izva
janje službe itd,)•
III. kazniva dejanja zoper posameznike, ki so
l&hko: 1, napadi zoper svobodo posameznikov, 2, na
padi na telesno nedotakljivost in 3, napad na imovino
imovinske koristi posameznikov.
Partizansko vojaško sodjzfatvo je pri odmeri kazni
'PoStevnlo predvsem stopnjo storilčeve nevarnosti za
^Žbo in vzgojni ter poboljševalni namen kazni. Tako
V pravilnikih za brigadna, odredna in področna sodl-

I

***» kakor tudi v odredbi o vojaškem kazenskem sodstvu
^*g smrtne kazni, ki je bila izrečena le v najtežjih
*l«terlh in morala vedno biti potrjena od vlSjega voja-

рџ£Д sodilou, Ха zs.pora, zaplembe imovine in isgona iz
liv&liš&a. kot izrazitih kazni, določeni шс& ukrepi «o-

И ' .za151te ali očuvaitge odredbe kot ukor, prisilno
jelo, težko prisilne delo in Izguba dr avl Janških pr*»
V*
Hazvoj vojaškega sodstva v Slovenskem irimorju se
Џ v niöfciuer razlikoval od r; svoja v centralni slovenij i , posebno Te, ko je bil ustanovljen I X , korpus, V Zar
xi Primorski je do jeseni 1944 delovalo sbdi^Če BrijlLO-bene'kega odreda, ki je začelo redno poslovati po
prihodu pravnika dr. Stojana :markolja, po njegovem
odu pa je poslovalo naprej pod predsedstvom Franca
t
ja, dokler ni bilell, septembra z odreoom 4pd
ukinjeno in je njegove posle prevzelo Tolminsko po
lno vojaško sodišč©, ki Je bilo začelo poslovati
II. avgusta 1944 ped predsedstvom politkomisarja po
dre3ja Jfiila Perčiča in članov dr. Edvarda Voti6a in
a Zidariča ter se je pozneje preimenovalo v" Vojn
ike sodišče vojne oblasti IX, korpusa — senat pri Kobcrilkem vojnem področju”. Ko je bil v aaVetku novem
bre 1944 ustanovljen opera tlani Stab za Zapadno Primor
ko, so v nekaterih njegovih bataljonih obstajala tudi
Uredna bataljonska sodišča» Vsa omenjena sodišča eo
Poslovala po predpisanih pravilih, sodni procesi so bii v glavnem Javni, pa tudi sodbe so ae javne rasglafta*le v prizad Jih krajih«
.Organizacija obveščevalne slu be v oevobu.illnem
ÜU - Od delovanja dbvelčevalne slufcbe v vojaSkih ein na terena je bil marsikdaj odvisen rezultat
nakih akcij in operacij, čeprav ne gr« vseh uspeSakcij pripisovati le obveščevalni službi, «aJ «o vr-

kot osebno junaštvo, disciplina itd. mnogo pripomo
re, da je mlada partizanska vojska uspešno udarjala po
HpftSnlku.

V
začetku je obveščevalna alužba delovala zelo enoLvno. Obveščevalni kadri so bili začetniški ali pa jih
pri posameznih enotah aploh Se ni bilo in ao te funkci
je opravljali kar komandirji ali politkomisarji. Kmalu
pa ec «orali obveščevalci tudiobjoktino poročati o raz
arah v četah in bataljonih, zato te funkoije ni mogel
y§Č opravljati poveljniški kader.
Vojaški obveščevalci ao si na terenu zgradili ce
lomreSo zaupnikov in navezali atike s civilnimi obve
ščevalci, ki ao v večini primerov bolje poznali teren,
Icjor se je zadrževala posamezna enota osvobodilne vojake.
Ur pa ae je delo prvih in drugih močno prepletalo in
večkrat niso mogli določiti meja svojih območjih in na
log, je Glavno poveljstvo slovenskih partizanskih čet
12. avgusta 1942 izdalo navodila o dolžnostih vojaških
ln civilnih obveščevalcev. Navodila določajo, da je na
loga vojaške obve čevalne služb« preskrbeti za operativ
no vojsko vsestranske podatke o sovražniku in ostalih
pogojih, v katerih se izvajajo akcije, olžnost civil
ne obveščevalne službe pa predvsem ugotavljanje razpo
loženja prebivalcev do Osvobodilne fronte, okupatorja
in belogardistov.
2e 17* februarja 1944 je izdalo nova navodila za
**ganizaci4o obveščevalne službe v NOV in POS, ki dolo
čajo točno organizacijsko strukturo obveščevalne službe
* osvobodilni vojski in njene naloge. Na čelu obvešče
valnega sektorja v slovenski osvobodilni vojski atoji
^>veščevalni center pri Glavnem štabu NOV in P03, pri
Habih operativnih con ae ustanove obve čevalni centri
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brigadah in odredih pa brigadni in o^edni obveščevalni centri, medtem/ ko bo v bataljonih
ja četah delovali obveščevalci.
Z ustanovitvijo divizij in korpusov v drugi polo

vici 1943 so ee tudi v njih ustanovili ustrezni obve^Se
ni organi, tako v divizijah obveščoalni centi, v kor
ih pa obveščevalni center, ki je bil podrejen obvešče
nem oddelku Glavnoga Staoa NOV in POS. Tudi pri koxloh vojnih področij so delovali obveščevalni centri,
ki *0 imeli evojo obveščevalce v komandah mest. Kmalu
m so se tudi pri komandah mest orgc.nizir .li obve ščeval
ni centri, ki so postavili svo$> obveščevalne točke, od
terih je vsaki imela 3 - 5 obve evalcov.
Po prihodu zavezniških vojaSkih misij v letu 1343
se j
erazvilo tudi tesno sodelovanje v obeščevalni služ
bi. Naša obve 'čevalna služba jim je dajala razne podatke
0 sovrvnih postojankah, koncetraeijah in premikih, o
ezniškem, morskem in cestnem prometu itd. Seveda so
bili ti podatki za zaveznike zelo dragoceni, posebno še
rSlovenskem Primorju in sosedni Furlaniji. Pozneje pa
»o b
i
l
epoleg zavezniških vojaških misij še posebne ob
veščevalne zavezniške misije pri Glavnem Š
t
n
b
uin Š
t
a

bih korpusov sestavljene iz 1efa -in nekaj radiotelegra
fistov, prišle pa so itudi Še posebne obveščevalne akupi—
r* Seveda so vse te skupine več ali manj pobrale le poNilo mnogih obveščevalcev in poročevalcev in jih po
k
l
j
a
l
ev svoje baze v Italiji. Vse podrobno zbiranje
lodatkov pa Je ležalo izključno na ramenih naših obveWalcev in zaupnikov. Koliko je bilo vredno delo le
priča uspešno sodelovanje v akcijah in pa pisno bri
vskega obveščevalnega oficirja majorja Heeda Owena,
Obveščevalnega centra Glavnega š
t
a
b
aNOV in POS*

^OpdŠcuBL prizadetost obveščevalcev. Ka splošno so vaša
у0гоб11a izredno točna, če vzamemo v obzir velike t«žag katerimi ee*iora boriti vaSa vojska. Rad bi Sivel
prepričanju» da val posamezni opazovalci vedo, kako
t9lo važno je njihovo delo, kako ga zelo cenimo in kako
jelo smo jim hvaležni*. •M
j

Organizacija sanitetne oluzbe...ЈУ,Slovenskem ГГЈтог^ (g
Ena izmed močnih moralnih opor za junaštvo borcev
te enot Je bila zavest, da osvobodilna vojska posveča
iarcüno pozornost ranjenim in bolnim borcem. ?o Je moral
jveSkrat priznati sam sovražnik, ko je tožil, da sefmu
nikdar ne posreči dobiti v roke ranjenih ali padlih partiaanov.
V
Ljubljanski pokrajini so se že spomladi 1942 za
jele pojavljati konspirativne bolnice, ki pomenijo dolo6eno specifičnost z ozirom na druge jugoslovanske pokra
jine. To prakso je v začetku leta 1943 prenesel v Sloven
sko Primorje dr. Aleksander Galau-Peter, ki je do kapitu
lacije Italijo na ozemlju med Vipavo in Sočo ustanovil
kar lo konspirativnih postojank. ( V bližini Idrije na
Krnicah, nad Idrijco, pri Vratih, pri Pečinah na 'entliK^Skogorski planoti, pri Grahovem pod Liscem, pod Čadrom
Pri Tolminu, pod vasjo Krn, natf Matajurju nad Suzidom,
* Kolovratu nad Sočo, na Habanovo planino nad agtfc) To
•o bile dupline, bunkerji, zasilno zgrajene stavbe v
Sozdu in v skalah s povprečno kapaciteto lo — 15 ranjen»«V.
V

dobi "prve svobode'* je nastalo več javnih bol

nic, tako na Mahunu, na Vipavskem , v Brdih itd., ki
to so v sovražni ofenzivi morale biti evakuirane. IX.
Wpus je ob ustanovitvi dobil tudi svoj sanitetni o<W

jefct
Jfc bil podrejen Sanitetnemu oddelku Glavnega ^taba
j,07 in POS in ki Je ustanovil tudi bolničarsko šolo.
Sanitetni odsek XX. Korpusa Je celo svoje področje
fpgdelil na tri bloke bolnic in to na severni blok s cen
ilno bolnico "Franja", Južni s centralno bolnico "Pav m
џ* in zapadni blok na desnem bregu Soče, ki jo zajemal
tltdi del Tolminskega na levem bregu Soče. Drugi del Slo
kega Primorja» Južno od Železnice Postojna - Trst» Je
ipadal pod VII. Korpus ln tu Je bila bolnloa Zalesje v
inih.
V severnem bloku Je bila najvažnejša "Pranja” (ima
vnlce dr. Frnnje Bojc - Bidovec), ki so Jo začeli
graditi proti koncu leta 1943 v skalni soteski pod Novaki
pri Cerknem. Zaradi naravne lege in pa jrtroge konspiraci
je » Je sovražnik ni mogel nikoli odkriti. Kmalu Je imela
Štiri oddelke ( A - £ )» ki so bili od nje oddaljeni ne
kaj ur hoda, s njo pa sta bili zvezani sanitetni posto
janki "Pokljik lo" in "Stol" n Gorenjskem, ki Ju Je vo
dil italijanski zdravnik dr. Antonio Ciceareli*
V Jušnem delu Je bila najvažnejša "Pavla* ali
'A centrala”. (Ime zdravnice dr. Pavle Jerina - Lah)»
so Jo začeli graditi v gozdu nad dolino Idrijce»
Ud cestami Čekovnik - Mrzla rupa - PosuŠanJe - Mala
gora in Je imela enako kapaciteto kot "Franja"» to ie
Pravi 2oo ranjencev. "Pavla" Je že meroa 1944 dobila
"B oddelek - Očka", maja le sanitetno postojanko "Tine
tovo", s kapaciteto loo - 12o ranjencev, junija pa se
3* preselila na drugo mesto. Obe bolnici "Pranja" in
^avla" sta bili opremljeni celo s rSntgenakima aparata&a ln v njih so bile Izvedene tudi najtežje operacije,
^log teh glavnih oddelkov so delovali 9t manjši kot
\

jp *valiŠČa v VrSah in Zadrlčah.

Ha področja poznojSega Zapadnoga bioka ja bilo spoL}»il in polvti 1944 več manj lih bolnio, kot '•Milenko'*
Breginjem in postojanka "Amol", ki pa sta bili
^danl , a eo ae razen sedmih reSlli vsi ranjenci. 3#^*
le novembra 1944 so zgradili Zapadni blok z glavno.bol'T'
i
j!ico "Svoboda” ob Zgornji Idrijci in z oddelki "ZavrSnik
Jakob” severno od glavne bolnice "Jakopičи v GoriSkih brdih in "VrSiček" nad Tolainom, ki pa ae je večkrat soli.
.
.. . . ’
■
n •
la. Nad Breginjem je ostal nedograjen oddelek, v Zapadni
Benečiji pa je v letu 1945 obstojala postojanka "C 401",
.

V
1944 letu se je izoblikovala tudi sanitetna orga
nizacija v enotah IX, korpusa. V bataljonih so bili sani
tetni vodi, ki so bili podrejeni sanitetnemu referentu
brigade, ki je imel ob sebi sanitetno ekipo. Od maja 1944
dalje pa sta Imeli obe diviziji tudi vsaka svojo pokretno
bolnico in septembra se je organizirala Se pokretna kurir
ska ekipa, ki je v večjih bojih opravljala nujne operacij«
tudi na bojlSČu. že februarjR 1944 je nastala zobozdravni
ca ekipa, ki je kmalu prerasla v tri. Sanitetni odsek kor
pusa je imel tudi svoj sanitetni ekonomat, ki so mu bile
\

podrejene ne 1© gradben« ekipe, marveč tudi .ružne delavni
ce, prevozni park in pa centralno lekarno.
Tudi komande vojnih področij so imele svoje sanitetne
odseki^ ki so jih vodili zdravniki. Ti so imeli nalogo zdra
viti ln nadzirati zdravstveno stanje vsega moStva v zaled
ji vojaški službi, paziti na higijeno (Slovenija in Sloven
jo Primorje prav zaradi dobre sanitetne službe nista po
gnala tifusa, razen nekaj posameznih redkih primerov. Sa
niteta Vojne oblasti IX, korpusa Je samo od 2o.6. do 5*9.
*■944 redila 5.35o borcev) ln pomagati civilnemu prebival
stvu.

Le to je vse ao 15« septembra 1944 zeviselo Od sa^tetne voj&Ške alu?be v zaledni vojaki oblasti. Tedaj
L je bil ustanovljen Sanitetni odsek pri PHOO za 31ofe»eko Priuiorje, pod katerega so spadali okrožni saniiptni referenti (sanitetni referent Z&paino^primorske'
kj
L pkroKja j-e bil Italijan dr. Paolo, ki je imel svoj
gedež in mu je pomagala tudi £ena zdravnica), ki so biji zdravniki, pa tudi okraji ao imeli svoje sanitetne
referente in od oktobra 1944 dalje so bili uvedeni tudi
žni bolniCarski tečaji. ftaasuml jivo, da je vsa civil
na zdravstvena služba bila brezplačna.
Organizacija kurirskih zvez v Slovenskom Primorju УSloveniji je vse breme zvez v prvih droh letih osvobolilnuga boja ležalo izključno na kurirskih zvezah z izjeBO л J r->.diost'nic, ki зо veaale nied seboj le central
ne organJb osvobodilnega gibanja. Prva stalna kurirska
organizaciji v centralni Sloveniji je bila uvedena polo
ti 1942^ v Slovenskem Гrimorju pa *ele konec leta 1942 in
v začetku leta 1943, vse dotlej pa so prve partizanske enote in politične organizacije vsaka zase skrbele za hori
zontalnu in vertikalno povezavo.
Osnovno enoto v službi zveze so predstavljale kurirJ b postaje - IV (teren ski voci)., atünict. , ki jih j. orf.oWirala. Oentr&lna tehnika pri CK KPS in so ji bile tudi

t

trejene. Vsaka postaja je Stela najmanj tri kurirje, ki
•o imeli svoje bivališče izven selllč, največkrat v gozdu,
^či ali bunkerju. Njihova prva naloga je bila prenašanje
^teraturo in potrebnega materiala za tehnike in tiskarne,
^ttlu pa so začeli prenašati še po^to civilnih in vojačkih
nov in voditi najvidnejše politične in vojake voditeMedtem^ ko je vsaka postaja imela v začetku svojo šteo z oznako^V**, pa je z razširitvijo zvez na vse Slo-

ke pokrajine v začetku leta 1943 »L dobila vsaka po
lt»j» poleg zaporedne številke le začetno бгко dotične
ajine (npr, "P 3 * za Primorsko, "G 1" za Gorenjsko
^td.)* Л> ’pomlađi 1944 so bile vse postaje podrejene
pnemu poveljstvu, tedaj pa so bila uvedena 3e vmesna
poveljstva sektorjev (najprej trije: Eolenjsko-notranjgfci, Primorsko-gor njaki in "tajersko-korolki, nato pa
p*t, ko sta Gorenjska in 'taJereka postala samostojna sek
torja) , posamezni sektorji pa so imeli podrejena poveljatva posameznih kuriräkih linij. Od maja 1944 so bile
relejne«veze v disciplinskem in vojaSkem pogledu podreje
ne Vojske državne varnosti (VT?V), oziroma pozneje #loreaski diviziji Narodne obrambe, organizacijsko pa so Se
fidno ostale podrejene Centralni tehniki pri CK KPS.
ie.

Z ozirom na nevarnostij/ pomembnost pa niso bile vse
etanice v enakem položaju, težak je bil položaj posebno
onih stanic, ki so bile na pr hodih ob meji, železnicah
m i rekah, ko so s Številno literaturo in časopisjem eaj je v tem času delovalo v Slovenskem Primorju okrog
3o tehnik in 3 tiskarne,- morali mimo sov sžnih postojank,
tankerjev in zased. In pri vsem tem je 31a kurirska pot
jvarno in naglo, saj je zveza med centralnimi slovenskimi
orgrjai osvobodilnega gibanja na Kočevskem rogu ali v Beli
krajini in skrajnim severom in zapadom Slovenskega Primor
ij v normalnih razmerah, trajala tri dni. Tudi v času, ko
med zveze uvrstita tudi telefon in radiostanica, kurir»ke zveze niso izgubile na svojem pomenu, saj so pisma,
kJLjša poročila, literatura in Čaeopisje Se vedno Sli po
11Jih.

B. Kazvoj ljudske oblasti in političnega gibanja
1« Bazvoj do poletja in Jeseni 1944
Boj oavobodiltiet>& jalbunJa proti sovražnikovi u I«revi. lolstvu in preskrbi - io kapitulaciji Italijo je
v Slovenskem Primorju nastal zanimiv položaj. Italija kot
država јј/Ш po kapitulaciji svoje vojake pravno ni nehala
obstajati, Še več, bili sta celo dve Italiji - prva s
I kraljem Kmunuelom III. In Badoglijevo vlado in druga re
publikansko-fašistična, v kateri je Mussolini sredi sep
tembra 1943 osnoval svojo vlado. Medtem, ko je antihitlerJevška koalicija priznavala prvo, ao države Trojnega
pakta priznavale drugo. Obe drčavi pa sta v svoj okvir
pravno Steli tudi ono ozemlje, ki ga je Italija dobila
po sklenjeni rapalski pogodbi. *emŠko državno vodstvo pa
je kljub priznavanju Mussolinijeve republike na njenem
otemlju ustanovilo dve tako imenovani operacijski ooni
in v njih postavilo svoja dva visoka komisarja, ki sta
kazala očitne težnje priključiti prej ali slej obe ope
racijski coni ali pa vs*vj dele njih k nemški državi.
Dejansko pa oblast na pretežnje» delu Slovenskega
Primorja ni bila v rokah nobenega od teh, marveč v ro
kah slovenskega ljudstva in Jo Je to izvajalo preko svo
jih narodnoosvobodilnih odborov ali pa odborov Osvobodil
ne fronte. Ta - nova ljudska oblast je nastopila proti
Vaem organom stare italijanske oblasti, ki Je zdaj zve«
•to služila nemškemu okupatorju, prav tako kot nekdaj
fašističnemu režimu in je značilno za njo tudi to, da se
M spremenila niti ob padou fašizma niti ob kapitulaci
ji Italije. Zaradi močnega osvobodilnega gibanja v Slo
vaškem Primorju je bila omejena le na nekaj mest in večJih krajev, v katerih so bile okupacijske posadke. KJeno

gibkost je začutil oam nemSki okupator, kl je ob svojem
ljubko obkw /jo
^ihodu bil pripravljen ne le pogajati se z
marveč
je za nekaj «trateIkih koncesij priznati za legalno oblast tudi v samih mestih ln večjih krajih Slovenskega
primorja. Hotel je namreč imeti tak"ne razmere, ki bi
ee motile njegovih akcij na južni fronti, hotel je ime
ti mir, da bi lahko brez nevarnosti po tem, zanj Izred
no pomembnem ozemlju prevažal svoje enote ln material.
Zato je najprej skušal to doseči s pogajanjem z narodno
osvobodilno vojsko in Narodnoosvobodilnim svetom za Pri
morsko Slovenijo, ko pa so tl odbili Mponujeno roko”, Je
aačel z nevarnim manevrom uvajanja "slovenskih žup nov"
ln "slovenskih *о1и, ponujanja preskrbe občinam itd.
Vodilni organi osvobodilnega gibanja v Slovenskem
Primorju so objavili bojkot vsega okupatorjevega. "Slo
venski župani" so na njihov poziv in na pritisk okrož
nih narodnoosvobodilnih odborov začeli odstopati« Teže
je 'lo s "slovenskimi Šolami", kjer ljudstvo marsikje ni
moglo razumeti zakaj nova -ljudska oblast proglaša boj
kot teh šol. Te pa so po svojem bistvu bile okupatorjeve
Sole in so le temu po svojem namenu tudi služile« Zato
pa je osvobodilno gibanje na osvobojenem in kontrolira
nem ozemlju začelo ustanavljati partizanske šole, v so
vražnih postojankah pa so tu in tam delovale tudi ilegalU šole« Tako je Pokrajinski odbor OP za Primorsko Slove
nijo 28«januarja 1944 poročal Izvršnemu odboru OFt "Pri
Ase, kjer je bil preganjan celo privatni pouk ln plenje
ni abecedniki, eo lole najbolj vidno manifeetaclja konč
no izbojevane svobode« ljudje so zato nanje neizmerno na^zani« Poučuje vse, kar količkaj zna pravopis. Imamo ullteljice, navadna kmečka dekleta in služkinje. In uči
•e vse, ne samo otroci in mladina, ki je zrasla, ko slo-

genskih Sol ni več bilo,

temveč tudi starejši... Za

jcrajot kjer Jo mešano prebivalstvo (Nabrežina, Opčine,
Sealjan, Tržič), ш ш okrožni odbor predlaga, da odpre00 pod vodatvora našib terenskih organizacij tudi itali
janske lole. To dokazuje, da na deželi ni šovinizma...S
Težko Je bilo tudi vprašanje prskrbe, zakaj priaorska zemlja ni bogve kaj rodovitna. Toda tudi tu je
veljal bojkot okupatorjeve preskrbe in organizirana
lastna preskrba« Zato je bila 24. decembra 1943 gospo
darska konferenca za vso Slovansko Primorje, ki so se Je
udeležili predstavniki 9 okrožij od skupnih 12. Konferen
ca je načelne rezultate stri&la v posebni resoluciji, ki
^
;
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v prvem delu ugotavlja nujnost popolnega bojkota okupa
torja. V drugem utemeljuje sklep sa organizacijo lastne
preskrbe z organiziranjem medsebojne pomoči v vasi, med
vasmi, med občinami in med okrožji. T tretjem delu pa na
vaja konkretne naloge za uresničitev teh sklepov. Prak
tični rezultat konference je bila nova medokrožna kon
ferenca 2.januarja 1944 z namenom, da dosega Izmenjavo
blaga med okrožji. Obravnavala in določila je obvezno
oddajo živil, njih racionalizacijo, način pobiranja dav
kov, sestavila cenik itd. Predstavniki okrožij so se
tudi dogovorili o nabavi blaga iz Furlanije.
Taka načelna politika osvobodilne«.a giba#ja v Slo
venskem Primorju je popolnoma uspela ln je Pokrajinski
komite KPS za Primorsko Slovenijo mogel že 13. januarja
1944 poročati Centralnemu komiteju KPS »"Politični polo
žaj bi se skoraj dal označiti s novim poletom našega
Vpliva. Izven dvoma pa je, da smo krizo prejšnjih me
secev v glavnem preboleli in odločno poraz 11 sredino...
K zmagi nam je poleg zunanje političnih dogodkov - na-

reuovanje Rdeče armade , Teheran» AVNOJ, zlasti pomagala
preje utrjena mo£f povezanost z ljudskimi, množicajsi
L tako dosežena narodna disciplina ter v teku "krize*
^vajeni in v veliki meri izvedeni naSi ukrepi, od kaLfiii sta najpomembnejša đvareorganizacija lastne apro^žscije in organizacija nagega šolstva. Presenetljivi
L0rehi na teh dveh poljih so tehtnico nagnili dokončno
ш $ 0 stran. "
r

'Jkinitev narodnoosvobodilnega aveta za Primorsko
slovenijo in popularizacija sklepov drugega zasedanja
iVHOJ
Splošna oborožena vstaja v Slovenskem Primorju
j« ustvarila Narodnoosvobodilni svet »a rimorako Slove
nijo, ki je bil kot organ vstaje in vrhovni organ ljudake oblasti specifičen za Slovensko Primorje, zakaj podo neg organa ni bilo tedaj v nobeni slovenski pokraji
ni. Njegova specifičnost pa ni izvirala samo is splošne
oborožene vstaje, temveč tudi iz njegovih nalog, predvsem
pa iz pravnega položaja, v katerem ee je do tedaj nahaja
lo Slovensko Primorje. Tu se je ljudstvo pot Italijo čuti
lo tudi nacionalno zatirano, zato ee je v splošni oborože
ni vstaji odločilo, da se s svojimi brati onstran krivič
ne rapallske meje zveže ne samo za skupni boj proti noveau okupatorju, temveč tudi v skupno državo, katere ob
risi so ee po prvem zasedanju AVNOJ kazali vse jasneje in
^ločneje. To voljo in sklep primorskega ljudstva je Na
rodnoosvobodilni svet za Primorsko Slovenijo Izrazil že
* svojem prvem proglasu 11* septembra 1943» ko je progla
si splošno mobilizacijo, da se zmagovito zaključi vojna
^ da Primorski Slovenci dosežejo "svojo dokončno in potolno osvoboditev ter združitev z drugimi Slovenci in neisno Slovenijo, vključeno v novo in močno Jugoslavijo."

osnovi tega akta J« Vrhovni plenum CF 16.septembra
B proglasil priključitev slovenskega Primorja k Zdru
ži Sloveniji in novi Jugoslaviji. Ta sklep je potrdi«
tuđi II. zasedanje AVNOJ 29.novembra 1943 v Jajcu. 3
10
^ aktom in pa z uspešno izvedeno mobilizacijo je blџ izpolnjena glavna naloga Karodno osvobodilnega aveta
џ primorsko Slovenijo. Zato je 13»Januarja 1344 predla
ni I*vr1nemu odboru OF svojo ukinitev, kar je ta čez
dva dni potrdil.
Upravne posle in zlasti vodstvo narodnoosvobodil
ni odborov je IzvrSni odbor OF do nadaljnega poveril Po
jinskemu odboru OF, pri katerem se je za to delo uovil upravni odsek. Na I. zasedanju ^Slovenskega na©osvobodilnega sveta 19. februarja 1944 v Črnomlju
pa Je bil sprejet "Sklep o spojitvi Narodnega osvobodil
nega sveta za Slovensko Primorje z organi slovenske na
rodne oblasti”t ki odobrava ukinitev Narodnoosvobodil
nega sveta za Primorsko Slovenijo in njegovo pristoj
nost prenaša na Predsedstvo 3N0S (IOOF) ter določa, da
ae to izpopolni z enim Članom iz Slovenskega Primorja,
hko je bil za 11. člana Predsedstva ЗГТОЗ (IOOF) izvoljen
france Bevk.
<■

Tako je po 15. januarja 1944 obstajal v 31over»
»kem Primorju le en sam vrhovni organ Osvobodilne fr«mte
' Pokrajinski odbor OF za Slovensko Primorje, ki je
todll odbore OF kot organe amožičnejpolltične organiza—
Uje OF in narodno|osvobodilne odbore kot organe ljud
je oblasti, olednji pa so se po ukinitvi ^Narodno osve
žilnega sveta za Primorsko Slovenijo začeli zlivati
odbori OF v enotne organe OF kot organe oblasti in po
etičnega predstavništva hkrati.

453)

V čas zlivanja narodno osvobodilnih|odborov z od■k
tori OF spada kampanja ка popularizacijo aklepov II. zah
ja AVNOJ-^Г, ki oe je združila dpojasajev*»J«m ukij-tve Narodno osvobodilnega svet« za Primorsko Sloveni
jo in njegove vloge v splošno oboroženi vstaji primer
nega ljudstva. Pokrujamski odbor OF za Primorsko Slo
venijo je nato, ko je izvedel za sklepe XI. zasedanja
izdal okrožnico z navodili za izvajanje proslav,
L v tako pa je tudi Narodni osvobodilni svet za Primor(ko Slovenijo 4 pred svojo ukinitvijo izd&l proglas s
podpisi prisotnih članov in poslal pozdravne brzojavke
nar Salu Titu in Maciona nemu komitetju osvoboditve JuLealavije, Tudi 14. Številka "rimorskega poročevalca",
je bila polna gradiva o II. Zasedanju AVNOJ-^f. Nato pa
so se začeli mitingi in zborovanja.
ч- у

Tako je bil 16. janurja 1944 miting v Kalu na Ka~
jB&lskem, ki se ga je udeležilo čez osemsto ljudi. Na njem
sta govorila sekretar CK KPS Prano
Leskovšek - Luka, ki
T*
ве je že od septembra 1943 nahajal v Slovenskem Primor
ju in pisatelj France Bevk. Oba sta govorila tudi naoajngjem tovrstnem mitingu v Cerknem, kjer je bilo navzočih
tisoč ljudi. Izvajanje mitingov - Čeprav so že do
^.januarja 1944 bili štirje v pokrajinskem merilu - je
^koliko zavrla sovražna ofenziva, predvsem pomanjkar»
AJe govornikcv, saj so od vsepovsod prosili govornike,
ifedje so prlSli na to misel, da so na resolucij« in po‘fcavna pisma, ki sc jih naslavljali na AVNOJ in marla** Tita pobirali podpise in je taico vsak pobiralec podUov bil dolžan, da pojasni podpisniku vsebino bese
da in pomen II. zasedanja AVNOJ.
Ta mogočna akcija je zajela tudi Trst, kjer j«
'vobodilno gibanje po kapitulaciji Italije močno po-

ßfelo. Že 2 o. övguata.

I943 je CK KPS naročil Pokra

d e ]ceau komitetju KPS za Primorsko* "Vreči vse olle na

L da ec organizirajo proletarski centri» Zavedati se
^ rate, da Je proletarijat avantgarda. Vse delo dosein v»a pokrajina na Primorskem ne bo mogla mnogo
.oriatiti, če nimamo organiziranega proletarijata v
jjduetriJekih centrih, kateremu zaledje vedno sledi."
f Tretu ata ae Se v Jeeeni organizirali novi okrožni
Ш
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komitet KPS pod vodstvom Franca Segulina - Bora (2o.
10.1943) in novi okrožni odbor OF pod vodstvom tajni
ca Црапа Kralja - Nomina (3©.11.1943)t ki Jima Je v
t&četku januarja 1944 priSel pomagat Anton VeluSčsk.
a foruma sta do začetka februarja 1944 razdelila meito na osem področij in v njih ustanovila Seat rajon»kih odborov OF ter Štiri rajonske komiteje KPS in 15
partijskih celic s 74 člani. Vsi ti so do lo. februar
ja 1944 izvedli preko 25 sestankov, na katerih so tolučili sklepe II. zasedanja AVNOJ. Hiadina pr je 3o.
januarja 1944 imela v okolici Trsta množično zborova
nje, ki se ga je udeležilo preko 80 mladincev in mla
dink. Ti so dva dni pred tem izvedli v Trstu veliko pod liano akcijo, zdaj pa poslali pozdrave maršalu Titu,
Racionalnemu komitetJu osvoboditve Jugoslavije itd.
Akcija za popularizacijo sklepov II zasedaaJa AVNOJ je v Slovenskem Primorju trajala vse do sre-

'

aarca 1944* POOF za Slovensko Primorje je namreč
3.
maroa poročal Izvršnemu odboru OF»** Kampanja sa
popularizacijo sklepov II. zasedanja AVNOJ je pred
,yojim zaključkom. Po vaeh okrožjih so se vršili pov1*4 mitingi ob udeležbi ogromne vec ne prebivalstva.
Judatvo Je z navdušenjem sprejemalo pozdravne resoluci•» AVNOJu, tovariSU Titu in Nacionalnemu komitetu osvo1/
iltve Jugoslavije.

jfočno politično dolo 40 imelo za posledico tuđi izrod»
fi0 močan organizacijski razvoj organov osvobodilnega
Igibanja. Tako Je do začetka marca 1944 delovalo že 13
0jfTožnih odborov OF in komitejev KPS, preko petdeset
^jonskih odborov 0? in komitejev KPS, ki so vodili po
reč celic, v katerih Je bilo skupaj 2ol2 Slanov in 407
V
Kandidatov KPS, m^dtein^ ko Je bilo v vojski - to se|prafi enotah XXX. divizije in treh odredih 649 Slanov in
X$8 kandidatov KPS. To Je vsekakor ogromen porast v
primerjavi s pomladjo 1943 ali celo s stanjem pred
iplošno ljudsko oboroženo vstajo Jeeeni 1943*
V•
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llg^/a,,08vobodilneffii. gibanja y ајотепајсед Irtapiv

ju spomladi 1944 in n,1ih uspe Sna premostitev - KoSni po
litični ofenzivi osvobodilnega gibanja v Slovenskem Pri—
»orJu pozimi 1943/44 V obliki popularizacije sklepov II.
z&aedanja AVNOJ, ko Je primorsko ljudstvo vidno izraža
lo svojo vdanost n&jvišjemu organu porajaJoSe se nove
Jugoslavije, Je sledila meSna sovražna politična ofen
ziva, ki Je v začetku doživela nekaj uspeha, a Je bila
končno zlomljena v močni proti[ofenzivi osvobodilnega
7
^
gibanja.
Vzrok za povečano aktivnost proti1
)ljudske reakci
je Je vsekakor v dejstvu, da Je ta, z ozirom na ogromne
uspehe osvobodilnega boja v ilovenskem Primorju začu
tila, da se Ji s temi uspehi izpodrezujeJo zadnje ko
renine. Zato Je Ž.e pred izvajanjem volitev v narodno
osvobodilne odbore pre11a v napad, da re51, kar se re
diti *e da. Pri tem Je povečala pritisk iz centralne
Slovenije, pripravila vojaško akcijo ("ledinska ofenzi
va" od 1 1 . do 23.aprila 1944) ter izkoriščala določene
f:.

||f£ave in pomanjkljivosti v osvobodilnem gibanju, ~na teh
težav je bila vsekakor preskrba civilnega prebivalstva,

ti je

bila tet ja, kdor v jeseni prelđclega leta, ker so tu

di v le tsko redkih aktivnih krajih ро*1 е jesenske zalo*
^е, nastalo pa je tudi pomanjkanje finančnih sredstev,
kar »e je dotok denarja s terena skoro popolnoma ustavil,
ponovno se je pojavil problem okupatorjeve preskrbe, to
da ne več samo kot politični, temveč kot nujni gospodar»
pjci problem. Pri

relev— anju vprašanja ^eskrbe tudi okrož-

■l gospodarske komisije niso storile vsega,

.ar bi morale.

