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UVOD

Na opozorilo ge. Dragice Krmec iz Novega Polja pri Ljubljani, da v Arhivu RS 
obstajajo poslovilna pisma zapornikov iz Kočevja, sem se le-ta ogledal. Že sam 
ogled pisem je bil zame pretresljiv. Ocenil sem, da so pisma vredna svoje zgod-
be. Odločitev je bila hitra in lahka: Potrebno je o tem napisati knjigo.

In knjiga je pred vami. Poleg orisa zgodovinskih dogodkov, črpajoč vire iz ar-
hivskih dokumentov ter člankov iz različnih knjig in publikacij, sem velik pou-
darek posvetil manj znanemu in še ne dovolj osvetljenemu delu slovenskega 
političnega zaporništva: notranje psihično in čustveno doživljanje zapornikov 
ob znanih torturah slovenskih oblastiželjnežev. Prav ta del pa precej „visi“ in je 
v celoti brez kakršnekoli dokumentarno-materialne opore. Pomagal sem si z 
vživljanjem v različna stanja zapornikov: v doživljanje stisk, strahu, poniževanj, 
v brezizhodna stanja; v odzivanja na šikaniranja, grožnje, na fizične udarce in 
izginjanja ujetnikov. Glede na to, da so bili vsi zaporniki globoko verni, jih je sililo 
iskati zatočišče pri Bogu, v molitvah, v večkratnih spovedih. Gre za pričakovana 
in logična doživljanja in odzivanja zapornikov nekaj dni ali nekaj ur pred usmrti-
tvijo. Taka in podobna psihična stanja zapornikov tik pred smrtjo so, žal, pri nas 
literarno še neobdelana in zato skorajda neznana. 

Vsak pisni zaznamek ali ustno sporočilo, ki se mi je zdelo dovolj zanimivo in 
potrebno za sestavo knjige, sem označil z ustreznim virom. Za stavki in odstavki 
brez označbe vira stoji avtor, ki je te vire v različnih dokumentih imel na voljo 
videti, a ne pridobiti. Sem spadajo tudi tisti ustni viri, katerih pričevalci želijo 
ostati anonimni.

Pri zbiranju redkega gradiva, raztrešenega v različnih knjigah, sem zaprosil za 
pomoč poznavalca te tematike g. Davorina Žitnika iz Ljubljane. Njegova pripra-
vljenost in dobra volja me je vzpodbudila, vendar je Žitnikovo zdravstveno stanje 
onemogočilo dogovorjeno sodelovanje tako, da sem že na začetku dela ostal 
sam. Kljub temu mi je g. Žitnik pomagal z nasveti in sem mu zato iskreno hvale-
žen. Izdatno pomoč mi je nudil tudi prijatelj, župnik iz Kočevske Reke, gospod 
Jože Milčinovič, ki je tehtal in se tudi on poglabljal v razmišljanja obtožencev v 
času zapora in na poti v smrt.

Menim, da je bil kočevski proces leta 1943 za povojno in današnje življenje 
Slovencev tako pomemben in usoden dogodek, da ga je vredno predstaviti še 
z drugimi pogledi oziroma z drugimi pisci-raziskovalci. Prof. dr. Tone Ferenc je 
v uvodnem delu svoje knjige Dies irae na strani 7 zapisal: „V poslednjih desetih 
letih so se razmere vendarle spremenile, tako da že lahko bolj ali manj zane-
sljivo obravnavamo celotno področje sodnih obravnav iz dveh oboroženih for-
macij slovenskega protirevolucionarnega tabora pred partizanskimi sodišči in 
tudi izvensodne usmrtitve in poboje. To nam omogoča dostopnost gradiva teh 
sodišč in tudi drugega gradiva, ki je bilo cela desetletja nedostopno v arhivu re-
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publiškega sekretariata za notranje zadeve v Ljubljani. Zdaj je to gradivo ali vsaj 
njegova večina že dostopna in vsa ali skoraj vsa v Arhivu Republike Slovenije.“

S priznanim in uglednim zgodovinarjem se povsem strinjam. Tu je potrebno do-
dati ali ponovno poudariti le še dejstvo, da je prejšnja oblast tisto gradivo, ki jo 
je kakorkoli obremenjevalo oziroma kazalo v slabi luči, pravočasno „pospravila“. 
To gradivo pa nam, žal, najbrž ne bo nikoli dosegljivo. Našo staro komunistično 
oblast skušajmo pač razumeti: zabredla je v prehude zločine, da bi se z njimi 
ponašala ali jih dovolila raziskovati in odkriti. Dolžnost pravih raziskovalcev pa 
je, da nikoli ne odnehajo, da pri svojem delu iščejo nove, drugačne in vsemo-
goče poti, ki bi jih znale pripeljati in odkriti bolj verodostojna ali vsaj resničnejša 
medvojna dogajanja. Kajti:

Ni še do konca razumljeno sporočilo te zgodovine; niso še do konca raz-
iskani vzroki in razlogi, zakaj so vse lepe sanje celih generacij slovenskih 
ljudi potonile v rdeči megli ... 

I.A.S.

USODNA RAZDELJENOST

USODNA RAZDELJENOST1

Druga svetovna vojna je še bolj kot prva boleče zarezala v duhovno in biološko 
tkivo evropskega in slovenskega človeka. Novi “včerajšnji svet” je ponovno zgr-
mel v brezno, to pot v dosti globlje kot tisto izpred četrt stoletja. Ta vojna je bila 
drugačna, saj je poleg “običajnih” političnih obeležij imela tudi ideološki in celo 
rasistični značaj.

Značaj te vojne je povzročil tragičen razcep znotraj posameznih narodov. Od-
nos do okupatorja je bil na začetku vojne pri vseh odklonilen (razen komuni-
stično paktiranje z Nemci v času od 6. aprila do 22. junija 1941, op. p.), cilj 
osvoboditve pa samoumeven. 

Vsi poskusi pomiritve med partizani (dr. Ude), vaškimi stražarji (dr. Šmajd) in 
jugoslovansko vojsko v domovini (Novak) so propadli.2

Razlike so bile v pričakovanjih, kako bo osvobojena dežela urejena po osvobo-
ditvi oziroma, kdo bo imel v rokah oblast.

Vodstvo vseh legalnih predvojnih strank se je v novih razmerah primerno odzvalo,  
ponujalo ljudstvu svoj program, novembra 1941 pa ustanovilo Slovenski  
narodni odbor, kot nekakšen skupen ilegalni forum. Sicer pa je Slovenska  
ljudska stranka za vodenje ilegalnih vojaških obrambnih priprav ustanovila Slo-
vensko legijo že 27. aprila 1941. 
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Major Karel Novak je svoji skupini, preden je junija 1942 odšla na teren zbirati 
in organizirati ljudi za odpor proti okupatorju, dejal: „Vaša pot bo težavna zaradi 
partizanskih enot, ki so v gozdovih.“ (Tedaj je že veljal odlok OF, da bo vsak, 
ki se bo uprl okupatorju zunaj OF, izdajalec in bo kaznovan s smrtjo.) Novak je 
nadaljeval: „Tudi zunaj OF ima narod pravico živeti. Ne napadajte okupatorja po 
nepotrebnem, da prihranite narodu žrtve.“3

Predstavnik Jugoslovanske vojske v domo-
vini Sloveniji, major Karel Novak.
Vir: Muzej novejše zgodovine Slovenije.

Vsi prebivalci Slovenije (tudi slovenska 
partija, op. p.) so dobro vedeli, da pro-
tikomunistična stran ni pobijala vse po 
vrsti in da njeni pripadniki niso hlasta-
li po oblasti kot komunisti. Pri svojem 
obrambnem delovanju protikomunistič-
na stran ni rušila šolskih stavb, mostov, 
cerkva … Vedno in povsod pa je skr-
bela za slovensko besedo: prepevala 
slovenske pesmi.4 Na Primorskem je 
predvsem duhovščina skrbela za slo-
venske šole in domove. Partija se s 
slovenstvom ni veliko ukvarjala, zanjo je 
bila bistvena revolucija.5

Drugi soigralec in politični subjekt je 
bila (takrat ilegalna in maloštevilna) 
Komunistična partija Slovenije (KPS) s 
svojimi levičarskimi zavezniki. Ustanovi-
la je Protiimperialistično fronto (PIF), po 
napadu na Sovjetsko zvezo pa jo pre-
imenovala v Osvobodilno fronto (OF). 
Vse več in več je bilo takih, ki so v pri-
sotni vojni videli revolucionarni projekt. (Tu je treba poudariti, da je šlo za osvo-
boditev izpod okupatorjev le tistim udeležencem vojne, ki niso bili seznanjeni z 
direktivami Kominterne. Le-ta je delovala in bila močno povezana skoraj z vsemi 
evropskimi državami in tam organizirala Protiimperialistične fronte (PIF). Stalin 
se je povezal s socialistično oblastjo pod Hitlerjem, Hitler pa s socialistično Ita-
lijo pod Mussolinijem. V tej luči je mogoče razumeti slovenske komuniste, zakaj 
so se na začetku vojne solidalizirali z Nemci in jih celo podpirali. Organizirali so 
PIF po enakem vzorcu, kot je to počela Kominterna. Tudi skoraj dve letna skriv-
na povezava med partizani in Italijani, in javna pri napadu na Grčarice in Turjak, 
govori o nepretrgani povezavi s Kominterno in potrjevanju njenih ciljev. Op. p.)

Meščanski krogi so kmalu zaznali namere partije in z njimi seznanjali ljudstvo: 
kjer je partija, tam je revolucija, je prevzem monopolne oblasti, je stalinistična 
diktatura, je preganjanje vere, je sovjetski sistem. Pridružila se jim je Cerkev, 
ki se je sklicevala na ustrezne papeške protikomunistične okrožnice. Le-te so 
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komunizem razglašale za nekaj slabega in nevarnega ter prepovedale vernikom 
vsakršno sodelovanje z njim.

Na drugi strani je učinkovita partijska propaganda servirala ljudem udarna ge-
sla: brez boja proti izdajalski “lastni” kapitalistični gospodi, se zatirani narod ne 
more osvoboditi; med vojno edini predstavlja in vodi slovenski narod Slovenski 
narodnoosvobodilni odbor; na koncu vojne bo prevzel oblast tisti, ki se bo edini 
in resnično boril, to je Osvobodilna fronta. 

Protirevolucionarji jim niso ostali dolžni: 
Osvobodilni fronti so očitali, da je proti-
zavezniška in protijugoslovanska, imeli 
so pomisleke glede načina osvobodil-
nega boja, očitali so jim povezovanje s 
Sovjetsko zvezo ... Svojo aktivnost so 
kazali z oživljanjem četniške organizaci-
je, Petrove garde, Prebujene Slovenije, 
Sokolske organizacije, Stare pravde 
in s Slovenskim narodnim gibanjem ... 
Kljub pripravljenosti so opozarjali na 
prezgodnjost osvobodilnega boja (v 
mislih so imeli nepotrebne žrtve) in na 
odprtje skupne fronte po prodoru zave-
znikov.

Partija je skupno sodelovanje odločno 
odklonila. Nepoklicanim je prepovedala 
vstopanje v OF, pozneje pa z odlokom 
o zaščiti slovenskega naroda, zagrozila 
s smrtno kaznijo vsakomur, ki bi orga-
niziral vojsko izven partizanstva. Lov na 
tako imenovano belo gardo je bil odprt, 
teren za komunistična zločinstva pa pri-
pravljen.

Podpolkovnik Ernest Peterlin, poveljnik va-
ških straž in vodja ilegalnega poveljstva jav-
ne varnosti za Ljubljano. 
Vir: Muzej novejše zgodovine Slovenije.

„Narodnoosvobodilni“ teror je svoj posel opravljal vse bolj temeljito. Po vaseh 
so ponoči gospodarili terenci „narodne zaščite“ in partizani. Izsiljevali so de-
nar, živež, obleko in pobijali ljudi. Česar niso ponoči opravili oni, so čez dan 
dopolnili Italijani. Celo sam Boris Kidrič je priznal vosovski teror, ko je dejal: 
„Moralno političnemu pritisku NOB se priključuje še narodnoosvobodilni te-
ror Varnostno obveščevalne službe.“ Sredi maja 1942 pa je Franc Leskošek-
Luka zapisal: „Belo gardo streljamo in bomo sedaj izvedli likvidacije večjega 
obsega, ki stremijo že k iztrebitvi.“
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Pred ustanovitvijo vaških straž so kmetje sporočali v Ljubljano vodstvu Slo-
venske legije:
„Naša stiska je v teh dneh in razmerah prekipela do vrhunca. Smo v nevar-
nosti, da nas partizani pobijejo in izropajo vse imetje, na drugi strani pa nam 
grozi nevarnost od strani Italijanov, da nam požgejo domačije in ljudi odvede-
jo v internacijo.“
(Nikolaj Jeločnik /Stane Kos/: Stalinistična revolucija na Slovenskem, str. 170-171 in str. 200.)

Vse več ljudi se je spraševalo, kaj je komunizem, kakšna ideologija je to? Njihov 
jezik je bil domači omiki povsem tuj; na eni strani je obljubljal boljši in pravičnejši 
svet, na drugi je bil poln groženj. Že po nekaj mesecih so lahko spoznali, da 
uporabljajo nasilna dejanja in se lotevajo nečesa, kar je lahko zelo nevarno.6

Ko so člani Varnostno obveščevalne službe (VOS) začeli “čistiti teren”, se jim 
ni nihče uprl. Zaradi vse večjega nasilja in zločinstva, so se verni fantje skrivali 
na svojih kmetijah in pri sorodnikih, hkrati pa opozarjali preostale ljudi na: ne-
smotrnost in škodljivost osvobodilnega gibanja s takimi radikalnimi metodami; 
na izrabljanje trpljenja naroda za ozke strankarske namene; na monopoliziranje 
osvobodilnega boja; rušenje enotnosti slovenskega naroda; razglašanje za iz-
dajalce vse tiste, ki mislijo drugače; na uporabo terorja, laži, denunciacij, ropa-
nja ...; na najprej skrito, potem vse bolj javno pobijanje domačih nasprotnikov; 
na izzivanje okupatorjevih povračilnih ukrepov; na ustvarjanje nevzdržnega bra-
tomornega stanja; na povzročitev državljanske vojne, ki je zadala slovenskemu 
narodu najbolj usoden pečat v vsej njegovi zgodovini.7

Politbiro KPS je 15. avgusta 1941 ustanovil Varnostno obveščevalno službo 
(VOS), ki je bila izvršilni organ komunistov v Sloveniji. Naloga: likvidacija de-
janskih in domnevnih kolaborantov in nasprotnikov komunistične organizacije. 
Razdeljena je bila na splošno obveščevalno službo, specialno obveščevalno 
službo ter varnostno in zaščitno službo - ubijanje političnih nasprotnikov in izvr-
ševanje sabotaž. 