»Velika večina na lih okrožnih gospodarskih komleij (gori-

gka je izjema) tega vprašanja organizirano doslej sploh
ni reševala, temveč se je omejila zgolj na funkcijo do
bavljača vojski. S tem je bila preskrba civilnega prebivaletva prepuščena popolnoma privatni iniciativi, ki je pri
vedla do uveljavljanja okupacijske oblasti in ne naše...
Ni< napakah v re 'evanju tega vprašaja ae je posrečilo
*V*ga" ustvariti svojo mrežo (Col v Vipavskem okrožju,
Idrijsko okrožje, Baško, Tolminsko, Kanalsko(deloma),
Slovenska Istra, Kras (deloma)." (Poročilo Oblastnega
komiteja KPS za slovensko irimorje З0 .5 .1944 .)

tnaraščanj« težav

in naporov se je ob povečanem sovraž

n a pritisku začela diferencirati v splolai oboroženi
titaji oblikovana narodna enotnost vsega primorskega
ljudstva in so se začeli izločevati posamezni razkrin
kani izdajalci, ki so izvirali predvsem iz v et duhov **1tva in mestne inteligence ter razni slabiči, ki so
^Čeli nasedati tem izdajalcem in zagovarjati razne o^°rtuni8 tič ne oblike sodelovanja z okupatorjem,

"irok

*lo;j aktivistov osvobodilnega gibanja, ki je bil v svoroa delu še mlad in mu je ^manjkalo proletarsko jedro

Џ

znal "obdržati širine, Istočasno pa pospešiti diferen-

■ ^»cijo v tej smsrl, da bi bili organizatorji izdajstva
~0tisnjeni kot posamezniki na pozicije narodnih izdajale$f*m (Istotam.)

Tako je r».sumljivo, da Nj« reakcija na Primorskem
y sadnjam oaau pridobila gotove pozicije, ki jih dosedaj
fli imelu, kar dokasaje вшао primer* da so domobranci na
jte krajih izvrlili prostovoljno mobilizacijo, pri ka
teri ae je odzvalo okoli 5o prostovoljcev, To je parvi
*luč ij na Primorskem, da je v takem slučaju bila izvrgena prostovoljna mobilizacija za domobranca..,? (Foro8ilo Oblastnega komiteja KPS za Slovensko Primorje, 14.
4,1944.)

Oblastni komite^ KPS za Slovensko Primorje, kakor
ee je zdaj Imenoval blvSi Pokrajinski komite? KPS je sku
paj z novo ustanovljenim Poverjeništvom CK KPS za Primor
sko, Gorenjsko in Koroška, ki sta en sestavljala Liđrija
3entjurc - Joža in dr. AleS Bebler ter Pokrajinskim odbo
rom OF analiziral politične r azmere v Slovenskem Primor
ju in sklenil preiti v politično protiofenzivo. Sklenil
je Izvesti celo vrsto organizacijskih, političnih ln go
spodarskih ukrepov.
Hajprej je izvedel delno reorganizacijo v organiladjah KPS, tako da je ponovno razdelil partijski kader
po okrožjih in s tem vsaj začasno zadovoljil пајшфејЗе
Potrebe posameznih okrožij, razširil je odbore 07, pred
vsem POOP ln okrožne odbore OF z novimi kadri Itd. VlUek
Političnih ukrepov pa predstavlja druga partijska kon
ferenca, ki je bila ob 25 letnici ustanovitve KPJ (2o.4.
1919) od 17* do 2o. aprila 1944* Ugotovila je, da se
Mednarodni položaj dobro razvija in da je tudi v Jugo
slaviji zaznamovati nove velike uspehe, prav tako pa v
Sloveniji, kjer ao se prav v tem času volili organi ljud
ske oblasti. Za Slovensko Primorje Je ugotovila, da "se jo

f zadnjih mesecih izvedla obsežna mobilizacija v parti
zane., in ao »e vrate IX, korpusa znatno pomnožile. Narod
na oblast se utrjuje in naše organizacije ae krepijo,
д jub besnemu terorju okupatorjev in njegovih Svabobrangkih hlapcev je primorsko ljudstvo krepko strnjeno okoli
#Voje OP 14 prenaša junaško bse težave osvobodilnega bo
ja." Ugotovila in analizirala pa Je tadi krajevne uspehe
protiljudske reakcije in sklenila» da je "proti belo
glavi gardi in njenim novim pomočnikom iz bivših sredin*kih v a t treba preiti v odločno proti!ofenzivo a sistemaUčnim razkrinkovanjem njihovega fcgubnega dels^ aizkoriščarnjam rialih aednarodnih uspehov« z izkoriščanjem adutov»
ki nam Jih s svojimi početji впш1 dajejo", da Je treba
posebno pozornost posvetiti krajem, kjer je reakcija dobi
la kaj tal, da Je treba v delo vnesti več sistema in ži
vahnosti ter medsebojne pomoči in da je do kraja treba
iz rabiti sleherno sektaltvo kot najnevarnejšo napako
pri na'tem političnem delu." Glede gospodarskega dela je
sklenila, da mu morajo celotne gospodarske organizacije
posvečati več pozornosti in da je treba več skrbi posve
titi civilni preskrbi, zlasti pomoči pasivnim predelom.
Konferenca jo razpravljala tudi o odnosih z itali
janskim osvobodilnim gibanjem in sklenila:"l/ italijansko
partizanstvo Je treba vsestransko podpirati, Z/ nerazume
vanje slovenskih množic za italijansko protiimperjalistič&o gibanje je traba pobijati z obveščanjem teh množic o
bojih italijanskega delavstva in zlasti italijanskih par
tizanov proti nemškemu okupatorju in njegovim italijan
skim podočnikom... "
Po drugi partijski konferenci za Slovensko Primor
je so bile konference po vseh okrožjih, na katerih so de
legati analizirali razmere v posameznih okrožjih in v ekle-

S5 resolucijo pokrajinske partijske konference aprejeji, »klepe za njihovo izboljšanje.
Višek gospodarskih ukrepov predstavlja druga pokra
4inska gospodarska konferenca 15. in 16, aprila 1944. Nje
ni sklepi obravnavajo organizacijska vprašanja, preskrbo
^jske, preskrbo civilnega prebivalstva in ustanovitev
t * * jinske gospodarske komisije za Slovensko Primorje.
Določila je tudi cenik za Živila in blago, katerega namen
je bil, da prepreči vsako navijanje cen, posebno le v
tab težkih Časih, ko bi se lahko ob premajhni budnosti or—
ftpov ljudsko oblasti močno razmahnila §rna borza. Novo
novi jena Pokrajinska komisija za Slovensko Primorje
je v začetku meja začela z delom in kmalu dosegla vidne
■OOSbodaMkö
ehe, kar priča poročilo Pokrajinskega\odbora OP ga
Slovensko Primorje 29*maja 1944 Izvršnemu odboru OPt
pokrajinska gospodarska konferenca je pokazala
glavne napake, ki smo jih dosedaj delali pri gospodar
skem delu... Lahko rečemo, da se poznajo že prvi uspehi
konference. Ukrajinska gospodarska komisija je Že pri
pela poslovati. Upamo, da ste med tem že prejeli prve
pošiljke, ki so od nas Ue na Glavno poveljstvo. Pri
oae so najbolj pasivna okrožja tudi Že prejela prve
tine kvintalov. Vršila se je pred nekaj dnevi tudi
pokrajinska gospodarska konferenca za Primorsko in
njako..."

©

Uspešna rešitev teh telav^ je bila ogromen uspeh
bodllnega gibanja, ki je s tem tudi tokrat zmagalo
bojkotu sovražnikove oskrbe in tako obdržalo Široke
tadske možice v pasivnih krajih na svoji strani. Ta
°litična protiofenziva osvobodilnega gibanja je bila
ati priprava na njegovo veliko politično ofenzivo,
jo obeležujejo volitve v narodnoosvobodilne odbore.

Palet osvobodilnega gibanja poleti ig^ - Ofenzi
va protiljudske reakcije spomladi 1944 je bil zadnji res
nejši poizkus reakcije, da reli svoje propadajoče pozi^elje* Hjen uspeh je bil zaradi hitre protiofenzive osvobo
dilnega gibanja omejen na vzpostavitev nekaterih postorV
jank in na odložitev \rolit©v v narodnofosvobodilne odbo
je na poznejyi čas. Toda £e junija 1S44 so razmere dozo
rele v toliko, da so vodilni organi osvobodilnega giba
nja lahko začeli z Izvajanjem splošnih in neposrednih
/O
molitev v krajevne narodnoosvobodilne odbore kot os^movvj
ae organe ljudske oblasti in okrajne narodnoosvobodil
ne skupščine. Ts volitve so politično močno razgibale
Slovensko Primorje, saj so bile v večini krajev in mno
go bolj pripravljene, kakor pa one iz jeseni 1943.
Y Sasu volitev v organe ljudske oblasti je bila
15. in 16. julija I944 tretja pokrajinska partijska koa*
ftrenca^ na kateri je bilo navzočih 86 delegatov 213,
Konferenca je samo lahko ugotovila, da ni nobenega no
vega zapleta in da ustanovitev novih domobranskih posto
jank ni motla zmo, o vplivati na primorske množice, ker
«o te bile enotne v vrstah OP, Boj proti domobranstvu
I« pa ostal 5« vedno osrednje politično vprašanje, ker
** je nevtraln , toda oportunistična sredina £e začela
Obijati, ko je bil sklenjen sporazum Tito - ^ubašič
** ko so se zapadni zavezniki vedno bolj obračali od
Wionske vlade in njenega eksponenta v Jugoslaviji
Jerala Ereve l-ihajloviča, Ostali dve vprašanji, o ka
drih je razpravljala konferenca, t,j. lokalpatriotizem
lovinizem nasproti italijanskenu ljudstvu, še zdaleč
^*ta bili tako pereči, da bi mogli predstavljati resno
•varnost za sam nadaljni razvoj osvobodilnega gibanja»
^0 ta konferenca pomeni vrhunec na političnem razvoju
.V.

giovenakeg» Primorja, ko e« problemi lahko le Зе odvija
jo, saj 00 bili načrti jasni in razmejitev med frontami
fidna.
V
tem Sasu se je izvedla tudi reorganizacija okro
5Sl
žij. Preveliko število okrožij Je namreč pospeševalo praktioizem tako pri pokrajinskih, kakor okrožnih forumih, no*n razdelitev pa je prvim omogočala lažje vzdrževanje sve
te, večjo izbiro ln dvig kadrov, itd» Tako eo se dotedanja
olcrožja Bača, Idrija in Kanal «družila v Severnoprimorsko,
Brda, Benelka Slovenija in Tolmin v Zapadnoprimorsko, Gorica, Vipava in Kras v Srednjeprimorsko ter Pivka, Brkini
in Slovenska Istra v JuŽnoprlaorsko okrožje, medtem, ko
je okrožje Tret ostalo v starem obsegu« Reorganizacija okro
žij se je izvajala predvsem v drugi polovici julija, pone
kod pa 3e v začetku avgusta 1944*
Istočasno se je po terenu izvajala kampanja za po
pularizacijo sporazuma Tito - -ubaSič, ki je bil sklenjen
16. junija 1944* V njem je jugoslovanska emigrantska vla
da priznala MQ£-u pravico opravljati vse vladne posle v
državii medtem ko bo sama opravljala svoje dolžnosti le
đo Inozemstva in to v soglasju z HKOJ, O tej kampanji je
POkr; jlneki odbor CF za slovensko Primorje 2o. avgusta 1944
poročal Izvršnemu odboru Of* "Kampanjo o sporazumu Tito Subaliö smo začeli z beliklm zborovanjem v Vipavski doliQi_ (dne 30.julija 1944 v 'um-ju, o; , pisca), na katerem j«
Prisostvovalo okoli 6000 ljudi« Ha tea mitingu sta govori
ca tudi predstavnika ruske ln analeIke vojaSke дјдјје. ViP&vsfcl miting je imel pokrajinski značaj in je bil uvod
* splolno kampanjo po tem vprašanju po oeli Primorski. Ta»
koj za tem so bila izvedena zborova ja vseh aktivistov OP
Srednjeprimorskega in Južnoprimorskega okrožja, na
katerih se je tolmačilo sporazum, njegov pomen in kon
kretne naloge v zvezi s Širino OF, ki nam je sporazum

guđi. V teku ao slične konference po ostalih okrožjih,
javno tako je bila izvedena kampanja po vsah vojačkih edinicah." Ta kampanja je v resnici pokazala, da je priaorako ljudstvo poznalo edinole osvobodilno fronti in
ceivobodilno vojsko tar da plavogardistiSna skupina go
ričkih intelektualcev, ki je Izdajala ilegalni ciklosti
ra n listič "Narodna edinost" in v nje» slavila Mihajiovi
ja, ni našla nobenega odmeva. Primorsko ljudstvo je še
najbolj spoznalo klavrno vojsko pobeglega kralja spomla
di 1945» ko je bilo izpostavljeno njenem terorju.
O močni zvestobi primorskega ljudstva osvobodilnei
m gibanju pričajo tudi rezultati vpisovanja "posojila
svobode", ki je tudi v tem Času doseglo svoj viSek. Iz
vršni odbor OP je namreč Se 8. oktobra 1943 razpisal po
sojilo svobode v višini 50,000.000 lir. Vpis posojila je
bila druga točka tudi v tekmovanju, ki ga je Izvršni odbor OP razpisal 7* aprila 1944v proslavo tretje obletnice
ustanovitve OP, medtem ^ ko je prva točka bila obdelovan
nje zemlje. Kampanja za vpis posojila se je v Slovenskem
Primorju zaradi spomladanskih težav začela šele v drugi
polovici maja 1944« Pokrajinski odbor OP za Slovensko Pri
morje je 29*шаја 1У44 že poročal Izvršnemu odboru OP»
V teKu je ote3irna kampanja za posojilo svobode. Vidimo
jo v okviru narodnega tekmovanja» Izdelali smo podrobna
^vodila in postavili pokrajinski načrt 2o milijonov
Ur... Okrožja so namreč postavila svoje načrte, ki v
ipnem znesku daleč presegajo naš okvirni načrt..."
_ je do 5« julija 1944 bilo vpisanih Že 20,846,968
r, konec julija pa je znesek dosegel že 25 milijonov
• Od 2300 družin je bilo le 21 takih, ki so dala po
°»ooo lir in več. Velikanski znesek je nastal iz vpipo 5o, loo in looo lir* Vse to kaže,da je pri vpisu

eloval skoraj sleherni primorski Človek.
Močan polet osvobodilnega gibanja je v tem Sasu za
jel tudi Trst in Ben 3ko Sloveniji, V Trstu ae Jo po spoI jjladanskih provalah 1# julija 1944 onovno konstituiral
03crožni odbor OF in je bilo po enomesečnem delu sredi av
gusta že 24 rajonskih in 212 terenskih odborov OF, SP?Z
in ZSH s preko 14oo aktivisti, Sredi avgusta 1944 pa so
tudi biv^l tržalki sredinci - Slani bivšega Ifurodnega sve
ta, ki so bili proti sodelovanju z Italijani, pristali na
program Osvobodilne fronte.
Beneška Slovenija je po kapitulaciji Italije spada
la v okrožje Brda in Slovenska Benečija in s#>icer V, rajon
- Matajur ter deloma v III« in IV, rajon( Idrijsko), ki
•ta segla na desni breg Idrije, Sredi januarja 1944 pa se
je ustanovilo novo Benelko okrožje, katerega sekretar jo
postal Alojz PerSolja - Filip in februarja 1944 žeimel
sestanek na desnem bregu Idrije, marca je dobil v pomoč
Izidorja Gruntarja, ki je delal nato v Zapadni Benečiji,
Prirejala sta mitinge, sestanke in politične razgovore.
f začetku aprila jima je Stab BriSko-Benelkega odreda po
slal Se aktivistično skupino, ki se Je imenovala "Benefita četa** in ostala dober teden dni v Vzhodni Benečiji,
kjer Je delovala v Gornjem in Spodnjem Trbilju, Srednjem,
Skrutovem in “t. Lenartu, redvnem je odvračala ljudi od
vstopa v okupatorsko vojsko, kajti Hanci so ravno ta čas
izvajali mobilizacijo. Maja ln junija je okrožje dobilo
Več novih aktivistov, tako da se je do julija okrožni ka4er izpopolnil do take mere, da je za vsako posamezno
4olg.noat že odgovarjal po en član komiteja. Ko se je Okro 
vi komite KPS 5. julija reorganiziral, Je deloval v taki
•eotavi) Jože ?er~fclja - sekretar, Ferdinand Bordon - re
ferent za vojsko, ŽoranaJPurlaiic-referent za gospodarstvo
lil finance, 3 *va Cigličr~referent za agitacijo in ргорл-

Igfßüo, Mirko Zimic - referent za množične organizacije in
џ':.n Purlaa - načelnik okrožne izpostave Odjeka z% notra

nje zadeve pri redsedstvu 3H03, lati dan Je poročal: "Po
etični položaj, odnosno morala ljudi ae Je v zadnjem ča
ja vsled ugodnega položaja v svetu dvignila. Pri poedinih
6 Je zanimanje za naSe gibanje znatno povečalo. X temu
4e mnogo pripomogla dvojezična literatura, to nam Je omo
gočilo, da smo v zadnjem času začeli s postavljanjem te
denskih odborov OP. V načrtu imemo, da postavimo do 2o.
t.m. dvajset terenskih odborov OP, dva rajonska odbora in
da odpremo dve ^oli. Seveda ne moremo nikakor primerjati
luknjanjih odborov z odbori drugih okrožij. Ti odbori bo
do začasno vršili agitacijsko delo, razdeljevanje litera
tura, ob ve'Sevalno službo, za druge sektorje pa J>o potre
ba Jih le polagamo priučiti." Okrožni komite KPS je tudi
razdeljeval literaturo, prirejal mitinge, ki jih je samo
7 Juliju bile oeem (Kodermac», Obor^če, C.TrbllJ, Kras,
Topolovo, Čepletišče in dvakrat v Klodiču), pri čemer
«tu Je pomagala Gledališka skupina IX. korpusa. Posebno
impozanten je bil miting v Klodiču 23*julija 1944, na
keterem Je bilo navzočih okrog 8oo ljudi, ki so z nav
dušenjem sprejeli resolucijo.}
»Beneški Slovenci, zbrani na prvem manifestativnem
zborovanju izražamo svoj odpor do fašističnih nasilni
kov. Izrekamo svojo ljubezen do junaške Narodnoosvobodil
ne vojske. Pridružujemo se sklepu AVNOJa o]rf priključitvi
Beneške Slovenije k novi federativni Jugoslaviji, v kate
ri smo trdno prepričani, da bomo dosegli nacionalne in
socialne pravice, "
S tako pestrim in poglobljenim delom je okrožne
mu v-nmitet 1u KPS hil zagotovljen popolen uspeh in je 27«

"Podajamo 4 točke, v katerih jo navedeno, kaj je
sedanje» trenutku najbolj potrebno Benečiji*
1/ Navzočnost vojske (Na mešanem aeetanku, ki smo
ga imeli včeraj, nam je bilo sporočeno od šta
ba BBG, da bosta v par dneh prišla dva bataljo
na navedena edinice v Benečijo).*.
2/ Kulturno prosvetno delo <061telji, ki obvlada
jo slovenščino in italijanščino, agitprop ko
lona). Iz Briškega okrožja dobimo te dni enega učitelja. Habili bi vsaj S« dva, ker vae kaže, da bi Slo tudi na tem polju*••Uspehi, ki
jih je imela pri nas igralska skupina, kažejo,
da je treba to iskoristiti. Ta skupina je izra
zila željo, da bi prostovoljno ostala cel mesec
po Benečiji...
3/ Bobri« celo najboljši politični delavci. Rabili
LI
bi predvsem Štiri dobre ljudi, ki s» bili sekre
tarji rajonov. Okrog teh bi se zbiralo jedro or
ganizacije ter bi se polagoma celo sprejemali v
Partijo«
4/ Seznanjati ljudstvo z demokracijo, a uspehi na»e borbe ter kakšna bo v borbi nastajajoča Ju
goslavija, ustvariti prostovoljsko Beneško če
to. kar upiaao, da se bo v kratkem tudi izvršilo.
V zadnjem šašu smo postavili dva rajonska odbo
ra OF, 2o terenskih, odprli 1 slovensko Solo.
Dva rajona, ki smo jih postavili, obsegajo sek
tor med Jfadlžo in Idrijco, ker pa je ta sektior
preobširen, jih bomo za ta sektor postavili naj
manj tri."
Ban pred tem je Štab 3riško-beneŠkega odreda že

-oölal т rajon. Klodiča sedemčlansko patruljo г nalogo, da
beneIkih prostovoljcev formira BeneSko četo, kar se Je
j.oe zgodilo 1. avgusta 1944*
V
začetku avgusta je bilo okrožje ukinjeno, njego
vo področje razdeljeno v dva okraja, ki sta bila priklju
čena k novoustanovljenemu zapadnoprimorskemu okrožju.

2. метЈ.о&.£?1?:^
Graditev nove dr/ravnosti
■■

•

•

-i

Yolitve-v narodno osvobodilne odbore kot organa ljudHE£L oblasti - Graditev ljudske oblasti v Sloveniji in tu
di v Jugoslaviji je potekala prvenstveno od spodaj navzgor,
ps tudi Od zgoraj navzdol» Razmah. osvobodilnega boja v le
tu 1942 je pokazal, da ^Vrhovni Stab*' NGV in POJ ne more
več sam voditi vedno večjih in *irSih kompetenc vojske,
politike in oblasti, zato je bil 26.novembra 1942 v Biha
ću ustanovljen Protifašistični svet narodne osvoboditve
Jugoslavije (AVNOJ), ki je kot organizator političnega de
lovanja ljudskih množic bil n&jviSjl politični forum v oevobodilnem boju. 3?oda ni bil So parlament ali vlada, ker
Pogoji za to v zunanjem svetu in pa zaradi ■vojne 'e niso
bili podani, imel pa je v sebi že elemente enega in dru
gega. Pač pa je na svojem drugem zasedanju 29. novembra
I943 v Jajcu dobil svojo potrditev po izvoljenih ljudskih
predstavnikih in preureditev v začasni vrhovni organ obla-*
»ti, njegovo predsedstvo pa je postalo predstavnik suvere
nosti ljudstva in nastajajoče nove državnosti• Predsedstvo
je imenovalo Nacionalni komite osvoboditve Jugoslavije
(RKOJ), ki je bil e svojim poverjeništvi do postavitve
•hotne vlade Demokratične Federativne Jugoslavije 7. mar*a I945 najvlSji odredbodajni in izvrini organ ljudske
!,

ßaiaatt, stvarna vlada porajajoče ae nove Jugoslavije.
V HlimtJI je bil osrednji organ ljudske oblasti
I
9
ojoveneki narodno! osvobodilni odbor, ki je dobil svojo potrc;itev po izviljenih odposlancih na prveia zboru slovenskih
„dpoelancev v Kočevju 1. do 3. oktobra 1943 in pr ureditev
« predstavniški organ oblasti z zakonodajno in izvršno moč
jo. Ha zasedanju v Črnomlju 19«februarja 1944 se je praimeir
jjoval v Slovenski narodnoj osvobodilni avet (SHOS) in izdal
jeklaracijo o postavitvi Nacionalnega komiteja osvoboditve
Slovenije (ЖОБ), ki bi moral postati vlada, a ni bil po
stavljen. Izvršilna funckija je tako do ustanovitve prve
slovenske vlade 5*вај& 194; v Ajdovščini ostala Predsed
stvo SHOS, ki je je to izvajalo a pomočjo upravnih odse
kov (notranje zadeve, izgradnja narodne oblasti, gospodar
stvo, finance, prosveta, obnova, informacije in propagan
de, prehrana, promet, sodstvo in socialno skrbstvo) in
v
komisij(zabgotavljanje zločinov okupatorjev in njihovih
pomagačev, za upravo narodne liaovino, Verska komisija).
Ta graditev ljudske oblasti od zgoraj nav/zdol
j* bila povsem upravičena in ni bilo v ničemer kršeno
čelo demokracije, ker so njeni organi vselej dobili
potrditev izvoljenih ljudskih predstavnikov, (Žnuderl ,
Zgodovina ljudske oblasti, Ljubljana 195o«{ nudai,
Dokumenti, stran 95 do 103 in 131 do 143l dr* M,Brecelj,
G izgradnji slovenske narodne oblasti, 1944)*
Graditev narodno1osvobodilnih odborov kot orga
nov ljudskih dblasti v krajih, okrajih in ©krc*jih pa
Je po odloku SHOS o razpisu volitev v narodno) osvobodil
ne odbore z dne 19*februarja 1944 potekala od spodaj nav
zgor. Rok za izvedbo volitev od 25.»arca do 3o. aprila
^■944 je razpisalo Predsedstvo SNOS z odlokom l. aarca 1944.

je tuđi določal, da so volitve tajne in jih izvijajo
* 1 U ne koraiaije. Vsako naaclje izvoli neposredno krajev
ni narodno-osvo! odilni odbor in odposlane« v okrajno na—
ooavobođilno skupščino. Pomemben je lo, Člen odloka,
ki pravi *"Vs«k izvoljeni čl n krajevnega narodnoosvobo
dilnega odbora in okrajne narodnoosvobodilne skupSeine
лога poročati svoji« volilcem o svojem delu in je volil
om sa svoje delo odgovoren. Volilci ga lahko vsak Sas
odpokličejo Sim to sklene večina volilcev na javnem zborotanju, nakaterem mer» biti prisotna tudi večina krajevne
ga narodnoosvobodilnega odbora..."
Volitve v Slovenskem Primorju niso mogle biti izve
dene v predpisanem roku» ker je ravno v tistem času bila
sovražna politična in vojačka ofenziva. Po mnenju delega
tov II# Pokrajinske partijske konference, bi se volitve
lahko izvedle le v 73 raztresenih vaseh, kar bi pomenilo
le 6 % vseh primorskih krajev, Zate js Pokrajinski odbor
01 za Slovensko Primorje določil novi rok od 15, maja do
15. junija 1944, Čeprav se je že takrat zavedal, da je
prekratek za izvedbo volitev, določil je tudi, da se bo
do najprej izvajale v osvobojenem predelu kanalskega okrož
je (v rajonih Kal in Čepovan), v delu idrijskega okrožja
(v rajonih Kanomlja, Vojsko in TribuSa) in v delu baSte№ okrožja ( v rajonu Cerkno) ter po možnosti v delu vi
pavskega in goričkega okrožja. (Poročilo POOP za Sloven•ko Primorje 29.$.1944.)
Prve volitve so se začele nekaj pred koncem roka,
to «e pravi v juniju in so trajale do septembra, bile
•o zdaj tu, zdaj tam, kakor ao раб puüöals okoliščine.
V juniju so bile v sevrnem delu Slovenskega Primorja,
Uko da je 19« junija Oblastni komite KFS za Sloven
jo Primorje lahko še poročali "Volitve v krajevne HO

in okrajne narodna osvobodilne akupSSime, во bile đo-r
glej izvedene v treh volilnih edinicah čmov^ke^pa oKra
ja Idrijakega okrožja z 99i23£ udeležbe... V Kanalskem
ekrožju eo bile izvedene volitve v 6 volilnih edinicah
Ш eioer a 96,18^ udeležbo. Volilni rihod v Kanalskem
okrožju je nudil impozantno sliko vztrajnosti in požrt
vovalnosti najSir^ih ljudskih množic, iSredi najhuje ga
naliva so množice vztrajale do konca volilnega shoda,
predstavnik zuvezailke komisije Artur Tucker ae ni mo
gel načuditi visoki narodni zavesti in požrtvovalnosti
anožic, ki eo ae z zastavami in petjem zbirale na proitoru prireditve. Volitve eo le v teku v Idrijskem in
Kanalskem okrožju, dalje v Vipavskem in Gorilkem okrož
ju. Priprave so v teku v Bovškem, Bridkem, Tolminskem ,
Brkinskem, Slovenski Istri in Kraškem okrožju.
Angleški major Artur Tucker st je res z zanimanjem
ogledal volitve v prvih 6 vasicah ^ aalakega okroža 11.
junija in popoldne na veličaatvenem velikem shodu stopil tudi sam na tribuno ter podal izjavo:" Prijatelji in
aaveznikil Prijel sem v vaSo deSelo Sele pred nekaj uraai. V teh kratkih urah sem bil priča dogodkov, ki ao me
aavdali z občudovanjem. Več kot častno ae mi zdi, da aem
aed vami... Te zdaj izvajate svobodne volitve, sami ae
te pripravljate na svobodno življenje, ki ga bo prinesel

air, 3 čudovito vero in organizacijo ste Izvedli volitve,
čeprav tako blizu sovražnika in pod tako težkimi pogoji.n
V
Juliju, ko ae Je 13 manjših okrožjih «družilo v
Pet večjih so se izvajale volitve v prednje,primorskem
°krožju, v avgustu pa v ^užnoiJgrimorskea okrožju. Tako
le Pokrajinski odbor OP za Slovensko Primorje lahko po
ročal 2o, avgusta 1944t" 1/ volitve izvajamo po celi Pri
morski, V teku so tudi volilne priprave v Slovenski Bene
čiji, kjer upamo, da nam jih bo|T tudi mogoče izvesti, ker

te je v zadnjem Sasu tuđi v tem dela Primorske poloSaj
fflOgo izboljšal. Volitve so bile do sedaj izvedene v

^Čini kr jev, kjer so bile dane motnosti, v 5 bivših
gtrožjih* Idrija, Kanal, Brda, Gorica, Vii>ava... V tejpi so volitve na Krasu, v Brkinih, Slovenski Istri in
Ш
I■
jftSi, kjer jih bo mogoče izvesti tudi v večini krajev,
vendar pa Še nimamo poročil o rezultatih. Težje Je z iz
vajanjem volitev v bivšem tolminskem in pivškem okrožju,
jcer te kraje okupator zelo močno kontrolira, pa tudi zaredi slabosti naših organizacij. 2. Novo izvoljene odborftiice uvajamo v delo, vendar pa nam to težje uspeva. V bivjih okrožjih Idrija, Kanal, Gorica, Vipava in Brda smo
le imeli konference z novoizvoljenimi odborniki, kjer smo
Jim pojasnili njihove dolžbosti ter jih e tem uvedli v
njihove funkcije.•• Z novimi delegati v okrajne skupšči■£4
1
ne bomo v najkrajšem Sasu formlrnli okrajne skupščine in
okrajne N00. V kolikor ne bo dovoljno število novoizvolje
nih poslancev v okrajne skupščine, bomo te nadomestili is
I
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Slanov okrajnih odborov OP...H
V
zapadnoprimorskem okro ju so bile volitve v av
gustu, zadnje pa celo v začetku oktobra. Najbolje so uspe
le v Brdih. Tako so se v Južnih 3rdih izvedle v 15 kra
jih s povprečno udeležbo 39 do loo odstotkov, v Zapadnih
Brdih v 11 krajih s povprečno udeležbo 99 do loo odstot
kov, v Južni Idriji v 5 krajih a 97 odstotno udeležbo in
v Severni Idriji v 3 krajih z 92 odstotno udeležbo.
V

f

I"

’
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vzhodnonemškem okraju go se volitve Izvedle naj

prej v Oboreah in sicer 24. septembra s tajnim glasovanjem
79 odstotni udeležbi, zatem pa od 26. do 29. septembra
tavne volitve v Savodnjah in konuno še volitve v Zgornjih
lu Spodnjih Brdih in v ütrmcu. Da ni bilo volitev Še v

'‘

đjnigih krajih, gre iakati vzrok v razpoloženju po septem
brski sovražni ofenzivi in reakcionarni, posebno osopov#jcl propagandi.
Mnogo bolje je kazal položaj v Zapadni Benečiji,
posebno v Reziji, Tu so konec septembra bile volitve v
Stojbioi (25.9.)» Beli (27.9*), Ravnici (29.9*)» Osojaoah (3o»9*) in v Njivi (.2.1o.). Tuko so bili krajevni
Inarodnoosvobodilni odbori izvoljeni povsod, razen v enem
Itraju (UÖeja). 3 * oktobra pa je bil v Osojanah zbor vseh
novoizvoljenih odbornikov in odposlancev v okrajne narod
noosvobodilne skupščin*. (Poročilo OGCP za Zapadno rimorilco 9.10.1944).
V
krajih, ki jih je imel okupator zasedene, se vo
litve seveda niso mogle izvesti,redko tudi v krajih, ki
jiii je nadziral. Med take kraje so spadale vasi okoli
večjih mest in ob obali, vasi ob železniSkih progah itd.
Kljub temu pa so bile v večini Slovenskega Primorja. Po
poročilu Pokrajinskega odbora Ci? za Slovensko irImorje
21. februarja 1945 je bilo v Slovenskem Frimorju izvolje
nih. preko 300 krajevnih narodnoosvobodilnih odborov. Po
fuznih sodobnih poročilih seiteto Število izvoljenih na—
dnoosvobodilnih odborov, pa zna^a najmanj 325 (južnomorsko okrožje 57» srednjeprimorsko 12 7» severniprisko 92 in zapadnoprimorsko okrožje 49)» mora pa biti
večje, ker je pri ra.:nih krajih navedend, da se prlpravjajo na volitve, ni pa zatem poročila o njih izvedbi.
fteležbsKm volitvah je znaSal^a navadno blizu loo#. Najknj*a je bila v Lubinju na Tolminskem 59,3o£, za njim
ride Cerkno 67,84^ in potem Podpleče s 75»34J* itd., vsi
^ugi odstotki so viSji in se gibljejo v večini med 9o
* loe#.

Vsa poročila, ki govore o volitvah v Slovenskem
orju, se v glavnem skladajo v tem, da ao bile voli
le izvajane z velikim navdušenjem. Tako Okrožni odbor OF
Zapadno Primorsko v svojem poročilu 17»oktobra 1944
pj>avi o volitvah v neki vasi ob reki Idriji»"V neki va
li so npr» ljudje na dan volitev pokazali veliko razumejynje» l*an volitev so preživeli kot pravnik, bili so sve
čano oblečeni in ta dan tudi delali niso."
o
Vzporedno z volitvami v krajevne narodno^ osvobo
dilae odbore in okrajne narodnoosvobodilne skupSčine so se
tudi že zbirale izvoljene okrajne narodnoosvobodilne skup
ščine in volile okrajne izvršne narodnoosvobodilne odbo
re.
3» avgusta 1944 je Izvrlnl odbor OP naročil Pokra
jinskemu odboru OP za Slovensko Primorje»*•.• Sklicujte
takoj okrajne skupščine* OdpadLance, ki jih zaradi sovraftkika trenutno ni mogoče izvoliti, nadomestite z delegati
OP odnosno ožjih forumov OP, Sim pa se volitve izkažejo
ftogoSe, jih izvedite kljub okupatorJevemu terorju. Če je
le mogoče, izvajajte volitve tudi tam, kjer bolj ali manj
trajno kontrolira sovražnik. Okrajne skupščine naj bodo
torej kompletne, obstoječe iz izvoljenih odposlancev in
delegatov OP tistih krajevnih edinic, kjer so zaradi so
vražnika volitve nemogoče..." Prva taka skupščina v Slo
venskem Primorju je bila 1. septembra za grgarsko-čepoVanski okraj, do 16« oktobra pa jih je zasedalo že 14
(južnoprimorsko
3# srednjeprimorsko 4* severnoprimorsko 5
''~ Y
la zapadnoprimorsko okrožje 2). Potemtakem je bilo do te
daj izvoljenih nad polovico okrajnih narodnoosvobodilnih
odborov, medtem, ko so ostali bili Izvoljeni nekoliko poz
neje. Iz poročil, ki jih je v tem času dobival Pokrajin
ski odbor OP za Slovensko Primorje, je bilo razvidno, "da

i
00

201

domala vae skupščine dosegale naravnost suvidljivo vi—

^iao. l-o izruza je pribijala 2jabuka samoiniciativnost in
pripravijenost do samovladanja, Oepruv ni aogel* tajiti,

4a upravne izku%Lje v vaea močno pг1шпjkujejo.* Delovna
iniciativa izvoljenih odborov se je kazala v tom, "da so
fööinoma že na svojem prvem zasedanju sprejeli celo v-sto
upravnih tn oblastnih določb.* Po poklicu во prevladovali
ionetje in obrtniki, kar je tudi održalo socialni sestav
«krajev, ki ao jih zastopali.
Naslednja stopnja v graditvi ljudske oblasti so
Vile volitve odposlanoev у окгокпе narodnoosvobodilna
ikup^glns. nekaterih so so izvolili okrožni izvrini na*
rodnoosvobodilni odbori, 5e 3, avgusta 1344 je Iz*r*nl
odbor OP naroöi! Pokrajinskemu odboru op za Slovensko T'
;riaorje*“Pošljite takoj predlog volilnih področij sa neposred
ne volitve v okrožne ekupSčine. Sestavite predlog tako, da
bo vsaj v nokaterih področjih nekatorih okrožij mogoče odponlance dejansko voliti kljub sovražnemu pritisku.*
Toda tedaj je zaradi izrednega političnega pololaja v svetu in dosta priHo prej do ustanovitve posebne*
ga oblastneg» organa za Slovensko Primorje - Pokrajinske
ga narodno»osvobodilnega odbora za >lovsnsko Primorje» Pred—
sedet o SNOS je 28.avgusta 1944 izdalo odlok, ki pravil
"čl.l - Za ozemlje Slovenskega Primorja s Trstom
ia Bene'ko Slovenijo (Zapadnoprimorsko okrožje, Severnopri
morsko okrožje, Srednjeprimorsko okrožje, mesto Trst, JužnoPrimorsko okrožje), ве ustanavlja kot vmesni Člen med okrož
ji in redsGdstvom 3N0S Pokrajinski narodnoosvobodilni odbor
Slovensko Primorje»
öl. 2 -Značaj in pripadnost Pokrajinskega narod

po sklepih zbora odposlancev slovenskega naroda z dne 3*

oktobra 1943 in se ravnata smiselno po odloku Predsedstva
gjfOS o krajih, okrajih in okrožjih ter njihovih narodno
osvobodilnih odborih.
Č1.3 - Za volitev Pokrajinskega narodnoosvobodilne
ga odbora za Slovensko Primorje» za določitev postopka in
isvedbo se pooblašča Pokrajinski odbor OF sta Slovensko
primorje.
Čl. 4 - Odlok stopi takoj v veljavo.H
Ha tej osnovi se je zbralo 15. septembra 1944 v Ve
likih Laznah pri Čepovana 155 delegatov (iz Trsta 5, iz zapadnpprimorskega okrožja 25» iz severnoprimorskega 38, 1*
•rednjeprimorskega 50 in iz južnoprimorskega 18 ter iz vo
jaških enot 16 odposlancev). Član 10 OF Kiha Marinko je v
imenu Predsedstva 3H0S oziroma IOOF pozdravil odposlance in
Jim v govoru utemeljil potrebo taksnega organa v 31ovenskem
Primorju. Hato so bile volitve, na katerih predložena lista
*ploh ni našla protikandidatov, saj so bili na njej najbolj
ši ljudje iz Slovenskega Primorja, ki so z dotedanjim de
lom dokazali» da so vredni te časti ln zaupanja. Za predsed
nika je bil izvoljen France Bevk, za podpredsednika Bran
ko Babič in dr. Lavo Čermelj, za tajnika dr. Joža Vilfan,
za člane pa Anton Velušček» Zorko Jelinčič» Julij Beltram,
Evgenij Bajt» Ivanka Škapin, Rudi KodriS, E m Pol jSak in
Jože Prosen.
Pokrajinski narodnoosvobodilni odbor za Slovensko
Primorje je nato vodil izvolitev okrožnih narodnoosvobo
dilnih odborov, fe 21* septembra je v šmarnicah okrožnim
odborom OF določil, da okrožno narodnoosvobodilno skupšči
no, ki izvoli okrožni narodnoosvobodilni odbor, sestavlja
jo okrajne narodnoosvobodilne skupščine, ki se sestanejo
Ha skupnem zasedanju. Najprej se je sestala okrožna skuplči-

na za 3everno Primorsko ln sicer 1, oktobra 1944 ob pri
sotnosti 94 odposlancev. Izvolila je 15 članski okro£ni
izvršni narodnoosvobodilni odbor pod predsedstvom Franca
fervanje ter okrožno ljudsko sodišč*. 4«oktobra se ja
»estala okrožna skup8Čina sa Srednje Primorsko ob navzoč
nosti 163 odposlancev, ki Je izvolila 2o članski okrožni
izvršni narodnoosvobodilni odbor pod predsedstvom Mirka
Pirca in okrožno ljudsko sodUCe. Okrožna skupSčina za
Juino Primorsko je zasedala 11. oktobra ob prisotnosti 78
odposlancev (odposlancev iz Slovenske Istre ni bilo, ker
also mogli priti £ez progo), ki je izvolila 17 članski
•krožni izvrtal narodnoosvobodilni odbor pod predsedstvom
Josipa Prosena in okrySno ljudsko eodlšče.
Zasedanje okrožne skupščine za Zapadno Primorsko pa
[«• je zavleklo tja do novembra. Ге 4« oktobra je Pokrajin»ki narodnoosvobodilni odbor za Slovensko Primorje naro511, naj se okrožna skupščina za Zapadno Primorsko zbere
do 19» oktobra ln klioal sekretarja CK KPS Ferda Kravanjo- Skalarja na svoj sedež zaradi dogovora o skupščini. Ta
pa je na poti padel v Paljevem nad Anhovlm in se je zato
tudi zavlekel predvideni rok zasedanja okrožne skupšči
ne, ki ni mogla biti na enem, temveč na treh mestih. Tako
je OOOF za Zapadno Primorsko 16« oktobra pisal Fokrajinikemu odboru OF za Slovensko Primorje*"Hadalje smo skle
nili, da bi okrožno skupščino sklicali na treh krajih in
•icer za Brda, Idrijsko in Vzhodno Benečijo skup j, za Ko
tari8ko in Zapadno Benečijo skupaj in za Tolminsko in Bov*ko skupaj. Drugače sedaj skoraj ni mogoče zaradi sovražni
kove kontrole. Za Brda, Idrijsko ln Vzhodno Benečijo bi se
^sedanje vrlilo v nedeljo 22»t.m.H Toda zasedanje okrožne
pdpSčlne se je zavleklo 5e za štirinajst dni.

novembra 1944 je v Bajtih na Idrijskem bilo zaI gadanje okrožno skupščin« za bri’fki, idrijski in vzhođnob«g05ki okraj ob prisotnosti 63 odposlano«v, ki so izvolili o-*
.
prožni izvrlnl narodnoosvobodilni odbor in Slane okrožnega
ljudskega sodilča. čez tri dni, to je 6. novembra je bilo
V 'oči zasedanje za bovlki in tolmlnakl okraj ob prisot
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nosti 11 delegatov OF in 13 odposlancev* ki so prav tako
v' . ■■
v,. 'W
izvolili okrožni izvršni narodnoosvobodilni odbor in člane
okrožnega ljudskega sodilč«. lati dan je v Sedlu na Breglnjekeiu bila okrožna skupščina za kobariški in zapađnobene3kl
okraj, na kateri je bilo tudi 8 delegatov OJ iz Zapadne Be
nečije in 7 odposlancev iz Vozlje» Skupščina je prav tako
kot ostali dve Izvolila okrožni izvrVni narodnooevobodilni
odbovin okrožno ljudsko sodišče. Okrožni izvršni narodno
osvobodilni odbor se je konstituiral 20#novombra 1944 in
ajegov predeednik je poetal Ivo Sirk - Banoe.
3 tem je bila končana organizacijska izgradnja narod-*
osvobodilnih odborov kot organov ljudeke oblasti v Slo
venskem Primorju.
Cj^anizaclj^ in .naloge or^nov ljudske oblasti v SloBlaškem Primorju - I© evoji Izvolitvi ee narodnoosvobodilni
odbori bili nosilci oblasti in izvajalci $avne uprave, od
bori OF pa so ostali le vodstvo političnega narodnoosvobo
dilnega gibanja.
Vsi narodnoosvobodilni odbori so bili nosilo! zako
nodajne (odredbodajne) in izvršilne oblasti hkrati. Jasno
Jf, da j» v tem času bil za njihovo delo najbolj merodajen
Ш pomemben osvobodilni boj in eo «ato bile najbolj važne
*CLogei"a« organizacija ljudetva za borbo proti slovenskega
**roda in Jugoslavije v t eni povezanosti z narodnoosvobo-

v

I^Xno vojsko« dviganje borbenega duha, požrtvovalnosti in
cipline, b. skrb sa gcotno in delovno pomoč kraja nar*
oosvobodllni vojski in organlzaoija te pomoči, o, skrb
g& javni red in varnost prebivalcev,” itd. ( 'nuderl, Doku*
jj^ftti, str. 169) >
Organi ljudske oblasti v krajih so bili krajevni nasvobodilni odbori, ki so bili izvršilni organi zborov
yolilcev in tudi njim neposredno odgovorni. V okrajih so
bili okrajni narodnoosvobodilni odbori» ki sta jih sestav
ljala okrajna narodnoosvobodilna skupščina in okrajni iz
vršilni odbor, ki je imel najmanj enajst členov. Enako sta
okrožne narodnoosvobodilne odbore sestavljala okrožna na
rodnoosvobodilna skupščina in okrožni izvršilni odbor, ki
E
Je Stel najmanj štirinajst članov« Medtem ko so krajevni
Inarodnoosvobodilni odbori imeli zgolj odbornike - poro
čevalce, pa so okrajni in okrožni izvrSilni odbori imeli,
podobno kot Predsedstvo 3N0S, posebne odseke, ki so jim
načelovali načelniki - člani izvršilnega odbora (za sode
lovanje z vojsko, javno red in varnost, ugotavljanje zlo{inov in škode, gospodarstvo, obnova, promet, trgovina in
industrija, socialno skrbstvo, zdravstvo, prosveta).
Pokrajinski narodnoosvobodilni odbor za Slovensko
Primorje je bil samo z: časni organ ljudske oblasti, ki je
p*tal zaradi vojnega položaja, ker ni bilo mogoče voditi
ptga dela z neposrednimi stiki s posameznimi okrožji. Je
t kot vmesni organ med okrožnimi narodnoosvobodilnimi od°*i in redsedstvom SHOS izvajal v Slovenskem Primorju
««le oblasti in uprave, kot okrožnim narodnoosvobodilnim
Oborom nadrejeni, Predsedstvu SNOS pa podrejeni organ.
^i pri njem so se za posamezne posle ustanovili upravni
^eeki, ki so bili isti kot pri Predsedstvu 31503, razen
**eka za notranje zadeve.

Odsek za gospodarstvo j« imel nalogo, da ob spo*tovanju privatne lastnin* budi Sim veSJo inioiativo in
^ravnava vse gospodarstvo v korist osvobodilnega boja in
gim hitrejše obnove domovino. Z njegovo ustanovitvijo so
ђЦе naöeloma ukinjene pokrajinsko, okrožne, okrajne in
vaške gospodarske komisije, ki so se dotlej ukvarjale s
6iato gpapodarskimi posli, medtem ko so odbori OP segali
bolj na politično stran osvobodilnega dela« Zabela so se
ustanavljati poleti 1943, ko je bila z odlokom IOOP usta*novijena «Osrednja gospodarska komisija pri IOOP**, ki Je
imela nalogo organizirati mrežo gospodarskih organizacij
pri vseh odborih OP ter dobavljati
hrano,m obleko ln tehnič\s
ai material za vse potrebeosvobodilnega boja. Po uetanoЛ
vitvi Jpravne komisije pri IOOP za osvobojeno slovensko o—
zemlje, je postala nekak centralni tehnični tirad,
v' Je
seK/
■
ai 1943 pa je bila ukinjena ln je njene poslcjabsorblral
odsek za gospodarstvo pri uprani komisiji. V Slovenskem
Primorju so okrožne gospodarske komisije nastale po sploš
ni oboroženi vstaji v jeseni 1943 ia dokaj uspešno reSeva
le probleme preskrbe vojske in civilnega prebivalstva. Se■tajile so se na medokrožne gospodarske konference (24.12.
^943» 15*4*1944» 23.10.1944), med katerimi je prva prine»la sklep o popolnem gospodarskem bojkotu okupatorjeve pre»krbe, druga pa eitlep o ustanovitvi Pokrajinsko gospodar
ske komisije za nabave in razdeljevanje z nalogami, dp še
bolj poveže okrožne gospodarske komisije pri oskrbovanju
Vojske in prebivalstva, Ta in pa posamezne obmejne okrož4e kdLmlsije so organizirale tudi zamenjavo in dovoz blaga
sosedne Furlanije in oelo iz Severne Italije,
Težišče nalog gospodarskih komisij pa je prešlo
^ poseben odsek za prehrano, ki je z oddelki za prehra
no vojske, za prehrano civilnega prefeilvastva ln za zuna
njo nabave dobavljal hrano vojski in oivilnemu prebival-

f*vu.
Odsek ш gozdarstvo i« preko svojih gozdarakih stro
kovnjakov vodil upravo državnih in javnih gozdov ter nadzo
roval

privatne gosdeve.

Odsek sa obnovo je ugotavljal potmbe v pogledu ob
nove Slovenskega frimorja, razdeljeval gmotna sredstva sa
obnovo posameznih cbgßktov itd. Velika potreba in smisel sa
»fcupno delo in medsebojno pomoč pri obnovi je te v času
Lojne privedla do ustanovitve ne*, terih sadrug ("Zadruga
vtjnih oškodovancev" v Cepovwnu, "Zadruga sa obnovo" v
l*JKV*hf lokovcu, na Vojskom, "Zidarska sp.draga" v 3p.Tre
bi11 Itd.). HaJveč je bilo obnovljenega v severnoprlaor*kexs okro ju (193 gospodarskih poslopij oziroma 9o stmofsnj že de konoa leta 1944), ki je bilo najmanj izpostavlje
no sovražnikovemu divjanju.
V
tem odseku je bil eprva tudi prometni oddelek, ki
M je v začetku leta 19#$ osamosvojil in sodeloval s ProMtno - tehničnim odsekom Vojne oblasti IX. korpusa ter
skrbel za redni promet, za pr*vos raznega blage, predvsem
hrane is kraja v kraj.

Tudi odsek sa finance j« zaživel samostojneje *ele
prve mesece 1945.leta. Vodil je pobiranje narodnega davka
in drugih obveznih dajatev ter vpisovunje narodnega poso
jila. V pomoč mu je bila primorska podružnica Uenarnega za
roda za Slovenijo, ki je skrbel za osredotočenje in poenoj i t v l janje denamege proaeta in njegovo kontrolo.
Poleg odsekov gospedarakega značaja se bili tudi
**ugl odeeki, ki so se bavili predvsem s humanitarnim,
^iltumoprosvetnia in pravnim delom.

Tako je odsek za socialno skrbstvo skrbel za gmot
ne razmere prebivalstva in tesno sodeloval z Rdečim krijJem Slovenije in odsekom za jBrehrano. Tako je n .pr, sa
mo v severnoprimorskem okrožju preskrbel stanovanja za
približno Šest sto pogorelih družin in delil tudi gmotne
podpore. Gradil je tudi socialne ustanove, n.pr. domove
ga onemogle in za matere v Cerknem itd.
Do ustanovitve odseka za zdravstvo je vsa zdravitvena skrb za civilno prebivalstvo zavisela predvsem od
Sanitetnega odseka Vojne oblasti IX. korpusa, "ole Odsek
za zdravstvo pri PBOO za Slovensko Primorje Je z&čej z na
črtnim zdravstvenim deloaleprebivaletvom. Po okrožjih je
nastavil sanitetne referenta za okrožja, ki so bili vsi
zdravniki, okraji so imeli za svoje sanitetne referente
vsaj bolničarke in majhne ambulante. Glavna skrb, zlasti
na osvobojenem ozemlju je bila poevööuna zatiranju nalez
ljivih bolezni« Medtem^ko sta sprva bolničarje dajali
bolničarski Soli pri Vojni oblasti IX. korpusa tudi za ci
vilno prebivalstvo, pa so od oktobra 1944 dalje bili bol
ničarski tečaji tudi pri posameznih okrožjih. Sanitetni
referent za Zapadnoprimorsko okrožje je bil Italijan dr*
Paolo, ki je imel svoj sedež v Brdih. 3amo decembra 1944
in januarja 1945 je imel Štiri tečaje za bolničarski kader,
cepil 19o otrok, pregledal 3000 Šoloobveznih otrok itd.
Njegova Žena zdravnica je delala v Briškem okraju in ji
je pomagalo osem bolničark in 29 krajevnih sanitetnih re
ferentov*
Eden najpomembnejših odsekov je bil vsekakor ode*k za prosveto, čigar najpomembnejša naloga je bila orga*HzaciJa lastnega partizanskega šolstva, ki se je po svo
jem duhu in metodah razlikovalo od vseh dotedanjih. Parti-

1
депакo šolstvo v Slovenskem Primorju se Je začelo po
jc&pitulacijl Italije, ko ao politični in oblastni orga
ni bili hud boj £roti okupatorjevi taktiki, s katero je
botel v slovenskih predelih uvesti slovenske *ole« Kljub
tem, da bi to bile po dolgih letih zatiranja slovenskega
jezika prve Sole v domačem Jeziku, Jih je osvobodilno gi
banje ne samo bojkotiralo, marveč oelo zapiralo, ker so
po svojem duhu bile okupatorjeve. Rarodno^osvobodilni svet
Ч-Х
ta irimorsko Slovenijo Je že 22«oktobra 1943 naročil narodnoosvobo ilnim odborom, naj po vaseh ustanavljajo par
tizanske lole in poilčejo zanje primerne učitelje, 31,
oktobra pa naj se pri odprtih Šolah postavijo 5 članski
Šolski sveti sestavljeni iz predstavnikov učiteljstva,
/S
etar^ev, terenskega odbora OP, Žena in mladine, (OriglV
aala v Ш 0 . )
Sole so bile najprej ustanovljene na Severnem Pri
morskem, ki je bilo najmanj izpostavljeno sovražnikovim
vpadom» Tako je bilo v rajonu Cerkno že v oktobru 1943
odprtih 15 Sol, kmalu pa so se odprle Sole tudi v drugih
okrožjih in partizansko Šolstvo v Slovenskem Primorju je
•pomladi 1944 v kvantitativnem oziru doseglo svoj vir*ek.
Stanje na dan 1. aprila 1944 je po posameznih okrožjih
Ülo naslednjei
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Seveda pa ee je to število v nekaterih okrožjih do
konca Šolskega leta Se zvijalo» tako da je bilo ob prvi
konferenci okrožnih prosvetnih referentov in lolskih nad
zornikov* ki Je bila 19*- 21* junija 1944 v Gačniku pri
Idriji, Se 34o Šol s 3Ö3 učitelji (98 poklicnih) ter
16.158 učenci (v drugih predelih Slovenije je bilo tarkrat 121 osnovnih in ena melčanska Sola ter štirje sred
nješolski tečaji).
V
Slovenskem Primorju Je bilo tudi px'eko sto ve
černih tečajev za odrasle» ki v mladosti niso mogli obi
skovati slovenskih osnovnih 3ol«
Novo Šolsko leto 1944/1945 Je prineslo vreto no-

fih okolnosti, ki so znižale število lol in zviSale ka ^ovoat pouka. Od pomladi 1944 se je stalno večalo Stevijo sovražnih postojank, najprej domobranskih in falističло-republikanskih, nato nemških vojačkih in policijskih
in končno četničkih ter nedičevskih* 8 tem je seveda ody»dla cela vrsta partizanskih Sol, ali pa so se spremeni
le v tajne večerne tečaje* Skupno je v Slovenskem Primor
ju začelo z novim Šolskim letom pouk 231 Sol (v severno—
primorskem okrožju 62, zapadnoprlmorskem 58, srednjeprimorskem 79 la
južnoprimorskem 32), pa Se od teh jih je
bilo do aprila 1945 nekaj ukinjenih (v srednjeprimorskem
okrožju 37, v zapadnoprlmorskem. 4 Itd.). Beneška Sloveni
ja pa je ravno v tem času dobila prve partizanske lole
s slovenskim in Italijanskim učnim jezikom.
Kakovost pouka pa se je v novem Šolskem letu vi
soko dvignila. Učiteljski kader je imel že izkušnje enoletnega praktičnega dela, ki so jih dopolnjevali 3e ras
ni učiteljski tečaji, ki so bili namenjeni predvsem po
možnemu učnemu osebju. Prvi tak tečaj za vse Slovensko
Primorje je bil julija 1944 s 24» drugi pa avgusta s 44
tečajniki. Poleg teh so bili Se tečaji v posameznih okrož
jih. ‘
Dalje so bili jbt na razpolago prvi partizanski uÄeftlki, redno so izhajala učiteljska stanovska glasila itd.,
pa tudi «motna pomoč narodnoosvobodilnih odborov je bila
Večja, saj so pri njih bili oddelki za osnovno lolstvo,
ki so skrbeli izključno za osnovne lole. (Xoročila Pro~
svetnega odseka pri POOF za Slovensko Primorje lo.4.,
I3.5. in 28.7.1944 v arhivu Slovenskega falskega muze
ja* poročilo okrožnega Sol* nadzornika za severnopri
morsko okrožje 17*2.1945» poročila okrož* Sol* nadz* sa
*apadnoprimorsko okržje 28*10,1944, 31*1* la 4*4*1945»

Kmet* Šolstvo v sreunj(»primors«iem okrožju med na
rodno osvobodilnim bojem - rokopis v АШГО in poročilo
Silva

ofcrož. Sol. nada. sa južnoprimoreko okrožje 26.lo.1944).
Odsek za sodstvo pri PHOi?za Slovensko Primorje je
nadzoroval delo civilnega sodstva, ki je bilo ustanovije po z odlokom Predsedstva 3H0S o začasni ureditvi ljudgkih sodišč in ljudskih sodnikih z dne 3.septembra 1944.
potlej so namreč obstajala le vojaška sodišča^ fci so v
določenih primerih sodila tudi civilnemu prebivalstvu,
medtem^ko ao imeli narodnoosvobodilni odbori, oziroma
terenski odbori OF pravico razsojati v sporih, ki jih
etranke sporazumno predložijo v rtSitev. Odlok pa je
ustanovil ljudska sodišča in sicer okrajno, okrožno»
višje in vrhovno sodišče, ki so pristojna za vse civil
ne zadeve in one kazenske, za katere niso pristojna vo
jaška kazenska sodišča. Podrobno je tudi določil svoj
stvo sodnika in načela» namreč volilnost» zbornost in
aeodvisnot. Iako so bili okrajni in okrožni ljudski sod
niki izvoljeni na okrajnih in okrožnih narodnoosvobodil
nih skupščinah ln sicer za vsako sodišče po Sest sodni
kov _ laikov. Okrajna in okrožna narodna sodišča so sodi
la v senatih treh sodnikov» od katerih je eden nastopal
kot predsednik, ki je pri okrožnih narodnih sodiščih mo
tal biti izšolan pravnik. Tudi Člani Višjega narodnega so
dišča za Slovensko Primorje so bili izvoljeni na okrožUh narodnoosvobodilnih skupščinah, sodili so v s natu
Petih sodnikov, od katerih sta bila predsednik In dva
•odnika izšolana pravnika. Odlok je tudi določil pristoj
nost posaneznih sodišč, način poslovanja in odgovornost
ljudskih sodnikov za kršenje načela nepristranosti. Ta
^■tem je ostal v veljavi do avgusta 1945» ko je začas* ljudska skupščina v Beogradu sprejela Zakon o uredi-

tvi ljudskih. sodišč. (Puderi, Dokumenti str. 2C4-211j
*nuderl, Zgodovina ljudske oblasti, Ljubljana 195o,
0tr. 352 do 356).
V
tem času se je tudi nekoliko spremenila vloga
javnega tožilstva. Ustanova Ölavriega javnega tožilstva
pri Predsedstvu 3N0S je bila osnovana 12«marca 1944 z
4'
nalogo nadzorovati "Izpolnjevanje zakonov odnosno odlo
kov z zalson;,ko močjo s strani vseh organov izvrlnih oblaiti, ki jih postavljajo SHOS, njegovo Predsedstvo, okrož
ne in okrajne narodnoosvobodilne skupščine* odnosno nji
hovi izvršni odbori" itd. Imel je pravico postavljati
okrome javne tožilce in pa javne tožilce pri vojaških
iodilčih. Po odredbi Vrhovnega ^taba KOV in POJ o vojaIkem sodstvu iz maja 1944, ki se je v Sloveniji začela
izvajati tele avgusta 1944, je bil ukinjen položaj jav
nih tožilcev v vojski in odtlej so javni tožilci le pre
verjali skladnost ukrepov organov ljudske oblasti z ob
stoječimi predpisi, za kar so jim ti morali dati na vpo
gled odloke, odredbe, pravilnike itd. Predhodna konzul
tacija ali odobritev nista bili obvezni, izvajanje ukre
pa v primeru neskladnosti s predpisi ni bilo zaustavlje
no neposredno s strani javnega tožilca, marveč s strani
nadrejenega oblastnega organa, na katerega se je javni tožilev pritožil. (Žnuderl, Dokumenti, stran 157 do 158).
podtem, ko je javno tožilstvo preverjalo skladnost ukre
pov ljudske oblasti z obstoječimi predpisi, je organi
zacijsko izgradnjo ljudske oblasti neposredno vodil Odsek
Za izgradnjo narodne oblasti pri PNQO za Slovensko Primor
je, ki se je osnoval zelo pozno - ele konec leta 1944«
^red njim je to nalogo imela posebna ekipa, ki jo je Prediedstvo SNOS poslalo v jeseni 1344 v Slovensko Primorje ,
da v organizacijskem in idejnem oziru vodi volitve narod-

noosvobođilnih odborov.Odsek je za Šolanj« odbornikov pri
rejal posebne upravtio-politiöne tečaje.
Poleg omenjenih odsekov sta bili pri PNNO se Slo
vensko Primorje le Komisija za ugotavljanje zločinov oku
patorjev in njihovih pomagačev in Komisija za upravo na
rodne imovine, Prva je na osnovi deklaracije moskovske
konference is oktobra 1943 zbirala prijave o zločinih
in njih povzročiteljih, da bi oškodovani, žrtve ali njih
•vojoi dobili zadoščenje za krivice, kl so jim bile stor
jene v materi jalnem in moralnem pogledu. Druga je skrbela
za vdihovanje in smotrno gospodarsko izkoriščanje bivše
italijanske državne in samoupravne imovine na ozemlju Slo
venskega Primorja, razlaščene imovine ter imovine zaple
njene pripadnikom okupatorskih držav in domačim izdajal
cem in končno opuščene imovine, ki je bila trenutno brez
posestnika, oziroma oskrbnika.
Oboroženi organ ljudske oblasti je bila Narodna
zaščita. Ustanovljena je bila dctobra 1941 kot sestavni
del slovenske narodno osvobodilne Vojske za obrambo slo
vanskega ljudstva pred nasiljem okupatorjev, Njena nalo
ga je bila preprečevati aretacije, rekvizicije živeža
in živine, preseljevanje Slovencev in naseljevanje tuj
cev, požiganje slovenskih vasi in vsa druga nasilna de
janja proti slovenskemu ljudstvu, (Sklep IOOF in Povelj
stva slovenskih narodnoosvobodilnih partizanskih čet
Slovenski poročevalec, 17.lo.1941.) Enote Narodne zašči
te so bile v letu 1941 razširjene posebno v Ljubljane in
»o že januarja 1942 dobile svoj pravilnik, Z razmahom
osvobodilnega gibanja v Slovenskem irimorju v začetku
*943 leta so desetine, vodi in čete Narodne zaščite že v
**eh okrožjih, med katerimi je prednjačilo |eriško okrož-

j*. Člani teh enot pa eo se navadno za tem vključevali v
?erativne enote narodnoosvobodilne vojske.
Poseben razmah Ja doživela Narodna zaičita ob kapiciji Italije, ko je Pokrajinski komitet KF5 za Sio
nsko Primorje» naročil svojim okrožnim komitejem, naj
takoj ustanove organizacijo Narodne zaužite, v katero naj
pritegnejo vse odraslo moško, pa tudi Jensko prebivalstvo
1д dalje tMNarodnajza1čita naj ee oboroži z orožjem, ki ga
odmetavajo italijanski vojaki in ga s pogajanji od njih
dobite. NZ mora biti formirana v vode in Sete ter imeti
■Ipandante in politične komisarje. NZ naj zastraži vasi,
patruljirala po rajonu in po možnosti zasede kolodvore,
občine, pošte itd. Če je na ozemlju še nemška vojaka, naj
NZ sodeluje s partizani, ali pa samostojno nastopa proti
Nemcem..." (PK KPS za Slovensko Primorje, 8*9.1943 v AMNO).
H'
^
T splošni oboroženi vstaji je tako ob Številnih novojnarstiih partizanskih enotah nastalo mnogo enot Narodne za551te, ki so razoroževale italijansko vojsko in zastraille posamezne objekte, sredi septembra 1943 pa se po na
vodilih Pokrajinskega komiteja KPS za Slovensko Primorje
Jučile v enote narodnoosvobodilne vojske. Pri narodno
obodilnih odborih ali odborih OF so ostali le za opetivno vojsko nesposobni ali starejši moški.
Nov razvoj Je Narodna zaščita doživela v letu 1944»
Je Predsedstvo 3N03 1. marca 1944 izdalo"odlok o ured
bi ln organizaciji Narodne zaščite", ki je pri organih
Sudske oblasti vzpostavil Narodno zaščito"» nalogo va
lovati prebivalstvo in njegovo imovino pred kriminalnimi
pUmenti ter njihovimi dejanji ter zaščititi javni red."
r*l krajevnih narodnoosvobodilnih odborih so ae ustanovila
n'ajevna poveljstva Narodne zaščite, pri okrajnih okrajna

načelstva, pri okrožnih okrolna načelstva, ki so bila po
drejena istočasno ustanovljenim okrožnim izpostavam Odse
ka as notranje zadeve pri Predsedstvu SNOS. V začetku sep
tembra 1944 so bile okrožne izpostave ukinjene in ustanov
ljeno pokrajinsko načelstvo Narodne aaSŽSite za Slovensko
primorje, odgovorno Predsedstvu INOO za Slovensko Primor
je in Poveljstvu Narodne zaSčite za Slovenijo pri Odse
ku za notranje zadeve pri Predsedstvu SHOS (Žnuderl, Do
kumenti, str* 154, 155.) Tako organizirana Rarodna zaSčita je postala redni oboroženi organ ljudske oblasti in na
ta način segla v vse predele Slovenskega Primorja, tudi v
BeneSko Slovenijo in зе po osvoboditvi preimenovala v Ljud
sko milico»
Narodnoosvobodilno gibanje je Že v prvem letu osvo
bodilnega boja ustvarilo posebno organizacijo za boj pro
ti sovražnim vohunom in domačim izdajalcem. Imenovala se
Je Varnostno- obveščevalna služba (VOS), ki je bila neposredno podrejena Centralnemu komitetju KPS. Majhne sku
pine VOS, sestavljene iz najpredrznejSih in revoluciji
do kraja predanih mladincev, »o delale predvsem tam, kjer
saradi premoči okupatorjevih sil niso mogle operirati
večje enote osvobodilne vojske in kjer so bila važna so
vražnikova srediSča. Tako je bila VOS v prvem letu osvobo
dilnega boja v glavnem omejena na Ljubljano, kjer se je
odlikovala z nizom uspelih akcij, predvsem pri zbiranju
pomembnih vesti, uničevanju domačih izdajalcev, reševanju
Slanov OP in KPS iz okupatorjevih krempljev itd. Po teh
kogatih izkušnjah dela v Ljubljani, se je VOS v drugem
Utu osvobodilnega boja razširila tudi na druge predele
t Sloveniji, predvsem na Ljubljansko pokrajino, V tem
**su je bila tudi dokončne organizirana, ko so po okrož
jih bile okrožne komisije VOS, podrejenä^pokrajinskim

jcomisijam v pokrajinah, le te pa Centralni komisiji VOS
pri CK KPS. Po kapitulaciji Italije je nastal» na Do
lenjskem prva vojaška enota Varnostno-obveščevalne služ
be - Bataljon VOS.
V
Slovenskem Primorju ao se prve skupine VOS po
javile Sele pspomladi 1943* ko se je saöcla snovati tudi
Pokrajinska komisija VOS sa Slovensko Primorje, katere
elnik je poleti 1943 postal «iro Pero - Maks. Pravi
razmah pa je dosegla Sele po splošni ljudski vstaji, ko
so bile v okrožjih dokoöno ustanovljene okrožne komisi
je VOS, vsaka s svojo organizirano vojaško skupino, ki
9S je navadno imenovala bataljon. V Beneški Sloveniji
je okrožna komisija VOS z&Sela delati sredi novembra
1943* njena oborožena enota je Štela okrog 30 ljudi in je
izvajala tudi vojaške akcije, 18. februarja 1944 pa je imela skupaj s Kosovelovo brigado boje z Remci pri Sred
njem, kjer je izgubila 5 borcev (poročili OK VOS za Bene
ško Slovenijo, 26.11.1943 in 24.2.1944).
Prvo zasedanje Slovenskega narodno osvobodilnega
sveta v Črnomlju je 19« februarja 1944 izreklo "celotai VOS priznanje za njeno triletno borbo proti
ioni* in jo zaradi dejstva» da so narodni izdajalci vse
bolj iz ubijali korenine med slovenskim narodom ukinilo
kot posebno organizacijo s posebnimi, izrednimi poobla
stili za boj proti peti koloni te* doložilo, da se posa
mezni še naprej potrebni organi dotedanje VOS podredijo
Odseku za notranje zadeve pri Predsedstvu 3K0S. (Žnuderl,
Hkumenti, str, 143*) Le ta je 1* «arca 1944 dobil za
Potrebe oboroženega boja proti peti kolini poeebno vo
jaško silo - Vojsko državne varnosti (VDV), ki je bila
t vojaško disciplinskem pogledu eeetavni del narodno
°8vobodilne vojske* a je imela svoje lastno Poveljstvo

yojske državne vernosti za Slovenijo. ( 'nuderl, Dokumenti,
itr. 154)* To Je razpolagolo a tremi brigadami VDV. Med
tem» ko Je bila prej VOS organizirana v majhnih samostoj

nih skupinah, Je bila VDV organizirana

f čete,

trdno po vojaško

bataljone in brigad«•

V
Slovenskem Primorju severno od železnice Trst Postojna in na Gorenjskem, se Je aprila 1944 ustanovi
la II. brigada V V. Skupine, oziroma bataljoni treh so
sednih okrožij so ee združile v bataljon* Tako je nasta
lo pet bataljonov, izmed! •katerih
Je1 bil
I* pokretni
bata;■• '; .
. 1: . '■- ; . t•
ljon in se je gibal po potrebi po vsem ozemlju Frimorske
in Gorenjske, II« je bil r Brdih, v Benečiji in na Tolainskem, III. na Banjiki planoti in v Trnovskem gozdu,
IV. na Krasu in v Vipavski dolini in V. na Gorenjskem.
(Poročila sekretarja KPS II. brigade VDV 8.in 16.4. ter
2. in 18.5«1944 v AKNO«) V enem letu je brigada e svojimi
bataljoni izvedla 622 akcij, izmed katerih je bila večina
Izvedenih v bližini sovražnikovih postojank, ali pa celo
r njih.
Sredi avgusta 1944 ae je VDV preimenovala v Korpus
narodne obrambe Jugoslavije (OOJ), Poveljstvo VDV za Slo
venijo pa v Itab I. Slovenske divizije KNOJ, To preimeno
vanje pa je bilo izvedeno lele v začetku decembra 1944»
Ш je tudi II. brigada KROJ dobila nalogo, naj osredo
toči svoje bataljone. (Odredba Štaba I« slovenske divi
zije KKOJ, 3.12.1944 v m )
Brigada je odslej bila
*•8 zbrana in Je Že v deoemberski sovražni ofenzivi na po
bočju Lokovec odbijala sovražnikove napade. Tedaj Je n*~
^&j borcev iz III* bataljona uničilo avto polkovnika Co**lla s posadko vred* Zajela jo je tudi spomladanska so^ažna ofenziva konec marca 1945t po &J1 Pa j® krenila čez

yipavsko dolino in Kras proti Trstu, kjer je sodelovala
^ bojih za njegovo osvoboditev. (Primorske brigade, Ljub
lana 1953» str. 77*)