V Ljubljani je VOS izvajala diverzije in atentate na drugače misleče sodržavljane 
in tako prispevala svoj delež k proti partizanskemu razpoloženju mnogih Sloven-
cev. Načrtno in sistematično preganjanje drugače mislečih pomeni po medna-
rodnem pravu kaznivo dejanje zoper človečnost. Napade na slovensko civilno 
prebivalstvo, pomore celih skupin prebivalstva, pa moramo oceniti kot vojne 
zločine.8

Čeprav je bila slovenska zemlja pred tem že zaznamovana z bratomorno krvjo, 
je do tedaj še obstajalo upanje na znosno razmerje ideološko nasprotujočih si 
Slovencev. Kljub posameznim poskusom za vojaško pomiritev in skupen na-
stop proti nemškemu okupatorju, se je prepad med stranema še povečal. Ni bil 
samo okupator tisti, ki je krvaveči narod prisilil v samoobrambo. Notranja raz-
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klanost je narodu prinesla še večjo tragedijo. Slovenski komunisti in Italijani so 
skupaj pripomogli speljati slovenski osvobodilni boj v neusmiljen revolucionarni 
boj. Italijani so slovensko civilno prebivalstvo najprej pustili nezaščiteno pred 
rdečim terorjem, nato pa so ga, zaradi izzivalnih partizanskih napadov, množič-
no pobijali. Revolucija je prehajala v državljansko vojno.9

Titova navodila hrvaški avnojski delegaciji leta 1943: „Pustite Nemce na miru, 
z njimi bodo opravili Sovjeti, obrnite se proti naši reakciji.“ Po vojni pa je dejal: 
„Imeli smo revolucijo, o tem takrat nismo mogli govoriti.“
(Ive A. Stanič: Proti, str. 49, dr. Peter Urbanc.)

Ivan Maček-Matija: „Mi se sploh ne bi šli borit, če ne bi imeli možnosti za iz-
vedbo revolucije.“ Mitja Ribičič-Ciril: „Kdor ne razume, da je med NOB šlo za 
revolucijo, ta ne razume ničesar.“ Komunisti v mirnem času ne bi mogli pre-
vzeti oblasti, saj so imeli kot politična sila obroben pomen; nasilen prevzem 
oblasti pa tudi ni bil mogoč, saj bi represivni organi kraljevine Jugoslavije to 
preprečili. Okupacija je bila idealna okoliščina za izvedbo revolucije. 
(Ive A. Stanič: Proti, str. 49, Gašper Blažič.)

V tem zločinskem vrtincu sta Katoliški tabor in društvo Straža preroško napove-
dala, da bo pred nasilno in zločinsko OF kmalu slovensko ljudstvo branilo svoje 
trge in vasi. Poročil o umorih Vosovcev in drugih partizanskih aktivistov, je bilo 
vsak dan več. Kakršnokoli čakanje bi bilo nesmotrno in nehumano do sodrža-

Vaški stražarji v civilu pri Sv. Gregorju. 
Vir: Zaveza, Demokracija
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vljanov. Šele sredi maja 1942 je prišlo do nekaterih primerov aktivnega odpora 
proti partizanom (Tabor, Suha krajina), julija pa so poslanci Slovenske legije in 
pripadniki Katoliške akcije ustanovili prvo uradno vaško stražo v Šentjoštu.10

Delitev Slovencev je prihajala na dan tudi v desnem političnem bloku. Nekateri 
so ustanovili Slovensko legijo, drugi Narodno legijo, tretji Sokolsko legijo, četrti 
Pobratim, obstajala pa je tudi Oficirska skupina. Vse to se je na koncu združilo 
v Jugoslovansko vojsko v domovini (JVvD) in se postavilo pod poveljstvo Draže 
Mihailovića.11

Leva politična opcija pa je bila ves čas trdna in enotna. Njihov najbolj zagrizen, 
podel in zahrbten sovražnik je bila bela garda. 'To so bili bivši oblastniki in njiho-
vi podrepniki, ki so se v svoji onemogli borbi za protiljudsko oblast proti novi po-
rajajoči se narodni in ljudski oblasti pogrezali s položaja političnih nasprotnikov 
in protiljudskih izkoriščevalcev do navadne izdajalske tolpe. Ta tolpa se je borila 
proti slovenskemu narodu z izdajanjem, s sabotažami, z zastrupljevanjem živali, 
z zahrbtnimi oboroženimi napadi na borce za slovensko svobodo. Bela garda 
se bori zoper zakonito narodno oblast in naloga osvobodilnega sodstva je, da 
dokončno uniči tega zločinca'.12

In potem se je oglasil ukaz Velikega brata: „Napravite mi to deželo sovjetsko!“ 
In sledilo je sistematično uničevanje slovenske duše z močnim protidomovin-
skim gibanjem. Slovenska komunistična kolaboracija (z rusofilstvom, op. p.) 
je uničila sanje vaških stražarjev (pozneje domobrancev) o svobodni slovenski 
domovini.13

Boj na življenje in smrt se je začel.

 1 Boris Mlakar: Vzroki in oblike nasprotovanja Osvobodilni fronti v letu 1941-1942, SAZU, Slovenski upor 1941, 
Zbornik referatov, Lj., 1991, str. 255-260.

 2 Dr. Bernard Nežmah: Turjak 60 let pozneje, Mladina, 29. 9. 2003.

 3 Inž. Davorin Žitnik: Resnica nas bo osvobodila, Demokracija, 27. 9. 2001.

 4 Redno so prepevali slovensko himno Naprej, dvigali slovensko zastavo, nosili slovenske vojaške označbe, upo-
rabljali slovenski poveljujoči jezik. Na partizanski strani pa je bilo največkrat slišati naslednje izrazoslovje: kretati, 
proveriti, prebacivati, pokret, naredba, broj ...

 5 Ive A. Stanič: Proti, str. 43, Rudi Skok.

 6 Ivo Žajdela, uvodnik v knjigi Ivana Lavriha V primežu revolucije, str. 5-6.

 7 Boris Mlakar: Vzroki in oblike nasprotovanja Osvobodilni fronti v letu 1941-1942, SAZU, Slovenski upor 1941, 
Zbornik referatov, Lj., 1991, str. 258-259.

 8 Dieter Blumenwitz: Okupacija in revolucija v Sloveniji 1941-1946, mednarodna študija, str. 172 in 97. 

 9 Zaveza, št. 25, 1997, Stane Okoliš: Dogajanja in dognanja, str. 74-75.

 10  Boris Mlakar: Vzroki in oblike nasprotovanja Osvobodilni fronti v letu 1941-1942, SAZU, Slovenski upor 1941, 
Zbornik referatov, Lj., 1991, str. 259-260.

 11  Inž. Davorin Žitnik: Resnica nas bo osvobodila, Demokracija, 27. 9. 2001, str. 35.

 12  Dokumenti o VOS OF, narodni zaščiti in pravosodju, Lj. 1976.

 13  Mag. Stane Okoliš: Žrtve druge svetovne vojne na ožjem Notranjskem.
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V VRTINCU NEGOTOVOSTI 

Napovedan prihod (izkrcanje) zahodnih zaveznikov v severnem Jadranu je tiho 
oznanjal skorajšnji konec vojne ali vsaj njen sklepni del. Del slovenske družbe, 
soroden načelom zahodne demokracije, je ta odločilni trenutek željno pričako-
val, saj je verjel, da bo poleg obljubljene osvoboditve tudi konec komunizma.1 

Italijanom je bilo vojne dovolj. Srečni so bili, da gredo domov. Njihov cilj je bil, 
da bi šli domov z orožjem in vsem, kar so imeli. Maček, ki se je pogajal z njimi, 
jih je hotel vključiti v partizanske enote. Italijani v to niso privolili; za prost odhod 
iz Slovenije pa so bili pripravljeni partizanom pomagati pri obračunu s četniki 
in belo gardo. (To so v polni meri tudi storili, op. p.) Koordinacija sodelovanja 
med partizani in Italijani je bila v rokah CK in GŠ oziroma Mačka, ki je bil takrat 
poveljnik glavnega štaba.2

Komunistično-revolucionarni del naše družbe je bil pripravljen storiti vse, da 
bi prihod zaveznikov preprečil oziroma zaustavil. Pri nas so bili interesi močno 
razdeljeni, zato so tudi prihod zaveznikov ocenjevali različno. 

Titova delegacija (Koča Popović, Milovan Djilas in Vladimir Velebit) je na skriv-
nih pogovorih 11. marca 1943 v Gornjem Vakufu in 17. marca 1943 v Zagrebu 
nemškemu štabu predlagala, da bi se partizani prenehali bojevati z Nemci. 
Nemškemu okupatorju so zaupali, da se partizanska vojska namerava uma-
kniti v Sandžak, kjer se bo borila samo proti četnikom. Hitler je partizansko 
ponudbo odklonil in nemškemu zastopniku v Zagreb sporočil, da se z banditi 
ne pogaja, ampak se jih pobije.
Viri: Walter Hagen: Die geheime Front (1950); Walter R. Roberts: Tito, Mihailović and the Allies (1973) in Nora 
Beloff: Yugoslavia and the West since (1985).

Revolucionarni boj, ki ga je vsilila slovenska komunistična partija, je ob itali-
janski kapitulaciji doživel enega prvih pomembnejših uspehov. Komunistična 
partija je fizično iztrebljala domače ideološke nasprotnike, ki so bili povsem 
obrambno naravnani. Protirevolucionarni tabor je bil, kljub medsebojnemu so-
delovanju, ideološko in vojaško neenoten.3 Katoliški del je poudarjal in vlagal 
v slovenske avtonomne cilje, liberalni je prisegal na kralja in jugoslovanstvo. 
Oba pola pa je družil antikomunizem. Legalno sta bila v bolj ali manj odkritem 
stiku z Italijani, ilegalno pa sta se pripravljala na trenutek odločitve. Po navodilih 
vojaškega vodstva redne jugoslovanske vojske v Kairu in begunske jugoslovan-
ske vlade v Londonu, je protirevolucionarni tabor v pričakovanju prodora zaho-
dnih zaveznikov poskušal doseči sporazum tudi z revolucionarno partizansko 
vojsko.4 Slovenska narodna vojska je za osvoboditev svojega naroda od vseh 
tlačiteljev bila pripravljena sodelovati z vsakomur, ki je imel za svoj cilj olajšanje 
trpljenja slovenskemu narodu. Zato je pričakovala in upala, da bo možno ustva-
riti lojalno sodelovanje z vsako vojsko, ki resnično ljubi naš narod.5 Dogodki že 
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pred italijansko kapitulacijo pa so nakazovali, da je sožitje med partizani na eni 
strani ter vaškimi stražami in četniki na drugi strani utopično.6 Narava boja in 
cilji so bili tako izključujoči, da ni bilo nobene možnosti za enoten nastop. Ka-
kor je bila ena stran za lojalno sodelovanje in sobivanje, je to druga popolnoma 
odklanjala. Izkazalo se je, da osvobodilni boj ni bil glavni, temveč le posledični 
cilj napadalcev v državljanski vojni. Trpko je bilo spoznanje, da je po Grčaricah 
in Turjaku postal komunizem še večji sovražnik od okupatorja.7

Slovenskemu narodu so bili napovedani usodni trenutki. In spet je tekla kri - 
dragocena slovenska kri. Tekla je zato, ker je nekdo tako ukazal. Za večino 
nerazumljiv in nesprejemljiv postopek. Za naš narod uničujoč ukaz in zločinsko 
dejanje. 

 1 Zaveza, št. 25, 1997, Stane Okoliš: Dogajanja in dognanja, str. 74.

 2  Albert Svetina: Od osvobodilnega boja do banditizma, str. 105.

 3  Dosje Mačkovšek, Objava arhivskih virov, Viri 7, 1994.

 4  ARS, Kočevski proces, Glavni štab, referat II. fasc. 6.

 5  ARS, Kočevski proces, Poveljstvo slovenske planinske divizije, 12. 9. 1943.

 6  Ljubljanski škof dr. Gregorij Rožman je opozarjal in prosil: “Ostani živ, narod moj; ne ubijaj samega sebe  in ne 
izzivaj ukrepov! ... Združite se vsi, ki verujete v Boga ter sebi in potomstvu želite življenje ...” (Prof. dr. Metod Mikuž: 
Pregled zgodovine NOB v Sloveniji II., str. 152.)

 7  Zaveza, št. 25, 1997, Stane Okoliš: Dogajanja in dognanja, str. 77-78.

Skupina bojevnikov Jugoslovanske vojske v domovini Sloveniji pred ruševinami starega gradu 
v Ortneku. 
Vir: Muzej novejše zgodovine Slovenije. 
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REVOLUCIONARNO SODSTVO

Na začetku vojne formalnih sodišč še ni bilo. Zaslišanja in razpravo je vodil štab 
odreda, ki je razglasil tudi kazen. Razprave so bile javne za borce in za ljudstvo. 
Praviloma je bila določena smrtna kazen. „Prizadete nismo mogli obsojati na 
zaporne kazni, ker zaporov nismo imeli. Če je bil kdo kriv, je veljala zanj samo 
ena kazen – smrt.“1

V vojnih razmerah leta 1941 je vodstvo narodnoosvobodilnega gibanja najprej 
poskrbelo za tisto sodstvo, ki je bilo za operativno dejavnost gibanja nujno po-
trebno. V partizanskih vojaških enotah se je postopno razvilo vojaško kazensko 
sodstvo, na politično kazenskem področju pa je odločal Izvršni odbor Osvobo-
dilne fronte.2

Boris Kidrič: „Proti beli gardi je mogoč samo en postopek: postopek fizič-
nega uničenja. Da se proti beli gardi postavi revolucionarni red, bo IOOF 
izdal odlok za reorganizacijo sodstva; skrbeti je treba, da bo pri tem vladala 
revolucionarna ostrina. To se preprosto pravi: pobiti je treba vse, ki niso ko-
munisti.“ 
(Slovenec, 8. maja 1995, str. 3, Kočevski proces.)

Vir: Revija Demokracija
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Slovenska partija je na osvobojenem ozemlju (pravilno: od okupatorja izpra-
znjenem delu ozemlja, op. p.)3 začela organizirati svojo revolucionarno oblast 
že prej. Zaradi izjemnega vojaškega položaja (kapitulacija Italije in bližajoča 
nemška ofenziva), se je slovenski partiji zelo mudilo organizirati revolucionarno 
kazensko sodstvo. Že septembra 1941 je razglasila svoj monopol nad organi-
zacijo boja proti okupatorju in za narodnega izdajalca proglasila vsakogar, ki se 
ji ni priključil. Za tako narejene “narodne izdajalce”, je določila smrtno kazen. 
Sojenje je bilo ustno, naglo in tajno. Zasliševanje krivca ni bilo potrebno. Pri-
tožbe proti sodbi ni bilo. Vse sojenje se je zato skrčilo na golo ubijanje, ki ga je 
izvrševala tajna Varnostno obveščevalna služba – VOS. Tako je nastala tipična 
oblika revolucionarnega sodstva, ki je izrekala sodbe po trenutnih političnih po-
trebah, odvisno od politične linije, ki jo je določalo komunistično vodstvo OF.4 

Za ujete pripadnike vaških straž je bila predvidena smrt brez rednega kazenske-
ga postopka, čeprav je Edvard Kardelj v znanem pismu ukazal ustreliti le oficir-
je, duhovnike, premožnejše kmete in inteligenco. Revolucionarna ideologija je 
bila prekrita z “osvobodilno mistiko”, partizansko sodstvo pa je tvorilo osnovo 
za preganjanje vsakovrstnih nasprotnikov.5

Znano je, da so že prvi obrisi vojaških sodišč sredi leta 1942 imeli revolucio-
narni značaj. Tudi postopek likvidacij je bil znan: Obtožnico je praviloma sestavil 
bataljonski obveščevalec (danes bi rekli udbovec), sodil pa je štab bataljona. V 
posebno težkih primerih je aretirani moral biti odveden v štab grupe odredov, 
kjer so ga usmrtili.