Belo, ljudske, oblaatl T Jlorenalcem Primorju od ja.odo osvoboditve - Delo organov ljudske oblasti se
je poleg nalog, ki so jih Imeli posamezni omenjeni odseki,
od jeseni 1944 razvijalo v glavnem v treh smereh* v splošni mobilizaciji vseh živih in gmotnih sredstev za izbojetanje končne zmage, v utrjevanju organov ljudske oblasti
la njihovi pripravi za dokončni prevzem upravnih poslov
v doslej okupiranih predelih.
Predsedstvo SHOS je 25* novembra 1944 izdalo poziv
sa splošno mobilizacijo vseh za orožje sposobnih moäklh
od 17* do 5o. leta starosti« Ta mobilizacija je zajela
tudi vse izvoljene odbornike narodno-esvobodilnih odborov
la odborov OP ter vse člane odsekov in drugih ustanov pri
liarcdnoosvobodilnih odborih in odborih OP. Od mobilizacije
bo bili poleg nekaterih določenih osrednjih organov osvo
bodilnega gibanja v pokrajinah izvzeti 5e okrožni Salopki
nadzornik, predsednik okrožnega narodnega sodišča in okro-*»
ni javni tožileo.
Mobilizacija, ki je bila tako izvedena konec leta
1944 ih v začetku 1945 j« ▼ večini primerov uspela zelo
äobro, v precej krajih celo loo^. Ker je zajela večino
•dbornikov narodnoosvobodilnih odborov so bile razpisane
nadomestne volitve v krajevne in okrajne narodno osvobodil
ne odbore. Najprej so se začele v Severnoprimorskem okrož
ju, ki jih je razpisalo Že konec septembra 1944* nekaj po
seje pa tudi v drugih okrožjih, v zapadnoprimorskem n,pr.
februarja in v začetku area 1945* Tako so pozimi 1944/45

fborl volilcev * dviga»Jera rok volili odbornike na že prej
j,*pr anjena odbornllka mesta in namestniko vpoklicanih od»rnikov.
Ob bližajoči se — gt. je bilo 9t vse pripravljeno
%% prevzem upravnih poslov. Predsedstvo SROS in Olavni *tab
ЈГОТ in P03 ata se dogovorila za sodelovanje med organi ljud
ske oblasti in vojaškimi enotami pri dokončni osvoboditvi
ovenske zemlje. Tako eo res delavci v podjetjih in tomah organizirani v F takoj prevzeli podjetja in tovar
ne v svoje varstvo in Jih zavarovali pred morebitni« uni
čenjem. Narodna za961ta pa Je zavarovala vse javne ustano
ve in objekt« in poskrbela gfc red in javno varnost na osvo
bojenem ozemlju. Narodnoosvobodilni odbori ao izdajali pr
ve odredbe, ki eo zdaj segle v sleherni kraj in mssta, voj•ka pa je čistila zadnje ostanke sovražnika« ki se niso ho
teli predati.

Politični boj Primorskih Slovencev za novo Jogoslavi■
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Polet osvobodilnega fjbanjp. pozno poleti in Jeseni
1944 - Poletje in jesen 1944 pomenita polet osvobodilne
ga gibanja v Slovenskem Primorja. Ta je visok posebno v juli
ja, ko eo neposredne volitve osnovnih organov ljudske ob
lasti v največjem razmahu, ko tečejo priprave na tretjo po|kraJinsko partijsko konferenco in ko se na terenu izvaja
Popularizacija sporazuma Tito - ^ubaSič. ? avgustu je po
let malo upadel9 ker Je sovražnik konec julija in v za
detku avgusta izvedel tri tedne trajajočo ofenzivo» ki j«
Pcv:.i
ročila pr« ceјЧпје izgube na ob«h straneh, vendar pa
k ™ dl nje niso prenehal« volitve v organ« ljudske oblasti.
Septembra Je polet doseg«! svoj vilek v močni vojaSki o-

fenzivi IX. korpusa in v velikih množičnih manifestaci
jah primorskega ljudstva, ki so Jim zunanji politični
dogodki, uspehi antihltlsrJevške koalicije dajali še poptben ton.
Osnovni ton vsemu političnem# življenju v Slove»licem Primorju v Jeseni 1944 so dajale &e vedno volitve v
ovne organe ljudske oblasti ln pa sesedanje okrajnih
odnoosvobodllnlh skupščin ter končno še ustanovitev
aJinskega narodnoosvobodilnega odbora za Slovensko
I
}
. ■
imorje. Poleg tega Je primorsko ljudstvo svečano prek
ovalo tri velike obletnice. Najprej Je 6. septembra
ovalo Štirinajsto obletnico bazoviških žrtev, o ka
teri Je FOOF za Slovensko Primorje zapisal v svoji okrož
nici 19* avgusta 1944* "Pomen Bazovice Je v tem, da j«
prelomnica v primorski zgodovini. Pomenja odločilni pre
obrat v nafiinu na-Se borbe. Bidovec, Marušič, HiloŠ in Ver
čič, ki so 6. septembra 1930 padli kot zavestne i?rtve,
eo nas naučili, da Je treba za svobodo naroda Žrtvovati
tudi življenje ..." Kato je praznovalo kar dve obletnici
U preteklega leta. 8. septembra je praznovalo obletnico
kapitulacije Ita ije, kateri je sledila splošna oboroževstaja, 16. septembra pa obletnico priključitve SlovenN g a Primorja k Združeni Sloveniji v federativni Jugoslapji, kar je bila posledica splošne oborožene vstaje in
M-goletna želja primorskega ljudstva. Kakor pred letom
ki na osvobojenem ozemlju, tako je zdaj ob okupatorje
vi postojankah in celo v njih sumih izvajalo volitve v
'Sane ljudske oblasti, prirejalo mitinge, zborovanja in
Stanke, prižigalo kresove itd.
15. septembra 1944 pa Je bil dan posebnega pomeVrhovni komandant Narodnoosvobodilne vojske Jugoslaie maršal Tito ga je namreč po sklenjenem sporazumu

'ubaHčera določil kot skrajni role za prehod domobrp.njjcih zapeljancev na stran narodnoosvobodilnega gibanja,
f Slovenskem Гrimorju je bila zato Izvedena močna pro
pagandna akcija, v krteri ae je pokazala zlasti mladina,
vendar je le manjši del domobrancev epregledal, medtem
]co je večji del ostal Še dalje na strani okupatorja.
feČji uspeh je bil dose?en le v zapudnoprimorskem okrož^
ju» o Čemer je Oblastni komite KPS za Slovensko rimorje
28. septembra 1944 poroöal Centralnemu komiteju KIS*
"V zapadnem okrožju je politični aktiv vzel *15. septem
ber" dovolj rečno in storil vse, da čim bolj pospeši raz
kroj domobranstva. Vpliv je bil tako silen, da so mu pod
legli tudi italijanski in hrvatski hlapel fašizma, v ko
likor so se nahajali v postojankah gornje Soške doline.
0

Zanimiva pa je pri tem ugotovitev, da so "kranjski švabotaranoi" iskali zvez s četniki, dočim so se domačini jav
ljali v NOV". Prav tako je tudi 32. vojaško pokrajinsko
poveljstvo v Gorici <32° Comando militare provinciale)
15. septembra poročalo, da je "pobegnilo k bandam 150
bersaljerov iz polka "Ttgliamento" v ilavah in nekaj vo
jakov iz Bataljona "Mussolini",
Isti dan je imel maršal Tito govor na proslavi ob
letnice Z. dalmatinske brigade, v katerem je med drugim
äijalj "Naši narodi se bore za svojo svobodo, za svojo
Btodvisnost, za boljšo in srečnejgo bodočnost. Toda prav
teko se bore tudi sa osvoboditev tistih naših bratov,ki
*0 desetletja vzdihovali pod tujim jarmom. S tem bojem
«jo biti in bodo osvobojeni naši bratje v Istri, v
venskem Primorju in no Koroškem* In živeli bodo svobods svojimi brati v novi domovini* To je Želja vseh nas
^ tudi njihova želja* Tujega nočemo, a svojega ne damo!"

To geslo je takoj nalio odmev pri ljudskih ranoSicPh in Slovensko Primorje je dobesedno «avalovalo od nav1ju^enja. V Trstu pa je pomenilo oelo plebiscit, saj se
j« prebivalstvo na Številnih sestankih množičnih organi
zacij iereklo «a demokratično Jugoslavijo in na tem sta
lišču vatrajalo ves čas osvobodilnega boja. Okrožni od
bor OP «a Trst je kmalu poslal maršalu Titu sledečo zah
valno brzojavkot
"TovariS aarSal! - Okrožni odbor Of v Trstu v ime
nu vseh Tržaških Slovencev navdušeno pozdravlja TaS govor
ob drugi obletnici I. Dalmatinska brigade, v tem govoru
ste izrekli jasne in določne besede o Slovenskem Primorju,
Istri in Koroški. Srečni smo, ker vemo, da veljajo te be
sede tudi za Trst, kajti Slovensko Primorje ne more biti
brez Trsta in Trst ne more živeti brez Slovenskega Primor
ja*.•
S

posebno poSto Vam pošiljamo tovari5 marSal, zah-

S i ™ pozdrave 28 okrajnih ln 154 terenskih odborov OP,
SPZŽ, ZSM v Trstu.
Z radostjo vam sporočamo tudi pozdrave mnogih
tiaočev Tržaških Italijanov, ki iskreno in najtesneje
sodelujejo z nami 31ovenel v narodno osvobodilni borbi
ln ki prav tako Sele svobodni Trst v Titovi Jugoslavi
ji,"
V Trstu je res v tem času bilo raebito sodelova
lo med slovenskim in italijanskim osvobodilnim giba*--- ttjem in Trst je v tem času doživljal višek osvobodilne
ga poleta.
£nak polet je v jeseni 1944 doživljalo osvobodil
no gibanje v BeneSki Sloveniji. Ta ee je po reorganlsaA-

n

n

ji razdelila v vzhodnoJ bene3ki ln zapadno beneški okraj,
jfi sta spadala v novo |ustanovi Jeno aapadnoprimorsko o—
jtrožje, V njem so organizacijo izvedli na seji okrož
nega komiteja KPS od 3o.Julija do 3» avgusta, kjer je
lil sestavljen okrožni komite KPS s sekretarjem Perdom
jpavanjo in okrajni komiteji KPS za vseh sedem okrajev
ter na seji okrožnega odbora OP 2,avgusta v Nožnem,
kjer je bil sestavljen okrožni odbor OP s predsednikom
gdom Ferjančičem - Tarasom ln določeni okrajni odbori
OF.
Za tem je bila 6. avgusta 1944 reorganizacijska
l»ja okrajnih komitejev KPS aa vzhodno ben*8ki in zapad/Л
noIbeneški okraj, kjer so razpravljali o političnih, razBeraii v obeh novih okrajih in podrobnejše določili seitav okrajnih komitejev KPS in okrajnih odborov OP. Tako
so odslej 11 članski okrajni odbor OP za Vzhodno Beneči
jo sestavljali predsednik Evgen Bajt, tajnik Stefan Kraj
nik* referent za finance Jožef Boninl, za gospodarstvo
ila Terkuč, aa socialno skrbstvo Zvonko Jeroucčič, za
pagando Božalija Križnič itd. V okrajni odbor OP so
№1511 predvsem val člani okrajnega komiteja KPS, ki ga

t

i* vodil sekretar ~tefan Krajnik. Med najpi;membneJSimi
•klopi seje je bil tuđi sklep o uvedbi večernih tegaJev
h ustanovitvi lole v Klodiču ter o popularizaciji I* BeИке čete. Sklenjeno je bilo, da bo v nedeljo 13. avgu•te popoldne zborovanje aktivistov v Klodiču, kar se je
•* izvedlo ob udeležbi okoli 4o aktivistov.
Že v avgustu je bilo v Vzhodni Benečiji sedem ai^gov, ki so jih organizirali okrajni forumi s pomočjo
MtoŠke 3e^e in Igralske skupine IX, korpusa. (6. v G*
^41 ju, 1^ v üevlci ilariji na Krasu, 2o v Bordonih, 27
varJu ln Podrogu, 26 v Ožnjah in 3o v Praprotnem),

©

Po prvi redči seji okrade« odbora OF v začetku
Lpptem&ra bo ae začele resne priprave na volitve v kra
jevne narodnoosvobodilne odbora» o čeaer Je okrajni od
bor ÖF poročal 8. septembra 1944a Glade volitev v okraju
^hođna Benečija smo ukrenili sledeče. Postavili smo okraj
no volilno komisijo... Volitve bomo iavedli najprej v naj
boljših vaseh i Klodič - Lesa, Gor. Brce - T>ol« Brce, Pla
vac — Kanalao, Topolovo - Kras, Lasa — Crt^ki, Trudno „ Ačno Brdo* Trinki - Lodaj, Podloka - Hostne, Kersa, KraK r , Oborfie." čas daaet dni, t«j» 18. septembra pa je zopet
poročal*"Propagando sa volitve vrnimo povsod, na seetankih
ln posamezno od osebe do osebe, Imeli smo tudi tri večja
altinge, skupno s Itaboa III. bataljona. Udeležba prebiv&litva je bila preče jšnja..." 26. septembra ja bila v KlodiH konfer nca aktivistov, ki ja obravnavala predvsem kon
kretne naloga (volitve, tekmovanje in mobilizacijo )in re
organizirala okrajni odbor OP, katerega predsednik je po
stal Anton ObiSČek. lahko je £e tudi analizirala prve vo
litve v Oborčah 24* septembra. Te so bile nato Še v ovodnjah,
y Zg, in Sp, J3r6ah in v Strmcu. Pri njih izvajanju je aktiv
no sodelovala tadi Igralska skupina II, korpusa, ki je bila
f
c
etretjič na turneji v beneški Sloveniji in takrat izvedla

6 mitingov po gorskih vaseh Benetke Slovenije, zlasti pod
Kat&jurjea in Kolovratom.
Volitve v Beneški Sloveniji so povzročile močno reak
cijo pri Šovinistično usmerjenih Italijanih, predvsem pri oBopovoih. Ti na eni strani niso uo^i razumeti eno osnov
nih izkušenj jugoslovanskega osvobodilnega gibanja, da bi
bil osvobodilni boj brez odborov OF, oziroma narodnoosvo
bodilnih odborov, kakor riba brez voda, na drugi strani pa
•o bili Šovinistično navdahnjeni proti jugoslovanskemu
ttvobodilnemu gibanju in te izkušnje niti ne bi hoteli
Hzuaeti. Toko so nasprotovali ustanav-

Јјзпји tiranskih odborov OF» krajevnih narodnoosvobodil
nii odborov, gospodarskih komisij itd., posebej pa Se
Izvajanju volitev in ko eo nekateri občinski tejniki bi
li pripravljeni napraviti volilne imenike, so jim to enoitavno prepovedali. Ko ao ee stvari začele zaostrovati,
Oblastni komite KPS za Slovensko Primorje svetoval
*na1im organizacijam, naj se izogibljejo sporov, istočas
no pa sproti razkrlnkujejo elemente, ki pod firmo demo
kratičnosti počenjajo neodgovorne stvari po terenu." (Po
ročilo Oblastnega komiteja KPS, 26.9,1944.)
Toda kljub v&enu je okrajneinu odboru CF vseeno uspelo
izve3ti volitve štirih krajevnih narodnoosvobodilnih odborov
§M povečati 1tevilo terenskih odborov OF od 2© na 28. Tako
(fij)
•o bili tričlanski odbori v Skrutu - tfšnje, Pečnjah, Hostah,
Matajurju, Podgori in AJ&i, Štiričlanski v Sevcah, Gor. ln
Dol. Brcah, Sovodnjah» črnici in Strmcu, petčlanski v KLinlih, Gnidovci, Dol.Trbilu, Podutani, Ježci, USenju in Čeli,
Šestčlanski v Bodavži - Xovaöevici, tfteni, Gor. Trbilu, Gr»ku - Lesi» Kirsi » Tajah in M^cih, sedemčlanski v Topolovem
in Oborčah in osemčlanski v Hraštovju. V vseh odborih je
Mio tudi 28 žensk. Po srede oktobra 1944 je število te m
C m
fgnokih odborov Oi naraslo že če* J2. ftekaj sestankov s
Prebivalstvom je imela tudi komanda mesta lulfero, ki je
V začetku oktobra ustanovila pet terenskih odborov CIP
(Brce, öovodnje, Podbmaa, 1*1je in Podbonesec ) . Nekaj
lih je bilo ustanovljenih tudi v novembru, o čemer je
Poročal okrajni odbor OP 16. novembrai " Od zadnje seje so
i postavljeni trije odbori Osvobodilne fronte in to v
ii Fiatao, Gor. in lol. Brdo, trije odbox*i SKOJ — a v
i Polje, Sovodnje in Braas. Trdila se Je proslava
obrske revolucije skupaj z Beškim bataljonom.

у-ta naiaen ao bili organizirani iireaovi in 3 listkovna
cij» in ena napisna akcija..."
Narodna zaščita ae je v tem okraja zadela usta
navljati že jolija 194-4» dokler ni decembra istega leta
eb«egala Že 14 krajevnih poveljstev s 73 možmi. Avgusta
pa se je po zgledu na ostale okraje ustanovila tudi o-

eseni 1944 doživljali tudi mla______ _________ ja, aaj je bilo ustanovljenih
l8 odborov Zveze slovenske mladine z okrog 15o Člani in
3 aktivi Zveze komunistične mlauine z U člani ter 15 od
borov Slovenske protifašistične Seneke zveze.
Ves ta polet osvobodilnega gibanja v Vzhodni Bene81ji ja zvezan з tekmormjam zmage in ko je IV, konferenca
aktivistov vzhodno-beneškega okraja 24.oktobra pregledala
uspehe tekmovanja, je ugotovila, da je bilo izvedenih 12o
Mitingov in %lr*lh sestankov, oostavl .Ionih 2o odborov CF,
9 odborov A i n 18 odborov ZSK, izvedeni 2 listkovni ak
ciji, zažganih 4o kresov, organiziranih 16 čitalnic in 11
psvskih zborov, 4 dramske predstave, nabranih 43.000 lir
posojila svobode itd, (Poročilo ÖOOP Vzhodne Benečije
28.10.1944.)
Tako je osvobodilno gibanje v BaneSki Sloveniji
v jeseni 1944 doseglo takšno stopnjo, da je lahko začelo
t ukinitvijo zadnjih ostankov faSistiönega in okupatorske
ga rečima na osvobojenem ali kontroliranem ozemlju, to se
Pravi Sol In občin. To ja pomenilo zaključek onega prooa•a, ki se je začel v jaaanl 1943 v drugih predelih SloBt&akega fhrimorja, ko je osvobodilno gibanja proglasilo
bojkot vsega okupatorjevega pa naj si je to bilo Se tako
'slovensko” pobarvano.

Okrajni odbor OF za Vzhodno Benečijo je najprej u—
jtinil osnovne lole, ki jih je vzdrževala republikansko-fa
šistična, oziroma okupatorska oblast. Pouk na teh Šolah
je bil Se v starem duhu z istiAi učbeniki kot pred kapiacijo Italije, seveda modificiran na nove razmere, i~
»ti so bili tudi učitelji, ki jih je nadzoroval nadzornik
iz Čedada. Že 1, oktobra 1344 je bil izdan razglas, s katerim "Okrajni odbor 01 za Vzhodno Benečijo kot najviSJi
dstavnik narodne oblasti opozarja vse učiteljstvo, nad
etaviJeno od £aSističnih oblasti, da mu je prepovedan
vstop v Šolska poslopja na ozemlJu Vaho<t*o Benečije.,.*
5 tem ukrepom so soglašali vsi nadrejeni oblaatni organi
v Slovenskem Primorju. Pokrajinski odbor OP za Slovensko
Primorje je 18. oktobra £isal Okrožnemu odboru OP za Zaiftđno Primorskoj "Prejeli smo valle,poročilo o Soletvu v
Slovenski Benečiji skupaj z raaglasom, ki ga Je v pogledu
učiteljstva nastavljenega od Šolskega nadzornika v Čedadu,
izdal Okrajni odbor OP za Vzhodno Benečijo. Odobravamo
raK9 stališče v tem pogledu. Svetujemo vam, da domače uSiteljstvo pomirite s zagotowilom, da nihče od njih ne
bo izseljen in da bo vsakteri izmed njih lahko naSel aaelužka v svoji ožji domovini. Sicer pa tako jasno in od
ločno kot doslej postavljajte to vpra,Sanje."
Da ta ukrep ni bil storjen zato, ker bi bile te
lole italijanske, ampak, da je 51o predvsem aa duha teh
tol, pojasnjuje cela vrsta navodil, da naj ee po Želji
toeblvaletira ustanavljajo tudi italijanske Sole, Tako je
°4delek za osnovno Šolstvo pri PHOO aa Slovensko Primor31* oktobra pisal okrožneuu Šolskemu nadzorniku za
Wpaono primorsko:"Pravilno si postavil staliSče, da se
*krajih, kjer ljudstvo zahteva italijansko Solo in Je
ljudstvo italijanske narodnosti, namesti učitelja, ki

ђо poučeval v italijanščini, a je sam zvest pristaš 0jvobodilne fronte,.*"
V
tem Sasu je zadela s poukom prva partizanska
*>la v Vzhodni Benečiji, o čemer je okrožni šolski nad
zornik poročal 28. oktobrai#V Vzhodni Benečiji deluje sauo ena 5ola in to v Oborouh, v ostalih krajih so delova
le in deloma Se delujejo fašistične šole le dalje." 0
^olah je 24. oktobra razpravljala IV. konferenca ak
tivistov Vzhodno-beneškega okraja. Kjen sklep je razviden
iz Že drugega proglasa, ki ga je 9. novembra 1944- okrajni
odbor OF naslovil učiteljstvu vzhodno*beneškega okraja in
y kateremu pravi*"Z odlokom, kateri je bil sprejet na kon
ferenci aktivistov 24.10.1944 se ukinejo vse Sole, ki niao postavljene od na^e oblasti. Odlok stopi takoj v velja
vo. Kdor tega odloka ne bo upošteval, bo izročen narodne—
m sodišču." ^irše pa je pojasnjeval ta ukrep v letaku,
ki ga je izdal ob ukinitvi občin in na katerem tudi piše*
\ ..razpuščamo in najatrožje zabr .njujemo tudi vsako Šolo
ia pouk v okupatorski službi, ali režiji in dovoljujemo
lamo nale Šole pod nadzorstvom naših demokratskih oblasti
poukom v duhu Titove popularne demokracije v slovenščlteh

L

# ali pa po želji r aditeljev in otrok prav tako v ita
lijanščini. Hočemo pouk v duhu miroljubnosti in ljubezni
lo bližnjega, v duhu spoštovanja človeških pravic in dela
ter ljubezni, svobode in tovarištva...”

Ukinitev šol je bila izvedena do srede novembra,
■ je okrajni odbor OF poročal Okrožnemu odboru OF za
flpadno Primorsko*"Naznanjamo vam, da smo z naše stra№ v našem okraju ukinili vse Šoleip katere so se vodif1 po fašističnih direktivah po domnčih beneških učitelj
i h močeh. Pri ljudstvu radi ukinitve nismo naleteli na
*kšen odpor, ker smo jim že pred ukinitvijo vse obrazio-

11* Učiteljstvo in starci se jako zanimajo, kaj bo vi
njeno od naše štreni glede Šolstva. Kadi toga m a proo, da nemudoma Sole zopet vzpostavite.
Ustanavljanje partizanskih Sol v Bene.Ski Sloveniji
pa je bilo težavno, ker je primanjkovalo učiteljev, иофвкЦе učiteljstvo namreč po sovražnih represalijah v septem1
Uru in decembru 1944 in povečanj Šovinistični^ Italijan•
? ‘ ” y.:'
:
Kh'l'’ ? - i/"
4:'
I .
»ki propagandi proti jugoslovanskemu osvobodilnemu giba«
•i
•; /" '— \ i'v •• .
»Ju ni bilo voljno poučevati v partizanskih Šolah, kljub
Вквиу đa
bila dana za to možnost in bi bilo c«lo plaбапо, kar ni bil slučaj s slovenskim učiteljstvom, ki je
Iivoje delo opravljalo brezplačno. Pokrajinski Šolski nadUornik je 21»decembra pisal o tem okrožnemu Šolskemu nadIzorniku za Zapaanijrimoreko* "2. učiteljstvo, ki je sedaj
plačano od okupatorja in je pripravljeno delati v naSih
šolah, bo prejemajo isto plačo kot jo sedaj dobiva od
okupatorja, a se bo moralo pokoravati naSim oblastem (ki
Jih sedaj v Slovenski Benečiji predstavljajo СУ odbori).
Praktičnoi Če Je treba zapreti Solo valed kontrole okupa
torja se učitelja prestavi v drug kraj s plačo, ki jo je
iobil dosedaj od okupatorja. lo velja izjemno začasno za
Slovensko Benečijo... 4. vpraSanje Šolstva v MeSanih
kr jih Je treba obravnavati 2e danes, v kolikor se to da
Po principu: za učence slovenske narodnosti je treba od
preti slovensko Solo,a za one italijanske narodnosti pa
Italijansko lolo, V bodoče bo ta princip obveljal v ce
loti. Tako bosta v enem kraju dve ^oli, ali vsaj posab*4 razredi z& učenee italijanske narodnosti.”
Nekaj Sol z italijanskim učnim jezikom je bilo v
l®»eni 1944 na kontroliranem ozemlju v Brdih in jugovstoddelu Vzhodne Benečije. Ustanovil jih je kulturni od-

џе'& dirlgl.je Qmribaldl - Satisone t Ki je "ufliteljstvo

rbel tudi s dekreti italij&nekega nadzornika iz Kr
na ali edada, da jim tako omor-e i nemoteno delovanj«
V alučtiju okupatorje >egu vdora.” (;oročilo okto n^ga kol
ikega nadzornika za aapadnoprimorsko p pregleda lole v
jolenjem, 6.11.1944. ) Seveda eo vse te Sola, ki jih je
lilo Sest, od teh tri v Vzhodni Benečiji ( Praprotno,
vored in ele), tri pa v Brdih ob Idriji (Talenje, Bo
goj in Rutarje) delovale pođ nadzorstvom terminskega ia
čadskega Šolskega nadzornika in učiteljstvo je dobivalo
ačo od oblasti v Krainu in edadu. Kljub temu da je orneBjena divizija bila v operativnem sestavu IX. korpusa, Potr jinski narodnoosvobodilni odbor za Slovensko Primorje
ai soglalal z nadaljnim obstojem teh Sol, predvsem zaradi
»ga, ker so v bistvu ostale Se vedno republikansko-faSiiticne, oziroma okupatorjeve in zaradi tega, ker na tej stop
ici razvoja ljudske oblasti -'nikakor ni pravilno, da vr'?e
neatavljanje Štabi brigad, ker njihov delokrog dela je
oborožena borba proti okupatorju in ne smejo posegati v za
devo civilnih oblasti«" (Dopis pokrajinskega dolskega nadzor
.V:' . ’

•'

nika za ilovansko Primo je C orožnemu ^alakciai nadzorniku
»a Zapadno Primorsko, 31.10.1944). Vendar pa so te ^ole ob~
Itajale vsa do začetka deoembra 1344, čeprav zainji čas v
ijih ni bilo več pouka. Hjihov položaj je 3o. novembri* v 3o^igoju pretresala konferenca učiteljstva *ch Sol, na kateih so analiziral r zr&ere na teh Šolah, posebno p« njih
I
■
}
črnost pred sovražnikom. Ker je bil* edin« 4ola v Bodigoju
**rna pred sovražnikovimi udari, je ostala, za druge pa jo
Ule sklenjeno, da se 4« decembra IS44 ukinejo, *e januarja
5 pa je po želji prebivalstva spet začela s poukom v it»Sčini Sola v Katarjih.

Da bl 86 reSil problem Šolstva tudi v Vzhodni Be
nečiji je bila 6. decembra 1944 v Plataou koni'orenca doma
čega beneSke&a učiteljstva, ki je sklenila, da se bo upoyebljal elovenski partizanski 1juaskoSolaki učni načrt in
beneško narečje« Poslala je tudi pozdravni resoluciji Pred
sedstvu oliGS in marSalu Titu. (Poročilo okrožnega Šolskega
||^dzomika 3.12.1944.)
V
Beneški Sloveniji se je Soli v Oborčah pozimi
1944/45 pridružila Se Sola v čubcih, a eta v začetku ja
nuarja bili obe ukinjeni zaradi sovražnikovih vdorov. Ker
pa je Okrožni narodno osvobodilni odbor za Sa;adnoprimojv
ekc nameraval spomladi 1945 odpreti več italijanskih Sol
v Vzhodni Benečiji, je sklical 12. februarja 1945 v Klodi6u konferenco beneškega učiteljstva, na kateri je okrožni
lolskl nadzornik postavil zahtevo,"da vsak učitelj, ki je
doeedaj poučeval na Šolah Vzhodne Benečije in je bil postav
ljen od republikanskih oblasti, mora posečati naS tečaj,
бе hoče poučevati na naSih lolah", mfrear pa učiteljstvo ni
pristalo. Zato eta 15. februarja bile v Vzhodno Benečijo
poslani dve učiteljici, da naj ustanovita Sole v Platcu
in Polju. Bes je lg.februarja začela s poukom Sola v
Platcu, kjer sta poučevali Banica Kogoj in Karija Butar,
tf&to sta bili v začetku marca ustanovljeni Soli v Krasu,
kjer je poučevala učiteljica Nada Valentinčič in v Topo
lovem, kamor je prišla poučevat Doiica Kogoj. Ko pa je v
drugi polivici marca pri "e! učiteljski kader iz srednjeprisiorskega okrožja, je v Vzhodni Benečiji kmalu delovalo
6 Sol in sicer v Platcu, Topolovem, Krasu, Breki (učitejica Karmen Zorč), Bombaju (učiteljica Barinka Valentin
čič) in Klodiču (učiteljica Karija Bot). Pouk je bil dvo
jezičen, obisk pa Zelo dober. Za "ole so prosile tudi druše vasi, vendar okrožje ni imelo razpoložljivih učnih moči.

(poročilo okrožnega Solsiega aaüzornika 5*4.1945). Kla
rina zap&dnoprimorakega okrožja pa je v tem času nabira
la Šolske potrebščine, zlasti užila in jih poSiljala be0$Skim Solarn.
Utrditev in polet osvobodilnega gibanja poleti in
jeseni 1944 ßta zahtevala tudi ukinitev republikansko
fašističnih občin. Te so izvirale 1© iz časa pred padcem
faäizaa in se niso spremenile niti ob tem dogodku, ni
ti ob kapitulaciji Italije in baS za to je mogel visoki
komisar za Operacijsko cono"Jadransko Frlmorje" dr.Rai
ner v svoji prvi odredbi 1. oktobra 1943 odrediti, da
rsa öblastwa in javni uradi nadaljujejo svoje delo po
njegovih odredbah. To seveda ni moglo veljati le za refekte posameznih pokrajin, katerim so bili dodani ’neaIki svetovalci", aarveč prav tako zu občine, saj je jas
no, da jih je Nemčija v času totalne mobilizacije vseh
živih in materialnih sil krVavo potrebovala in bi prav
ml o trpela njihovo nepokor clnos. Jeveda pa so bile ob
čine v Beneški Sloveniji na videz bolj nedolžne kot dru
gje, to pa zaradi njene gospodarske pasivnosti, ko niso
fiogle toliko jemati, pač pa so celo delile razne podpore.
Zato pa okupator ni imel nič manj zahtev po živi ljudski
Bili. Tako je bila na osnovi odredbe visokega komisarja
od 29. novembra 1943 že spomladi 1944 mobilizacija moš
kih letnikov od 1920 do 1926, o čemer je Okrožni komite
trs za Benečijo poročal 8. aprila 19441 *I-rve dni meseca
*aroa je izdal okupator v Zap. Benečiji in pa Reziji od
lok za mobilizacijo. Sekaj se jih je odzvalo pozivu, neHJ županov pa je dobilo podaljS a n je, nekateri pa se sploh
t*mu pozivu niso odzvali."
Fogoj za ukinitev občin je bila utrditev ljudske
Vlasti v Vzhodni Benečiji, to se pravi ustanovitev teV^e&h odborov OP, ki jih je bilo v avgustu 1944 preko

avajeet in priprave na izvolitev kra3*vnih narodnoosvo
bodilnih odborov. Fovod pa je bila odredba visokekr*ai~
iferja 2o, avgusta 1944 > ki je določala*
"Možje rojeni v letu 1914 - 1919 ia oni, ki Se nigo bili; pri naborih letnikov lS2o - 1926, ki bivajo na
Operacijskem področju *'Jadransko Primorje" , a niso inogemci, ae pozivajo na odsluženje avoje vojaške dolžnosti...
Kdor ne gre z nami, se ga bo smatralo za sovražni
ka dežele in mora pričakovati, da bodo zadele njega in
ме one, ki ga podpirajo težke kazni...и
Okrožni odbor OF za ifetpadno^rlmorsko je predvide
val, da bo uspeh петШсе mobilizacije mnogo manjSi, če bo
ekinil občine ter uničil ali skril sezname voja5kih obveznikov. Zavedal pa a« je, da bo v tem primeru moral
vzeti nase dolžnost dajanja podpor revnemu prebivalstvu,
kar je sicer že izvajal, saj je n.pr. samo v avgustu
I944 razdelil 14,700 ц г. Za ukinitev občin se je odločil
po izidu omenjene odredbe in ko je v okrožje priSla ekim sa izgradnjo ljudske obla«ti, ki jo je poslalo Pred
sedstvo SJTOS. Ko je o tem sklepu 28, avgusta poročal Po
krajinskemu odboru OF za Slovensko Primorje, mu je po
jasnil tudi svojo bodočo nalogoiMTsIed tega smo namerava
li od sedaj naprej dajati te podpore mi in prav tako tudi
ni pobirati davek, Zatfe pa nam bodo potrebna denarna sred•frva, kor samo z nabranimi davidl ne bomo mogli izplačati
in ga prosil za denar, ki ga je v prejšnjem tekju za posojilo nabralo bivše briikclokrožje, lo,seppmbra je dobil odgovor:"V kolikor niste Pokrajinski go
spodarski komisiji Izročili svoj čas njej nakazanega zneIJca, mi 0 tem nakazilo preklicujemo in vam dovoljujemo,
^ denar por bite v Benečiji,.,”
\S

illjub temi^da občine l^niao bile ukinjena je
Okrajni odbor OF za Vzhodno Benečijo dajal podpore beneHfesmu prt bivalatvu tudi v septembru, Oktobra je 38 rev
nim družinam razdelil 6.45o lir, a mu j* zmanjkalo sred
stev* Zato je ob predložitvi obr Čuna za pretekle mese
ce eredi novembra zapisal*"Za tekoči mesec bi rabili
gladečo vsoto denarja: Za izplačevanje podpor revnim
družinam - približno 80 po Število, lir З0 . 000. Pro- (^)
eimo Vas, da nam čimpreje pošljete zaprošeno vsoto,
leer nujno rabimo denar, zlasti pa za izplačanje podpor Se za fflßsec oktober« Okrajna gospodarska komisija pa
je v septembru razdelila po vaseh preko looo kg koruzne
»oke, v oktobru preko 1 .4io kg pSenice, razdeljevala pa ( ®
je tudi meso.
Sklep za izvedbo ukinitve občin je bil sprejet
na sestanku političnih delavcev v Benelki Sloveniji,
21.novembra, na katerem je bil navzoč tudi član Okrož
nega nerodno oovobodilnega odbora za Zapadno primorsko
tur politkomisarji Komand mest. Bilo je tudi poudarjeno,
da je treba pri ukinitvi "nastopati čimbolj pravilno in
paziti je trebaj da se ne bi katerakoli stvar uničila.
Tse se mora skrbno prinesti na določena mesta.” Ukini
tev je bila nato izvedena 28. novembra 1944 popoldne in
avečer. Tako je na primer Komanda mesta Kobarid ukinila
•bčini v Podbonescu in Povodnju, Komanda mesta ^t.Peter
t Praprotnem in Ero^ki,
Okrajni odbor OF v Grmeku, p&trov
la Operativnega 'ltoba za Zapadno Primorsko v 3rednjem,
H, Lenarju in ^t.Petru. BeneSkemu prebivalstvu je bil izproglas, ki pravi med drugim*
»

"Benečani!
Gotovo ga ni med nami, ki ne bi bil prepričan, da
faSisti in hitlerjevski okupator z vsemi svojimi hlap-

J

narodu Škodljivi in da ao povzročili na3emu ljudstvu
џ neskončno mnogo gorja. Oni so krivi vojne in vse migerije, ki Je nastala iz nje. Zato ae mi v*i zavedamo, da
je treba okupatorja in fašizem uničiti... Uničiti pa mo
ja»o tudi vse ostanke fašizma doma pri nas,vse njegove ufade in ostanke njegove oblasti. Izgrajujemo evo jo domačo,
samostojno, ljudsko in demokratično narodno oblast,..
Zato razpuščamo vse stare fašistične oziroma kraljevsko-italijanske ter republikanske občine, ki so ostanek
tokstfSnjega okupatorskega režima. Vsa njih laet in oblast
prehaja na krajevne narodno osvobodilne odbore in kjer
Se volitve v te odbore zaradi iz okupatorjeve bližine izvirajočih težkoč niso bile izvršene, se bodo izvrgile v
najkrajšem Sasu»*•* (Letak v arhivu MKO).
Posebna skrb je bila posvečena arhivu ukinjenih
občin. Okrajni odbor OP je že dan po ukinitvi razposlal
več dopisov, v katerih se je zanimal za arhive. Tako je
pteal Komandi mesta H.Petert"HaproŠeni ste, da nam poš
ljete natančno poročilo o zaplembi tehničnega materiala
v občini Brenki. IJnako tudi kaj ste «n?,gsll in kaj je .
ostalo. Kaj in kam ste spravili ves ostali arhiv, ker dru
gače sploh ne moremo ničesar ukreniti. Vse te podatke nm
Pošljite čimpreje, da se zadevo uredi in pospravi oz. zatoinka kar je važnih stvari.* Komandi mesta Kobarid je pi*al:"Haproäeni 3te, da nam pošijete poročilo o izvedbi za
plembe v občini Podboneeec (Pulfero) in kam ste zabunkali
*rhiv.
Pisal je tudi župniku v Matajur** Ker smo uved
li ukinitev občini in »mo v skrbeh za razne arhive. Vas
Ujudno naprošamo, da sprejmete vrednostne arhive v Vašo
Oskrbo, kjer bodo najbolj na varnem.**

-evoda pa ys<»gEtt kor je bile na občinah, ni bilo
pogoße spraviti.

0 utA je razpravljal okrajni odbor OF

svoji seji 1?* novembra* "Po javile se bodo razne te&jccče, posebno v goapofiax^kem pogledu. Razen tega se bodo
pojavile Se težkoč« glede arhiva, katerega ima vseka obgina približno 2 - 3

voza.” Bilo J© sklenjeno, da se nekaj

»rhlva sežge, kar je razvidno iz navodila Albertu I-Iuou -

Slavku* "Naprošamo Te, da pospravil in kar je nepotrebnega
požgeš, kar je od arhiva iz občone Praprotno. Zabunka^j

vse kar je vrednega na varen kraj, kar pa je falistidnega
la kartoteko tisto pa se zažge, Rojstne, poročne in mrligfce liste se pa shrani,"

Tako so bili v Vzhodni Benečiji ukinjeni zadnji
ostanki fašistično republikanske, oziroma okupatorjeve
oblasti* Ser pa okupator ni mogel biti brez njih, jih
je pozimi spet vzpostavil, toda ne ved na terenu, temveč
wxotraj svoje postojanke v Čedadu*
Medtem^ ko je Vzhodna Benečija poleti 1944 Že do
življala močan polet osvobodilnega gibanja, pa je bila Zarpsdna Benečija politično le neobdelana* Skupina aktivietov, ki je bila določena za delo v novof ustanovljenem
'T
^
»apadno!
beneškem okraju, je zaradi sovražnikovega
napa
da prispela na svoj sedež šele konec avgusta, ko je po
ročala: "Tukaj je odnos med našo vojsko in civilnim prebi-

stvom še precej dober* Možnost smo imeli takoj opa
riti same tov. Benečane, ki se prostovoljno pridružujejo
M i vojski in sicer kot dobri borci." Septembra je o^ajni odbor OF, ki so ga sestavljali Ferdinand Bordon,
^>Že čtakolič, Stefan Huiaar, Franc Mlekuž, Izidor unm**r, Albert Muc in Rudi Kramar, že krepko oral ledino in
•*edi septembra poročal*"Od prvega tega meseca s#o obiska-

\i 14 vasi« Ustanovili smo 4 krajevno odbore OF... Ime

li smo pet obzirnih sestankov v petih vaseh, Udeležba ob
činstva je bila precejšnja. Ljudstvo na teh sestankih je
ђЦо disciplinirao ter pozorno posluSalo predavanja» kljub
tenu pa ne razumejo dobro slovenščine. Na teatredavanju
«ja je bila prikazana zgodovina Slovencev, razvoj Gsvo bodilne fronte in nacionalno ter socialno zatiranje,.. Na
*
jeji smo sklenili, da od danes pa do prihodnje seje usta
novimo 5 kraj, odb. 0У, 5 vaških konferenc in na teh kon
Hpencah bomo imeli 5 političnih govorov, obiSčemo lo va
si...” Triko so bili res v tem obdobju ustanovi jeni štirje
lirenski
oJbari OP in sicer v Tajpani, F^ustišfcu, Brezju
I•
in K m ihti.
,,,

3 pripravami na volitve v krajevne narodnoj osvobo
dilne odbore pa je bilo težje, kakor v Vzhodni Benečiji.
Uvedene so bile lahko le v ueziji, kjer bilo od 25.septa»|ra do 2. oktobra izvoljenih 5 krajevnih narodnoosvobodil
n
nih odborov (Stolbio», Bela, Ravnica, Osojane, Ujiva),
3* oktobra pa je bil v Oso Janah že zbor vseh novoizvojenih odborov in odposlancev v «skrajno narodnoj osvobodilno skupščino, na katere« je bila tudi izvoljena poMsbn gospodarska komisija s« Brezijo,
t
V
zapadnobeneSkem okraju je bilo v jeseni 1944 ©Ita odborov Z3M (Tajpana, Kraahta in Brezje v Zapadni Eeiji ter Bela, Njiva, Ravenca, Ošlave in Stolbice v Re
ji), kakor tudi aktiv ZKBfi. s pet člani. Bila sta tudi dva
bora SPZ5,
*

Vse
jni odbor
t ki se je
bdelan in

to delo sta vodila okrajni komitet KPS in oOF, ki sta organizirala tudi tekmovanje zmazačelo sredi septembra, Ker je bil teren še
okrajni odbor CF *Se nepopolen, se je tokmoi

je začelo v prvi vrstijpostavljanjem terenskih odborov

^

Ih■

in volitvaau krajevnih narodnoosvobodilnih odborov v
Jeziji. iiredi oktobra je bil izdelan tekmovalni načrt,
j)0 katerem je polovico nalog prevzela okrajna gospoirska komisij, ki je začela dobavljati hrano vojaškim
in civilnim ustanovam in zbirati potrdila za hrano,
Ki je bila od lo* avgust i 1344 dalj® oddana narodno»vobodilni vojski, V tekmovanju se je najbolj odreza
la rezijanska mladina, ki je zbrala 4286 lir prostovolj
nih prispevkov, za 62o lir sanitetnega materiala ter dru
ge stvari za rezijanski bataljon. Terenska odbora OP v
O j.

lajpani in v Kmahti pa sta zbrala 1.931 U r prostovolj
nih prispevkov (poročilo OOOP Zapadne Benečije 1*12.
1944). Iz okrožnega tekmovalnega vestnika "Za zmago na
ipadni meji", ki je izšel v petih Številkah, izvemo,
da so v tekmovanju vključili v osvobodilno vojsko iz Zartdne Benečije 274 novincev, zbrali skupno 3o.9&o ц г po
sojila svobode itd.
Kljub temu,dda v zapadnobene3kem okraju Se niso
bile ukinjene občine, je okrajni odbor OP vseskozi delil
dpore najbolj revnim prebivalcem, Tako ja oktobra razlilApetim družinam looo lir, novembra eni družini 3oo
lir, decembra pa Šestim družinam lßoo lir.
Sklep za ukinitsv občin je bil sprejet 2. decem
bra na seji Okrajnega odbora OF, ko je bilo rečeno*
"Vsled ukinitve občin in radi tega, da ne bo
ljudstvo prikrajšano na aprovizaciji, bo po potrebi iz
ročena taapil^e a to odgovornemu uradniku, ki ima v
oskrbi aprovizacijo.
Tako je bilo tudi sklenjeno, da se morajo takoj
'tkiniti vse Sole, ki so postavljene od okupatorja. Sk^lep:

k * d » iMea aMivi.t.T> ki bo M na teren, bo »oral
I % načinom prepričevanja stopiti v stik s tami učitelji,
jih prepričati* naj ukinejo službo pri okupatorju ter
jačno poučevati mladino v naleia duhu in v domačem naročju,
po Želji pa tudi v italijanščini,*
Ukinitev občin ni bila mogoča, ker ao bili njiho
vi sedeži v sovražnih postojankah, pa tudi Sole so delo
vale naprej.
Takoeta poletje in zgodnja jesen 1344 v BeneSki
Sloveniji pomenili viзок osvobodilnega poleta, ki ao ga
usmerjali organi ljudske oblasti in množičnih organizacij
pod vodstvom KPS. Jesen pa pomeni tudi začetek krize, ki
\e
se‘nalahno stopnjevala vse do decembra, ko se je močno
zaostrila. Eden izmed njenih vzrokov je močna reakcija
italijanskih nacionalističuih elementov - posebno osopovcev, ki niso mogli prenesti konsolidacije jugoslovan^ekega osvobodilnega gibanja v toh krajih, posebno le, ko
je to izvajalo demokratične tajne volitve in so se ljud
ske množice vse bolj vključevale vanj. Ггеко svojih zaup
nikov po vaseh so Sirili jugoslovanskemu osvobodilnemu
gibanju sovrat.no propagando, odvračali ljudi od vstopa v
Narodno osvobodilno vojsko Jugoslavije in po operativni
vključitvi ivizije Garibaldi - Natisone v IX. korpus tu
di od vstopa v garibaldinske enote. Istočasno^ ko so za
ničevali jugoslovansko osvobodilno gibanj^ so poveliče
vali zavezniško vojsko, ki da bo skupaj z italijansko
vojsko aasedla Beneško Slovenijo in v njej vzpostavila
X*ed. Začeli so tudi ustrahovati pimpatizerje in aktivi
ste OSJ hoteč jih pasivizirati pri njihovem delu. Njihova
propaganda se je stopnjevala toliko bolj, kolikor bolj
se je prebivalstvo obrobnih predelov slovenskega ehičhega ozemlja vključevalo v jugoslovansko / osvobodilno
gibanje.

Brugi vzrok je v septembarski sovražni of&naivi v
v/
'»'ipađni Benečiji, ki jo prizadele pređv»em g&ribaldinskoOeopcvoko divizijo, Ve« poročila g terene govorijo, d«
00 je odnos prebivalstva do osvobodilnega gibanja takrat
precej «preme»11, Tako pravi poročilo Okrožnega odbora
01 za SWpadnoprimorsko 17,oktobra 1944*"ljudje »o pre
cej prestrašeni po zadnjih sovražnikovih represalijah po
spopadu z Divizijo "Garibaldi — Csoppo", Sovražnik je
požgal okrog lo vasi ob robu Furlanije, Prebivalci teh
rasi so se naselili v ostale le nepočgane vasi in tam so
pripovedovali o sovražnikovem divjanju. Na ta naßin veča
jo strah raeđ ljudmi.* In poročil© Igralske skupine IX. kciv
pusa 12. oktobra tajniku PÜ0F dr. Joži Vilfanu*"Spet se
Ti oglašamo s sporočilom, da smo zapustili ozemlje Glo~
nake Benečije, poteu^ ko emo absolvirali vse tiste
eje, katerih nismo obiskali tekom prve in druge naSe
rneje po Benečiji. V tej tretji turneji smo napravili
osom mitingov, z nami je vedno potoval po eden izmed pred
stavnikov civilne oblasti.,, To pot smo se kretali bolj
po gorskih vaseh Beneiije, »lasti onih pod Matajurjem in
Kolovratom. V Račetku smo imeli prav lepe uspehe, kar
ee je pokazalo tudi v volilnih rezultatih v krajih, ka
tere smo absolvirali. Pozneje pa je morala pri ljudeh
Ipadla zaradi velike nemške ofenzive v Zapadni Benečije,
Iposledica katere je bil množičen pobeg italijanskih
Partizanov v Vzhodno Benečijo, kar je povzročilo pri
loudeh pravo paniko.,,H

E

Razmere so se zaostrile Se bolj po decembarski
eovmčni ofenzivi, ko je reakcija v svoji propagandi pro
U osvobodilnemu gibanju izrabljala tudi trenutne rasaaero
Џ svetu kot trenutni zastoj na frontah, nemške uspehe lo-

LZftnom za mirovanje Itd. Take r sinere je zateklo združe
na je okrajev v zapadnotrimorskom okrožju» ki «e je izvedzato, ker je bil znaten đel aktivistov mobiliziran v
jbodilno vojoko in je tako nastopilo ротапјквпје kam
ara, 1Ш drugi strani pa se je a tem dobilo politično пгобpejše okrajne odbore političnega gibanja in ljudske obla
gti. .'ako зо se kobariški, vahodno-beneški in zapadno - be»äki okraj sredi janu rja 1945 združili v novi kobariški
raj, ki je Se naprej spadal v zapadnoprimorsko okicžje.
"
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Poživitev organizacij OF v .jeseni 1944 in pozimi
44/1945 - Sa silni polet osvobodilnega gibanja poleti
in jeseni 1^44, posebej pa še na volitve organov ljudike oblasti v Slovenskem Primorju je reakcija v svoji aeaoči lahko odgovarjala le še z lažmi, V začetku julija je
iedala letak, v katerem govori, da se je vodstvo osvobo
dilnega boja v Slovenskem Primorju sporazumelo z okupa
torjem in s tem izdalo osvobodilni boj. Zato je postavila
geslo: OF brez komunistov
nastopala v obliki tako ime
novane"SNAPRA" (Slovenska narodna antipartijska reformna
•kcija v OF), O tem je Oblastni komite KPS za Slovensko
himorje lo.deoembra 1944 poročal Centralnemu komite#ju
fest
'
■
:
"Istočasno z volitvami v HOO se je pokazalo, da od
bori OF niso opravljali v glavnem funkcije političnega vod
stva, ampttk funkcijo organov oblasti. V kolikor so bili
&lani OF odborov izvoljeni v SCO, so popolnoma zanemari
li politično delo. Od eame te ugotovitv« pa do nove po
živitve političnega dela, ki se je pričelo z volitvami v
•tfbore OF, je reakcija pri na« začela nastopati v obliki
TOTA?BA"-e. To smo zabeležili v Kalskem in Čepovanskem
Ш
_ ■
■:
•:
: Г
‘‘r Baškem okraju Severnega okrožja Vipavskem in Ajdovskem
Jeraju Srednjega okrožja ter Tolminski, Bovški in Kobari-

gki Zupađnega okrožja. Ljudstvo ji sicer ne naseda v vt<Sj*jc Itevilu, vendar zaraai premajhne čuječnosti, ki je
posledica nizke stopnje politične izgradnje m.Sih aktivi
stov in ljudstva, se v nekaterih predelih opaža kritikaftrstvo, ki ni slučajno*..* Tako je tu. poskus reakcije mofal nujno doživeti zlom Že zaradi tega, ker je stal na
abi osnovi, čeprav je reakcija tu in tam uspela izkostiti trenutno slabost odborov OP, ji je tudi to hitro
fclenkalo, ker so se takoj po uspešnih volitvah v narod
ne osvobodilne odbore začele volitve v odbore OP,

E

Volitve v odbore OF, ki jih je razpisal IOOF po
tretjem zboru aktivistov, so зе začele po 23* aeptenbru
1944, to je po razširitvi IO O F , v katerega so bili spre
jeti vsi predstavniki onih političnih skupin, ki bo bile
Tts čas zveste pngramu OP. IO O F je odslej štel 27 članov.
Najprej so člani OF po vaseh volili terenske odbore
0?, ti pa svoja tajništva in delegate ea okrajno konferen
co. Ta je izvolila okrajni plenum, ki je izvolil svoje
Ujniätvo. Delegati okrajnih plenumov so na okrožni konenci izvolili okrosni plenum, ta pa svoje tajništvo,
asti komitet KPS za Slovensko Primorje je lo.decembra
$44 poročal o volitvah*
- Predvsem se dela na poživitvi odborov OP,
so po izvedenih volitvah v N00-je skoro povsem pre
li z delom. Volitve so se izvedle 5e najbolj popolV Severnem okrožju, uočim se v Srednjem, Zapadnem in
em okrožju Že izvajajo. Delitev dela v odborih OF ter
anje in delo s plenumi sc 5ele uvaja. Povezava z N00»
je Šibka.
"O F

Z obnavljanjem zborov aktivistov, ki so se vrnili

volilno kampanjo, si obetamo počasi dvigati višigc po
litične ia&radnje naSih političnih odborov OP... POOP izj^ja kot redno glasilo Partizanski dnevnik tor II nostro
ftyvt:nire kot tednik v italijanščini."
O
problemih okrog volitev v odbore CP je razpravlja
lo tudi posvetovanje pokrajinskega partijskega aktiva, na
Itaterem je bilo navzočih 39 vodilnih partijskih delavcev
jz Slovenakega Primorja. Na dnevnem redu ata bili politič
ni referat in referat o vodstvu Partije v množičnih organigecijah in odborih ljudske oblasti, delegati iz okrožij pa
pl '
^
io poroöali o političnih in organizacijskih razmerah na te
renu.
Pri vsem političnem delu je bila zelo poriembna vloga
pktivietov in propagandistov, za katere je POOP v jeseni
1944 organiziral posebne tečaje. Prvi tak tečaj je bil av
gusta 1944 in se ga je udeležilo 4o aktivistov, ki so vsak
teden izdali lastno glasilo "Naše delo". V začetku septem
bra j« bil drugi zbor aktivistov OP za Slovensko Primorje,
ki so mu sledili okrožni zbori aktivistov. 21. in 22. detembra pa so zborovali propagandisti Slovenskega Primorja.
8jih delo js bilo pomembno predvsem pri popularizaciji co
le vrste tekmovanj, ki so dajale osvobodilnemu boju Se po•eben zagon.
23* novembra 1944 je bila po več kot enem letu nemIkfc okupacije ponovno osvobojena Vipavska dolina, v kate
li se je življenje močno razgibalo. Tako je aad ostalim
kila v Ajdovščini in Vipavi v decembru prirejena razstava
rtizanskega tiska. Izvedena je bila tudi mobilizacija in
pavaka dolina je dala osvobodilni vojski 543 novih bor*ev. Vipavske vasi so doživele celo vrsto mitingov, sestan

C

kov in zborovanj, od katerih je bilo največ je v Ajdovščini

ол t,"i dan po vkorakanju na^ih čet ir* na katerem ata go
la France Bevk in Peter Stante - ~kala.
Hovo vrato zborovanj pa je 13.januarja 1945 vzbuizjava bivšega jugoslovanske a kralja Petra II. Kara
čijevida, da ne soglaSa z dvema toSkama dodatnega spoTito - ''ubaSič in sicer e sestavo nara*stniltve in
tem, da do sklicanja ustavoi.4jne skupščine predstavlja
nodajno oblast AVNOJ. Fo celi Jugoslaviji so bila protna zborovanja, mitingi, n pisne in trosilne akcije itd.
anjo v Slovenske» Frimorju je zaßel veliki miting 16.
цагДа 1945 v Cerknem. S Itevilnih zborovanj in mitingov
bile poslano pozdravne brzojavke in pisan marlalu Titu,
edst.u AYNOJ itd.
Hkrati s prirejanjem ton zborovanj in mitingov pa
organizacije OF pomagale izvajati mobilizacijo in naetne volitve v organe ljudske oblasti, ki so trajale
do spomladi 1945*
Posebno moSno aktivnost je v tom Sasu doseglo osvoilno gibanje v Trstu. Foletnem in zgodnje jesenskemu po
tu sta sledila dva meseca hudih proval in aretacij, ki
trajale do decembra in zajele precej dragocenih kadrov,
katerimi sta bila tudi 4nton ValulSek in Fr^nc r>eguter skoraj c<tli okrožni odbor ZSM, Konec novembri se js
t osnoval okrožni komite K? - toda zaradi hudih izgub zdaj
ekupni za obe Partiji, sestavljen iz '«est Slovencev in*
ih Italijanov pod vodstvom sekretarja udijn tfr^ida.
rganizirtmi so bili tudi rajoni, ki jih je bilo odslej *est
so zajemali 258 komunistov. Sredi januarja 1945 j® hil objen tudi okrožni odbor OF pod predsedstvom Franca 4toke, ki
vodil osea okrajnih in 7o terenskih odborov OF. Medtem ko

je bil pretežni del Slovencev v Trstu organiziran v CJ# pa

џо bili

v
ugibanje pristašev nove Jugoslavije’’, ki je izdalo glasi
protifašistično usmerjeni Italijani vključeni

le "Billetino". Tržaški de avci obeh narodnosti so bili,
or prejšnja leta še naprej organizirani v Delavski
tnosti (ünitä Operaia), ki je pod vodstvom Franca 'to-

fce in -rinanna Solieria imela sedem rajonakih in 72 tovar
niških komitejev (v vsakem 6 do lo oseb) ter 2oo podkomitijev» Po ponovni konsolidaciji vodilnih organov osvobo
dilnega gibanja v Trstu so se začele priprave za oborože

no vstajo.

Na yredveger svobode -

Spomladi 1345 se je naglo

lli' la svoboda in so se v zvezi
ljudske oblasti

тштл, oarvwö

z njo

večale naloge ne le

tudi naloge množičnih organi-

eij. Zato je Centralni komite KPo marca 1945 poslal v Ulo-

P

asko ]rimorje svojega člana Borisa Kraigherja, ki je poBal politični sekretar Oblastnega komiteja КГЗ za Slovea-

iko Primorje, medtem/ ko je čranko Babič post JL organizacij—
•ki sekretar.
22.

marca je bilo na izredni seji Pokrajinskega od

bora OP za Slovensko Primorje kooptiranih vanj sedem novih
lanov, tako da je odslej štel 18 članev pod vodstvom predednika Franceta Bevka, podpresednikov dr. Aleša Beblerja
a dr. Joža Vilfana in tajnikov Branka Babiča in Borisa
Kraigherja.
Naslednji dan pa so bili na izredni seji Pokrajin
skega narodno osvobodilnega sveta za 31ovenako Primorje
boptirani trije Člani, tako da je oblej štel 15 članov
vodstvom

r-đsecinik- /rančeta Bevka, podpredsednikov

fcanka Ba iča, dr. lava termelja ter Borisa Kraigherja in

tajnikov dr. Aleäa Beblerja ter dr. Joža Vilfana,
V teh dneh je sovražnik začel močno ofenzivno
I *}ccijo proti IX. korpusu, ki ae je nahajal v obroču.
I v njem «o bile tudi

I ustanove, ki
I *adr£evale v

oatednje politične in oblastne

so se po umiku iz

erkha

nekaj Časa

Gor. Trebuši in pozneje na Predmeji,

I jcjer b o Se izvajali *ukrepe za aktivizacijo in kon
tinuiteto dela v okrožjih". Ker se jim 30 , marca ni

I posrečil proboj proti Pivki so naslednji dan bili

stis-

I njeni na že zelo ozek prostor in sklenili prebiti ве
dvema brigadama XXX. divizije na Vojsko, od tam na

z

*ent-

viško planoto in Cerkljansko. Ponoči so ae premikali
Č«z Mrzlo kupo na Vojsko, Ko se je.l, aprila začelo svita
ti, je sovražnik na Oblakovem vrhu udaril na srednji
oel kolone, kjer so bile osrednje politične in oblastne
»stanove. Te so se morale v prvih jutranjih urah s ten
kimi izgubami prebijati skozi najnevarnejše zasede, da
so dosegle prostor, ki sta ga branili brigadi. Kato 00
bili ves dan hudi boji na področju okrog kmeta Žgavca,
odkoder so se z brigadami premaknili preko mostu v
odnji Trebuši in se tako izmaknili iz obroča na kent
sko goro. Najožji del političnih in oblastnih forumov
pa se je bil 1. aprila umaknil v bližnjo konspirativ
no bolnico in tam živel Se nekaj dni v zelo hudih razme
rah, ker je bil brez vseh uvez in hrane ter na terenu,
ki ga je sovražnik še čistil.

6.

aprila 1945 je Oblastni komite KFS za Slovensko

I Primorje v svoji*1okrožnici o ukrepih po sovražnikovi ofenfcivi11 octnil položaj in s tem v zvezi opozoril okrožne ko
la!te je KPS na njihove poglavitne naloge»11
"Poslednja okupatorjeva ofenziva na osvobojeno ozea-

lje Primorske je Imela namen uničiti naše gibanje v tem
dela Jugoslavije vojaško, gospodarsko in politično v ča
su» ko se vrši velika mednarodna bitka okoli vprašanja
o pripadnosti Primorske.
Ofenziva je v celoti zgrešila svoj namen. Sovraž
niku ni uspelo zadeti v polno niti našega IX. korpusa,
niti omajati trdnosti našega zaledja. Prizadela pa nam je
bude Izgube v kadrih in deloma povečala naše gospodarske
težave. Zato pa, da ne bi udarci, ki nam jih je ta ofea\j
eiva prizadela, dobili kakršnegajkoli večjega političnega
Г\
pomena, je potrebno, da takoj pristopimo k odpravi vseh
sledov teh udarcev in se s povečanim delom pripravimo na
»aše dokončne zmagovite bitke... Posebej opozarjamo vse
partijske organizacije na sledeče nalogoi
1. mobilizacija. Naši okrožni komitejfji»vse par
tijske organizacije, vsi komunisti morajo v mobilizaciji
vseh živih in materijalnih sil videti svojo osnovno nalo
go...
2. OdreSevanja naSih gospodarskih težavo ia lastnih
•il je v veliki meri odvisna dejanska trdnost naše narodne
oblasti in krepitev našo vojske. Partijske organizacije v
celoti in vsak komunist posebej morajo biti nosilci neumor
nega, požrtvovalnega, tekmovalnega dela na gospodarskem po
lju« ..
3. Neuspeh sovražne ofenzive moramo izkoristiti v
lednarodnem svetu kot ponoven dokaz neuničljivosti naše bor
be, naše trdne voljo za priključitev Primorske k Jugoslavi41..."
Okrožni komiteji KPS, odbori OF in narodnooevobodil-

ni odbori eo se s vso resnostjo lotili reševanja teh nalog,
razen Okrožnega komiteja KPS in Okrožnega odbora OF v Tr
utu, ki sta spomladi 1945 imela posebne naloge,
V drugi polovici marca in začetku aprila 1945 so
v Trstu tekle priprave aa izvolitev Izvršnega komiteja
slovensko- italijanskih protifaSlstov, ki je bil poli
tično predstavništvo vseh demokratičnih Tržačanov obeh
narodnosti.
.

Oblastni komito KPS za Slovensko Primorje jo 5.
шагса 1945 dal Okrožnemu komiteju KPS za Trst naslednje
»»vodilo«
И0У, Ш in če ae le da CHf naj skličejo skupni ple
num italijanskih in slovenskih masovnih antifašističnih or
ganizacij v Trstu. Na tem skupnem plenumu je treba izvo
liti Igvrai komite. Skuhajte dobiti na ta skupni plenim
CIN. Če pa bo odklonil, izkoristite tako njegovo zadržanje
ta diferenciacijo v CLH in za гагкгinkovanje pred rasami,
linija sestanka plenuma mora biti poudarek na skupni bor
bi in ne na pripadnosti Trsta. Organizacijsko ostane Se
nadalje v Trstu najmočnejše in najvažnejše dejstvo Ш , Ma
sovne organizacije ohranjajo tudi v bodoče svoj samostoj
ni nacionalni karakter. Stremimo pa k skupnemu vodstvu. Za
to forsirajte člrojveč skupnih konferenc slovenskih in itaiijansklh masovnih organizacij v raznih kombinacijah* v
okrožnem, rajonskem, kvartnem in terenskem merilu. Pri
stopite k formiranju skupnih akcijskih komitetov za vod
stvo skupnih akcij na terenu kvartnih in rajonskih,.
Plenum predstavnikov vseh antifašističnih sil v
trstu - Osvobodilnaffonte, Delavske enotnosti, Slovenske
ln italijanske .artije, Slovenske protifašistično Ženske
tveze, Italijanske protifašistične Žen«, Zveze slovenske

mladine, italijanske protifašistične mladine in Demokrat
tičnih neodvisnih - Je bil v noči med 12* in 13* aprile»
1945# Bila eta navzoča tudi dva predstavnika CLH, Po po
litičnem referatu, ki ga Je podal Rudi Uršič - Karel in
referatu o boju demokratičnega Treta proti fašizmu, ki
eta utemeljila potrebo ustanovitve skupnega političnega
organa za mesto Trst, se Je razvila zelo živahna diskusi
ja, v kateri so se govorniki strinjali e vsebino refera
tov. Delegata CLH pa sta se zelo redko oglašala in izjavi
la, da nimata pooblastila, da bi sprejela stališče refera
tov*
Že pred plenumom so delegati CLH zahtevali, naj se
"Guardia Civlca" prizna za njihovo borbeno formacijo, ki
bi naj osvobodila Trst in ga Suvala pred "nevarnostjo**, s
katerekoli strani. Jasno Je bilo, da protifašistično gi
banje v Trstu pod vodstvom mestnega komiteja ,(tako se Je
od 9, aprila 1945 Imenoval bivši Okrožni komitet KPS za
Trst, ki Je bil tudi zdaj neposredno podrejen O^lastnepi
komiteju KPS sa Slovensko Primorje) ni moglo priznati mi
lice, ki sta Jo maroa 1044 aenovala nemška kolaboracioni
sta tržaški prefekt Coceani in Župan Pagnini in Je bila
le navadna okupatorska oborožena formacija.
Раб pa sta delegata CLH bila zelo aktivna pri raz
pravi, kdo naj pride v Izvršni komite, Gdločno sta bila
proti temu, da bi vanj priSli predstavniki drugih itali
janskih protifašističnih organizacij, ker poudarjala, da
samo CLH lahko govori kot zastopnik Italijanov, To sta
lišče Je seveda naletelo na odpor delegatov drugih itali
janskih množičnih organizacij. Tedaj sta delegata CLH za
pustila plenum z Izgovorom, da nimata pooblastila za odlo
čanje o teh stvareh in da se bosta prej posvetovala s svo
jim vodstvom.