AVNOJ je šele 29. novembra 1943 izdal sklep o oblikovanju komisij za ugo-
tavljanje vojnih zločinov, Slovenski narodni osvobodilni svet pa je šele 19. 
februarja 1944 ustanovil slovensko komisijo, ki je bila zadolžena za izvajanje 
na AVNOJ-u sprejetih sklepov. Glede na to, da so bila sojenja in pomori v 
času kočevskega procesa mesec in pol pred izvolitvijo avnojske komisije za 
ugotavljanje vojnih zločinov, lahko z zanesljivostjo ugotovimo, da je bilo izva-
janje partizanskega sodišča v Kočevju brez pravne podlage. Vsled tega so 
bile sodbe in kaznovanja partizanskih sodnikov in tožilcev ter Vosovcev v Ko-
čevju in Ribnici navadna kriminalna in zločinska dejanja. Vsaka demokratična 
ali vsaj nekomunistična državna ureditev bo taka početja uradno obsodila, 
vsem kakorkoli prizadetim pa na najboljši način olajšala bolečine in jim tako 
izboljšala življenje.
Če sledimo zgodovinskim zapisom in upoštevamo vedenja iz polpretekle zgo-
dovine, so razlage režimskih zgodovinarjev in piscev naravnost smešne. Dr. 
Marko Vrhunec, ki je sodeloval na kočevskem procesu (v Ribnici) in je več-
krat dejal, da je bilo v NOB udeleženih 630 pravnikov, od tega 131 doktorjev 
prava, si je privoščil zapisati naslednje: „Posebej je treba poudariti, da so 
se partizanska sodstva dosledno držala določb procesnega prava za pravno 
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zaščito osumljencev in da so sodne postopke izvajala objektivno in humano.“ 
Dodal je še: „Zakonodaja NOB je s svojimi odloki uveljavljala protifašistične 
vrednote, kot so svobodoljubje, enakopravnost, suverenost, neodvisnost in 
pravičnost; partizansko sodstvo pa je uresničevalo globalne cilje, kot so mir, 
varnost, človekove pravice, demokracija in družbeno-ekonomski razvoj za 
vse ljudi.“
(Slovenski obzornik 2007, NOB v slovenskem narodnem spominu, Lj. 2007; dr. Marko Vrhunec: Zakonodaja in 
sodstvo v NOB, str. 210-211; dopolnil I.A.S.)

Zanimiv primer delovanja ljudske oblasti je bilo prav partizansko sodstvo. V de-
mokratičnih ureditvah je pravosodje del legitimne oblasti, pri partizanski sodni 
oblasti pa je bil ključni problem prav njena nelegitimnost. Že sredi leta 1942 so 
začeli z ustanavljanjem vojaških sodišč s strogim revolucionarnim značajem. 
Metod Mikuž piše, da je bilo v bistvu vse sodstvo med NOB v celoti partizansko 
vojaško sodstvo in šele po letu 1944 lahko govorimo tudi o začasnem civilnem 
sodstvu.6

Po številnih umorih od strani članov VOS-a in drugih partijskih aktivistov je v 
jeseni 1943 sledil spektakularen kočevski proces, ki ga je partija izvedla po 
strogih revolucionarnih načelih in ki je povzročil še večji razcep in strah med 
Slovenci.

O nastajanju in razvoju partizanskega sodstva je zapisal predsednik izrednega 
vojaškega sodišča dr. Anton Kržišnik naslednje: „V prvi polovici narodnoosvo-
bodilne borbe je bila na Slovenskem sodna oblast najprej organizirana v obliki 
kazenskega sodstva, in sicer kot tajna sodišča in vojaška kazenska sodišča. 
Za temelj kazenskega sodstva je bil odlok o zaščiti slovenskega naroda z dne 
16. septembra 1941, v katerem so bile predpisane kazni za dejanja proti ciljem 
NOG in NOB.

Najprej je pred postrojeno vojaško enoto politkomisar predstavil vse dokaze pro-
ti osumljencem. Ko je bila zadeva po dokazni strani končana, je celotna četa 
glasovala o krivdi in kazni. Pozneje je bilo izrekanje sodb preneseno na štabe 
vojaških enot. Šele poleti 1943 je GŠ NOV in POS ustanovil stalna vojaška sodi-
šča, ki so obravnavala narodno izdajstvo, ovaduštvo, ogleduštvo, dezerterstvo, 
špekulacije z živili, kriminalna dejanja. Da se preprečijo hujša zla dejanja, pred-
vsem pri nastopanju proti NOV, so bile izrečene pretežno usmrtitve. Samo z ne-
prizanesljivostjo pri izrekanju kazni je bilo mogoče preprečiti nova hudodelstva, 
ki so jih ti elementi v svoji slepi zakrknjenosti bili vedno pripravljeni ponoviti.

Pravniki so v okviru OF pazljivo zasledovali proces nastajanja ljudske oblasti in 
novega revolucionarnega prava. Sodni pravniki so se udeleževali razprav pri 
italijanskih vojaških sodiščih in redno poročali o sodbah.“7

Predsednik izrednega sodišča na kočevskem procesu se je leta 1963 pohvalil, 
da je bila šele v sodbi, ki je bila izrečena na kočevskem procesu, prvič podana 
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jasna definicija pojmov narodnega izdajstva in narodno izdajalske organizacije 
in je bila prvič jasno opredeljena kazenska odgovornost za pripadanje taki or-
ganizaciji.8

Glede na to, da je šlo v tistem času za uveljavitev nove socialistične ureditve, je 
razumljivo, da je slonelo kazensko pravo in vsa državna ureditev na ideološki in 
politični represiji.9

Na kočevski proces je imel velik vpliv tudi Zbor odposlancev slovenskega ljud-
stva, ki je bil v Kočevju le teden dni pred začetkom procesa. Na njem je tekla 
beseda tudi o obsodbi bele in plave garde. Ves čas so poudarjali, da je na 
zboru spregovorilo ljudstvo. Govorili so o svobodnih in demokratičnih volitvah 
v zbor. Predsednik IO OF Josip Vidmar je med drugim dejal: „Ostati zvest pravi 
demokraciji, se za nas pravi ostati zvest Komunistični partiji Slovenije.“ Svoj 
govor je zaključil: „Tovariši! Te tri dni je vladal v tej dvorani in v tem Zboru duh, 
kakršen je osnovni pogoj za ustvaritev tistega, kar vsi hočemo. Bil je to duh 
volje, energije, razuma in tvornega hotenja, tistega tvornega hotenja, ki hoče 
dokončno urediti usodo tega naroda.... Ta duh naj bo duh slovenske bodoč-
nosti.“10

Partijski in partizanski apologeti so v Zboru odposlancev slovenskega naroda 
videli legitimnost kočevskega procesa. Režimski zgodovinarji še danes zago-
varjajo Kidričevo tezo, da so bili na kočevskem zboru prvič v zgodovini zbrani 
svobodno izvoljeni poslanci slovenskega ljudstva, da je s kočevskim zborom 
spregovorilo samo slovensko ljudstvo. Temu je mogoče pritrditi samo v senci 
pušk. V resnici tam ni spregovorilo slovensko ljudstvo, ampak od partije po-
iskani in na zbor pripuščeni simpatizerji gibanja, ki naj bi partijo pripeljalo na 
oblast. Poleg „vsenarodnosti“ je Josip Vidmar pripisal zboru še „demokratič-
nost“ in ga pri tem ni prav nič motilo, da so na zboru potrjevali sklepe OF brez 
pridržkov; da so obsojali belo in plavo gardo enodušno in kar počez; da so o 
vsem odločali soglasno in brez kritične diskusije. To je bila zgovorna uvertura 
v trdo realsocialistično petdesetletje.
(Zaveza, št. 7, 1992, Kočevski proces, Justin Stanovnik: Uvodno razmišljanje, str. 29.)

Kočevski proces je bil delo „izrednega“ vojaškega sodišča. Imel je vsaj videz 
sodne obravnave; „redna“ vojaška sodišča niso imela niti tega. Vso obravnavo 
na „rednih“ sodiščih sta opravila dva „sodnika“: politkomisar in partizanski ofi-
cir. To „sodišče“ je enostavno klicalo jetnike iz zapora ter jih izročalo krvnikom. 
Sodni postopek je bil na taki višini, da je v eni sami noči bilo mogoče „sodno“ 
obravnavati po več kot sto oseb. Čas, ki ga je zahtevala „sodna“ obravnava, 
je bil namreč odvisen le od hitrosti, s katero so krvniki utegnili naložiti žrtve na 
tovornjak, jih odpeljati na morišče in pobiti. Ko je jetnik prišel iz zapora in stopil 
pred „sodnika“, je bil ves sodni postopek v tem, da je povedal svoje ime in pri-
imek. S tem je bila zadeva opravljena. Odgnali so ga na morišče. Take sodne 
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postopke so izvajali komunisti v „rednih“ sodiščih; „izredno“ sodišče pa jim je 
služilo v propagandne namene. Z njim so zavajali množice oziroma zamolčali in 
prekrili vrsto drugih, številnejših zločinov.11

Naša sodna oblast se še do danes ni v celoti ločila od tistih dejanj iz naše pol-
preteklosti, s katerimi se je takratna pravna stroka pojavljala kot poslušno partij-
sko orodje. Do danes še nismo dočakali razkritja nekdanje ovaduške mreže, s 
katero so v prikriti obliki izvajali in nadaljevali državljansko vojno. Pričakovati je, 
da bo demokratična oblast vendarle uradno potrdila resničnost komunističnih 
montiranih procesov in množičnih pomorov, opravila vse potrebne preiskave, 
določila mesta grobov, izdala mrliške liste za žrtve političnega in državnega te-
rorizma ... Opozarjam in pozivam vse slovenske demokrate in rodoljube, da re-
snično postavimo in uveljavimo pravno državo ter uredimo zadeve iz preteklosti 
čim bolj civilizirano, ker nas bodo razni strahovi in preganjavice še kar naprej 
hromili našo življenjsko voljo in našo pripravljenost za prihodnost.12

 1 Makso Šnuderl: Zgodovina ljudske oblasti, Lj. 1950, str. 111.

 2 Pravo – zgodovina – arhivi, Prispevki za zgodovino pravosodja,  ARS Ljubljana 2000, str. 233. 

 3 Večina partizanskih piscev je pisala o osvobojenih ozemljih in le posamezniki so priznali, da je šlo za  izpraznjena 
ozemlja. Partizanski pisec Stanko Petelin je pravilno zapisal: „Vojaške enote so morale v tistih dneh očistiti od Itali-
janov izpraznjeno ozemlje vse do Ljubljane.“ (Stanko Petelin: Bojna pot Prešernove brigade, str. 27.)

 4 Zaveza, št. 7, 1992, Kočevski proces, Stane Štrbenk: Sodba ali zločin, str. 34.

 5 Zaveza št. 7, 1992, Kočevski proces, dr. Janez Peršič: Splošen zgodovinski okvir, str. 33.

 6 Zaveza, št. 7. 1992, Kočevski proces, dr. Janez Peršič: Splošni zgodovinski okvir, str. 32.

 7 ARS II. PA, fasc. 6, dr. Anton Kržišnik: Kočevski proces, njegov zgodovinski okvir in pomen, str. 382-385.)

 8 Zaveza, št. 7, 1992, Kočevski proces, Stane Štrbenk: Sodba ali zločin, str. 35.

 9 Prof. Ljubo Bavcon: Materialno kazensko pravo, str. 118-124;  Zbornik – Žrtve vojne in revolucije, str. 106.

 10 Dr. Tone Ferenc: Dokumenti, Zbor odposlancev slovenskega naroda v Kočevju, str. 207, Koč – Lj 2003.

 11 Slovenec, 12. maja 1995, str. 4, Kočevski proces V. del.

 12 Ive A. Stanič: Proti, str. 166, Viktor Blažič.

ZATIŠJE PRED VIHARJEM

V zasedeni in razkosani Sloveniji je bil tako vojaški kot tudi politični položaj pov-
sem v znamenju pričakovanja in priprav na razplet zunanjih dogodkov. Vse bolj 
se je uveljavljalo mnenje, da se bodo zavezniki izkrcali na severnem Jadranu. 
Zdelo se je, da prihod Angloameričanov pomeni skorajšnji konec vojne. Tisti 
del družbe, ki je bil zahodnim načelom demokracije ideološko sorodnejši, je 
prihod zaveznikov željno pričakoval, saj so verjeli, da poleg svobode prinašajo 
tudi konec komunizma. Druga, komunistična stran, pa je bila pripravljena storiti 
vse, da izkrcanje oziroma prihod zaveznikov preprečijo.

Čeprav je bila slovenska zemlja pred tem že zaznamovana z bratomorno krvjo, 
je do tedaj še obstajalo upanje na znosno razmerje ideološko nasprotujočih 
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se Slovencev. Dogodki, ki so sledili, pa so pokazali povsem drugo sliko. Ni bil 
samo okupator tisti, ki je krvaveči narod prisilil v samoobrambo. Vse bolj priso-
tna notranja razklanost je narodu prinesla še večjo tragedijo. Revolucija in z njo 
državljanska vojna se je pokazala v najgrozovitejši obliki. S svojim obnašanjem 
in okupacijskim nastopom so Italijani pomagali speljati slovenski osvobodilni 
boj v neusmiljeni revolucionarni boj. Italijani so ga po eni strani spodbujali, po 
drugi pa so ga zameglili. Slovensko civilno prebivalstvo so najprej pustili ne-
zaščiteno pred rdečim terorjem, nato pa so ga, zaradi izzivalnih partizanskih 
napadov, množično pobijali. Boj proti nemškemu okupatorju je stopil v ozadje, 
kajti objava italijanske kapitulacije ni postala signal za začetek skupnega boja 
proti okupatorju, temveč znak za domač obračun. Izkazalo se je, da osvobodilni 
boj nekaterim ni bila osrednja naloga, temveč le posledični cilj napadalcev v 
državljanski vojni. Trpko je bilo spoznanje, da je po Grčaricah in Turjaku postal 
komunizem še večji sovražnik od okupatorja. Slovenskemu narodu so bili napo-
vedani usodni dogodki.1

Klic levice
Slovenci in Slovenke!
Stopamo v zadnje razdobje osvobodilnega boja; stopamo v dobo, ko se sre-
čujemo z najhujšim narodnim sovražnikom. Danes je prišel tisti trenutek zgo-
dovine, ko bomo morali v zadnjem in najsilnejšem naporu združiti vse sile in jih 
položiti na oltar domovine, da postanemo popolni gospodarji svoje usode. 
(Del Razglasa na Zboru odposlancev slovenskega naroda v Kočevju.)2

Tovariši in tovarišice!
Nekateri trdijo, da je OF kriva državljanske vojne na Slovenskem. Ugotavljamo, 
da na slovenskem ozemlju ni državljanske vojne, temveč da se v naši domovini 
bije samo vojna proti tujim okupatorjem in njihovim notranjim pomočnikom.