Kljub odhoda delegatov CIN je planua Izvolil 11
glsaski Izvršni odbor alovensko-itolljanskih protifa^i-

gtov (GEAIS - Comitato lisecutivo Antifascista Italo gioveno), v katerem so bile zastopane vse navzoče org*Inizao!je. Ive mesti sta ostali pros ti sa predstavnika
$ЛН, ki si jo vstel tri dni oasa za premislek.
Po lavolitvi Izvr nega odbora je bil eprejst

proglas, ki je bil nato 17. aprila izdan pr bivnlatvu.
proglas j9 s ročil pretrivalee/n Trst« ustanovitev skup
nega protifašistične gr» borbenega organa in jih pozval,
gaj ae strnejo okrog njega in okrepe boj proti okupa

torju in vsem domačim izdajalcera,ki jih je ostro obso
dil s * Gurrdio Civioo" vred.
TržaSki CLR

■Ф

ni poslal svojih predstavnikov v

au je le-ta bil pripravljen nu
diti oslo predsedni *fco mesto, m&rveS ae je sam preko
prefekta Coooftnija in Sap na P :gninija pogajal z Remci
I*vr?ni odbor, Čeprav

sa prevzela obl ati.
Do 17. aprila 1945 J« W 1

tudi £e ustanovljen

devetčlanski I zvrši odbor v Tržiču, pripravljala pa

se

je tudi ustanovitev v Gorici.

Po izvolitvi sta Izvršni odbor in Mestni komi
te EPS skupno s Komando mesta Trst, ki je bila ustanovi je
la Es septembra 1944 zadela pripravljati vstajo. 0 tma js
B anko Bi;bič 14 aprila 1945 poroöstlt
* 3 Xomatndo mesta j« veliko alable, ker so namreč
* delu mnogo zaostali. Sedaj smo tudi tara končno stvar ros—

Izvili na papavs nog«. Organizirali n c sskret: rje po okrož
jih { ‘teviIs okrajev smo n&rarsč «manjkali na Štiri za oslo
fcssto ia vskltdili sektorje s okraji) in pojača -

li Štabne sektorje po primeru, ki nam ga je nakazal Rib'il6enko. Vsi sektorji im Jo komandante, komisarji* in
namestnike. Komisarji so Slani okrajnih komite jeт Parti
je. Vse vojačke edinice smo pojačali s partijskim ka
drom. Ilapravili smo sploSen strateški načrt. Sedaj iz
delujemo podrobnejši načrt. Vzpostavili bomo »vezo z
XX. korpusom v Istri...*
Sredi aprila 1945 so enote IV. jugoslovanske
armade že stale pred Istre in Slovenskim Primorjem« 16.
aprila so že začele takozvane *re$ko bitke**» ki je tra
jala vse do 28« aprila» ko so krenile proti Trstu. Ob
Muri in ISedjimurJu pa so že celih 15 dni bile enote Rde
le armade. Bilo je povsem jasne» da bo vsak Sas konec
vojne.
26. aprila Je bilo posvetovanje Pokrajinskega od
bora 0? za Slovensko Primorje, ki sta se ga udeležila tu
di po dva aktivista iz vsakega okrožja. Razpravljali so o
nalogah v zvezi z osvoboditvijo Slovenskega Primoj^a.
V
teh dneh pa je tudi Pokrajinski narodno osvobo
dilni odbor za Slovensko Primorje izdal proglas, ki pravit
"Primoski Slovenci!
Četrta armija in IX. korpus jugoslovanske vojske
.

osvobajata našo ožjo domovino. S tem se uresničuje davna
Želja po rešitvi izpod tujčevega jarma in po združitvi z
ostalimi Slovenci in Jugoslovani.Težke so bile žrtve osvobodilnega boja» a danes nam od radosti igra srce, da
&a$a kri ni bila zastonj prelita. Bodite zvesti in budni
8nvarji svobode Slovenskega Primorja...
Italijani!
VaSa usoda je tesne povezana z usodo Primorskih Slo-

vencev. NaSa osvoboditev pomeni tudi za v»* uresničenje
teženj po ljudski demokraciji. VaS delež v skupni borbi
0 31ovenei proti okupatorju vam jamči vse narodne pravice
v evobodai Jugoslaviji.
Primorci I
Vse za naSo zmagovito Jugoslovansko vojsko, s kate
ro si ustvarjamo toliko zabeljeno svobodo!. Združimo vse si
le, da čim.rej stremo faSizem! Bodimo neuklonljivi! Za
naše sovražnike, fašiste in njihove hlapce vseh barv, velja
le brezpogojna predaja, vsak drug primer bi pomenil narod
no izdajstvo.
Podprite naSo narodno oblast, izvajajte točno nje
ne odredbe, preprečite vsak poizkus nasprotovanja! Faši
zem v vseh oblikah in vse, kar spominja mnj mora za vedno
izginiti iz na "ih t l. Le tako si bomo zagotovili mir in
blagostanje.
Vse za svobodo in ljudsko demokracijo!
Smrt faSizmu!"
Primorski Slovenci so resnično pomagali IV. jugoslo
vanski armadi in IS. korpusu NOV in fOJ pri osvobajanju Slo
venskega Primorja, kar predvsem priča vstala v Trstu. Zato
pa je bilo primorsko ljudstvo posebej počaščeno, ko je
bila 5» maja 1945 v AjdovSčinl sestavljena prva slovenska
narodna vlada. Primorsko ljudstvo je tedaj že čakala no
va naloga, namreč diplomatski boj za priključitev sloven
skega Primorja k Sloveniji v okviru Demokratične Federativ
ne Jugoslavije.

.&arllnaho fllb^nje v Slovenakem

rimorju

oO

.jeseni

% d« OSVObOuitV —

Oborožena vstaja primorskega ljudstva po kapitalaItallj« j* bil* eden iamed osnovnih pobojev za raeaah
inskega gibanja, ki je v svoje« najviljea vzponu segW sleherno primorsko vas.
Prve &ni po kapitulaciji Italije je bil priliv prikegs ljudstva v osvobodilno vojsko tolikšen« da se je Üp»
lo obču;ic pomanjkanje kadrov za, vojsko« »oto je v njo
o skoraj celot o primorsko Poverjeništvo PK SIOJ sa tšlojo in Pokrajinski iniciativni odbor Z31! ga Jflmorsko.
pa je bil e ustanovitvijo treh primorskih divizij uki9tab Primorske operativne cone« sta s« oba almdlnakm
zopet obnovila, "ekretar primorekega Poverjeništva ГЕ
za Slovenijo je j-oetal Jože Tejkal, ker je Darko karuoetal le v vojski* Bivfi Pokrajinski iniciativni odbor
sa Primorsko pa se je po prvem kongresu IS® (lo.lo.
3 v Kočevski Reki) zadel Imenovati Pokrajinski odbor
sa Primorsko, Oba foruma sta oanovala lastno laladlntehnlko " lada" in nadalje izdajala glasilo "Mladi
tar% katerega druga številka js IzSla novembra, tretja ▼sčsiia spominu Sarkm KaruMlSa, pm dsesmbra 1943«
Sredi poživljenega dela je mladinsko gibanj« namzadela huda nesreö«, ko je 17« novembra v Zgornjem Lo 
gu padel iarko Marušič, ki je ravno odhajal n« konferenprimorske mladina. Vodstvo mladinskega gibanja v Slo
ke» Primorju je ааагеб z ozirom na dejstvo, da pri
ka mlat)ina ni bila zastopana na X» kongresu 23Х, pri
vijalo poseben "kongres" primorske ml&dine, ki ga pa
bilo saradl sovražnikove novembrske ofenaivs. Bilo js
jSe zborovanje ln na njem volitve Stirlnajatčlanskega Po-

prajinskega odbora ZSM za Primorsko, katerega sekretar
jje postala Fanika MaruSič,
V
tem času eta oba foruma dokončao utrdila mladin
ko organizacijo, saj je do konca novembra 1943 delalo
L osem okrožnih komitejev SKOJ in ravno toliko okrožnih
Idborov ZSM z 38 rajonskimi komiteji SKOJ in. 32 rajonski(i odbori ZStcf medtem^ ko so terenski odbori Z3M bili že
r r“J T flleheral prlaorala TOei- *Mtni komite SK0J u
kstni edbor ZSM sta bila v tem Sasu Se tudi v Gorici,
p« novembra pa ata bila tudi v Trstu ustanovljena okrožti komite Ж О Ј in okrožni odbor Z3M, ki je imel konec ja
marja 1944 že devet rajonskih in 4o terenskih odborov,
Jelko bi bilo navesti vse, kar ve je v tem Sasu storila
morska mladina, saj je poleg nabiranja hrane, obleke
obutve, zdravil itd, za borce pave do zažiganja krelov pred sovražnimi postojankami in trosilnih ter napis•Iliri akcij samo v decembru 1943 skupaj z ženami zbrala nad
to, 000 paketov za borce osvobodilne vojske. Bavno v tem ča
su pa je mladina doživela nov hud udarec, ko je 16. decem
bra pri Kemlkem Rutu padel Jože Tejkal, Njegovo dolžnost
]* pretzel Lado Fohar,

Г

Že prvm okrožno Konference , ki so se začele v prvi
ovici decembra 1943 in trajale vsaka po dva dni (prvi
za ZSM, drugi pa za SKOJ^, so poleg razprave o orgacijskfc in političnih vprašanjih tudi popularizirale
epe II, zasedanja AVNOJ in ugotavljale polni razmah
dinskega gibanja, /e do srede januarja 1944 je bilo
eS zajete v ZSM povprečno 7o$ mladine, SKOJ pa je
1 1,385 članov.
Okrožne konference so bile do februarja 1944. V nol med 29. februarjem in 1 , marcem pa je bila v Štjaku kon-

ferenea primorske mladine, na kateri Je mladina KraSkega
»Sja dobila prehodno zastavo kot najbolj Se okrožje v
lovanju primorske mladine, medtem^ ko Je Že 2o. februar
ja na svoji okrožni konferenci prejela pkehodno zastaro
ivnega odbora ZSM, kot najboljše slovensko mladinsko
rožJe. Ha konferenci so se delegati pogovorili o svo
jih uspehih in nalogah ter izvolili štiridesetčlanski
rajinski odbor ZSM in njegovo tajništvo, ki so ga seivljali predsednik Davorin Cek, sekretarka Fanika Maru|ič, Lado Pohar in Zofka Čeme.
V
Slovenskem Primorju Je bil posebno močan razvoj
stične mladine, saj Je vsak član ZSM hotel biti obe
nem Se Član SKOJ, Tako Je bilo n.pr. konec aprila 1944 Sa
no na j^apadnem primorskem 516 članov SKOJ. T tem ogromnem
vilčnem porastu Je bila 22. in 23* »aja 1944 prva poajinske konferenca SKOJ za Slovensko Primorje, sa katero
Je Oblastni komite KPS za Slovensko Primorje poročal, da
"Je pokazala visoko borbeno moralo nale mladine, kakor
tudi precejšnjo politično zrelost, ki Je priSla do izra*a v diskusiji ob političnem referatu1*.
Vse to uspeäno delo, ki Je ustvarilo Široko mladin
sko gibanje, se Je odvijalo v predkongresnem tekmovanju za
II. kongres U5A0J, ki bi moral biti pozimi 1943A944» a Js
bil zaradi sovražne ofenzivepreložen na poznej5i čas. Glav
ni odbor ZSM Je v februarju razpisal novo tekmovanje (15.
februar - 1. maj 1944)» ki je zajelo tudi primorsko mlano vse do Trsta. Tržaška mladina je namreč samo v
bruarju izvedla tri listkovne in napisne akcije, ko je
ztresla po cestah in javnih lokalih preko 2o.ooo leta
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kov. Podobnih akcij Js bilo na stotin* v Slovenskem Primor
ju ln mladina je v tekmovanju dočakalA kongres, ki je bil
4 2. do 6. maja v Drvarju.

Poleti in jeseni 1944 pa je mladina pomagala starejSim pri volitvah v organe ljudske mladine. Ne samo^ da se
je volitev udeležila skoraj povsod loo odstotno, marveč je
"bila Izvoljena v mnoge krajevne narodnoosvobodilne odbore,
Tolilne kampanje se je udeležila s tekmovanjem in je na
velikem mladinskem zborovanju v Črnomlju prejela prehod
no zastavo Glavnega odbora Z3M, V tekmovanju tudi ni eaostajala tržaška mladina, ki je v tem času izvedla Stirl
akcije (trošenje listkov iz avtomobila, dvig 2oo.ooo lir
iz banke za osvobodilno gibanje itd.).
Do 13* .vgusta so bile po novoustanovljenih veli
kih okrožjih mladinske konference, ki so predvsem popu(j?^■
larizirale in pravilno tolmačile sporazum Tito - luba8ič, Iz debat je bilo razvidno, da so bile konference
nujne, ker je reakcija hotela marsikje prehiteti naSe tol
mačenje bistva in pomena sporazuma. Kato se je mladina vklju
čila v "tekmovanje zmageH (2o. avgust - 2o. oktober 1944)
in daleč presegla sprva postavljene >kvirie načrte. Jako
je samo mladina srednje(primorskega okrožja izvedla 1*344
frosilnih akoij s lo9 tisoč listki, opravila 188,7o6 de
lovnih ur, zbrala 6o.74o lir "posojila svobode", abrala
in kupila za 59*837 lir sanitetnega in 7.95o lir tehnične
g. materlj&la za osvobodilno vojsko. Zbrala zanjo tudi
1,5©6 kosov obleke in 262 parov nogavic itd.
V
jeseni 1944 so bile volitve vodstev v organizaci
jah ZSM v Oblastnem komite^ju SKOJ in hkrati tudi v Po
krajinskemu odboru ZSM pa je pri31o do kadrovskih spre
memb , tako/ da so novo vodstvo tvorili Zofka Gerne, Pani
Straus, Breda Jermolja, Vlado Sestan in Zorka Okretič,
To vodstvo je pripravilo predkongresno konkurenco sloven
ske in italijanske protifašistične mladine, ki bi naj bi
la priprava za drugi .kongres ZSM.

Jonferenca j« bil** 21, in i.2. decembra 1944. .<re^ nih Je bilo vec referatov, ki b o poudarili predvsem po
zebo tiobilizaolje vseh mladih sil za okrepitev vojske in
jttđeke oblasti. V diskusiji pa so delegati govorili o pro*e«ih ne terenu in v vojaki ter navedli več konkretnih
pri»erov sodelovanja slovenske in italijanske protifažirtične mladine. To sodelovanje ae Je ne samo nadaljevalo,
l^pok tudi vse bolj poglL ulJelo, V Iratu Je že spomladi
944 delovala tudi italijansko mladinska organizacija
j«Fronte della gioventüH (Mladinska fronta), ki pa ni mog
le rsnoäiCno zajeti mladine zeradi konspirativnomti, dasi
ip aaloetevilni člani bili delavni in bojeviti. Vedno
ečji prehod italijanske mladine na protifežistične poziIJe Je zahteval razširitev dotedanje mladinske organiescie in ee Je "Fronte dells giovent&’' preimenovala v "Giovenantifascista I taliana dol Litorale". V italijanskih ga~
ldinskih enotah, ki so bile v operativnem sestavu IX«
pusa pa se Je po zgledu na -HOJ' v ulovenskih enoteth osnovä"Uicventü comunista"•
2. februarja 1945 Je bila prva konferenca komuniLČne mladine v Diviziji "Garibaldi-Natisone", na kateri
bilo navzočih okoli 70 mladincev, olitičneiau referatu ste
Ledila referat o organizaciji in nalogah komunistične mla
te ter referat o položaju italiJonske mladine pod fašizi, njen boj in poslanstvo Iivizija "Garibaldi - Katisone*'.
21. februarja Јб bila prva kcnfsrenoa Italijanske
Protifašistične mladine iz meženih in obmejnih predalov
Slovenskega Irlmorja in vojske. Prebranih Je bilo veö re
feratov, tako politični referat, referat o življenju mlane pod f»8izmom, referat o organiziranju "Irotifsšistič-

Џ» italijanske mladineи in referat o nalogah laladine.

Vsakemu referatu Je sledil« živahna debatu, nato pa so
izvolili 23 članski Pokrajinski iniciativni odbor Proti
fašistične italijanske mladine na Iriaoidcem, sprejeli
resolucijo ktnleren.ee in proglas mladini .Slovenskega Primorja. Sklenili, da bo italijanska mladina poglobila sode
lovanje. s slovensko aladimo in s« vključila v njeno tekmoV nje. V marcu je izHa prva 1tevilka lista "uioventh nuoftt*t ki 5®
glasilo te orgaaizaoij% v istem mesecu je
prišlo tudi de skupnega odbora slovenske in italijanske
protifašistične mladine.
februarja so bile po okrožjih mladinske konferen
ce, ki eo Izvolile delegate «a pokrajinsko konferenco ZS&
sa Slovensko Primorje, ki je bila 12. in 13.maroa. Prisot
nih je bilo preko 2oo delegatov samo is severno primorske
ga in zapadneprlmorskega okrožja» ®edtemr ko delegati iz
drugih okrožij zaradi sovražnikove hajke niso mogli priti
m določeno mesto. Bilo je več referatov in Siva diskusija,
v kateri so delegati is zapadnoprimorskega okrožja med dru
gim obljubili» da bodo zbirali hrano za vojsko» delegati

iz severnoprimorskega okrožja pa» du jo bode prenašali m
določeno mesto« Debata se je odvijala tudi okrog pomoči
lllailne pri graditvi ljudske oblasti in okrog obdelovanj*
temije pripadnikov narodno osvobodilne vojske. Delegati
to tudi sprejeli tekmovanje, ki jim ga je napovedala mla4ina novome koga in notranjskega okrožja ter VII» korpusa.
illtev v Pokrajinski odbor zaradi odsotnosti delegatov
Iz treh okrožjih ni bilo, pač pa so navzoči predlagali najIjSe mladince in mladinke, ki bi prilil ypo3tev za tak
forum. 14« marca pa je bila pokrajinska konferenca SKOJ,
ki so se Je udeležili člani Okrožnih in okrajnih komis*
lejev ter sekretarji aktivov. Razpravljala je predvsem o
lltičnih razinerafe v slovenskem Primorju in o izvajanju

sklepov pokrajinske konference ZSM.
To je bila zadnja konferenca primorske mladine pod
«kupacljo, kajti Čez poldrugi mesec je prišla svoboda, ki
jo je mladina dočakala v predkongresnem tekmovanje za II.
kongres ZSM, ki pa je bil že v osvobojeni Ljubljani.

Slovenska protifašistična ženska zveza v Slovene
ääffiSLPrimorju od .jeseni 1943 do osvoboditve - Tudi ta
organizacija je v prvih mesecih po splošni oboroženi vsta
ji dosegla ogromen organizacijski razmah, ki ae kaže na
parno v tam, da ao njeni odbori aegLi skoraj v sleherno
primorsko vas, ampak tudi v množičnosti decembarske nabi~
'
V
ralne akcija, ko so Žana skupno z mladino pripravile nad
2o tisoč paketov za borce. Pozimi 1943Д944 pa Je z odpi
ranjem partizanskih oanovih Sol stopila pred žene nova nara - ротоб šolam in poučevanje v teh Šolah, ker Je pri-
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Sredi izvajanja te naloge ja bila 2* februarja

1943 aa 3tjaku prva pokrajinska konferenca 3PZŽ, na ka
teri ee je zbralo okrog 2oo delegatk iz vseh predelov
ovenakega Primorja. Ugotovile so, da je organizacija v
etežni večini okrožij že izvedena, celo v Tratu, kjer
je bil že okrožni odbor s Itirimi rajonskimi odbori! najtb.f,Je pa je bilo delo v Istri, kjer je bilo mnogo sovrag
ovih postojank in zelo neugodno zemljišča.

Po konferenci eo se začele priprave za prvo ranožičfeojpraznovanje 8. marca» Tako je bil od 6. februarja do 8.
'ca takoimenovani "mesec nabiranja*1, v katerem so žena
birale sredstva za osvobodilno vojsko in bolnišnice. Po
ega|>rimorskega so Žene tudi pom^agale obdelovati zem
ljo, ker je šlo v vojsko že mnogo moSkih* V celoti pa so

I žene bile vključene v tekmovanje evobode in že na drugem
nm
plenujPokrajinskega odbora SPZ* za slovensko Primorje
22« in 23« junija 1944 ugotavljale lepe uspehe« MarsiI kje so Žene same gospodarile na posestvih in delale v
I gospodarskih komisijah in odborih OP. Najbolje so izved
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le medsebojno pomoč v prehrani in pomoč* pogorelcem, saj
je organizacija stalno podpirala 171 družin«
Naslednja množična akcija Žena so bile volitve v na
rodnoosvobodilne odbore, v katere je prišlo mnogo Sena, po
sebno Se pozimi 1944A945» ko je bila izvedena sploSna mo
bilizacija in g* večina molkih odbornikov odSla v vojsko.

I

Takoj v začetku leta 1945 eo žene začele novo tekmo
vanje v počastitev 8. marca in II. kongresa SPZ? in v njem
poleg ostalih nalog posvečale že mnogo pozornosti vzgoji
otrok in njihovi pravilni prehrani. V tem tekmovanju je
bila 11« in 12« februarja 1945 druga pokrajinska konferen
ca 3PŽZ za Slovensko Primorje, katere so se udeležile tudi
delegatke iz Trsta in Gorice ter tri Italijanke. Konferen
ca je dosegla svoj višek, ko je komandant IX« korpusa odlikoval 31 najboljših primorskih Žena« Izvoljen je bil novi
Pokrajinski odbor SPŽZ za Slovensko Primorje, ki ga je vo
dila sekretarka Vendelina Colja - Vera«
K
Tekmovanje v času II« kongresa SP£z se je nadalje
valo tudi po pokrajinski konferenci vse do takrat, ko je
bil kongres že v osvobojeni Ljubljani,
Razvoj protifašističnega tiska - Zaradi fašistične
ga nasilja nad pisano ln Izgovorjeno slovensko besedo.je
Razumljivo, da je slovenski živelj z veseljem in velikim
spanjem sprejel leta 1941 prve izvode slovenskega osvo
bodilnega tiska« Upor v slovenskih pokrajinah Je odjek-

flil ne a m q v Slovenskem Primorju» marveč tudi v Trstu,
jcjer Je bila ?e leta 1941 v Via Mazzini osnovana ileg&lna tehnika« ki je razmnoževala "slovenskega poroče
valca”.
Toda to so bili le skromni začetki, ki so kmai.
la zamrli, saj so bile razmere za razvoj legalnega tifkarstva v letu 1941 Se posebno neugodne v Slovenskem
imorju, kjer se je organizirani aktivni upor protin
htSismu Sele porajal«
Že v juniju 1942 pa je bila v Ajševici pri Gorici
osnovana prva ilegalna primorska tehnika, ki je razmnože- .
la letake, brogure in Slovenskega poročevalca, a se je
rala zaradi stalne nevarnosti kmalu preseliti na Tol*
sko. Tum se je kmalu združila s tehniko Soškega odre
da, ki je v oktobru 1942 začela izdajati odredovo glasilo
'Soški partizani**. Obe tehniki sta se po združitvi razvili
T močno tehniko, imenovano "Pdrajineka tehnika za Sloven
sko Primorje**.
Razmah osvobodilnega gibanja spomladi 1943 je imel
la posledico tudi močan r zmah ilegalnih tehnik« Tako je
bilo že spomladi 1943 preko šeet tehnik, ki so oskrbovale
e svojimi izdelki celo Slovensko Primorje« Tehnika "Krn"
Je oskrbovala severne predele Slovenskega Primorja, tehni
ka "Snežnik" Slovensko Istro, tehnika "Matajur" je že jv*Uja 1943 oskrbovala Tolminsko, Goriška Brda in Beneško
llovenijo. Vse te tehnike so razmnO evale in izdajale razilegalna glasila, kot»»^Primorski poročevalec*, Primorski
glas, Mladi puntar, Slovenka itd* ter vrsto brošur
iö letakov.
Se večji vzpon je doseglo partizansko tiskarstvo v
Slovenskem Primorju po splošni oboroženi vstaji. Takrat
Je postala pot eba po tiskani besedi tako velika, da je
Pako okrožje organiziralo svojo lastno tehniko, ki jo js

plavalo po kakšni primorski gori ( orezen, ^'aven, Je
lenk, Javornik, Nanos, Grmada, pik, Sabotin, Javnik)
tli kako drugače O-orje, Žena, rago, lilada). s številč
ni;. in kakovostnim porostom narodnoosvobodilne vojske
je bilo tudi v njej ustanovljenih več telinik, ki so tiskale
vojačka glasila, strokovno literaturo itd. Tako eo bile
gDcne partizanske vojauke tehnike Ia. korpusa z imenis
Andrej, Cmi, rudi, Tone, tehnika XaX, in лХ1. divizije,
tehnike Gradnikove, Gregorčičeve in Vojkove brigade in teh
nika Briško-iieneškega odreda, ki je razmnoževala odredno
ginsilo "laio e skrajnih meja” in vojaški veatnik "Soškom.dižki kurir'1 ter bataljonska glasila “iirda", Nove
»rje" in "Zarja svobode",
Ciklostilne tehnike pa niso mogle zadostiti vseh
potreb po osvobodilnem tisku v slovenskem Primorju, za
to 30 organizatorji ilegalnega tiska začeli misliti na
organizacijo pravih tiskam.
Tako je že aprila 1944 začela tiskati na Vogerskem
v kletnem bunkerju, na malen tiskarskem stroju, ki so ga
pripeljali iz Gorice, ilegalna tiskarna "Ančka 222", ki je
tiskala do julija 1944* ko se je združila s tiskamo
"Slovenijo1* na Vojskem. V tem kratkem času je Izdelala
2600 izvodov raznih publikacij.
Že maja 1944 pa Je začela v neki grapi v bližini
Gorenje Tribuše delati tiskarna “Julij 63”, ki so jo kma
lu razSirili in preimenovali v tiskamo "Doberdob". Ta
tiskarna je 5.9.1944 prvič natisnila časopis "Partizanski
bievnik", glasilo OF za Primorsko in Gorenjsko, ki so ga že
Preje - najprej od 1943 propagandni odsek XXXI. divizije,
fcuto od 14. februarja 1944 propagandni odsek IX. korpuin od 1. junija 1944 Pokrajinski odbor
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za Slovenoko Prir orje - razmnoževale razne ciklostil-

pe tehnike, tiskarna je delala do septembra 1944, ko se
je zdrAžila s tiskarno "Slovenijo*. Ponovno je začela ва^*o9tojno delati januarja 1943 v ozki grapi nad Idrijco in
je prevzela predvsem tiskanje italijanskega osvobodilne
ga tiska, tako "II nostro avvenlre" ter vrsto brošur in
l e takov vitalijanskem jeziku. V Sasu samostojnega dela
je izdelala 294.ooo izvodov rtznega tiska«
Veliko večja, modernejša in po avojih lepih in mno
goštevilnih izdelkih pomembnej5a pa je bila tiskarna "31o~
yenija% ki so jo postavili v strmi <crapi na Kogalcih pri
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btal 25oo kg so dobili iz Milana in ga z velikimi m^pori
ponoči skrivoma spravili v strmo grapo. Tiskarna je začela
s delom 17«septembra 1944 ter je tiskala ves čas nepreki
njeno vse do osvoboditve "Partizanski dnevnik" na najmanj
4 atraneh časopisnega formata ter italijanski časopis
"GioventSi nuova". Poleg tega je ponatisnila celo vrsto Itevilk centralnih slovenskih glasil ter izdala in natisnila
■nogo brošur ia letakov. V času svojega delovanja je na
tisnila vsega 2,ol7.639 Izvodov raznih publikacij.
Skupno so torej vse tri partizanske tiskarne v
Slovenskem rimorju natisnile 2,612,418 izvodov raznega
»regresivnega slovenskega in italijanskega tiska, ne vštev>i sem tisočerih izvodov, ki so jih razmnožile ciklostil№ tehnike.
Kako velik je bil delež partizanskih tehnik in ti
k a m v slovenskem Primorju za razširitev osvobodilne mi
li tudi med italijansko govorečim prebivalstvom, je razidno iz dejstva, da je izhajalo na področju Slovenskega
rimorja 9 listov v italijanskem jeziku in pet dvojezičih slovensko-itali janskih.

Tako je partizanska tehnika"Догje", ki je razmnože
vala tiak predvaem za Tržaško okrožje, izdajala sledeča
glasila v italijanIČini* La Lotta. organo del Comitato
Litorale di ttieata (1943)» Trieate in &ara. L’organo del
la Coffliosione per la gara presao il Coioitato Cittadina
dall’C? di Triaste (1944)» Bolletino. alla cura del Comitato di Triste dell'Asosiazione degli amici della Nuova
alavia (1944/1945)* 11 lavoratore, L’organo del Comitato federale del P«C«Z* a Trieste (1944) in slovensko
italijanski glasili Lelavaka enotnost - ünlt£ Operaia.
Organo dei Oomitati d’Unit& Operaia (1944) in Bratstvo
- Pratellanza, Organo della frafcelanza operaia nella
lotta di liberazione (1944)*
Tehnika "tfatajur" je izdajala dvojezično slede бе listei Matajur. Beneški tednik - Settimanale della
(1944), Ultime della radio - Radio vestnik (1944).
ki pregled dogodkov - Sguardo agli avvenImenti aetti(1944)
Vojaška tehnika IX« korpusa "Rudi" je izdajala v
litali .ianšcini Hotizie, tdite delle sezione propaganda dal
rpo NOV in POJ (1945) in 11 Corriere garibaldino.
lletino settimanale della Divisione Garibaldi “Natisone''
Po primeru slovanskih partizanskih brigad ja Brigateatina d*asaalto iadajala lastno glaailo La Voce del
Quindicinale organo ufflclale della brigafcta Garibal
di d*Aaaalto Trieste (1344)» Za italijanske protifašistične
ce v Ljubljanski pokrajini pa sta izhajali glasili II
riere partlgiano« Organo dalle XJnit&. Italiana dell*Ecito Jugoslavo in Slovenia in Gloventh in lotta. Orga
ne della Gioventh antifaacista della XXIV. brigata Italiadella Liberezione nazionale "Fontanot" (1945)*-

In бе k tema periodičnemu tisku prištejemo Se vt>0to broSur in stotine letakov, ki so jih natisnile parti
zanske tehnike in tiskarne v slovenskem Primorju, moramo
ugotoviti, da je bil dele? partizanskega tiskarstva res
nično velik pri skupnih naporih slovenskih in italijanskih
borcev zfe skupno zavezni"ko stvar* Vsi ti lis ti, broSure
*
in letaki so bili ogledalo ne samo vojaSko-političnih raz
mer v tem Sasu, ampak tudi ogledalo moralnega lika in zaveetne volja slovenskih in italijanskih borcev za svobodo
ustvariti novega, politiöno zavednega socialističnega člotem socialietiöno družbo. (Jože Krall, Kazvoj anti
fašističnega tiska v Slovenskem Primorju, rokopis v АаШО).
.

C. Sodelovanje z italijanskim odporniškim gibanjem
Ustanovitev prvih italijanskih partizanskih enot na
narodnostno mešanem ozemlju in v Furlaniji - Kapitulacija
Italije in začetek nemške okupacije v Italiji sta pomenila
preloionico v ustanavljanju italijanskih partizanskih enot.
jjedtem ko v drugih italijanskih pokrajinah 8, september še
Be pomeni začetka oboroženega boja, marveč jredvsem razpad
Icraljevul® vojske, pa je bil položaj v Julijski Krajini pre
cej drugačen, Tu je zaradi neposrednega valiva splošne obo
rožene vstaje primorskega ljudstva, navzočnosti ali sosešči
ne slovenskih partizanskih enot, katerih število ae je zdaj
reč kot podeseterilo in pa zaradi stikov, ki so bili že
V
prejvzpostavljeni z žarišči porajajočega se italijanskega
protifašističnega gibanja, imela italijanska "resistenca"
Že od prvega dne aktiven in ofenziven značaj.
Prostovoljci iz Trsta, ”Yžiča in sosedne Furlanije
so že sredi septembra osnovali posamezne bataljone. En ba
taljon je nastal v Dolini pri Trstu pod vodstvom Luigija
fransina, drugi je nastal pri Temenici na Krasu pod voditvom Maria Abrama, tretji pa na Mašunu. Lataljoni so se
»krog 23. septembra 1943 združili v Tržaško brigado, ki je
>ila v ofenzivi razbita, ostalo je vsega le za bataljon, ki
'e biš nato do začetka aprila 1944 kot samostojni Tržaški
ataljon v sestavu Kosovelove brigade. Četrti bataljon je
sstal v Slovenski Istri pod poveljstvom G-. Zolla, bil je
sestavu II. hrvatske istrske brigade, ko pa Je bila leI v sovražni ofenzivi razbita, je postal III. bataljon
itrekega odreda, prve dni marca 1944 pa so se borci pridru•li Tržaškemu bataljonu.

Žf 15, septembra ae je v Srdih ustanovil italijan
ski bataljon "Garibaldi” pod poveljstvom Maria Modottija jribuna, Bil je vključen v I, Soško brigado, a je kmalu odgel v Zapadno Benečijo, kjer se je združil z bataljonoma
"iisacone" in "FriulI". Operativni štab Soških brigad je te
Ibataljone v začetku 1943 imenoval III, Soško brigado» ki
je imela položaje severno od Čedada proti ^ontebi, 6, aiktobja je bila napedena pred Čedadom, a je napad odbila ob izgu>bi enega mrtvega. Vodstvo osvobodilnega gibanja v Slovenskem
primorju ji je poslalo pomoč v kadrih. Tako poročaЖ EPS za
Frimorsko 9. oktobra 1943* "V pogledu organizacije vojske
Boramo posebej omeniti našo skrb za organiziranje italijanske
osvobodilne vojske. V Brdih in Beneški Sloveniji sta namreč
nastala dva furlanska bataljona, vsak po več sto mož močan.
V ta bataljon so prišli Furlani s furlanskega ozemlja, ki
nikakor ne spada k bodoči Sloveniji. Ha prošnjo inštruktor
ja CK KPI za Furlanijo tov. Lima ( ario Lizzero - op/prO smo
poslali k temu bataljonu zelo krepko začasno pomoč i&aža in
Davillo (Darko Marušll in Vincenc Иагкоп - op.p,). Dobila
«ta nalog, da izločita oba furlanska bataljona iz naše Soš
ke brigade, organizirata iz njiju prvo furlansko brigado in
s to brigado kreneta v notranjost Furlanije. Odločili amo se
»a tako velike artve v kadrih kljub naši lastni revščini pr
vič zato, ker je danes še bolj kakor preje pomembno nastaja
nje demokratične italijanske vojske in drugič, ker sami nijtttkor nismo mogli priti do živega pontebski železnici, ki
jela s polno paro," (podčrtal jaz, T.F.f original v A CK
ŽK.S), Tudi štab Goriške divizije je 11. oktobra naročil šta
bu I, Soške brigade, naj Italijani formirajo svojo brigado
in ne III. Soške, določil je tudi njeno razm stitev - en ba
taljon gre v Karinjo, dva pa naj držita položaje Videm - Neme
14Humin. Bataljoni so to sprejeli, a le s pogojem, da na

to

getane Komunistična partija Italije. logaJanje z njimi, ki
jih imela politkomisar Goriške divizije Rudi Mahnič in
^predsednik Narodnoosvobodilnega sveta za Primorsko Slove
njo dr. Joža Vilfan 26. in 27. oktobra niso prinesla nobej|ga rezultata. ;ele sestanek sekretarja CK KPS Franca Les
koška - Luke s predstavnikom CK Kil 20. novembra 1943 je zajevo reSil tako, da bo NOV in POS pomagala italijanskim eno
tam, ki pa se naj sestoje le iz Italijanov in spadajo pod italijansko odporniško gibpnje. Decembra 1943 se je pojavil
je četrti bataljon "Matteoti". Toda vsi štirje bataljoni so
se v sovražni akciji 12. decembra 1943 precej raztepli,
a
io se 21, aprila 1944 ponovnp&brali in osnovali brigado Ga
ribaldi - Friuli z bataljonoma "Mazzini” in "Mamelli".
Sporazumevanje s Komunistično partijo Italije Po jesenskem vzponu osvobodilnega gibanja v mešanih pre
delih in ustanovitvi prvih furlanskih partizanskih bataljoaov, ko Je tesno medsebojno sodelovgnje v boju vsilil sam
položaj, je zlasti po sovražnih ofenzivnih akcijah in re
presalijah prvotno borbeno navdušenje med proletariatom v
Trstu, Tržiču, Gorici in Furlaniji spet uplahnilo, zl sti
ker ga ni podpirala dosledna borbena linija lastne delavske
organizacije. Po plebiscitarni opredelitvi slovenskega pri
morskega ljudstva za Jugoslavijo, ki so ji sledili sklepi
Vrhovnega plenuma OF in drugega zasedanja AVNOJ, so se poja
vile nove težave v odnosih z vodstvi organizacij KPI, ki v
smogih primerih niso dosledno marksistično gledale na reše
vanje nacionalnega vprašanja. Predvsem pa je zaviralo sode
lovanje postavljanje vprašanja državne pripadnosti, pri Če
mer so na stališče KPI precej vplivali tudi oziri na meščan
ske zaveznike v Fronte di Liberazione Nazionale (FLN) in po
zneje v Comitato di Liberazione Nazionale (CLN), ki so bili

^ obmejnih predelih, zlasti v Trstu izrazito šovinistično in
pecionalistično usmerjeni.

f

Osnove sodelovanja in pritegovanja italijanskega pro
letariata iz narodnostno mešanih krajev v protifašistični hoj
je bilo tako treba zopet iskati v političnih dogovarjanjih
predvsem z vodstvi KPI, tako centralnim kakor lokalnimi. Zato
Ije vodstvo slovenskega osvobodilnega gibanja konec oktobra
R943 poslalo v Italijo dr. Antone Vratušo, da bi navezal te|«en in neposreden stik z vodstvom KPI in preko njega z vodstvom
[italijanskega osvobodilnega gibanja.
V
tem času je obstajala tudi pismena zveza med OK KPS
in CK KPI, decembra 1943 leta pa sta Pokrajinski komitet KPS
za Slovensko Primorje obiskala dva pooblaščena delegata CK KPI.
Na sestanku, ki mu je prisostvoval tudi sekretar CK KPS vrane
Leskovšek - Luka, je bilo govora tudi o sodelovanju v Trstu,
alasti o ustanovitvi "kontaktnega komiteja".
Po tem sestanku se je konkretno dogovarjanje preneslo
v Tret. Vsaj e strani Pokrajinskega komiteja KPS pa so bila na
čela sodelovanja, ki so se pozneje tudi uveljavila, to se pra
vi obstoj obeh partijskih organizacij in sodelovanje med njima
preko nekega koordinacijskega komiteja, pripravljena že prej.
Tako je njegov član Anton Velušček 3o,novembra 1943 poročal iz
Trsta, da se bo novi okrožni komitet KPS prvič sestal 5. decem
bra in da se bo takoj nato začelo delo za ustanovitev "kontakt
nega komiteja", V ta namen je bil vzpostavljen stik z novim fe
deralnim komitejem KPI v Trstu, katerega sekretar je bil luigi
Frausin - Franz. Na drugem sestanku so bili "po dolgi diskusiji
in dokazovanju, da je skupno sodelovanje v borbi proti okupator
ju nujno", sprejeti sklepi*"da se ustanovi odbor za zvezo (co
nitato di colegamento), ki bo reševal vsa vprašanja v zvezi s
skupnim delom in skrbel za obojestransko pobijanje šovinizma,
kjerkoli bi se pojavil", da KPI organizira v velikih obratih

in v centru,kjer ima večino italijansko delavstvo,KPS pa v
manjših obratih in predmestjih,kjer ima večino slovensko de
lavstvo, da v zvezi s temi člani KPS v velikih obratih in cen
tru pripadajo KPI,člani КГ1,ki ao Slovenci in niso zaposleni
v velikih obratih pa preidejo v KPS,da se ustvari tesno sode
lovanje med organizacijama VOS in GAP za skupne akcije in
medsebojno obveščanje in da v krajih,kjer je večina Slovencev,
skrbi za partijsko organizacijo KPS.(Poročili OK KPS Trst,15.1.
in 5.2,1944.v A CK ZKS.)
Koordinacijski komite (najprej se je omenjal kot kon
taktni komite - comitato di contatto",nato kot "komite za zveso - comitato di collegamentoM),ki so ga sestavljali Anton Ve
lušček in Franc Segulin za KPS ter Lino Zooohi in Luigi Frausin za KPI,je dobro začel z delom.Kmalu pa se je to sodelo
vanje poslabšalo,čemur so bile vzrok obojestranske napake,
predvsem pa to,da ве nekateri vodilni člani KPI v Trstu še
niso otresli oportunizma in usedlin nacionalistične miselno
sti,povod pa Je bilo verjetno pismo Tajništva KPI,ki je ob
ravnavalo probleme v Hrvaški Istri.FebruarJa ali marca 19f4
se je ustanovil odbor za zvezo tudi v Tržiču,(Poročilo Anto
na Veluščka 28.2.1944.in poročilo Antona Vratuše 18.2.1944.
v A.CK ZKS.)
/

j
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Dr.Anton Vratuša je po svojem prihodu v Italijo po 5o
dneh iskanja končno dobil zvezo s CK KPI.V začetku leta
1944 se je začel pripravljati sestanek med pripadniki CK KPI
ln CK KPS,ki bi naj razpravljal o načelih in oblikah medse
bojnega sodelovanja«Za pripravo tega sestanka je bil 14.
®arca v Milanu poseben sestanek (Luigi Longo,Umberto Massola,Lorenzo,Anton Vratuša),na katerem so italijanski tova
riši soglašali s stališčem CK KPS,t.j.naj se vprašanje dr
žavne pri adnosti Trsta zaenkrat ne postavlja,da je osnovno

vprašanje boja proti sovražniku in da Je v ta namen treba po
bijati vsak nacionalni šovinizem.So pa bili še vedno mnenja,
da naj v mešanih krajih obstoja le KPI s slovenskimi "partij
skimi komisijami".Ko pa jim je dr»Anton Vratuša prikazal razmere v Trstu in kako se pravzaprav že dela,so končno soglaša
li z obstojem obeh partijskih organizacij v narodnostno meša
nih krajih,(Poročilo dr.Antona Vratuše,17.3.1944.v A CK ZKS.)
Stališče CK KPS do vprašanj,ki naj bi se obravnavala*/ t
na sestanku predstavnikov CK KPS in CK KPI,pa je prikazal Ed
vard Kardelj v pismu italijanskim tovarišem
15.marca 1944, t
'
■•
(pismo ni bilo odposlano in ga je nadomestilo pismo Moše Pljade|a,ki pa se bistveno ne razlikuje od Kardeljevega) kjer
najprej piše o vzrokih napak in nesporazumov med terenskimi
organizacijami obeh partij v narodnostno mešanih predelih in
poudari,da so te napake že zelo premagane in da je mogoče do
seči pravilno sodelovanje,Nato poudari,da je sodelovanje po
trebno prav zaredi tega,da se onemogoči razmah šovinističnih
teženj,ki bi lahko razrušile že dosežene uspehe in da bo so
delovanje protifašističnih sil obeh ljudstev izpodkopalo tla
reakciji obeh narodov.Osvobodilni boj obeh narodov bo uspešen
in zmagovalen le tedaj,če bo zagotovljeno vodstvo najnapred
nejših svobodoljubnih sil,predvsem pa proletariata.Ker v Ju
lijski Benečiji prav italijanski proletariat predstavlja po
litični faktor,od katerega je v veliki meri odvisen izid pro
tifašističnega boja,zato se ne sme dopustiti,da bi se ga loči
lo od kmečkega ljudstva,ki je skoraj Izključno slovensko.Nato
pravi i
"3.Za enotnost antifašističnih sil ni dovolj samo eUotnost v programu v platformi,ampak je potrebna tudi skup
il aktivnost v oboroženi borbi.To pomeni skupno oboroženo ak
tivnost slovenskega in italijanskega ljudstva v Julijski Kra
jini «Nič ni zato bolj škodljivega za to enotnost od dopuščanja
brezkončnih diskusij o bodoči pripadnosti enega ali drugega
kraja eni ali drugi državi."

Nato pravi, da bodo za dosego tega sodelovanja, mo
rale terenske organizacije obeh Partij pravilno postaviti
plasti vprašanje priključitve Slovenskega in Hrvatskega Ti
morja k svobodni Sloveniji oziroma Hrvatski in da "nobeden
od teh odlokov ne postavlja nobenih meja, ne omenja nobenih
krajev in ne določa nobenih oblik, v katerih naj bi se ta
priključitev izvedla. Smisel tega ođloka je karakterizirati
pravico slovenskega in hrvatskega naroda na samoodločbo gle
de na to, da so veliki deli Slovenskega in Hrvatskega Pri
morja osvobojeni ali kontrolirani po oboroženih osvobodilnih
silah slovenskega in hrvatskega naroda ... Italijanski tova
rili, ki so smatrali ta odlok kot nepravilen^ ne smejo poza
biti, da se tudi pri Beneški Sloveniji ne govori ne o mejah,
ne o krajih, ampak da je popolnoma razumljivo, da gre tu iz
ključno samo za slovenske pokrajine, ki so po kapitulaciji
Italije pri51e pod kontrolo naše Narodno Osvobodilne vojske.”
Glede Trsta pa poudarjat "Danes je važno samo to, da se v
Trstu doseže čim večja skupna antifašistična aktivnost obeh
ljudstev in da se ta aktivnost tržaškega ljudstva poveže s
celotno antifašistično borbo Julijske Krajine. Groba Šovini
stična napaka je zahtevati od italijanskih antifašistov v
Trstu, da bi se izjašnjevali za priključitev k Jugoslaviji.
No, prav tako je napačno, če italijanski tovariši v Trstu ne
vidijo, kaj se godi v Jugoslaviji in kakšno pomoč so oni
dolžni dati temu, kar se v Jugoslaviji dogaja."
Nato pravi, da soglaša s stališčem italijanskih to
varišev, "da je za KP Italije osnovna parola, v kateri naj
se izraža stališče KP Italije — pravica na samoodločbo",
Ha koncu pa se namesto za sistem nacionalnih sekcij v okviru
obeh partij ogreva za sistem komitejev za zvezo, v katerih
bi naj bili predstavniki obeh Partij, sklepi pa obvezni za
vse organizacije obeh Partij na terenu.

Od 2. do 4. aprila 1944 so na sedežu Pokrajinskega ko
miteja KPS za Slovensko Primorje tekli razgovori med predstav
nikoma italijanske Partije Robertom in Mariom ter predstavniko
ma CK KPS Lidijo -^entjurc in dr. Alešem Beblerjem. Program raz
govorov je bil precej obširen, saj je obsegal predvsem disku
sijo o načelnih vprašanjih medsebojnih odnosov in splošnega
položaja, posebej pa še razgovor s člani štaba IX. Korpusa o
Konkretnih oblikah pomoči Narodno osvobodilne vojske Slove
nije, italijanski resistenci sploh, posebej pa še garibaldin
skim enotam.
Po nagovorih je bil sklenjen dogovor, v katerem naj
prej "CK KPI in CK KPS ugotavljata svoje popolno soglasje v
vseh načelnih vprašanjih borbe proletarijata obeh narodnosti
glede njegove vloge v osvobodilnem boju obeh sosednih naro
dov in v osvobodilnem boju delovnega ljudstva obeh narodno
sti v sedanjih zgodovinskih okolnostih in na sedanji stop
nji družbenega razvoja,1’ nato popolnoma soglašata, da je
nujen predvsem skupen protifašistični boj italijanskega in
slovenskega naroda za osvoboditev rodne zemlje, ki je tudi
pogoj za soglasno rešitev vseh problemov nanašajočih se na
bodoče odnose med italijanskim in slovenskim narodom v obmejh in narodnosto melanih predelih, da ni na mestu ra-zprav—
anje o razmejitvenih problemih, da je italijanski narod z
oboroženim bojem proti nemškemu okupatorju in italiJanškemu
ffcšismu na najboljši poti do enakopravnosti v bodoči skup
nosti svobodnih narodov in da Je dolžnost obeh Partij za
staviti vse moči, da se osvobodilni boj v Italiji razvije
Po zgledu na jugoslovanskega.
Glede oblik sodelovanja pravita, da bosta v ukrepih
Političnega značaja v duhu gornjih ugotovitev obe Partiji izNdli primerno protifašistično politično kampanjo v partij-

•kih in množičnih organizacijah in v tisku in da bosta v svo
jih deželah popularizirali osvobodilni boj sosednjega naroda,
njegove uspehe, primer junaštva njegovih borcev in žrtve itd.
Pri ukrepih organizacijskega značaja potrjujete dogovor, ki
je bil v začetku lett 1944 sklenjen jied predstavniki obeh par
tijskih organizacij v Trstu, razširjata njegovo veljavnost nad
i
vse narodnostno mešane kraje in ga dopoljnjujeta z določbami,
da se v narodnostno mešanih krajih ustanove narodno osvobodil
ni odbori obeh narodnosti, ki se naj spremene v množične organizacije na teritorijalni osnovi po poklicih, ustanovah,
Šolah itd., da narodnoosvobodilni odbori ustanove koordina
cijski narodno osvobodilni odbor, ki bo vzpostavil in zedinil
•kupno akcijo v vsakem kraju in bo na ta način dejanski pred
stavnik in voditelj ljudskih množic obeh narodnosti**, da se
v podjetjih in med delavstvom izven podjetji ustanove množič
ni odbori delavskega bratstva v osvobodilnem boju, ki zajema
jo vse delavstvo brez ozira na narodnostne, svetovno-nazorske
in politične razlike ter ga vodijo v neizprosen osvobodilni
boj** itd. Pri ukrepih vojaškega značaja določata, da se na
ozemlju Slovenskega Primorja ustanovi udarna brigada**Garibal
di - Trieste" , ki bo sestavni del italijanske osvobodilne
vojske, a bo na področju IX. korpusa podrejena paritetni ko
mandi Poveljstva oddelkov in udarnih brigad "Garibaldi” in
Štaba IX. korpusa HOY in POJ, kar bo veljalo tudi sa nove
garibaldinske enote, ki bi nastale ali prišle od drugod na
področje IX. korpusa NGY in POJ, da bodo sosedne slovenske
narodno osvobodilne enote z vsemi sredstvi, zlasti pa s orož
jem in kadri podpirale italijanske oddelke in garibaldinske
brigade, da narodno osvobodilna vojska Slovenije in udarna
brigada Garibaldi po potrebi pošljejo drug drugemu zvezne oficirje, da bodo borci italijanske narodnosti poslani iz sio
nskih enot v garibaldinske in obratno ter da se za obmejno

•oöje GoriSkih brd» Бene Ilce sloveni j» in Furlanije» kjer
irajo slovenske in italijanske onot«, po pot,«bi altano*

[

•lani operacijski

sm koordiniranje operacij obojih

.* (Izvirnik v A CK 2X3.)
Ustno je bilo 'e dogovorjeno, d« bou* v narodnostno
nih predelih alovanake mno&lčne organizacije zajele tudi
ijnnako žene in organizirali komunistično mladino tudi
Italijani ter du bodo agitacijski komiteji, ki ao ae ut-»
jali predvsem a stavkovnia gib n jem, asa tavi jeni iz čla~
oboh narodnosti. (Poročilo Poverjeništva CK KP3 za Prlko in Gorenjsko, 11.4*1944« v A. CK 2X3.)
i

V skladu s določbami tega dogovora je bila 4» aprila

1144 na lokvah a posebno slovesnostjo ustanovljena Brigada
J»Trias te - Garibaldi”, ki je v operacijskem oziru od lo* juž
nija 1944 spadala v XXX. divizijo in je imela posebni pari
tetni «tab.
I

overjeniltvo CK KPS aa Primorsko in Gorenjaka ja mo-

iilov"da pomeni dogovor velik korak naprej in da v nobeni biatveni stvari aklepi po ovojem bistvu niso polovičarski..."
koračilo, 11.4.1944 v A CK ZKS.)

B

■' - -•■

!•'

-

v

•; ?■

Dr.Anton VratuSa je 23.maja 1944 poročal, da

ja do

govor med CK KPI in CK KPS naletel v Milana na dober

odmev

tn da ja bil "sprejet z zadovoljstvom in odobravanjem".
virnik v A CK 2XS.)

ki jih označuje polom zadnjih iluzij, da bo boj proti fašiz
mu kratek in lahek in da bo odporniško gibanje dobilo zanj
takojšno iskreno in izdatno moralno podporo od zaveznikov
in Od vlade ne jugu, CLNAl Se ni imel nobene zveze z vlado
na jugu, kaj Šele podporo od njt^, stiki z zavezniki preko
Švice pa so bili počasni in neučinkoviti. Komunisti so bili
edini v koaliciji, ki so imeli dobre stike, vsaj z delom za
vezniškega tabora, s SZ in sosednjim jugoslovanskim osvobo
dilnim gibanjem, ki se jejprav tedaj uveljavljalo tudi kot
samostojni mednarodni činitelj in zato ni naključje, da se
je CLNAl pri iskanju svojih z-iveznikov obrnil tudi - in
predvsem - na jugoslovansko osvobodilno gibanje, pri čemer
so nedvomno pospeševalno vplivali stiki, ki jih je z jugo
slovanskim osvobodilnim gibanjem že vzdrževala KPI.
<*>■4

Ta je kmalu po prihodu dr. Antona Vratuše v Milano
dala pobudo za posebno resolucijo, ki jo je CLHAl nato 7.
februarja 1944 naslovil na jugoslovansko osvobodilno giba
nje. V nji potrjuje slovenskemu in hrvatskemu ljudstvu že
izjavljeno voljo italijanskega ljudstva, da se skupno z
njima bori za izgon nem'kih in fašističnih zatiralcev",
pošilja pozdrave slovenskim, hrvatskim in italijanskim bor
cem, poziva Italijane v Furlaniji in Julijski Krajini, po
sebno pa v Trstu, naj okrepijo oborožen boj za sodelovanje
s slovenskimi enotami in končno "sklene vzpostaviti odnose
s slovenskim in hrvaškim odborom narodne osvoboditve za
vzajemno podporo in za koordinacijo borbe, ki ima iste smo
tre'*. Leo Valiani (Tutte & estrg.de conduconb a Roma, Firenza
1947» str. 193)imenuje to resolucijo "prvi akt CLH z medna
rodno veljavo”, Catalano (Storia del CLNAl, Bari 1956, str,
129) pa» da ne vsebuje še nobenega konkretnega predloga in
sodi še v "prvo fazo splošnega navezovanja stikov z jugo
slovanskim odporom, v katerih prevladuje, kot se zdi, že-

lje po poudarjanju italijanske udeležbe v osvobodilnem bo
ju."
Predlog CLN za sestanek s predstavniki jugoslovan
skega osvobodilnega gibanja sta prinesla delegata CK KPI,
ko sta priSla na že obravnavani sestanek s predstavnikom
CK KPS. Med dragim sta tudi sporočila, da ima "CLN namen,
izdati nekako adreso narodom Jugoslavije, NOVJ in tov. Ti
tu4 in izrazila željo, da bi tudi marSal Tito naslovil po
sebno adreso na italijanske partizane. Delegatoma je bilo
nato rečeno, da bi bilo treba dopovedati CLN, "da v tako
adreso spada tudi priznanje upravičenosti sklepov II. za
sedanja AVNOJ o priključitvi Slovenskega Primorja." (oro
čilo Poverjeništva CK KPS za Primorsko in Gorenjsko 11.4.
1944 v A CK ZKS),
Adresa CLN, ki sta jo napovedovala delegata CK KPI,
je bila sprejeta že 2?. marca 1944. Najprej ugotavlja sklad
nost ciljev osvobodilnega boja obsh narodov, nato se sklicu
je na tradicijo italijanskega preporoda, v katerem sta Maz
zini in Cavour priznala pomembnost jugoslovanskega gibanja
za bodočo vropo in na üimski pakt iz leta 1918, v katerem
se priznava potreba skupnega boja obeh narodov za popolno
osvobojenje. Dalje ugotavlja škodljive posledice fašistične
napadalne in raznarodovalne politike in zahteva njih korenito
odstranitev. "Obeta si takojšnji tesnejši dogovor z Osvobo
dilno vlado generala Tita ir cilju potrebnega vzporeJanja vojaSkih akcij za dosego skupnih ciljev" in "pričakuje končno,
da bo odslej naprej med obema narodoma stvaren in intimen
sporazum, ki bo ustvarjal obojestransko dolžnost pojačati
vojno proti skupnim sovražnikom, obenem pa pripravil osnove
trajnega sporazuma po nastopu miru ..." (Prevod originala,
priložen poročilu dr- Antona Vratu5e 23« maja 1944 v A CK
ZKS),
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Ta adresa je bila nekaka delovna osnova za nadaljnje
razgovore. Zaradi težav, ki so jih v tistem čaau predstav
ljala ilegalna potovanja, ni bilo mogoče organizirati širne
ga sestanka med predstavniki CLN in AVNOJ oziroma SNOS. Pač
pa se je dogovarjanje konkretiziralo z adeležko dr. Antona
Vratuše na seji dne 8. junija 1944, na kateri je poročal o
razvoju jugoslovanskega osvobodilnega gibanja in poudaril,
da je sodelovanje med obema gibanjema potrebno, da pa mora
biti izhodiIče nujno v priznanju dejanskega položaja, to je
popolne narodne enotnosti, ki si jo je slovenski narod pri
boril v triletnem boju. V debati so bili retreseni stvarni
jugoslovanski predlogi * političnih, organizacijskih ln vo
jaških ukrepih, da se okrepi sodelovanje, zlasti v mešanih
krajih. Sprejeti so bili sklepi, da se bo izvajala najširša
obojestranska popularizacija obeh narodnoosvobodilnih gibanj
in njunega boja ter obširna proti šovinistična propaganda v
cseh množičnih organizacijah, posebno v obrobnih predelih,
da bo CLN takoj napisal proglas italijanskemu narodu, posebej pa italijanskemu prebivalstvu v obrobnih mestih ln pre
l delih, v katerem ga bo pozval, naj sledi zgledu slovenskega
naroda in opere zlo, ki sta mu ga prizadejala italijanski
imperializem in fašizem, da bo CIN poslal okrožnico vsem
svojim obmejnim organizacijam, naj ae čimprej povežejo s
tovrstoimi slovenskimi organi itd. (Poročilo dr. Antona Vra
tuše 11. junija 1944 v A CK ZKS).

Na osnovi teh sklepov se je CLN najprej lotil pisaj nja dogovorjenega proglasa italijanskemu narodu. Izdal ga
je ID. junija 1944 in v njem omenja kršitve pravice narodov
do samoodločbe, pravi, da je prezgodaj, da bi načenjali raz
prave o teritorialnih vprašanjih, ker bo to rešeno po vojni
na osnovi narodnostnega načela in samoodločbe in poziva ita
lijansko prebivalstvo obmejnih krajev, naj ustanavlja odbore
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arodne osvoboditve ter sodeluje pri ustanavljanju mešanih
slovensko in hrvatako-italijenskih odborov, naj se vključuje
v italijanske oddelke, ki bijejo pod poveljstvom maršala Ti
ta skupni boj in naj preide d« k sabotaži in oboroženem odpo
ru proti okupatorju. (Prevod originala, priložen poročilu dr.
Antona Vratu§e 11. 6. 1944 v A CK ZK3).

Proglas je bil poslan raznim CLN v Julijski Krajini,
da bi poskrbeli za njegovo razširjanje, spremljalo pa ga je
pismo, ki je poudarilo, da je bil sestavljen s sodelovanjem
vseh strank, odobren po poglobljenem proučevanju vprašanj in
sprejet tudi s strani slovenskega delegata# Pismo je tudi za
htevalo, naj prizadeti CLN skušajo popraviti napake, ki so se
pokazale v njihovem dotedanjem ravnanju In naj sledijo poli
tiki, ki jo narekuje proglas ter vsebovalo podrobna navodila
za organizacijsko povezavo med krajevnimi organizacijami os
vobodilnih gibanj obeh narodov (Catalano, c.d. str. 196 - 197).

Proglae ni bil razširjen edinole v Trstu, kjer ga je
tamkajšnji CLN, ki je bil v tem času komaj v formiranju (čla
ne prvega CLN v Trstu so Nemci aretirali že jeseni 1943), na
domestil z drugim, bolj nacionalistično obarvanim. Na proglae
pa so reagirale tudi tržaške organizacije posameznih strank.
j
,w *1
.
Tako je organizacija demokristjanske stranke poslala pismo
14. junija 1944 CLNAI, v katerem med drugim zahteva nedotak
ljivost rapallskih meja in nastopa prpti načelu samoodločbe
za prebivalstvo Julijske Krajine, češ da bi se "tujerodci" te
ga področja gotovo odločili za Italijo, ko bi ne bilo dvajset
let fašističnega zatiranja, ki zdaj onemogoča “točen izraz
ljudske volje". Podobno stališče je zavzela tudi organizacija
akcijske stranke, ki je med drugim hotela nadomestiti pravico
narodov do samoodločbe * z "manjšinskimi" pravicami, češ da
vprašanje samoodločbe sploh ne pride v poštev.

Kljub temu pa Je bil proglas CLNAl potrjen na sestan
ku predstavnikov CIN Treh Beneöij v Padovi konec junija 1944»
kjer je sam predstavnik CLNAl dr. Pizzoni "pojasnil smisel
proglasa in nakazal pot v delikatnih italijansko-slovenskih
odnosih”. (Sodba v Lucci, str. 52). V proglas so vnesli le
majhno spremembo glede vključevanja Italijanov Julijske Be
nečije v partizanske vrste, (oročilo dr. Antona Vratuše,
8.julija 1944. v A CK ZKS.)
Ker pa so bile glavne tržaške rezerve na prvotni pro
glas CLNAl očit o postavljene šele pozneje, se je pokazala
potreba po novem - širšem sestanku, Ta je bil Šele 16.julija
1944 v hiši industrijalca Palčka v Kilanu in so se ga kot
predstavniki tržaškega CLN udeležili don Marzari za demokri
stjane, Giuliano Gaeta za akcioniste in Luigi Frensin za ko
muniste. Na njem je dr. Anton Vratuša podal poročilo o gra
ditvi demokratične ljudske oblasti v Jugoslaviji, njenem stal
nem utrjevanju in mobiliziranju vseh živih in gmotnih sil za
osvobodilni boj in obnovo domovine. Posebni del poročila je
posvetil pretresu italijansko-slovenskega sodelovanja in pred
ložil predlog za dogovor med Pokrajinskim odborom OP za Slo
vensko Primorje in CLNAl ter za resolucijo CLNAl glede 30.000
Slovencev in Hrvatov, ki so jih zavezniške vojaške oblasti še
vedno držale v južni Italiji. Kljab težavam, ki so jih povzro
čali tržaški italijanski delegati Je bil na sestanku dosežen
sporazum o podrobnostih sodelovanja med protifašističnimi or
ganizacijamiobeh narodnosti v narodnostno mešanih krajih. Ob
tej priliki je CLNAl izdal protest proti zadrževanju Зо.ооо
Primorskih Slovencev in Hrvatov, bivših italijanskih voja
kov v južni Italiji, v vojašnicah ali zavezniških ujet iških
taboriščih. CLNAl se zavzema za njihovo vključitev v Nnrodno
osvobodilno vojsko Jugoslavije in "zato poziva osrednje CLN
v Rimu,naj nujno posreduje pri pristojnih oblasteh, da bi se
končal ta nedopusten položaj."

V
dneh od 16. do 19. julija obravnavani in kočno spre
jeti dogovor se je začel takoj izvajati. Toda zaradi nekaterih
formalnih vprašanj (vprašanje pooblastil, nadalje ali se naj
sklene z IOOF, ali s POOP za Slovensko Primorje itd.) je bil
v nekoliko drugačni obliki podpisan Sele 4»septembra 1944 v
Milanu.
Politični uvod je namreč nadomestila posebna izjava
CLNAl, ki jo je podpisal sam predsednik dr. Pizzoni (Fietro
Longhi) in je naslovljena na Osvobodilno Pronto Slovenskega
naroda. V njej CLNAl predvsem poudarja skladnost ciljev osvo
bodilnega boja obeh narodov, pozdravlja borbeno enotnost ljud
skih množic obeh narodnosti, predvsem v obmejnih in narodnost
no mešanih ozemljih, izjavlja, da hoče okrepiti in poglobiti
sodelovanje s slovenskim osvobodilnim gibanjem, sodi, da je
škodljiva in neumestna vsaka razprava o dokončni razmejitvi
in driavni pripadnosti narodnostno mešanih predelov, kar bo
v skladu s samoodločbo narodov storjeno šele po osvoboditvi,
”najslovesnej Še izjavlja, da priznava in da hoče braniti enotnost in narodno neodvisnost slovenskega naroda in vseh
jugoslovanskih narodov, ki sta priborjeni v junaški narodno
osvobodilni borbi in končno soglaša z izjavami delegata OP,
"da ta boj ustvarja potrebne pogoje za prijateljsko rešitev
odnosov med obema narodoma*.
Dogovor v osnovah določa, da bosta OP in CLNAl nastopala proti šovinističnim in imperialističnim težnjam, razkrinkovala zločinsko razdiralno politiko okupctorja in nje
govih hlapcev, v največji meri popularizirala narodno osvo
bodilni boj sosednega naroda, si dajala medsebojno organiza
cijsko in tehnično pomoč ter upoštevala izkušnje triletnega
boja slovenskega in vseh jugoslovanskih narodov, prvih iz
kušenj p rtizanekega gibanja v Italiji ter lokalnih posebnos
ti v obmejnih in narodnostno mešanih predelih in ustvarila ta
ke organizacijske oblike, ki dovoljujejo čim širšo mobiliza♦

cijo množic obeh narodnosti,posebno pa mobilizacijo v partiinske enote.
Konkretno pa določa,da"v narodnostno mešanih krajih
stanejo narodno-osvobodilne organizacije obeh narodnosti",
Iti se naj "spremene v množične organizacije na teritorijalni
dsnovi,na osBovi poklicev,Sol itd.",da se naj v obratih in
®ed delavstvom izven tovarn ustanovijo odbori Delavske enot
nosti - Comitati di Unit& operaria (ODE - CUO),ki naj zaja
mejo vse delavstvo brez ozira na narodnostne,ideološke in
politične razlike in ga vodijo v neizprosen osvobodilni boj,
da po dva predstavnika lokalnega ali okrožnega odbora OF,CLN
ln Delavske enotnosti tvorijo skupni Koordinacijski antifa
šistični odbor - Comitato antifascista di Coordinamento (KAOCAC)",ki vzporejajo skupno akcijo v vsakem narodnostno mešanem
kraju,da si je treba prizadevati,da dobe ti organi značaj
"ljudske oblasti in jo lahko ob osvoboditvi tudi dejaneko pre
vzamejo in izvajajo",da koordinacijski antifašistični odbor
sa Trst začne takoj z izdajo lastnega organa "Borba - Lotta"
v slovenskem in italijanskem,ali po potrebi še kakšnem drugem
Jeziku.(Prepis izjave in dogovora v A CK ZKS,)

I

Sporazumevanje s "Korpusom prostovoljcev svobode" (CVL)
- Enako kot se je najvišji politični organ italijanskega osvobo
dilnega gibanja zavzel za sodelovanje z jugoslovanskim osvobodil
nim gibanjem in njegovimi organizacijami na narodnostno mešanih
področjih in dosegel s predstavniki slovenskega osvobodilnega gi
banja tudi dogovor o načelnih osnovah in konkretnih oblikah tega
sodelovanja,tako je tudi najvišji vojaški organ italijanske re
sistence - Glavno poveljstvo Corpo dei Volontari della Liberza okupirano Italijo,ki se je ustanovilo malo pred tem,
"z zadovoljstvom vzel na znanje" sporazuma med garibaldinskim
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poveljstvom in štabom IX.Korpusa ter med Brlško-Beneškla po
dredom ln Brigado Garibaldi Priull..1u odobril in sprejel
načela,na katerih slonita oba sporazuma,kot osnovo za vse
morebitne nadaljnje sporazume med enotami NOBJ in enotami
CVL.(Izvirnik v AMNO).
Oba sporazuma je predložilo CVL garibaldinsko povelj
stvo v nekoliko spremenjeni obliki»Iz konteksta sporazuma
med KPS in KPI od 4.aprila 1944 je vzelo tekst pod našlovom "III.Okrepi vojaškega značaja'* ln ga predložilo CVL kot
sporazum med garibaldinskim poveljstvom in štabom IX.Korpusa.Na osnovi tega teksta sta štab Briško-Beneškega odreda
(Franc Črnugelj'9- Zorko)'in''<štab
Brigade Garibaldi Frluli'/
'
j(Mario Lizzero - Lima) sklenila sporazum o medsebojnem sode
lovanju,
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Sporazum o sodelovanju med Briško - Beneškim odredom
ln Brigado Garibaldi - Frluli,se glede namena sodelovanja skli
cuje na nujno potrebno utrditev bratskega sodelovanja v duhu
sporazuma med CK KPI in CK KPS od 4.aprila 1944,nato pa do
loča oblike sodelovanja,pri Čemer ustanavlja Mešani operativai štab za Brda in Benečijo,ki se sestane redno vsak teden
ili pa izredno na željo enega ali drugega štaba,ki ga sestav
ljajo komandant in politični komisar Briško-Beneškega odreda
ter komandant in politični komisar Bataljona "Mazzini".Konč
no sporazum določa še podrobnosti,tako glede izvajanja meša
nih in kombiniranih akcij.rekvizicij in zaplemb,politične
ga dela,obveščevalne službe in obojestranskega prehoda par
tizanov v edinice,ki odgovarjajo njihovi narodnosti .(IzTlraik v AMHO.)
j
Ko je garibaldinsko poveljstvo predložilo sporazum v
Potrditev CVL,mu je razširilo uvod,ki govori o namenu so
delovanja, tako da je sklicevanje na sporazum med KPS in KPI
°d 4.aprila 1944 nadomeščeno z dobesednim navajanjem uvodnih

načelnih točk tega sporazuma. (Izvirnik v italijanskem jezi
ku v AKNO.) "Zanimivo je, da vojaško poveljstvo ni imelo nobe
nih pomislekov proti načelnemu političnemu delu tega dogovora."
(Poročilo dr. Antona Vratuše 23. julija 1944 v A CK ZKS.) Iz
vsega tega se jasno vidi, da je bil aprilski dogovor med KPI
in KPS učinkovita osnova za nadaljni razvoj sodelovanja med
slovenskim in italijanskim protifašističnim gibanjem.
Ob potrditvi teh sporazumov je Glavno poveljstvo CVL
za zasedeno Italijo poslalo tudi pozdravno brzojavko Maršalu
Titu, priznalo dr. Antona Vratušo za predstavnika Glavnega
štaba NOV in POS pri Glavnem poveljstvu CVL za zasedeno Ita
lijo in sklenilo, da bo v okviru možnosti imenovalo tudi svo
jega predstavnika pri Glavnemu štabu NOV in POS.
Tako je bilo sodelovanje na terenu iz konkretnih po
treb oboroženega boja proti fašizmu potrjeno in vzpodbujano
s strani najvi^jih organov italijanskega odporniškega giba
nja, ki so v času nemške okupacije in Mussolinijeve "soci
jalne republike" predstavljali kontinuiteto legalne vlade v
okupiranem delu dežele. Obenem so ti organi potrdili ono
težnjo po nacionalni neodvisnosti in enotnosti, ki je bila
eden izmed postulatov osvobodilnega boja slovenskega naroda.
To je bila ena izmed glavnih osnov, na katerih je bilo mogo
če uresničiti sodelovanje med jugoslovanskim in italijanskim
osvobodilnim gibanjem.