Zanimati nas mora, kje je vzrok, da so ti narodni izdajalci padli tako globoko, za-
kaj so postali izdajalci in zakaj so dvignili puško proti lastnemu narodu. Ta vzrok 
je njihov strah pred ljudsko demokracijo, njihov strah pred ljudskimi množicami. 
Iz strahu pred lastnim ljudstvom so postali izdajalci lastnega naroda.

Čeprav jim je OF izkazala velikodušnost, so izdajalci danes spet začeli rovariti 
na osvobojenih slovenskih tleh. Te velikodušnosti in popustljivosti mora biti ko-
nec. Tovariši, kdor danes ni prenehal delovati proti lastnemu narodu in njegove-
mu osvobodilnemu gibanju, ne zasluži življenja. (Boris Kidrič)3

Klic desnice 
V ozračju je bilo čutiti napetost. Strah pred “rdečo zvezdo” se je stopnjeval. Ne-
koč dobrohotni in bodrilni partizani so prihajali v slovenske domove s sovraštvom 
v očeh. Njihove prošnje in predlogi so postali ukazi, občutek varnosti pa se je 
spremenil v njegovo nasprotje: izobčenje in smrt. Vse bolj so naši – prej bratski 
– ljudje izvajali vlogo okupatorja. Zmeda je bila popolna, strahu pa dovolj na vsa-
kem koraku. Nikomur nisi smel več zaupati, potožiti. Nekateri so bolj slutili kot 
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vedeli, da je en del Slovenstva odveč, da morajo zato nekateri enostavno izginiti. 
Vlogo sodnikov so si prisvojili komunisti. Nastalo je vprašanje, kaj bo s tistimi, ki 
se niso vključili v komunistično OF, ki so odklanjali nasilje med svojim narodom, 
ki so iskali drugačno bolj strpno pot za dokončno osvoboditev slovenskega na-
roda. Nihče ni natančno vedel, kaj bo prinesel naslednji dan. Le vrh slovenske 
partije je vedel, kaj jim je storiti. Kako se takemu poslu streže, so bili poučeni na 
ruski Akademiji Dzeržinski, za vsa podrobnejša navodila pa so se domenili na 
tako imenovanem Zboru odposlancev slovenskega naroda v Kočevju.4 

V partijskem programu je bila res poudarjena osvoboditev in združitev 
vseh Slovencev, toda partijsko delovanje je potekalo v povsem drugi smeri. 
Zločinsko revolucijo so prekrili z narodnobuditeljsko simboliko, zato so določali 
partizanskim vojaškim formacijam imena znanih Slovencev: Prešerna, Cankarja, 
Gregorčiča, Gradnika, Levstika, Kosovela … S tem so želeli poudariti nacionalni 
značaj boja, čeprav to ni bil. Partizanska vojska ni bila osvobodilna (Slovence 
je vse prej kot osvobajala), pa tudi slovenska ni bila, ne po zasnovi ne po duhu. 
Ime „partizan“ nima s slovenstvom nič skupnega. Najbolj daleč od slovenstva 
pa so bili njihovi simboli: rdeča zvezda, srp in kladivo.5 

Protikomunistični program je bil naravnan v dobrobit slovenstvu: Revolucija mora 
biti razgaljena, odvzeti ji je treba lažni sijaj za narodno osvoboditev, potrebno 
je razkriti partijske laži, potrebno je obveščati o partijskih zločinih, potrebno 
je pridobiti prisilno mobilizirane partizane … V takratnih časnikih (Slovenec, 
Slovenski dom, Domoljub, Jutro in tednik Slovenski narod) je razviden poudarek 
privrženosti in navdušenosti do domovine Slovenije. Organizirali so shode, 
predavanja, zborovanja, praznovanja. Pri vseh aktivnostih je bilo slišati petje 
slovenske himne in videti slovenske zastave – seveda brez srpa in kladiva. Na 
podeželju so ustanavljali pevske zbore, v Ljubljani pa so pozneje ustanovili 
domobransko godbo. V njihovih programih se je ves čas zrcalil navdih in koncept 
Zedinjene Slovenije.6

In potem se je začelo. Vzplamtelo je sovraštvo do neba. Pričakovati je bilo, 
da bo prej ali slej zagorel mogočen kres, ob katerem naj bi zaigrali in prikazali 
pravičen in sodoben ples – ples in teptanje vladarja nad svojimi podložniki. In 
slovenski narod je dočakal natančno to: zgodil se je kočevski proces. 
 1  Zaveza, št. 25, 1997, Stane Okoliš: Dogajanja in dognanja, str. 74-78.

 2  Tone Ferenc: Dokumenti, str. 213.  

 3  Tone Ferenc: Dokumenti, str. 139-141. 

 4  Komunistična Osvobodilna fronta (OF) se je razglasila za edino zakonito predstavnico osvobodilnega boja na tleh 
Jugoslavije oziroma Slovenije. Cilj operacij je bil predvsem uničevati notranje sovražnike, to je nasprotnike komu-
nizma, ki so bili ožigosani za kolaboracioniste in izdajalce. Preganjala in likvidirala jih je Varnostno obveščevalna 
služba – VOS. (Dieter Blumenwitz: Okupacija in revolucija v Sloveniji, mednarodna študija, str. 171.)

 5  Ive A. Stanič: Proti, str. 57, Pavel Ferluga.

 6  Ive A. Stanič: Proti, str. 68, Rudi Skok.
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PARTIZANSKO KOČEVJE

Po kapitulaciji Italije sta oblast na Kočevskem prevzeli partizanska vojska in OF. 
Kočevje je zaradi svoje lege postalo nekakšno središče partizanskega osvobo-
dilnega ozemlja.1 

Za Novim mestom je ta kraj največje naselje, ki so ga v medvojnem času zase-
dle partizanske enote. Ves čas je bila močna, najprej partizanska, potem ko-
munistična enklava. Zaznamujejo jo tudi drugi dogodki, ki močno štrlijo iz zgo-
dovinskega okvirja: Baza 20, roška fronta, nemška ofenziva, zbor odposlancev 
slovenskega naroda, poboji protikomunistov, množični poboji v Rogu, vojni in 
politični zaporniki, zapori in delovna taborišča, zaprta območja, nasilno prise-
ljevanje ljudi iz mejnih območij, prihod politično preverjenega kadra, službene 
premestitve iz vse Slovenije, poligoni za poskusna uvajanja ruskih kmetijskih 
norosti ... Ne gre prezreti tudi šeststoletno prisotnost kočevskih Nemcev, njiho-
vo obče človeško zapuščino in totalno izpraznitev dežele po njihovi izselitvi.

Skrivnostno Kočevje v času kočevskega procesa. 
Vir: Muzej novejše zgodovine Slovenije.

Prav ta izselitev kočevskih Nemcev leta 1941/42 pa je ugodno vplivala na ra-
zvoj revolucionarnega partizanskega gibanja, ki je v zavetju obsežnih gozdov 
našlo primerno zatočišče (skrivališče). Zaradi bližine Kočevskega Roga, kjer se 
je partizansko vodstvo že pred italijansko okupacijo delj časa skrivalo, je partija 
določila Kočevje za glavno oporišče revolucije. V jeseni 1943, ko je partija 
začela s širokopoteznim „čiščenjem“, so v Kočevje prihajale množice ujetnikov 
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in množice partizanskega vojaštva. V mesto niso privedli le vojnih ujetnikov iz 
Grčaric in s Turjaka, temveč tudi ujetnike iz drugih postojank nekdanjih vaških 
straž in civiliste. Večina privedenih kočevskih zaporov ni preživela.

Med revolucionarno oblastjo so v mestu od 1. do 3. oktobra 1943 organizirali 
znameniti Zbor odposlancev slovenskega naroda, na katerem je bila na vidnem 
mestu zahteva po uničenju “bele in plave garde”. Razglas partijskega vodstva 
je bil kmalu uresničen. Bela in plava garda sta bili v vojaškem smislu poraženi. 
Od bojev so ostali predvsem številni ujetniki. V kratkem času so jih na različne 
načine privedli v Kočevje, kjer je bilo za vse glavno zbirališče. Tja so jih prihajali 
ogledovati vsi pomembnejši revolucionarji. Vse od prvih dni prihoda so potekala 
zasliševanja.2

Po vsej tej nenavadni in razburkani preteklosti se ne smemo čuditi, če so nas 
“napredni” revolucionarji “osvobajali” tudi tako, da so v osrčju mesta leta 1943 
organizirali edinstven proces v takratnem delu osvobojene Evrope. Partijsko 
vodstvo je imenovani proces, kot največji dosežek partizanskega demokratič-
nega gibanja, postavilo na najvišji častitljivi piedestal in ga imenovalo “mejnik 
komunističnega pravnega reda”.

Kaj vse so si nekateri privoščili na tleh naše Kočevske, in kaj vse so morali 
doživljati njeni takratni prebivalci! To poraja različna vprašanja, ki jih mnogi pre-
bivalci Kočevske še danes najraje preslišijo: Ali poznamo dovolj našo deželo 
in njeno objektivno preteklost? Koliko poznamo utišano opozicijo, ki v javnosti 
praktično ni smela obstajati? Koliko je v nas še prisoten fenomen iz preteklosti: 
žične ograje, pisane in razcapane obleke zapornikov, prepoved približevanja in 
pogovora z njimi; kako močno nam je ta prestrašenost, poslušnost in uboglji-
vost zlezla pod kožo in koliko je v nas prisotna še danes?

Seveda, ne gre za načrtno kritičnost, za nenehno risanje temnih oblakov, za 
deželo brez sonca, kot menijo in nenehno ponavljajo nekateri. Gre za obilne in 
krute zgodovinske izkušnje v naši preteklosti, ki nam lahko še kako koristijo v 
prihodnosti. Gre za odkrivanje še vedno prikrite in zamolčane preteklosti. Gre 
preprosto za to, da se vendarle naučimo, danes in v prihodnje, živeti na temelju 
zgodovinske resnice. Nič drugega.

 1  Dr. Mitja Ferenc: Kočevska – pusta in prazna, str. 190.

 2  Stane Okoliš: Žrtve druge svetovne vojne na ožjem Notranjskem, Ljubljana 1996.
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ZAČETEK KONCA

ZAČETEK KONCA

Septembra 1943 je bilo, zaradi kapitulacije Italije in njenega prestopa na 
stran zaveznikov, mogoče pričakovati hiter konec vojne. Ta, vojaško prelo-
mni čas je KPS s svojo OF dodobra izkoristila. Pred svojo in mednarodno 
javnostjo je prikazovala sebe kot edinega nasprotnika okupatorja, svoje revo-
lucionarno nasilje pa kot boj proti okupatorjevim pomagačem. To je dosegla 
tako, da je idejne in vojaške nasprotnike revolucije oklevetala kot okupatorje-
ve politične in vojne sodelavce, begunsko londonsko vlado pa kot njihovega 
podpornika.1

Vse svoje partizanske enote je usmerila na Dolenjsko. Svojim enotam je na-
ročila, naj takoj vzpostavijo stike in zveze z italijanskimi vojaki in oficirji. Med 
italijansko vojsko so vzpostavljali odbore za mir, ki so pripomogli k predaji ita-
lijanskega orožja partizanom. KPS je vsem naročila, naj pobijajo in razkrajajo 
“belo in plavo gardo”, sredince pa naj razkrinkavajo za narodne izdajalce, če ne 
bi hoteli v partizanske vrste.2 
To isto protikomunistično gardo je prikazovala Italijanom kot največjo sovražni-
co Italije.3 

V takratnem času medsebojnega zavajanja in obvladovanja so bili najspretnejši 
komunisti. Imeli so dovolj znanja iz ruske akademije in natančno izdelan načrt. 
Ugodne vojne razmere so jih prav silile v zaključno revolucionarno akcijo. Dve 
grobi in usodno strateški napaki pripadnikov jugoslovanske vojske v domovini 
(Grčarice) in vaških straž (Turjak), sta bili odločilni, da so na koncu partizani 
slavili veliko zmago. Zavedali so se: zdaj ali nikoli.4

In potem se je zgodil čudež: italijanski okupator, ki je do kapitulacije z orožjem 
oskrboval enote vaških stražarjev in deloma četnikov, je zdaj s topovi in tanki 
oborožil partizansko stran. (Ta gesta Italijanov pove veliko – najmanj to, da so 
dotedanje redne stike in skrivno kolaboracijo s partizani po kapitulaciji nadalje-
vali javno, op. p.) Uradna zgodovina v Enciklopediji Slovenije je zapisala hladno 
in brezčutno: „Od 659 ujetnikov so jih partizani več kot 200 usmrtili.“5 

Slovenska kri pa je še naprej nepopustljivo tekla. Mladi slovenski fantje in 
možje so padali na odprtih frontah, oktober 1943 pa je bil še posebej tragi-
čen. Takrat so padali pred ravnokar izkopanimi jamami, zapuščenimi brezni, 
gozdnimi grapami in jarki, v rudniških rovih, na domačih košenicah in njivah, 
onkraj senikov in skednjev, na kamnitih dvoriščih, pa tudi med molitvijo za do-
mačo mizo ali v božjem hramu. Kjerkoli. Njihov množični začetek konca je bil 
v Grčaricah in kmalu nato v Turjaškem gradu. Kocke pa so padale v Kočevju 
in Ribnici.
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 1  Zaveza, št. 7, 1992, Kočevski proces, Stane Štrbenk: Sodba ali zločin, str. 34.

 2  Metod Mikuž: Pregled zgodovine NOB v Sloveniji III, Ljubljana 1973, str. 5-6; Zaveza, št. 25, 1997, Stane Okoliš: 
Dogajanja in dognanja, str. 77.

 3  Avgusta 1943 je OF izdala letak in nanj v italijanščini zapisala: „Častniki, podčastniki in italijanski vojaki: Pripravljeni 
smo pomagati vašemu boju, da se Italija reši iz poloma. Razorožujte in izročajte partizanom belo gardo …, ki je tudi 
najhujši sovražnik svobodnega italijanskega naroda.“ (Slovenski dom, Ljubljana 1944, str. 66.)

 4  Angela Vode: Skriti spomin, str. 66, povzetek.

 5  dr. Bernard Nežmah: Turjak 60 let pozneje, Mladina, 29. 9. 2003.

GRČARICE

Draža Mihailović je poklical vse slovenske protikomunistične bojevnike, naj se 
pridružijo slovenskim četnikom. Zberejo naj se v Grčaricah, kjer naj počakajo 
300 srbskih četnikov iz Gorskega Kotarja, ki so bili že na Brodu ob Kolpi. (Po 
Mihailovićevih navodilih naj bi se združili v redno jugoslovansko vojsko in skupaj 
odšli na srečanje oziroma izkrcanje Angležev na Jadranskem morju.)1 3. sep-
tembra 1943 se je tako v Grčaricah zbralo okrog 200 slovenskih četnikov, ki so 
bili razdeljeni v štiri bataljone. Poveljnik je bil Srb Danilo Koprivica-Borut, kurat 
pa Tonček Šinkar.2 

O četnikih danes obstaja silno neprijetna predstava, namreč, da so bili vsi 
četniki bradati ljudje s tako imenovanimi redeniki okoli ramen in so klali levo 
in desno. Omenjena predstava o teh ljudeh pa je povsem zgrešena. To so 
bili normalni ljudje, ki so imeli svoje ideale, svoje prepričanje, katerega so 
tudi ohranili. Ljudje so jim rekli plavogardisti oziroma četniki. To ime je na-
stalo najbrž zato, ker je Kraljeva garda nosila plave srajce. Četniki izhajajo iz 
srbske zgodovine. Turkom so se uprli kot četaši. Stara jugoslovanska vojska 
je pozneje imela diverzantske odrede, ki so se imenovali četniški odredi v 
okviru redne jugoslovanske vojske. Zato je pravilno ime za slovenske četnike 
– vojaki Jugoslovanske vojske v domovini (JVvD). V udbovskih arhivih imajo 
oznako MOGA – MIHA, kar pomeni MOdra GArda – MIHAilović.
(Inž. Davorin Žitnik: Resnica nas bo osvobodila, Demokracija, 27. 9. 2001, str. 35.)

Osmega septembra so tri partizanske brigade (Šercerjeva, Gradnikova in Tom-
šičeva) napadle Grčarice od vseh strani.3 Bilo je nad 600 partizanov. Četniki so 
morali zapustiti bunkerje zunaj vasi in se umakniti v vas. Telegrafist je poročal v 
Ljubljano Novakovi komandi, da je položaj obupen. Vrnilo se je povelje: Vzdržite 
za vsako ceno. Pomoč je blizu.”

Poveljnik Borut je bil med borbo težko ranjen in poveljstvo je prevzel Milan 
Kranjc. Boj je trajal ves dan devetega septembra. Na enem sektorju so četniki 
izvedli protinapad in pognali partizane v beg. Nato so partizani pripeljali proti-
tankovski top in začeli streljati četniške bunkerje, ki so se začeli podirati drug 
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za drugim. Kljub ponovni prošnji za pomoč, je bil odgovor iz Ljubljane enak: 
Vzdržite, pomoč je blizu!

Naslednji dan, 10. septembra 1943, so partizanom prišli na pomoč Italijani z 
dvema topovoma.4 Popoldne istega dne je mina ubila poveljnika Kranjca, nje-
gov naslednik Sterniša pa je okleval in ni vedel, kaj storiti. Nato so partizani 
začeli izvajati svojo že utečeno taktiko: Na listku in pozneje s četniškim pogajal-
cem dr. Kalanom so sporočili, naj se nemudoma predajo, ker se z njimi nimajo 
časa ukvarjati.5 Če se predajo in izročijo orožje, lahko nadaljujejo pot do Suša-
ka, kjer jih čakajo Angleži, četniške ranjence pa bodo odpeljali v partizanske 
bolnišnice. Ranjeni komandant Borut je, skupaj z ranjenci, partizanski ukaz 
odklonil. Vendar so se pozneje zaradi vse hujšega topniškega obstreljevanja 
morali četniki predati. Ranjeni poveljnik Borut se je zavedal izgubljenega polo-
žaja, zato se je v trenutku predaje ustrelil v glavo s pištolo Browning. Partizani 
so ga hoteli ohraniti pri življenju za poznejši proces, vendar je na poti v ribniško 
bolnišnico umrl. Predalo se je 171 četnikov, 18 je bilo ranjencev, padlo pa jih 
je 11. Ob predaji so četniški oficirji zahtevali, naj partizani držijo svojo obljubo. 
“To je naša garancija”, je rekel najbližji partizan in četniškemu oficirju nastavil 
puško na prsi.6 

Partizani Tomšičeve brigade, skupaj z Italijani in njihovim topom, na poti v Grčarice. 
Vir: Muzej novejše zgodovine Slovenije.
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Jože Sladič (Jože Rozman) in Vasilij Kajin sta povedala: „Partizani so nam zago-
tovili življenje, seveda pod pogojem, da se predamo v celoti ter oddamo orožje 
in vso opremo. Zbrali smo se sredi vasi. Bilo nas je 125.7 V boju je bilo 10 
mrtvih in 18 ranjenih. Padli so: Žnidaršič Vlado, Kranjc Milan, Marin Edo, Virant 
Mirko, Marn Mirko, Jakus Bogomil, Ferlinc Marjan, Novak Jože, Konjar Izidor. 
Komandant Koprivica Danilo je bil težko ranjen in je pozneje umrl v Ribnici. Tež-
ko ranjeni so bili: Prešeren, Kemperle, Dubrovič, Černigoj, Koleša ... Južina je 
bil lažje ranjen in je v naslednjih dneh pobegnil iz bolnice.”

Brigadno in divizijsko poročilo o operaciji v Grčaricah se nista ohranili. Ohranje-
no je le sporočilo glavnega štaba NOV in POS od 11. septembra 1943: “Plava 
garda v Grčaricah se na naš poziv ni hotela boriti z nami proti skupnemu sovra-
žniku, pač pa so nas celo napadli. Vendar so bili uničeni, razen 122, ki so se 

Komandant odreda v Grčaricah, 
major Danilo Koprivica-Borut

Komandant IV. bataljona, kape-
tan Milan Kranjc-Kajtimir 

Razpored poveljnikov bataljonov je 
označen v knjigi dr. Toneta Ferenca: 
Dies iraje, str. 174.

Komandant I. bataljona, kapetan 
Pavle Vošner-Vidmar (Bojan)

Komandant II. bataljona, kape-
tan Lavoslav Abram-Stanko

Komandant III. bataljona, poroč-
nik Marjan Sterniša-Pribina
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nam predali od 307, kolikor jih je bilo. Plavogardiste smo spustili domov, ker je 
tudi za njih objavljena amnestija.”8 Šercerjeva brigada je imela 11 padlih in 18 
ranjenih, četrti bataljon Tomšičeve brigade pa dva padla in nekaj ranjenih.9 

Pobegli Franc Južina je med drugim napisal dr. Borisu Mlakarju: “Čim smo se 
pojavili na prostem, so nas partizani začeli otipavati in pleniti. Takoj sem ugoto-
vil, da o kakšnem zavezništvu ni govora.”10 

Kako surovo in nevojaško so se obnašali zmagovalci do ujetih pripadnikov 
odreda v Grčaricah piše partizanski pisec Milan Guček v svoji knjigi Šercerje-
va brigada, Ljubljana 1973, na strani 335, in sicer: „Med kratkim razgovorom 
je stopil pred nasprotnikovega „mirovnega poslanca“ načelnik štaba jeznoriti 
Srb Pero Popivoda. Zastopnika je najprej krepko usekal okoli ušes in ga še 
obrcal ter mu po utečenem jugoslovanskem južnaškem uvodu s počastitvijo 
njegove matere zabrusil: „Evo ti kraljevu vojsku!“ 
(Davorin Žitnik: Usodni čas, str. 32.)

Tragika je bila tudi v tem, da so bili sedanji nasprotniki Popivode nekdanji 
prijatelji in sošolci iz vojaške akademije. Enote v Grčaricah so upoštevale 
usmeritev akademije: imele so jugoslovanske kokarde in priznavale legiti-
mnost jugoslovanske vlade v Londonu. Z Londonom so imeli redno radijsko 
zvezo. 6. septembra 1943 so imeli mašo za rojstni dan kralja Petra in ne za 
Mussolinija ali Hitlerja.
(Davorin Žitnik: Resnica nas bo osvobodila, Demokracija, 27. 9. 2001.)

Kot se spominja Jože Sladič, so ujetnike 10. septembra privedli v Dolenjo vas, 
naslednji dan pa peš v Kočevje. Medtem, ko so prebivalci Dolenje vasi ujetnike 
pospremili na pot s sočutjem in pomilovanjem, so jih meščani Kočevja sprejeli 
z ogorčenjem. Iz Kočevja so jih peljali naprej proti Mozlju, a je prišlo povelje, 
naj jih vrnejo v Kočevje in zaprejo v Auerspergov grad. Tam so jih razvezali in 
razdelili po celicah.11 V svojih spominih pa je Jože Sladič oktobra 1973 zapisal, 
da je po končanem boju v Grčaricah ostalo živih še 159 četnikov. Ranjencev je 
bilo 35, mrtvih pa 10.12 

France Grum in Stane Pleško sta zapisala, da so partizani 10. septembra pri 
Rakitnici zbrali 15 civilistov, ki so pokopavali mrtve, nato jih odvedli v bližnji 
gozd, od koder so se kmalu zaslišali streli. V Dolenji vasi so ujetnikom govorili, 
da jih bodo vključili v partizanske odrede. Toda naslednje jutro so jim zvezali 
roke in jih ob stalnem zasramovanju in pretepanju odgnali v Kočevje. Na čelu 
kolone je hodil kurat Tonček Šinkar.13 

Davorin Žitnik je v svojem zborniku zapisal: “Ujetnike so odpeljali v Jelendol, 
nato v Dolenjo vas. Lažje ranjence so vzeli s seboj, težje pa so pustili v Grčari-
cah, kjer je možno, da so jih nekaj postrelili. Naslednji dan so zvezane odgnali 
v Kočevje. Takrat je bilo Kočevje polno partizanov. Vse prebivalstvo je na uje-



28

tnike kričalo, zmerjalo in pljuvalo... Naj-
prej so jih odpeljali pred osnovno šolo, 
kjer so morali stati kaki dve uri, da so 
jih dodobra zasramovali, fotografirali in 
filmali. Medtem je prišel nek vodnik in 
ukazal, naj jih odpeljejo na neko gmaj-
no oddaljeno 5 ur hoje, kjer jih bodo 
ustrelili. Kmalu po odhodu pa so načrt 
spremenili in odpeljali 175 ujetnikov v 
kočevske sodne zapore.14 

V knjižici Nekaj spominov je na 12. 
strani zapisano: “Italijanski havbičarji 
se s štirimi topovi vračajo čez trg. Par-
tizanke jih poljubljajo in kinčajo s cve-
tjem: “Gracia sinjore, gracia sinjore!” 
so vzklikale, jih objemale in poljubljale. 
Potem so se prav te Slovenke obrnile 
proti v vrsti stoječim četnikom, jih zače-
le pljuvati v obraz in jim trgati z uniform 
embleme in trobojnice. Med tem se je 
v luksuznem laškem avtomobilu pripe-
ljal s svojo priležnico, Novomeščanko 
Kusovo komandant divizije Pero Popi-

Pripadnik Jugoslovanske vojske v domovini 
Sloveniji Jože Sinjur, Dolenja vas. 
Vir: Muzej novejše zgodovine Slovenije.

voda. Zanimal se je za četniške oficirje in jih spraševal, iz katere klase vojne 
akademije so. Našel jih je nekaj iz njegove klase.15 Po končanih bojih je slavni 
komunist Pero Popivoda hvalil italijanske vojake, kako so dobro in natančno 
streljali s svojimi topovi. Partizanke pa so se Italijanom zahvaljevale tako, da so 
jih javno objemale in poljubljale. Bilo je več kot na dlani, da so Grčarice zavzeli 
Italijani s svojimi topovi, in ne partizani. 

Bojevnikom iz Grčaric je bila že vnaprej določena smrt. Povezane kot klavna 
živina so jih odpeljali v Kočevje in jih na sramotilnem odru, večji del pa skrito, 
pobili kot pse.

Preživeli vojak iz Grčaric, ki danes živi v Kanadi, je dejal: „Grčarice ne bi nikoli 
padle, če ne bi bilo italijanskih topov. Na nas so streljali s havbicami kalibra 
110, z razdalje 200 metrov.“ Sami partizani so priznali, da ne bi mogli zavzeti 
Grčaric brez topov in brez italijanskih topničarjev. (Ali obstaja morda še kak 
dvom o kolaboraciji med slovenskimi partizani in italijanskimi vojaki?! Op. p.)
(Inž. Davorin Žitnik: Resnica nas bo osvobodila, Demokracija, 27. 9. 2001.)

V Grčaricah je komunistični bes proti vsemu, kar se mu ni hotelo podrediti, 
v najprisrčnejšem sodelovanju s cesarsko italijansko vojsko in njenim težkim 
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topništvom dokazal, v čem je bistvo njegovega boja. Slovenski komunisti so se 
združili z italijansko kraljevsko vojsko ter s tem pljunili na vse slovenske žrtve, na 
vse trpljenje našega naroda, ki je dve leti ječal pod peto promenadne kraljeve 
vojske.

Leta 1943 je postalo jasno, da za skupen nastop proti okupatorju komunistič-
nih izjav ne moremo jemati resno, ker so komunisti prelomili vsak dogovor na 
njim svojstven način in dosledno zavrgli vsako obljubo, da se bodo bojevali 
proti okupatorju za narodovo svobodo. Zveze komunistov z italijanskimi vohuni 
so bile tako močne, da so se nam javno posmehovali, češ: „Mi imamo tudi pri 
okupatorju kaj veljave.“16 

Še večje laži in zavajanja so partizani uporabljali pri sistematičnemu uničevanju 
“notranjega sovražnika”. Obljubljali so jim svobodo, amnestijo, sprejetje v par-
tizanske odrede; v primeru predaje v Grčaricah pa svoboden odhod v Sušak, 
k Angležem na Jadran, v Italijo ali kamorkoli. Vse dane obljube so prelomili, 
saj jim je šlo prvenstveno za odstranitev domačih nasprotnikov oziroma izbris 
drugače mislečih sodržavljanov. Šlo jim je za samostojno oblast, zato so odkla-
njali kakršnekoli zahodne demokratične vplive. Za dosego njihovih ciljev je bila 
komunistom ves čas vojne laž močno in odločujoče orožje.

Posledice partizansko-italijanskega napada na Grčarice septembra 1943. 
Vir: Muzej novejše zgodovine Slovenije.
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Zemljevid: Turjak, Grčarice, Kočevje. 
Vir: Knjižica TURJAK, izdali ob 40-letnici zloma bele in plave garde, Komunist, Lj. 1983. 
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 1 Major Vasilije Marović, poveljnik četniškega odreda 503. Liškega korpusa JVvD, je poro-
čal naslednje: Dne 6. septembra 1943 mi je podpolkovnik Slavko Bjelajac ukazal, naj po-
vedem četniški odred v Slovenijo, kjer se bomo sestali s slovenskimi četniki, da bi formira-
li novo brigado našega korpusa, ki bi delovala v Sloveniji. 7. septembra 1943 sem se z od-
redom, ki je štel 270 četnikov, napotil v Slovenijo. 8. septembra smo prispeli v Štalcerje vendar 
nismo dobili podatkov o slovenskih četnikih. Tega dne je Italija kapitulirala. Ker sem se bal, 
da bi lahko napadli našo oslabljeno enoto v Srbskih Moravicah, sem se odločil za povratek.  
(Marijan F. Kranjc in Slobodan Kljakić: Plava garda, Beograd 2006, str. 216; Zbornik NOR, XIV-3, 
str. 103.) Opomba: V nekaterih drugih virih je mogoče prebrati, da je bil Liški korpus pod nadzorom 
partizanov, zato so ga s svojimi nastavljenimi ljudmi v Štalcerjih z lahkoto zavrnili, opomba pisca.

 2  V Žitnikovi knjigi Družinska zgodba je na strani 41 poveljniški kader drugače definiran, in si-
cer: poveljnik odreda je bil major Danilo Koprivica-Borut, namestnik poveljnika pa stotnik Milan 
Kranjc-Kajtimir. Poveljniki posameznih štirih bataljonov pa so bili: stotnik Pavle Vošner-Vidmar, 
stotnik Lavoslav Abram- Stanko, poročnik Marjan Sterniša-Pribina in stotnik Milan Kranjc-Kajti-
mir. Intendant odreda je bil poročnik  Stanko Not-Miloš, kurat pa Tonček Šinkar.