I
r

Ustanovitev in delo "Koordinacijskega antlfašističneodbora za Trst" (CAO) - Koordinacijski antifašistični od

bori, ki jih omenja že resolucija CLNAI lo.junija 1944 in ka
terih ustanovitev je bila dokončno sklenjena med julijskimi
razgovori v Milanu, naj bi dali organizacijske oblike za
najširšo mobilizacijo protifašističnih sil obeh narodnosti
in zajeli kar najširše plasti prebivalstva. Kjer je slovenr-
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ko osvobodilno gibanje prihajalo v stik z italijanskim pre
bivalstvom je Že zelo zgodaj zaslediti njegovo prizadevanje,
da bi tudi med tem nastalo Čim širše protifašistično gibanje in
jse povezalo z njim v skupnem boJu.Koordinacijski komiteji
med obema komunističnima partijama so bili samo del tega
prizadevanja in se že hkrati z njihovo ustanovitvijo javlja
tudi misel o ustanovitvi protifašističnih odborov obeh narodnosti,dobi pa konkretno obliko in potrditev v aprilskem spo^
azumu med (Ж KPI in CK KPS.Sporazumi s CLNAl so torej pomeili potrditev linije,ki se je že uveljavljala leto dni.

E

V
Trstu je ustanavljanje koordinacijskega antifašističega odbora naletelo na mnoge ovire.Prvi tržaški CLN,ki se
je ustanovil po padcu fašizma (njegovi člani so bili Gabri
ele Foschiati za akcijsko,Edmondo Puecher za socialistično,
ierdinando Gandusio za liberalno,Zeffirino Pisoni za komu
nistično in Giovanni Tanasco za demokristJanško stranko) ni
storil nič bistvenega,pa tudi kmalu so ga Nemci zaprli. S tem
je delo protifašističnih italijanskih strank z izjemo KPI prak
tično zamrlo,nekatere med njimi (največ akcionistične) pa so
se izživljale z občasnim izdajanjem letakov o pripadnosti Tr
ista,Istre in vse Julijske Krajine Italiji.Predstavniki teh
»strank so зе v Italiji povezovali v odbore Fronte,Nazionale
d’Azione in pozneje Fronte di Liberazione Nazionale,ki je bi
la prva oblika povezovanja italijanskih protifašističnih
strank,in katere začetke je zasledil v Jeseni 1942 leta.Toda
■razmere v Trstu konec februarja 1944,ko je plenarna seja koIordinacijakega komiteja KPI in KPS razpravljala o nujnosti
ustanovitve koordinacijskega entifašistiSnega
odbora,so
jbile takšne,da so predstavniki KPI izjavili,da odbor FLN
še ne obstoja in da imajo stike le z republikanci in enim soci
alistom. (Poroč.Ant.Veluščka iz Trsta,18.februarja v Arhivu
Centralnega komiteja ZKS.) Zamisel skupnega koordi■ !
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naciJakega antifašističnega odbora je naletela na nerazume
valije tudi pri delu slovenskega prebivalstva, »lasti pri ne
katerih člani okrožnega odbora OP, ki ao bili nekdaj Člani
Earodnoga aveta in zdaj izražali pomislek, da Italijani ni
so iskreni in da še ni čas za ustanovitev takega organa* To
da predstavniki KPS ao se vtrajno trudili, da bi premagali
taklne in podobne predsodke.
Prizadevanje za ustanovitev koordinacijskega antifa
šističnega odbora v Trstu je nato za nekaj časa zamrlo, ker
se tudi kordinacijeki komitet KPI in KPS ni sestal do kon
ca aprila 1944* Postavilo se je zopet - in to pot mnogo
bolj konkretno - po aprilskem sporazumu med CK KPI in CK KPS
in ko je tržaška organizacija KPI zamenjala svoja delegata v
t
S
koordinacijskem komltetju. 30.maja 1944 je bil sestanek no
vega koordinacijskega komiteja KPI in KPS v Trstu (sestavijali so ga Prane 'toka - Bado in Prane Segulin - Maksim sa
KPS ter Vincenzo Gigante - Ugo in 'лгтаппо Solieri - Marino
za KPI), ki je sprejel tudi sklep»"Vzpostavi se koordina
cijski odbor med obema osvobodilnima gibanjema, tv j. OF in
CLN, čim bo slednji formiran. Tovariši Italijani vodijo raz
govore z raznimi predstavniki strank in upajo, da jim bo uspelo formirati njih okrožni odbor CLN.* (Poročilo OK KPS
Trst, 1.junija 1944. v arhivu CK ZKS.)
Tržaški CLN ae je ustanovil nato junija 1944» morda
v nemajhni meri po grožnji CLNAl, da bo poslal v obmejne
kraje poltene Italijanske protifašiste, da tam osnujejo
•voj osvobodilni odbor in sodelujejo s slovenskim csvoboi
•
.■
*
'
äilnim gibanjem. Tako proglas CLNAl od lo. Junija 1944 vse
buje ostro kritiko stališča tržaških strank, ko govori,
fia del Italijanov"ne vidi jasno stvarnega položaja ln goji
lo vedno nerazumevanje in nezaupanje do slovanskih narodovi'
Razumljivo je, da tržaški CLN tega proglasa ni hotel rasgi-

j-iti in je raje izđal drugega,ki je odgovarjal njegovemu okueu.
t

Po težavnem formiranju tržaškega CLH in milanskih raz
govorih in sklepih 16* - 19,julija 1944,ko je bil tržaški
CLN direktno nagnan k sodelovanju s slovenskim osvobodilnim
gibanjem,se je končao začelo ustanavljanje tržaškega koordiBHCijakega antifašističnega odbora,
!
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Pogoji za konstruktivno delo koordinacijskega antifašietičnega odbora v Trstu so bili izredno težki spričo položaja,
v katerem ee je nahajalo Slovensko Primorje po ustanovitvi Operacijske cone "Jadransko Primorje’* in pa zaradi posebnega
ališča predstavnikov tržaških meščanskih strank,
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Nemško okupacijska politika v operacijski coni "Jaansko Primorje" je bila že od znčetka usmerjena v čim večje
zcepljanje slovenskega in italijanskega prebivalstva,kar se
je kazalo tudi v nekaterih njenih ukrepih ( postavljanje slo
venskih županov, odpiranje slovenskih šol,dopuščanje sio
nskih časopisov itd,) in favoriziranju nekaterih slovenskih
akcionaraih elementov (domobranstva,četnikov itd,).Kot je
oraladi 1944 reagirala na začetke organizirane borbene enot
nosti med Slovenci in Italijani z divjaškim nasiljem (obešenje talcev v ulici Shega v Trstu, ustrelitev talcev na
Opčinah maja 1944 itd.) tako se je poleti 1944, ko je šlo
Ita vključitev z nacionalizmom obremenjenih italijanskih
»trank v protifašistično fronto,posluževala okrepljenega
razpihovanja šovinističnih strasti med Italijani,pri čemer
8e je rada posluževale slovenskih reakcionarnih elementov
(razširjanje laži o sporazumu med Nemci in slovenskimi koisti 4,julija 1944 in ustanavljanje 3NAPRA,razstrelitev
■pomenika padlim italijanskim vojakom iz prve svetovne
Vojne v goriškem parku v noči med 11.in 12.avgustom 1944).
Jr

■pruga težava je bila v tem,da oo bile tržaške meščanske stranI ke subjektivno mnogo preveč prepojene z nacionalistično misel
nostjo, objektivno pa so izražale težnje in interese,ki so pri
hajali navzkriž z osnovnimi smotri osvobodilnega boja,kot jih
je razumelo tudi italijansko odporniško gibanje»k^pa so se
pod vplivom bolj razvitega in doslednega protifašističnega
gibanja v Trstu postavljali ßinogo bolj odločno. Zaradi tega
tržaški CLN ni ostal na lini ji,ki jo je nakazal CLNAI kot os
novo za protifašistično delovanje v Trstu#Tako je v Trstu pod
pritiskom revolucionarnega poleta množic prišlo do prave druž
bene diferenci jacije,pri kateri se je CLN sam izločil iz pro
tifašističnega boja.
Koordinacijski antifašistični odbor v Trstu se je usta
novil po milanskih razgovorih (16. - 19.7.1944) in stališče
CLNAI je bilo prav verjetno glavni razlog,da so se meščan)ske stranke,zbrane v CLN,sploh odločile za sodelovanje.Njegovih sej so se udeleževali dr.Ivko Pustišek - Imro in AnI ton Velušček - Matevž (Simon) za OF,Franc Stoka - Rado in
I Ermanno Solieri - Marino za Delavsko enotnost ter Luigi Frausin - Franz in Umberto Felluga za CLN C*Trieste nella lotta
j
.Prva
seja je bila 6.avgusta 1944,
I per ?la democrazia**,str.46) ;
t
ki je bila bolj informativnega značaja , sklenjeno je
bilo,da se sestavi proglas,ki bo sporočil prebivalstvu
Julijske Krajine ustanovitev koordinacijskega antlfašističI nega odbora.Že pri tem so nastala prva nesoglasja» zahteI va CLN naj bo proglas naslovljen prebivalstvu Julijske kraI jine,je vsebovala še obširnejšo zahtevo, naj velja kompe- .
tenca koordinacijskega antifašističnega odbora za vso Julij
sko krajino.To je bilo v očitnem nasprotju z milanskimi do[govori,ki določajo,da naj bo pristojnost koordinacijskih
Iantifašističnih odborov omejena Па posamezne narodnostno meit

■

-

■

. . . v -

Šane kraje ali okrožja. (Poročilo dr, Antona Vratuše, 18.
avgusta 1944 v arhiva CK ZKS; Paladin, La lotta, Claudestina di Triesite, str. 46.)
Ta zahteva ee je Še jasneje pojavila na drugi seji
16, avgusta 1944» ki sta se je udeležila tudi dr. Anton
Vratuša in Anton Velušček, in na kateri je bila glavna točka dnevnega reda pretres najznačilnejŠm pojavov imperializ
ma v vrstah italijanskih antifašistov, tolčenje tega pojava
kot orožja v rokah naše modre garde in posebej še tržaške
inteligence in protestiranje proti takemu početju." (Poro
čilo dr. Antona Vratuše, 16.8.1944. v arhivu CK ZKS.) Ilc
jo namreč za letak "Apel Istranom" (brošuri "Svobodni Trst"
je akcijska stranka takoj odrekla očetovstvo), ki so ga izdali pristali akcijske stranke ob odstranitvi Saurovega spo
menika v Xopru in je proglašal, da je italijanski element v
Istri oborožen tako od nemških kot jugoslovanskih napadalcev.
Po daljšem prerekanju je bilo sklenjeno, da bo v prvi števil
ki skupnega glasila "Borba - La lotta" iz^el članek, "ki bo
obravnaval istrsko vprašanje v taki luči, kakor ga mora ob
ravnavati italijanski antifašist, če hoče skupno z jugoslo
vanskimi naredi v berbo nad okupatorja.” (Poročilo dr. Anto
na Vratuše, 21.8.1944 v arhivu CK ZKSf Paladin, cit.delo,
str. 46.)
t

Tretja seja je bila 23. avgusta 1944 in je razprav
ljala predvsem o preskrbi istrskih obalnih mest s kmetijski
mi pridelki, note slovenske osvobodilne vojske so namreč
tudi tam izvajale bojkot okupatorjeve preskrbe, proti če
mur so protestirali pristaši meščanskih strank v CLTT (Polodin, cit. delo, str. 46 - 57.)
Tako vse tri seje tržaškega koordinacijskega antifaši
stičnega odbora niso prinesle nobenih konkretnih sklepov gle-

de protifašističnega boja. Prav tako pa tudi ni bilo več
nadaljnih sej. Prvega septembra 1944 je namreč policija aretiaaLa

Luigija Pransina, ki je bil predstavnik KPI v tr

žaškem CII? in predstavnik CIN v koordinacijskem antifašisti6nem odboru za Tret, Sej tako imenovanega "tretjega tržaške
ga CLS'1 so sa udeleževali Pon Marzari in Paolo Reti za demo
kristjane, Antonio Selom za liberalce, Pierro Robba in I.
Olivi za socialistjfe,

rcola Miani in Paladin za akcioniste,

medtem, ko je Pino Gustincich, ki ga je KPI delegirala kot
svojega predstavnika v CLN prisostvoval samo šestim sejam
(PcCLadin, cit* delo, str. 46 do 57.)
Saka pot tržaškega

CIN ni bila brez zveze s splošnimi

razmerami v svetu, ki so bile taksne, da Je bilo pričakovati
skorajšnji konec vojne. Očitno se je tržaškim meščanskim stran
kam v njihovi trenutni oceni položaja zdelo sodelovanje z ju
goslovanskim osvobodilnim gibanjem odveč in so se za rešitev
svojih koristi raj^i ttprle na upanje na skorajšnji prihod
anglo^ameriških čet. Namesto poročil o uspešnem sodelovanju

v koordinacijskem antifašističnem odboru so romali k GLITAl
pozivi naj zahteva od rimske vlade in zaveznikov anglo-ameriško okupacijo vse Julijske krajine. (Paladin, cit. delo,
str. 57. do 59.)
Ko pa so se v poani jeseni razblinili upi v skorajš

nji prihod anglo^ameriških Čet, so štiri meščanske stranke
v tr a kem CLN sklenile posebno pogodbo, ki že v uvodu iz
ključuje od dogovora KPI in poudarja, da je "pripadnost Ju
lijske krajine k Italiji kot problem načelno že rejena*1 ob
koncu prve svetovne vojne.
Prekinitev sodelovanja v koordinacijskem antifašistič

nem odboru cb aretaciji predstavnika KPI

v tržaškem CXN, ki

je tudi vzdrževal zveze med CLN in slovenskim osvobodilnim

I gibanjem,izključitev KPI iz tako imenovanega "tretjega tr—

CLN”»nadomestitev gesla protifašističnega boja s
pozivi naj anglo-ameriška vojska zasedd vso Julijsko Kra
ljino in končno pakt štirih meščanskih strank CLN brez KPI,
to so zunanje etape odstopanja tržaškega CLN od linije,ki
jo je nakazal CLNAl in s tem tudi od vsakega protifašistič
nega udejstvovanja.
Ižaškega
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Vključitev Ulyi?lje "Garibaldi,-_Natiaon8" v operacijski sestav IX.Korpusa - Sporazum med Briško-Beneškim odre
dom in Brigado Garibaldi - Friuli je rodil lepe uspehe,MešaIni operativni štab je začel takoj z delom in že 22.maja je
politični komisar Bataljona "Mazlni" poročal štabu svoje bri
gade o skupni obrambi в slovenskimi partizani med nemško ofenzivno akcijo v Goriških brdih,politkomisar Briško - Beneš
kega odreda pa»$* da je "kombinirani nastop slovenskih in ita
lijanskih edinic proti sovražni ofenzivi v Brdih pokazal pr
ve sledove sodelovanja".Obe enoti sta napravili več skupnih
akcij,sodelovanje pa se ni omejilo na zgolj vojaško področ
je,ampak se je vse bolj širilo tudi na druga področja (pro
paganda za volitve,posojilo,vojno dopisništvo, gospodarske
komisije itd,).
•
'
'
.
*
Mešani operacijski štab se je sestajal redno do av
gusta 1944,ko se je ustanovila Divizija Garibaldi - Natisone,v katero sta se vključili Brigada Garibaldi - Friuli in
[Brigada Garibaldi - Natisone. Slednja je nastala zgo
daj spomladi 1944 in so jo sprva hoteli imenovati po reki So
či ("Isonzo") ali mestu Gorici ("Gorizia”),a je temu naspro
toval štab Briško - Beneškega odreda.Divizija pa ni dolgo ob
stajala, kaj ti že 17.septembra 1944 je prišlo d* ustanovitve
[divizije Garibaldi - Osoppo "Priuli” po načelih CLHAI in CLV,
po katerih sta se v divizijo vključili dve garibaldinski in

ena osopovska "brigada. Enotno poveljstvo divizije so se
stavljali komandant garibaldinec Fantini Mario - Sasso, na
mestnik komandanta oeopovec Cencig-Mario, politkomisar
garibaldinoc Giovanni Padovan - Vanni, namestnik politkomi
sarja osopovec Berzanti - Faolo in načelnik Štaba Carlino.
Od 12»septembra dalje je bil namest ik komandanta divizije
in komandant osopovske brigade De Gregori - Bđla, ki je Slan
akcionistične stranke, hud nasprotnik Slovencev, kar je raz
vidno tudi iz njegovega dopisa CIN "O slovenskem vprašanju",,
in hud nasprotnik komunistov. Njegova nestrpnost je precej
pripomogla k povečanju trenj in nasprotij in®d osopovci in garihaldinci, ki so nastala predvsem zaradi različnega pojmova^nja boja proti okupatorju. Osopovsko vodstvo je bilo proti boj
kotu vsega okupatorjevega (zlasti preserbe vivilnega prebival
stva) in na splošni liniji "Čakanja".
Sovražna ofenziva v Zahodni Benečiji konec decembra 1944
je divizijo hudo prizadela* Osopovaka in ena garibaldinska bri
gada sta bili precej razbiti,

tab divizije se je s prvo ga

ribaldinsko brigado in z ostankom osopovske brigade umaknil v
Goiška Brda. Tam je v pogajanjih, ki so se začela že nekoliko
pred sovia.no ofenzivo, a зе zaradi osopovskega dela divizije
niso konkretizirala, sklenil vključiti se v operacijski sestav
IX. Korpusa NOV in POJ. Poleg vojačkih razlogov, ki so jih re
zultati sovražne ofenzive samo še okrepili je na sklep garibal
dinskega dela štaba divizije vplivala predvsem praksa razoroževanja partizanov, ki so jo uvedli anglo-ameriški zavezniki
v Italiji. Nacionalistično in šovinistično usmerjeni osopovskl
del Štaba divizije je temu sklepu nasprotoval in s svojo bri
gado, ki se je počasi spet zbirala Že petega oktobra 1944 iz
stopil iz divizije.
Vojaška korist sklepa garibaldinskega dela štaba divi
zije se je pokazala pozimi 1944/45* Divizija - zdaj zopet z

naslovom "Garibaldi - Natisone" je nurareö a svojimi tremi bri
gadami (156* B.Buzzijl57» G.Picceli in 158« A.Gr3amsci)odšla
prezimovat onstran Soče na r zme.oma varno področje (24.decem
bra 1944 je prekoračila Sečo in 6. januarja 1945 prltla na 'entviškogorsko planoto)»medtem, ko je it lijanska partizanska voj
ska na sploh v tem času doživljala resno krizo. Pod operativ
nim vodstvom IX. korpusa se je divizija vojaško organizirala,
1
zvedla redne vojačke vaje, ustanovila odsekey'pri Štabu divi
zije itd.). Marca 1945 ee je v njo vključila ge Brieatta Triestlna d*ajaalto, v sovražni ofenzivi konec marca in v začetku
aprila 1945 se je iz, sovražnega obfloča trebila na Banjško plad
noto, qjtod je odšla na področje VII. KQrpusa NOV in POJ, kjer
se je vključila v njo garibaldinska brigada "Fcntanot", ki se
je ustanovila 17,decembra 1944 na Suhorju in bila sestavljena
iz borcev, ki jih je IX. Korpus septembra 1944 poslal na cen
tralno slovensko osvobojeno ozemlje. Od 7. do 9. maja je divi
zija sodelovala v osvobajanju Ljubljane, nato pa 17.maja odšla
v Trst, kjer ae je razšla.
,
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Sodelovanje slovenskih in doslednih italijanskih protifagistov v Trstu - 3 tem/ da so štiri tržaške - po lastni
označbi "nacionalne - meščanske stranke v CLN zapustile koor
dinacijski antifašistični odbor, slovensko-italijansko proti
fašistično sodelovanje nikakor ni bilo neprekinjeno, ne v bi
stvu okrnjeno. Izločili so se samo elementi, ki jite v bistvu
ni bilo do protifašističnega boja in ki tudi niso znali sle
diti splošnim načelom italijanskega odporniškega gibanja. 0stalo je sodelovanje med obema delavskima strankama - Komuni
stično partijo Slovenije in Komunistično partijo Italije, Še
krepkeje pa se je razvila skupna delavska protifašistična or
ganizacija - Delavska enotnost. Odbori Uelavske enotnosti so
povezovali delavstvo obeh narodnosti in bili ena izmed oblik,

V katerih sejje ustvarjala ona borbena enotnost delovnega ljud

stva obeh narodnosti, ki ao jo tržaške "nacionalne" stranke
v С1Л bojkotirale in jo skuhale z več letaki tudi razbijati.
Začetki Delavske enotnosti segajo daleč nazaj v leto
1942, zlasti v pomlać'41943« Ker pa je organizacijsko in po
litično delo v prvih odborih elavske enotnosti alonrelo pred
vsem na ramenih slovenskih a tiviatov, $e njih delo kmalu za
mrlo, ko je bil spomladi in poleti 1943 aretiran skoraj ves
aktiv KPS in. 03’. Vprašanje obnovitve množične delavske orga
nizacije v Trstu se je reSilo 3ele na sestanku predstavnikov
CK KPS in CK KPI v začetku aprila 1944 v Lokvah. Dogovor od
4. aprila I944 določa med drugim, naj se v podjetjih in med
proletariatom izven podjetji ustanavljajo množični "odbori de
lavskega bratstva v osvobodilnem boju, ki naj zajamejo vse
delavstvo brez obzira na narodnostne, svetovno-nazorska in po
litične razlike ter ga vodijo "v neizprosnem osvobodilnem bo
ju, zlasti z dejansko podporo partizanskih borcev in z mobi
lizacijo v partizane v zavesti, da pripada v tem boju proleariatu avantgardna vloga". Sklenjeno je bilo, da bosta obe
artijaki organizaciji v Trstu poslali v okrožni odbor"Delavkega bx’atetva"po enega predstavnika in sicer člana partijskea koordinacijskega komiteja in da bo okrožni odbor pričel tajkoj izdajati lastno glasilo "Bratstvo - Fratellanza", ki bo
pisan v italijanščini in slovenščini, "po potrebi pa tudi v ka
kem drugem jeziku".( Izvirnik v arhivu CK ZKS.) Sporazum med
OF ln CLNAI (sklenjen sredi junija, podpisan 4. septembra 1944»
Je v svoji četrti točki vseboval skoraj dobesedno ponovitev uetreznega besedila dogovora med CK KPS in CK KPI in določil,
äa bosta po dva predstavnika krajevnega ali okrožnega odbora
lavske enotnosti vključena v koordinacijske antifašistične
Odbore. Ha predlog s slovenske strani je bilo tudi spremenjeno
e organizacije iz "Delavsko bratstvo” v "Delavsko enotnost".

(

E

Medtem pa ae je na terenu, to je v Trstu, Delavska
enotnost že precej razmahnila. Obnovila so je v maju, ko ao
"val partijski forumi, vsi elani KP3 in vse množične organi
zacije dobile kot prvo nalogo organizacijo ODB v sodelovanju
z italijansko partijsko organizacijo (poročilo dr. Antona Vra
tuše, 6.maja 1944 v arhivu EK ZKS). V tem mesecu je bil usta
novljen tudi okrožni odbor Delavske ^^notnoзtl, katerega sekre
tar je od Slovencev postal Franc "toka - Rado, od Italijanov
pa Lrmanno Solieri - I.Tarino. Odbor se je resno lotil dela in
že v nekaj mesecih je bila Delavska enotnost močna x>rotifašistična organizacija. Začel je takoj z izdaja: jem lastnega
glasila (prvo Številko pod imenom "Bratstvo - Fratelanza",
nadaljuje pa z naslovom "Unita^operaia" -"Delavska enotnost",
ki se je tiskalo na Primorskem osvobojenem ozemlju ▼ 15oo do
2ooo izvodih. Na julijskem sestanku CLNAI v Milanu je lahko
Franc "toka že poročal, da je ustanovljenih 7o odborov in da
je vzpostavljena vsa organizacijska mreža v tovarnah. Pod je
sen 1944 je bila organizacijska izgradnja končana, saj je bi
lo v mestu sedem okrajnih odborov, 72 tovarniških odborov, ki
so bili sestavljeni iz 6 do lo oseb in več kot 2oo tovarniških
pododborov. Kljub jesenskemu in zimskemu vpadu osvobodilnega
gibanja v Trstu zaradi številnih areticij aktivistov je "De
lavska enotnost" ostala do kraja prva množična organizacija
italijanskih protifašiatov v Trstu in osnova za nadaljnji raz
voj skupnega protifašističnega boja tudi potem, ko so se tr
žaške "nacionalne stranke" umaknile iz boja.
Sodelovanje med slovenskim in italijanskim protifaši
stičnim gibanjem je po prenehanju Koordinacijskega antifaši
stičnega odbora in -po številnih izgubah političnega kadra ob
aretacijah pripeljala do združevanja italijanskih in sloven
skih protifašističnih organizacij. Najprej so se začele zdru
ževati osnovne organizacije obeh komunističnih partij v Trstu,

o čemer je Branko Babič 28. oktobra 1944 poročal* "Velik korek naprej smo napravili z združitvijo obeh Partij v enotno
partijsko organizacijo z enotno politično linijo. Sicer for
malno “e obstojata oba okrožna komite Ja — slovenski in ita
lijanski, kar Je zaenkrat 3e nujno zaradi uspešnega razvoja
partijskega dela med italiJanškimi tovarigi. Od spodaj

smo

pa izvedli ee tudi organizacijsko enotnost, Formirali smo
skupne okrajne komiteje iz italijanskih in slovenskih tovari
šev in z njimi elimirali dvojnost organizacije, Istotako smo
napravili seveda з celicami. Formirali smo skupne celice, ali
pa tudi samo slovenske in italijanske, kakor Je pač zahtevala
konkretna situacija» odnosno delo na terenu. Vse celice so
pod vodstvom enotnega okrajnega komite Ja.,. * (Izvirnik v A’ «O),
Popolna združitev pa se Je izvedla pozimi 1944/1945 in
o nji Je Okrožni komite KPS za Trst v svojem poročilu lo.janu
arja 1945 poročal, da Je bilo to na eni strani popolno razu
mevanje in želja samih članov slovenske in italijanske parti
je, ki so stalno manifestirali potrebo skupnega

masovnega de

la v Delavski enotnosti, na drugi strani pa potreba skupnega

dela po provali, ki je zadela obe partijski organizaciji v
Trstu. (Izvirnik
V

v АШО),
zgodnji pomladi 1945 Je prišlo do razširitve itali

janskih množičnih organizacij v Trstu, Tako je "Ji^fessa della
donna"spremenila ime

v "Donna antifascista Italiana", "Fron—

te della gioventil" pa v "Gioventö. antifaecista Itallana”. Skup
no delo slovenskih in italijanskih anfcifašistk je vodil

še na

prej skupni koordinacijski odbor, ki sta ga vodili Margherita
Zocchi-Viola in Angela Udovič - Mic». Medtem pa je za mladino
obeh narodnosti bil v marcu 1945 osnovan celo skupni odbor,
ki mu je predsedovala Marija Mermol ja - Breda.

Medtemy ko je bil pretegni del tržaških Slovencfev* ki
niso bili v tovarnah, organiziran v Osvobodilni fronti sloven-

ekega naroda pa ao bili antifašistično usmerjeni Italijani
izven tovarn organizirani v "Gibanje pristašev nove JugoslaI vije”, ki je izdajalo lastno glasilo "Bolletino".

Konec februarja ali v začetku marca 1945 je bil na sedežu Centralnega komiteja KPS sestanek, ki sta se ga udeleži
la tudi Lidija "ejifcjurc in predstavnik KPI. Razpravljal je pred
vsem o odnosih med slovenskimi in italijanskimi komunisti in
o trenutnih nalogah. Kot poslednja naloga v tem času se je
pojmovala izvedba sploSne mobilizacije vseh živih in gmotnih
' sil za dokončno izbojevanje svobode. Ker je bilo za izvedbo
I tega izredno važno skupno delo in naetop slovenskih in itali
janskih protifaäistov, je Oblastni lomitet KPS za Slovensko
Primorje 5»marca 1945 dal okrožnemu komitetu KPS za Trst na
slednje navodilo:

I

"OF, DE in če se le da CLN naj skličejo skupni plenum
italijanskih in slovenskih antifašističnih organizacij v Tr

stu. Na tem skupnem plenumu je treba izvoliti Izvršni komi
tet. Skušajte dobiti na ta skupni plenam CLN. Če pa bo od
klonil, izkoristite tako njegovo zadržanje za diferenciaci[ jo v CLN in za razkrinkovanje pred masami. Linija sestanka

r

plenuma mora biti poudarek na skupni borbi in ne na pripad
nosti Trsta. Organizacijsko ostane še nadalje v Trstu naj
močnejše in najvažnejše jedro ES. Masovne organizacije ohranja
jo tudi v bodoče svoj samostojni nacionalni karakter. Stre
mimo k skupnemu vodstvu. Zato forsirajte člmveč skupnih kon
ferenc slovenskih in italijanskih masovnih organizacij v
raznih kombinacijah: v okrožnem, rajonskem, kvartnem in te
renskem merilu. Pristopite^: formiranju skupnih akcijskih
komitejev za vodstvo skupnih akcij na terenu, kvartnih in
rajonskih." (Izvirnik v АЖНО.)

Že 7. aprila 1945 de Branko Babič poročal iz Trata,
da so za te dni že sklicali plenum vseh organizacij, kjer
bo izbran Izvršni komite, ki bo izšel pred tržaško prebival
stvo s proglasom m

se triko deklariral za politično predstav

ništvo vseh demokratičnih Tržačanov vseh narodnosti. (Izvir
nik v AMNO.)

Plenom je bil v noči med 13. in 14. aprilom 1945
so se ga udeležili predstavniki vseh protifašističnih or
ganizacij v Trstu - Osvobodilne fronte, delavske enotnosti,
Komunistične partije, Slovenske protifašistične ženske zve
ze, Italijanske protifašistične lene, Zveze slovenske mladi
ne, Italijanske antifašistične mladine in Demokratičnih neod
visnih. Bila sta navzoča tudi dva predstavnika tržaškega CLN.
Po političnem referatu, ki ga je podal Rudi Uršič - Karel in
referata o borbi demokratičnega Trsta proti fašizmu, se je
razvila zelo živa razprava, v kateri so govorniki soglašali
z vsebino referatov, ki sta utemeljila potrebo ustanovitve
skupnega političnega organa za mesto Trst. Delegata CIN pa
sta se zelo redko oglašala in izjavljata, da nista priprav
ljena na tako temeljite stvari in da nimata pooblastila, da
bi sprejela stališče referatov.
Že pred plenuuaom so predstavniki CIN zahtevali, naj
se "Guardia civica" prizna za njihovo borbeno fortaacijo, ki
bi osvobodila Trst in ga čuvala pred"nevarnostjo

s katere

koli strani. Bilo jc jasno, da protifašistično gibanje v
Trstu pod vodstvom Mestnega komiteja KPS (tako se je od
9. aprila 1945 dalje imenoval bivli Okrožni koiaite KPS

za Trst, ki je bil tudi zdaj neposredno podrejen Oblast
nemu komitetju KPS za Slovensko Frlmorjej ni moglo prizna
ti milice, ki sta jo marca 1944 osnovala tržaški prefekt Coceanl in Župan Pagnlni in je bila le navadna lokalna okupa
torska oborožena formacija.

Pač pa sta delegata CLN bila zelo aktivna pri razpra
vi kdo naj pride v Izvršni odbor. Odločno sta bila proti dru
gim italijansklia protifašističnim organizacijam ter poudarja

la, da lahko samo CLN govori kot zastopnik Italijanov, co sta
lišče je seveda naletelo na odpor delegatov italijanskih mno
žičnih organizacij. Tedaj sta delegata C M zapustila plenum
z izgovorom, da nimata pooblastila za odločan je o teh gtvareh

in da se boeta pr«j posvetovala з svojim vodstvom.
Kljub njunemu odhodu je plenum izmolil 11 članski Izvrš
ni odbor slovensko-italijanskih antifašistov (CEAIS - Oomitato
llsecutivo antifašista Italfc - oloveno), v katerem so bile za
stopane vse navzoče organizacije. Dve mesti sta ostali proeti

*

za predstavnika CLN, ki ata st vzela tri dni časa za premislek.

Po izvolitvi Izvršnega odbora slovensko-italijanskih
antifašistov je bil prsčitan in odobren proglas, ki je bil za
tem 17. aprila izdan prebivalcem, V njem se jim je naznanilo
ustanovitev skupnega antifašističnega borbenega organa in se

S**

jih pozvalo naj^štrnejo okoli njega, in okrepe boj proti oku
patorju in vsem domačim Izdajalcem z "Guardio civico" vred.
i)o tega dne je bil tudi že ustanovljen 9- članski Iz
vršni odbor v Tržiču, v Gorici pa se je ustanovitev šele pri
pravljala. ( Poročila OK ICPS Trst in Branka Babiča v AMNO.)
Jasno je, da tržaški CLN ni poslal 3vojih zastopnikov
v Izvršni odbor, čeprav mu je ta bil pripravljen dati celo
predsedniško mesto. Tako se je, podobno kot prejšnje leto
zopet sam izključil iz doslednega protifašističnega boja, Se
več, preko prefekta Coceanija in župana Pagninija se je colo
začel pogajati z Nemci za prevzem oblasti,Izvršni odbor slo
vensko-itali janskih protifašistov, okrožni komitet KPS in Ko
manda mesta Trst pa so začeli z zadnjimi pripravami za vstajo,
v kateri se je slovensko in italijansko prebivalst o poslednjič

dvignilo proti okupatorju in tako pokazalo, da je ostalo ves
Sas zvesto doslednemu "boju, to je načelu, ki sta ga večkrat
proiaaialrala Osvobodilna fronta slovenskega naroda in CINAl.