 3  Po Davorinu Žitniku je bil napad na Grčarice izveden ob sodelovanju Šercerjeve, Tomšičeve, 
Primorske in Gorenjske brigade. (Davorin Žitnik: Zbornik pričevanj, Lj. 2001, str. 27.)

 4 V knjižici Dušana S. Lajovica Nekaj spominov je na strani 12 zapisano, da so Italijani napadali 
četnike v Grčaricah s štirimi topovi.

 5  Listek s pozivom na vdajo je bil poln zasramovanj in groženj, Črne bukve, str. 106.

 6  Ivan Lavrih: V primežu revolucije, str. 57-62.

 7 Navedeno število je premajhno, op. T.F.

 8 Kolikor vemo, ne drži, da bi četniki napadli partizane v Grčaricah, temveč je bilo ravno naro-
be. Navedeno število ujetnikov je premajhno, skupno število četnikov v Grčaricah pa preveli-
ko, enkrat več kot v resnici.  Ne drži niti to, da bi jih spustili domov. (Tone Ferenc: Dies irae, 
Modrijan 2002, str. 202-203.) 

 9  Milan Guček: Šercerjeva brigada, str. 337 in 338; Franci Strle: Tomšičeva brigada 1943, 
str. 189 in 190;  Slovenski dom, 5. 2. 1944; Tone Ferenc: Dies irae, str. 203.

 10  Tone Ferenc:Dies irae, str. 204.

 11  Tone Ferenc: Dies irae, str. 205 in 206.
 12  Dušan S. Lajovic: Nekaj spominov, str. 12.

 13  France Grum in Stane Pleško: Svoboda v razvalinah, str. 74.

 14  Davorin Žitnik: Zbornik pričevanj, str. 28.
 15  Dušan S. Lajovic: Nekaj spominov, str. 12.

 16  France Grum in Stane Pleško: Svoboda v razvalinah, str. 33.

TURJAK

Kapitulacija Italije 8. septembra 1943 je prinesla vaškim stražam na Dolenj-
skem veliko gorja. Italijanska vojska je razpadla. Vojaki so izročili svoje orožje 
partizanom. Poleg tega so Italijani pomagali partizanom uničevati na pol oboro-
žene vaške stražarje. Dva sovražnika sta naenkrat stopila skupaj ter načrtovala 
in izvajala uničenje slovenskega naroda. 
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Avgusta in septembra 1943 se je 107 posadk vaških stražarjev reševalo pred 
partizani kakor je vedelo in znalo. Del stražarjev se je umaknil pod varstvo nem-
ške vojske in policije ob Južni železnici, drugi del iz vzhodne Dolenjske se je 
zbral v Novem mestu in se nato organizirano umaknil na nemško zasedbeno 
območje pri Zameškem, tretji del je ostal v svojih postojankah na Notranjskem 
in čakal na razplet položaja. Največji del posadk iz področja med Ljubljano in 
Žužemberkom pa se je zbral v gradu Turjak in v bližnjem Zapotoku, se razglasil 
za Slovensko narodno vojsko in čakal na prihod ameriške in britanske vojske.1

Slovenski vaški stražarji so se nameravali priključiti jugoslovanski vojski v domo-
vini (JVvD), skupaj z njimi oditi v gozdove, razorožiti Italijane in kot oborožena in 
ugledna slovenska narodna vojska v turjaškem gradu pričakati prihod zavezni-
kov. Toda od vseh strani nametana vojska, brez odločnega in enotnega vojaške-
ga poveljstva, svojega namena ni mogla izvesti. Njihov načrt je bil premalo pre-
mišljen, skoraj utopičen, saj niso predvidevali napada z italijanskim topništvom. 
Edini korak, ki bi močno spremenil potek dogodkov, bi bil pravočasen oziroma 
takojšen odhod iz gradu. Ubogljivo in trdovratno čakanje na povelje iz Ljubljane 
pa je bilo za vse slovenske protikomunistične bojevnike usodno.

Tako se je že 9. septembra 1943 v Turja-
škem gradu in okrog njega zbralo okrog 
700 vojakov, večinoma vaških stražarjev. 
Po štiridnevnih obrambnih pripravah so 
iznenada dočakali pravi pekel. V pone-
deljek, 13. septembra 1943, se je začel 
boj na življenje in smrt. Najprej so vaški 
stražarji imeli odlične uspehe okoli Raši-
ce, kjer so skupaj s tamkajšnjimi stražarji 
popolnoma razbili partizansko brigado. 
Zvečer so se vsi vaški bojevniki vrnili v 
grad, kar je bila velika taktična napaka.2 
(Ivan Lavrih: V primežu revolucije, str. 53.) 

Ukazov za umik iz gradu je bilo kar ne-
kaj. Zadnjega je prinesla patrulja v noči 
od 14. na 15. september 1943, naj ob 
23.30 izvedejo izpad iz gradu in krenejo 
proti svojim v Zapotoku. (Boji in poboji so 
bili tudi v drugih krajih okrog Turjaka – 

Vaški stražar Remškar, Log pri Ljubljani.
Vir: Muzej novejše zgodovine Slovenije.

največ na Velikem Osolniku, Osredku, v Želimljah ...) Tudi to povelje je bilo turja-
škemu vodstvu dostavljeno, a ne izvršeno. Grad je uspelo zapustiti le manjši četici 
iz Čateža in nekaterim posameznikom. Vse to zgovorno kaže na zmedo v gradu. 
Vsak oficir je mislil po svoji glavi in vlekel na svojo stran. Oficirji so bili v celoti za-
vzeti s svojim obrambnim delom in so enostavno prezrli novonastali položaj.3 
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Načrt napada na grad Turjak.
Vir: Knjižica TURJAK. Izdali ob 40-letnici zloma bele in plave garde, Komunist 1983.
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Ko so partizanski napadalci Turjaškega gradu ugotovili, da z manjšimi italijan-
skimi topovi ne bodo mogli zavzeti gradu, so se odločili za najbolj sadistično 
zločinsko potezo: rezervoar gasilske brizgalke so napolnili z bencinom, z 
namenom, da z natočenim gorivom namočijo ves grad in ga nato zažge-
jo. Predvsem so želeli, da v njem zgorijo ljudje. Prav mogoče in logično 
je sklepati, da so partizani Prešernove brigade nestrpno pričakovali ogled 
svojevrstne predstave, v kateri bi se mladi vaški stražarji bojevali z ognjem, 
se z zadnjimi močmi otepali smrtnonosnih plamenov in se naposled še živi 
pekli in z nečloveškimi kriki oznanjali prihajajočo smrt. Taki prizori pomenijo 
storilcem posebne poslastice, saj jim v sebi prebujajo najnižje sadistične 
strasti. Na srečo niso imeli dovolj goriva in načrtovane akcije niso mogli izve-
sti. Tako je bilo vsem skritim protirevolucionarjem za nekaj dni prizanešeno. 
Namesto da bi zgoreli v gradu, so bili malo pozneje pobiti v kočevskih in 
ribniških gozdovih. 
(Stanko Petelin: Bojna pot Prešernove brigade, str. 31, zaznamba dogodka brez podrobnejšega opisa.)

Partizani so kmalu uvideli, da gradu ne bodo zavzeli s puškami, strojnicami in 
minometi, ampak potrebujejo tanke in težke topove, da z njimi porušijo debele 
grajske zidove. Vse to orožje pa je bilo potrebno pripeljati v bližino gradu, zato 
so partizani začeli z zvijačo. V grad so poslali Dolšinovo dekle iz Velikih Lašč 
s pismom, v katerem je bil zapisan predlog za dveurno premirje in naročilo za 
posvet. (Vse to je bila le pretveza. Partizani so potrebovali nekaj miru, da bi si 
lahko utrdili svoje položaje v okolici gradu ter pripeljali in namestili italijanske 
topove. Partizani civilne delegacije z gradu niso sprejeli, zahtevali so oficirje. Ko 
so le-ti prišli, so partizani odklonili vse njihove predloge. (Predlagali so: prost 
koridor za operacije proti Nemcem, enak prost koridor za partizane, pogod-
bo o medsebojnem nenapadanju.) Komunisti niso pristali na noben predlog; 
zahtevali so brezpogojno predajo in položitev orožja. Grajski oficirji so zahtevo 
partizanov odklonili in boj se je nadaljeval.

V noči od 15. na 16. september so partizani sklenili obroč okrog gradu. 1.500 
slovenskih in italijanskih napadalcev je bilo zakopanih na položajih. Grad je bil 
obkoljen od vseh strani. Za 653 legionarjev in približno 150 civilistov ni bilo več 
izhoda iz gradu. Začel se je boj na življenje in smrt.4 

Ko danes pomislimo na zgodovinske turjaške dogodke, se nehote spomnimo 
na takratno krizo vojaške avtoritete. Med enotami vaških straž so bile vidne 
razlike v političnih gledanjih na slovenske probleme. Vsak zastopnik političnih 
in vojaških struj je prišel v grad s svojimi „navodili“. Eni so govorili, da imajo 
napotke od poveljstva slovenske legije, drugi od vodstva Stražarjev, nekateri 
so imeli navodila od Draže Mihailovića in spet drugi od zaveznikov iz Kaira ali 
jugoslovanske vlade v Londonu. Posledica teh različnih „navodil“ je bila, da 
so se pošteno sprli. Poleg tega se je znašla v gradu tudi skupina 60-70 čet-
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nikov, ki je imela svoje vojaško poveljstvo. Največjo zmedo pa je povzročila 
neodločnost: ali ostati v gradu ali oditi ven na teren. (Četniki so se nagibali, 
da je potrebno grad takoj zapustiti, vaški stražarji pa so prisotne nagovarjali, 
da je bolje ostati znotraj med zidovi.) Dodatne težave so povzročili Italijani, 
ki so vse svoje orožje, strelivo in opremo oddali partizanom. Partizanom so 
Italijani pomagali tudi s številnimi svojimi vojaki. (Kidrič je vsem partizanskim 
borcem dal povelje, da morajo biti z Italijani čim bolj prijazni in jim iti na roko 
v vseh primerih.) Dejansko to ni bilo nič novega, saj je bilo sodelovanje med 
partizani in Italijani znano prav povsod. Namen je bil samo eden: streti slo-
venski narod.
(Ivan Lavrih: V primežu revolucije, str. 51-52.)

Granate so padale vsepovsod. Zidovi so se rušili, stropi so padali, vaški stražarji 
pa so jim vračali milo za drago. V četrtek, 16. septembra 1943, so partizani 
ugotovili, da je vse njihovo prizadevanje zaman. Italijani so jim pripeljali nove 
tanke in večje topove, zato so za namestitev le-teh predlagali novo premirje. 
Okrog ene ure popoldne se pred gradom spet prikaže bela zastava. Partizani 
so v grad poslali več žensk, ki so jih nabrali po hišah in na polju. Dobile so na-
logo, svoje brate in fante pregovoriti, naj se vendar predajo in končajo nesmi-
selni boj proti njim. Dekleta pa so turjaškim braniteljem povedala o dogodkih v 
Grčaricah in o močni partizanski vojski okrog gradu. Govorile so o zločinih, ki 
se dogajajo v Kočevju in o zverinskih pobojih ranjencev. Rotile so jih, naj boj 
nadaljujejo in se za nobeno ceno ne predajo.

Tudi ta ženska delegacija je bila gola partizanska prevara. V pismu so zapisali: 
“Da se prepreči nedolžno bratomorno prelivanje krvi, zahtevamo, da takoj po-
ložite orožje in se pridružite NOV in POS Slovenije. IOOF daje amnestijo vsem 
organizatorjem, voditeljem in aktivistom bele garde. Smrt fašizmu – Svobodo 
narodu!” Politkomisar: Dule, Komandant: Pero Popivoda 

Branitelji so partizanskemu poveljstvu poslali naslednji odgovor: 1. Bratomorno 
prelivanje krvi mora preprečiti samo tisti, ki ga je začel oziroma tisti, ki napada, ne 
pa tisti, ki je bil napaden in se brani. 2. Smo redna jugoslovanska vojska, formira-
na v skladu z intencijami zaveznikov, s katerimi smo v vsakdanjih stikih. Pri nas je 
tudi zastopnik Anglije. 3. Vaš predlog smo sporočili poveljstvu divizije in pričaku-
jemo odgovor najpozneje jutri. 4. Do tedaj predlagamo premirje. Med izmenjavo 
teh pisem so partizani po glavni cesti pripeljali večji italijanski top. Za predlog o 
premirju se niti zmenili niso. Takoj so začeli z obstreljevanjem gradu.5

Prisega
Partizani so neposredno pred razvalinami nekajkrat zakričali: „Predajte se! 
Naše poveljstvo daje amnestijo vsem, tudi poveljnikom!“ Na položajih je vse 
utihnilo. V amnestijo ni nihče verjel. Oficirji so komentirali: „Pobili nas bodo. 
Če se predamo, bo vsaj polovica rešenih, če v boju vztrajamo, bodo pobili 
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vse.“ „Rajši smrt kot predajo“, je zavpil Perne. Mnogi so zajokali od neskonč-
ne tesnobe in strahu. Vendar so se bojevniki kljub nesoglasjem dogovorili in 
pred predajo slovesno prisegli: „Če bo sovražnik (naš brat!) tudi zdaj prekršil 
dano besedo o amnestiji in bi se komu od nas skrivil las, tedaj prisegamo 
pri vsemogočnem Bogu, da se bomo tisti, ki bomo ostali živi, kot eden dvi-
gnili in nadaljevali boj proti verolomnemu sovražniku in ne bomo nikdar več 
verjeli njegovim obljubam. Bojevniki Turjaka – ali prisegate? „Prisegamo!“ je 
zadonelo od vseh strani. Potem so izobesili dve beli zastavi, eno na dvorišču, 
drugo na zunanji strani obzidja. V nedelo, 19. septembra 1943 ob eni uri in 
dvajset minut popoldne, je bil boj na Turjaku končan. V tistem trenutku se je 
začel drugačen boj, boj dolgotrajnega in počasnega ubijanja. Začela se je 
ena največjih tragedij na slovenskih tleh med drugo svetovno vojno. 
(Franc Grum in Stane Pleško: Svoboda v razvalinah, str. 110.)

Z delegacijo deklet in žena se je v grad vtihotapil tudi izdajalec Turjaka, turja-
ški gostilničar Prajer in trije belokranjski študenti, komunisti, ki so trdili, da so 
dezerterji. V nahrbtnikih so prinesli dolge vrvi in jih pod vodstvom Prajerja, ki je 
grad dobro poznal, v noči od 18. na 19. september 1943, spustili skozi grajske 
line prinešene vrvi. Komunisti so na te vrvi navezali lestve in po njih v nedeljo 
19. septembra 1943 zjutraj prišli v grad ter zažgali strelivo.

Nadporočnik Ivan Korošec, inštruktor pri 
VS, se je v Turjaškem gradu svojemu povelj-
niku Stanku Bitencu uprl. Vstrajal je, da je  
potrebno čimprej zapustiti grad in se boriti 
zunaj na prostem kot gverilci. Poveljnik ga 
je zaradi neposlušnosti nagnal iz gradu. Ko-
rošec je zbral skupino prostovoljcev in z nji-
mi pravočasno zapustil grad. S tem je rešil 
sebe in 36 mladih življenj.
Vir: arhiv Ivana Koroščca

Že 17. in 18. septembra 1943 je bil v 
gradu pravi pekel. Samo v dveh urah 
so Italijani izstrelili iz svojih tankov in 
topov 395 granat, ki so eksplodirale v 
gradu. S pomočjo Prajerjeve izdaje pa 
so partizani vdrli v sam grad. Premoč je 
bila prevelika in žrtev preveč. Branitelji 
so dvignili dve beli zastavi in boj je bil 
končan. To se je zgodilo v nedeljo, 19. 
septembra 1943 ob enih popoldne in 
dvajset minut.6

Izdajalec iz Turjaka, Janez Kožar Pra-
jer je bil pozneje izvoljen za delegata 
za Zbor odposlancev slovenskega 
naroda v Kočevju. V svojem govoru je 
med drugim povedal: „Okrožje Gro-
suplje se je odlikovalo po največjih 
belogardističnih postojankah. Pripo-
minjam, da so se ti tiči, ki so požigali 
naše domove, ujeli v grad Turjak. Tam 
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sem bil zato, da sem vodil postavljanje zased, da smo jih prijeli. Čast mi je po-
vedati, da sem doma iz Turjaka in da so turjaški grad napadali mnogi narodi, 
pa ga niso zavzeli. Zato tu poudarjam, da je naša vojska hrabra, da je lahko 
zavzela eno največjih trdnjav v Sloveniji. In sedaj pomislite, ti naši borci so se 
borili pet dni in štiri noči skupaj. Koliko so morali ti naši partizani žrtvovati in 
trpeti. Poglejte, koliko so morali imeti močne zavesti, da so zmogli pet dni in 
štiri noči neprestano streljati. (Kaj pa trpljenje branilcev? Op. p.) Naša vojska 
je pretolkla in porušila štiri metre debele zidove na več mestih. To je sposob-
na le naša Narodnoosvobodilna vojska in naši hrabri borci.“ (Kaj so torej ob 
Turjaku delali težki italijanski topovi in tanki? Op. p.)
(Dr. Tone Ferenc: Dokumenti, Zbor odposlancev slovenskega naroda v Kočevju, str. 166, Koč. Lj. 2003.)

Bojevniki-branilci so počasi odhajali skozi glavna grajska vrata in tam polagali 
orožje. Nekateri so jokali. Kakih 700 jih je bilo. Pred njimi je gorel grad. Začudili 
so se, ko so videli pred seboj le malo partizanov, največ je bilo Italijanov, ki so se 
pridružili komunistom. V kapeli in pred njo je na tleh ležalo 36 ranjencev. Med 
ihtenjem, umiranjem in izražanjem smrtnih bolečin, ko je bilo pričakovati pomoč 
vsaj najtežjim ranjencem, so se poleg njih prisotne tovarišice hladnokrvno ob-
jemale in poljubljale z italijanskimi vojaki, ujetnike pa zmerjale z vsemi najgršimi 
imeni iz komunističnega slovarja. Vseh teh psovk ne more nihče ponoviti.7 

Premagani vaški stražarji čakajo, da jih povežejo na skupno vrv.
Vir: Muzej novejše zgodovine Slovenije. 
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V ponedeljek zjutraj, 20. septembra 1943, je pred hišo, v kateri so bili ranjenci, 
prišel partizanski poveljnik in zaklical ranjencem: “Kdor more, naj pride ven!” 
Lačni in izmučeni so se ranjenci kot smrtne sence prikazali v veži. Komandant 
je stal oholo razkoračen pred hišo in ustrelil vsakega, ki se je prikazal na vratih. 
Potem je stopil v hišo in postreljal še negibne ranjence. Domačini so našteli 28 
trupel in jih do naslednjega dne pokopali. Med pobitimi so domačini prepoznali 
naslednje: Kadunc Franc, Jerič Jože, Jerič Franc in Strnad Jože iz Zdenske 
vasi; Boštjančič Franc, Kastelic Jože in Kovačič Jože iz Vidma; Janez ? Iz Zago-
rice; Andolšek Franc, Peckov Jože, Petelin Anton, Bavdek Franc in Okorn An-
ton iz škocjanske posadke ter bogoslovci: Breznik Jože z Gorenjskega; Logar 
Jože in Krmelj Matevž iz Škofje Loke. Od ranjencev se je nenavadno rešil Hren 
Ludvik, ki je zgodaj zjutraj vstal, šel mirno mimo straže in izginil.8 

Izsledki dr. Toneta Ferenca so podobni. V knjigi Dies irae je na strani 341 za-
pisal: Domačina Kati in Rudi sta slišala ukaz: „Spravi te ljudi ven, potem začni 
streljati!“ Kati je bila očividka pokola in je povedala: „Vsak od ranjencev je moral 
iz prostora. Ko se je pokazal na vratih in stopil na prvo stopnico, je partizan, ki 
je tam stal, dvignil revolver in ga ustrelil v glavo.“ Pobite ranjence, ki so ležali na 
kupu, so z lojtrskim vozom prepeljali na turjaško pokopališče in jih tam zagrebli v 
skupen grob. Čeprav navajajo različno število ranjencev, so jih pokopali 28, kot 
so našteli trupel pri prekopu. Tončka Grm iz Zagorice je izpovedala: „Na Turjaku 

Ujetnike iz turjaške postojanke so partizani najprej razorožili, nato jih okradli, potem pa zvezali 
na daljšo vrv.
Vir: Muzej novejše zgodovine Slovenije.
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je ostalo še 28 ranjencev. Moj komaj šestnajstletni brat je moral priskakati po 
eni zdravi nogi na prag, kjer je dobil svojo kroglo in omahnil na kup drugih trupel 
pod pragom. Prišli so vaščani in na lojtrni voz naložili vseh 28 trupel.“9

Poraženci so morali potem stati na grajski poti najmanj dve uri, partizani pa so 
jih med tem ropali (ure, prstane, denarnice, tudi obleke), jih pretepali z jerme-
ni in vrvmi, psovali in pljuvali v obraz. (Psovanja in pljuvanja so bili še posebej 
deležni duhovniki od strani partizank.) V tem času so od nekje prinesli dolge 
vrvi in žico, s katerimi so poražence povezali. Potem so se partizanskemu iz-
življanju pridružili tudi Italijani in se začeli s poraženci norčevati: “Iz vas bomo 
naredili rižoto.” Italijanskega tankista je ena izmed partizank v njegovem jeziku 
hujskala, naj zapelje kar čez ujetnike. Takoj nato je zavpila: “Kje so farji, da jim 
bomo čreva na špulce navili?” Sledila je veselica, harmonika je pela, vse je bilo 
pijano, na travniku pa so sedeli poraženci, katere so pijani partizani občasno 
pretepali in poniževali.10

Po večdnevnem obstreljevanju turjaškega gradu je padlo v roke partizanov 695 
vaških stražarjev. V isti noči je padla tudi nekaj ur stara postojanka vaških stra-
žarjev na Velikem Osolniku. Podobno usodo so do takrat doživele nekatere po-
sadke vaških straž na Notranjskem (Nova vas, Begunje pri Cerknici in Pudob). 
Predvidevajo, da je takrat padlo v partizansko ujetništvo več kot 1.200 vaških 

Partizan se izživlja z vlečenjem ušesa.
Vir: Muzej novejše zgodovine Slovenije.
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stražarjev in četnikov, kar je pomenilo okrog petino njihovega staleža pred 8. 
septembrom 1943.11 

Vzroki za poraz vaških stražarjev in četnikov septembra 1943 v gradu Turjak:
– pričakovanje pomoči od italijanske strani,
– neenotnost in nezaupanje med vodstvoma obeh formacij,
– pomanjkanje enotnega preudarnega načrta,
– naivno pričakovanje izkrcanja zavezniške vojske v severnem Jadranu,
– pomanjkanje sposobnega vojaškega vodstva glede na zahtevnost razmer,
– precenjevanje številčne moči formacij vaških stražarjev in četnikov.

(Vaške straže so bile sicer številnejše od partizanov, vendar razdrobljene na več 
kot sto posadk in brez višjih častnikov.)12 

Kaplan Lavrih je zapisal: „V najbolj tragični uri slovenskega naroda nismo 
znali biti enotni. Na dan so prihajali ljudje, ki so hoteli poveljevati bojevnikom 
vaških straž in jih politično voditi, čeprav so komaj kdaj slišali o njih, medtem 
ko so se ti fantje bojevali in umirali.“ Podpolkovnik Dežman je dejal: „Krivdo 
za padec Turjaka nosimo prvenstveno sami, ker se nismo umaknili, ko je bil 
še čas. Vsak trezen vojak je lahko videl, da Turjaka ni mogoče braniti pred 
italijanskimi topovi. V tem položaju bi lahko uspel samo človek-oficir, ki bi z 
revolverjem v roki neodgovorne politično-strankarske kričače prisilil k molku 
in fante rešil.“ Gotovo je krivda v neenotnosti protikomunističnega nastopa v 
odločilnih trenutkih, posebno pa v nesposobnosti vodstva odgovornih. Vse 
so presojali po strankarski pripadnosti, ceno za to slepoto pa so plačali pre-
prosti fantje.
(France Grum in Stanko Pleško: Svoboda v razvalinah, str. 83 in 98.) 

Partizani so ves čas, tudi pred dogodkoma v Grčaricah in Turjaku, odklanjali ka-
kršnokoli sodelovanje z domačo protikomunistično stranjo. Pričakovati je bilo, 
da bodo vsaj v tistih usodnih dneh popustili in skupaj s slovenskimi četniki (ki 
so to želeli!) udarili po nemškem okupatorju. Skupen nastop bi prav gotovo v 
akcijo pritegnil tudi vaške stražarje, ki so komunizem še bolj odločno odklanjali 
in se ga tudi bali. Namen partizanov pa je bil povsem drugačen. Do konca je 
bilo potrebno izpeljati revolucijo, uničiti vse notranje ideološke nasprotnike in 
– zavladati. Zato so pred prihodom nemške vojske v Kočevje na hitro uničevali 
člane redne jugoslovanske vojske (JVvD), vaške stražarje in ostalo civilno ose-
bje, ki so bili drugačnega političnega prepričanja. Nihče se takrat ni pripravljal 
na upor ali se kako drugače zoperstavil nemški vojski. Komunistom je bil pred 
očmi en sam cilj: pobiti čim več vernih Slovencev, ki, zaradi krvavega nasilja, 
komunistom niso zaupali in verjeli. Pika na i pa je bila postavljena takrat, ko so 
skupaj z Italijani (in z njihovim orožjem!) pobijali domače ljudi, z namenom, da 
na račun tisočih slovenskih žrtev zavladajo doma in se prikupijo Slovencem tuji 
svetovni in vsemogočni Stalinistični Internacionali.13
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Spominska plošča z zlagano vsebino:
1. Postojanko vaških stražarjev v Turjaškem gradu je napadalo pet brigad in ne 

le ena. (Glej načrt napada na strani 33.)
2. Pet partizanskih brigad je zavzelo postojanko vaških stražarjev v Turjaškem 

gradu s pomočjo Italijanov ter njihovih tankov in topov.
3. Belogardistov v Sloveniji ni bilo, bili so le vaški stražarji, pripadniki Jugoslo-

vanske vojske v domovini Sloveniji in pozneje domobranci.
4. Vaški stražarji niso bili nikomur sovražniki, saj niso nikogar napadali, še po-

sebej ne iz Turjaškega gradu. Tam so se le branili. Čakali so na izkrcanje 
zahodnih zaveznikov na severni obali Jadranskega morja.

GŠ NOV in POS je do avgusta 1943 imel v Ljubljanski pokrajini dve diviziji s šti-
rimi brigadami (Tomšičevo, Šercerjevo, Gubčevo in Cankarjevo) in dva odreda. 
Takrat je GŠ v Ljubljansko-Dolenjsko pokrajino poklical na pomoč še tri brigade 
(Gradnikovo, Šlandrovo in Gorenjsko-Prešernovo)
Vir: Turjak, Zlom bele in plave garde septembra 1943, Komunist 1983, str. 7.

Turjak je torej napadalo pet partizanskih brigad: Tomšičeva, Šercerjeva, Lju-
bljanska (nastala iz Šercerjeve), Gorenjska (preimenovali v Prešernovo) in Can-
karjeva (napadala iz ozadja).

Spominska plošča ob vhodu v Turjaški grad.
Vir: Osebni arhiv avtorja.
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Turjak sta branili dve brigadi vaških stražarjev (Triglavska in Krimska), Planinska 
pa se je branila v Zapotoku. Položaji napadalnih partizanskih enot in postojanke 
branilcev so razvidne v načrtu ob napadu na Turjak na str. 33.
Vir: Turjak, Zlom bele in plave garde septembra 1943, Komunist 1983, str. 13.

 1  Dr. Tone Ferenc: Dokumenti, Zbor odposlancev slovenskega naroda v Kočevju, Kočevje  -Ljubljana 2003, str. 11.

 2  Ivan Lavrih: V primežu revolucije, str. 50-51.

 2  France Grum in Stane Pleško: Svoboda v razvalinah, str. 88 in 90.

 3  France Grum in Stane Pleško: Svoboda v razvalinah, str. 101.

 4  France Grum in Stane Pleško: Svoboda v razvalinah, str. 101-103.

 5  France Grum in Stane Pleško: Svoboda v razvalinah, str. 102-104.

 6  Ivan Lavrih: V primežu revolucije, str. 54-56.

 7  France Grum in Stane Pleško: Svoboda v razvalinah, str. 117; Ivan Lavrih: V primežu revolucije, str. 55- 56.

 8  France Grum in Stane Pleško: Svoboda v razvalinah, str. 121.

 9  Dr. Tone Ferenc: Dies irae, str. 341. Glej tudi Justin Stanovnik: Turjaške zgodbe – Dan po vdaji, četrta zgodba; 
Zaveza 1993, št. 10, str. 51-56, Delo, 28. 9. 1993.

 10  Ivan Lavrih: V primežu revolucije, str. 56; France Grum in Stane Pleško: Svoboda v razvalinah, str. 117.

 11  Zaveza št. 25, Stane Okoliš: Dogajanja in dognanja, Kočevski proces, str. 81.

 12  Dr. Tone Ferenc: Dies irae, str. 401-402.

 13  Zaveza št. 25, Stane Okoliš: Žrtve državljanske vojne po padcu Turjaka, str. 74.

KRIŽEV POT

Kje je polje, kje je veter,
kje je v klasje sreča ujeta...

(Toni Vovko)

Turjaški bojevniki so morali pod strogo in številno partizansko stražo na svoj 
zadnji križev pot proti Kočevju. To je bil za slovenske komuniste najbolj „zmago-
slaven“ pohod. Na čelu sprevoda so vozili italijanski tanki, na katerih je vihrala 
zastava z rdečo zvezdo. Na njih so sedeli partizanski oficirji; med njimi je bil 
tudi izdajalec Prajer, ki se je v Laščah hvalil: „Turjak ne bi nikoli padel, če ne bi 
bilo mene!“ Za tanki je stopala „častna četa“ partijcev, ki je prepevala partizan-
ske pesmi. Godec je na harmoniko godel zmagoslavne koračnice. Za temi je 
stopalo okrog 350 parov zvezanih turjaških branilcev. Najprej so se ustavili na 
Marofu, kjer so partizani uprizorili nekakšno partizansko veselico oziroma mi-
ting. Ujetniki so se morali uleči na travo, partizani pa so jih po mili volji pretepali. 
Popoldne so nadaljevali pot proti Rašici in Velikim Laščam, kjer so sklicali ljudi, 
da skupaj proslave „največjo zmago osvobodilne vojske“.

V Malih Laščah so jim pripravili poseben sprejem. Nekaj določenih in nahujska-
nih domačinov so privedli k cesti, kjer so na udeležence v dolgi koloni morali 
kričati, zmerjati, tuliti, groziti. Legionarji so šli molče mimo njih. Tudi v Velikih 
Laščah so sklicali ljudi, da proslavijo “največjo zmago osvobodilne vojske”. To-
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varišice so si izbirale posamezne (seveda zvezane) “bele pse” in jih pozdravljale 
s stisnjenimi pestmi in klofutami. (Najbolj se je izkazala tovarišica Brodnikova, 
ki je izbrala kaplana Toneta Poldo in ga opljuvala.) Po tem sramotenju so jih od-
peljali v silose pod velikolaško železniško postajo. Natrpali so jih v večjo silosno 
barako in jim prepovedali izhod. Zvezani so sedeli in ležali po tleh. Že več dni 
niso okusili hrane in vode. Ponoči so večkrat nanje streljali skozi lesene stene. 
Več fantov je bilo ranjenih. Mednje so prihajali razni oficirji in iskali svoje žrtve. 
Še posebej so se zanimali za poveljnika Roglja in kaplana Lavriha. Na vpraša-
nja in klice se ujetniki niso odzivali. Na koncu so komunistični voditelji zagrozili: 
“Hudiči, vas bomo že jutri našli!”

Zjutraj je prišla “komisija”, trije partizani in starejša partijska funkcionarka. Za-
čeli so popisovati ujetnike. Kmalu za njim je prišel tudi “minister” dr. Jožko Brilej 
in začel s sramotilnim nagovorom, namenjen predvsem duhovnikom in bogo-
slovcem. Potem sta prišla še Tone Fajfar in Edvard Kardelj. Ujetnikom sta do-
povedovala, da je kakršen koli odpor proti osvobodilni fronti in partiji prvovrstna 
norost in zločinstvo. Na koncu je Fajfar dodal: “Kljub vaši zgrešeni in za sloven-
ski narod škodljivi politiki, vam zagotavljamo amnestijo, ker ste imeli vsaj toliko 
soli v glavi, da ste se predali.” (Kakšna je bila ta amnestija, so ujetniki kmalu 
spoznali.) 

Pozno popoldne je prišla “višja komisija”. Ta je določila, da je treba ujetnike 
razdeliti takole: a) poveljniki in organizatorji, b) duhovniki in bogoslovci, c) legi-
onarji in prostovoljci ter d) mobiliziranci. Te razdelitve partizani niso dosledno 

Zvezani ujetniki iz turjaške posadke čakajo na partizansko komando, da nadaljujejo pot proti 
Velikim Laščam.
Vir: Muzej novejše zgodovine Slovenije.
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upoštevali. Izbrali so poveljnike in organizatorje ter duhovnike in bogoslovce. 
Razporedili so jih in jim ponovno zvezali roke. Preostale iz skupine c in d so 
obdržali skupaj. Ko so partizani pregledovali zvezane ujetnike, je občasno pri-
stopil k njim italijanski vojak in potrjeval pregled: “Bene, si, si!”

Na večer so najprej postrojili 12 oficirjev in jih odpeljali v neznano. Potem so na 
vrsto prišli preostali in jih pripravljali na odhod. Nekoliko so se obotavljali, saj so 
bili prepričani, da jih peljejo pred puške. V trenutku, ko je zadnja skupina izsto-
pala izza žične ograje okrog silosa, je na vasi zaregljala strojnica. Ujetniki so se 
zdrznili in v strahu pred smrtjo, ustvarili zmedo. Stražarji so začeli nanje besno 
kričati in jih potiskati nazaj za žico.

Dvanajst oficirjev-ujetnikov so prignali do gostilne pod veliko lipo. Po dogovo-
ru so jih kar tam začeli streljati. V veliki zmedi, in predvsem zaradi teme, se je 
trem posrečilo pobegniti in sicer: Vinku Raku, poštarju Matiji Ivancu ter nekemu 
Jakiču iz Škocjana pri Turjaku. Ostalih devet je obležalo in sicer: poveljnik Tur-
jaka Ferdinand Žlender-Žuraj, Tone Perne, Franc Miklič, Rogelj, Janez Mustar, 
Lojze Šušter z Vidma, dva neznanca iz Žvirč ter profesor Stanko Petelin iz Lju-
bljane. (Pozneje je bilo ugotovljeno, da je Vinko Rak pobegnil že prej, takoj, ko 
je stopil izza žične ograje.) 

Partizani so v naglici spremenili svoj načrt. Duhovnike in bogoslovce so še isti 
večer stlačili v živinske vagone in jih prepeljali v Kočevje. Tam so se v gradu 
srečali s preživelimi četniki iz Grčaric. Za ostale ujetnike pa je nastopila noč 
groze.

Pijani stražarji so okrog silosne barake zakurili več ognjev, in tako prepreči-
li pobege. Bili so obsedeni od zmage nad legionarji. Streljali so vsenaokrog, 
predvsem v barako, skozi okna, v strop in stene. Zvezani fantje so se valili sem 
in tja in iskali zaščito pred kroglami. Dva sta bila ranjena: eden v prsi, drugi v 
trebuh.

Nekako opolnoči so vdrli v barako partizanski oficirji, prav tako pijani kot zunaj 
stražarji. Začeli so jih pretepati in jim groziti, da niso vredni drugega, kot da jih 
pobijejo in zmečejo na gnoj. S kričanjem so jim dopovedovali, da so vsi izda-
jalci naroda, zato jih bo narod sodil in pobil kot stekle pse. To je trajalo nekako 
dve uri, potem pa jih je spet dobila v roke pijana straža. Tisto noč ujetniki niso 
zatisnili očesa. Trepetali so od strahu. Vse bolj so bili prepričani, da je pred nji-
mi zadnja ura življenja. Nekateri se niso mogli več obvladati in so glasno ihteli: 
„Zgoreli bomo. Živi bomo zgoreli. Kmalu bo od nas samo še pepel. O, Bog, kje 
si?! Oče naš, kateri si v nebesih ...” 

Naslednji dan ob devetih dopoldne so spet začeli izbirati žrtve. Izbrali so jih 
60 (59 moških in eno žensko). Zvezali so jih po dva in dva in jih pričvrstili na 
debelo vrv. Gnali so jih skozi vas, od tam pa v gozd nad postajo. Mimo železni-
ške postaje so ujetniki stopali z molitvijo na ustih. Ljudje so žalostni sprevod le 
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nemočno opazovali. Vsakdo se je bal in hkrati vedel, da lahko z nepremišljeno 
potezo pade v kolono sklonjenih glav.

Pred gozdom nad postajo se je kolona ustavila. Trenutek za tem sta se ogla-
sili dve strojnici... V nekaj sekundah je bil pred partizani kup ljudi. Delo je bilo 
opravljeno. In spet so “osvoboditelji naroda” imeli vzrok za veseljačenje in pi-
jančevanje. Šele naslednji dan so se domačini upali pokazati iz hiš. Na jasi nad 
železniško postajo je bilo že od daleč videti več mlak krvi. Slovenske krvi na 
slovenski zemlji.

Med temi žrtvami je bilo nekaj znanih imen: zdravnik dr. Kožuh, okrajni sodnik 
dr. Zalokar, Rožanc Beno in njegov brat Ivan, občinski tajnik iz Lašč Brglez, Jur-
kov iz Zagorice, Jakič Franc in Jože, Lunder Leopold, Žnidaršič Janez, Ščuk 
Anton, Bambič Matija, Bambič Franc, Okorn Franc, Krivec Janez, dva brata 
Kunčič, vsi iz Škocijana, Adolf Mihelčič iz Zabukovja, Zabukovec Jože in Janez, 
Petelin Jože, brata Jože in Polde Bavdek, Perhaj Ivan, Adamič Jože in Bavdek 
iz Malih Lipljen. O ustrelitvi so partizani objavili imena devetih „talcev“; postrelili 
pa so jih vseh šestdeset.

Nekako ob 10. dopoldne so začeli tudi druge klicati iz barake. Pregledali so, če 
imajo vsi ujetniki trdno zvezane roke, potem pa so jih po 40 zvezali na vrv. Tako 
zvezani so stali do treh popoldne. Potem so jih odgnali na železniško postajo 
in jih stlačili v živinske vagone. Šele tu so se domačini upali približati vagonom. 
V odprte vagone so kar od daleč metali hrano. Ujetniki so hrano z usti pobirali 
s tal, kot živina.

Ob približno pol štirih popoldne se je vlak vendarle premaknil. Izmučeni in 
sestradani ujetniki so ležali na tleh vagona ali se naslanjali na stene. Prene-
katere okrvavljene roke so se stezale v zrak in prosile vsemogočnega, naj jih 
reši. Zaradi tesne povezave z vrvjo, so nehote drug drugega vlekli sem ter 
tja. Rane so se odpirale; kri je odtekala. Za mnoge je bil to zadnji križev pot 
v življenju.

Vir: France Grum in Stane Pleško: Svoboda v razvalinah, str. 118-123, povzetek.

PRIHOD V KOČEVJE1

Na železniški postaji v Kočevju so ujetnike s Turjaka postrojili v vrsto in jih gnali 
na drugi konec mesta, v dijaški dom. Med potjo so ujetniki lahko opazili, da je 
bilo mesto Kočevje močno zastraženo z bunkerji in bodečo žico. Po ulicah so 
bila nameščena strojnična gnezda, partizanske patrole pa so švigale sem ter 
tja. Razjarjeni in nahujskani domačini so dočakali ujetnike v špalirju ter s palica-
mi in koli mlatili po njih. Med udarci je bilo večkrat slišati kričave vzklike: “Smrt 
izdajalcem! Smrt beli in plavi gardi!” To se je dogajalo vse do gimnazijskega 
dvorišča, kjer so to vlogo prevzeli partizani. 
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Ko so skozi mesto korakali zvezani, izmučeni, izstradani, pretepeni in sklonje-
nih glav, so se po osrednji kočevski ulici sprehajali nasmejani italijanski vojaki. 
Pridružili so se partizanskim preganjalcem in tudi oni ves čas ujetnike pridno 
zasmehovali. Podobno so počenjale tudi prostitutke, ki jih je bilo na vsakem 
koraku dovolj. Dosedanji kalabreški ljubčki so se poslavljali od njih. Izzivalna 
dekleta pa so se že zavedale, da si morajo, zaradi odhoda Italijanov, pridobiti 
nove simpatije pri vojski, ki je prevzela oblast.2 

V Kočevju je takrat kar mrgolelo „lahkih deklet“. Bile so ljubice Italijanom in 
partizanom. Ko so Italijani odšli, so se vrgle v objem partizanom. Nastanjene 
so bile po privatnih hišah, največ pa jih je prebivalo v gradu. Po nočnih orgijah 
z vodilnimi v gradu, so skoraj redno zahajale v jetniški hodnik in celo v celice, 
kjer so se s posebno slastjo lotevale zapornikov: izzivale so jih, nanje kričale, 
pljuvale in pretepale. Nekatere so s cigaretnimi ogorki žgale jetnike po obra-
zu in rokah. S posebnimi užitki so se lotevale duhovnike. To se je ponavljalo 
vsako noč do kočevskega „procesa“. Stražarjem in ostalim partizanom so 
bila taka in podobna srečanja prostitutk z jetniki v veliko zabavo.
(Slovenec, 8. maja 1995, 3. stran, Kočevski proces I. del.)

Prav gotovo ujetniki tega niso mogli tako hitro dojeti. Še posebej to, da se 
včerajšnji okupatorji tako brezbrižno sprehajajo po mestu, se skupaj s partizani 
veselijo, se s Slovenci izživljajo nad drugimi Slovenci in se tako brezskrbno zbi-

V času kočevskega procesa je bilo mesto Kočevje obdano z žico in reflektorji.
Vir: Muzej novejše zgodovine Slovenije.
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rajo za odhod v Italijo.3 Toda, med Italijani so vojni zločinci, pa jih nihče ne kliče  
na zagovor. Rezultati italijanskih okupatorjev: pobiti talci, zaprti in mučeni Slo-
venci, umirajoči v italijanskih taboriščih, bombardirane in požgane slovenske 
vasi ..., vse to je bilo sedaj okupatorskim Italijanom odpuščeno. Razumljivo. 
Vse je bilo izvedeno načrtno partizanom v korist. 

Dolga kolona ujetnikov se je premikala naprej. Pot jih je vodila čez most, mimo 
cerkve, mimo gradu in do stavbe osnovne šole.4 Spet so pritekli razkurjeni do-
mačini in jih hoteli linčati. Tokrat pa so jih partizani vzeli v bran in jim celo začeli 
deliti rezine prepečenca, po eno zajemalko vode in eno cigareto. Kmalu pa je 
bilo mogoče ugotoviti, da so partizani ta humani prizor le odigrali zaradi snemal-
cev, ki so vse to fotografirali in posneli na filmski trak. (Dokaz, kako so partizani 
dobri in humani - celo do svojih najhujših sovražnikov!) Potem je sledil spet zbor 
in odhod proti Dolgi vasi. Kmalu pa se je na čelo kolone pripeljal kurir z vojaškim 
motorjem, zapeljal pred komisarja in mu izročil nek papir. “Škoda”, sikne skozi 
zobe, obrne kolono in da znak za vrnitev nazaj v Kočevje.5 Ustavili so se pred 
dijaškim domom in vodili vanj ujetnike. Ko so napolnili vse prostore, so kolono 
preusmerili v bližnje italijanske barake. Vse je bilo polno, kar nekaj ujetnikov pa 
je še ostalo na cesti. Na silo so jih stlačili v dom, preostale pa v kočevski grad. 

Prihod v Kočevje. Ujetnike peljejo proti osnovni šoli. (Partizani so po direktivi komunistov vlačili 
po Kočevju slovenske vaške stražarje z zvezanimi rokami.)
Vir: Slovenski dom, 26. avgusta 1944, štev. 34, str. 3.
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Zaradi prenapolnjenosti so ležali v domu na golih tleh, eden čez drugega. Po-
zneje so jih nekaj preselili v italijanske barake, ker so jih od tam vsakodnevno 
odvažali v grad. Že tretji dan so bili brez običajnega obroka hrane in, kar je bilo 
še hujše, brez vode. V dijaškem domu so ostali tri dni in štiri noči. 

V dom so pogosto prihajali terenci in visoki partizanski funkcionarji in si ogle-
dovali po tleh ležeči “izmeček človeštva”. Med njimi so bili: Daki, Popivoda, 
dr. Kržišnik, Čort, Jerič, Kidričeva žena in drugi. Njihovi prezirljivi pogledi so 
povedali vse: kako to “golazen” čim prej uničiti. Omenili so, da je prav ta “drhal” 
najbolj nevarna prihodnji izgradnji socializma. Spomnili so se odredbe njihove-
ga vodstva: “Čim trša bo naša pest, tem lažji bo posel.” Nek partizanski oficir je 
zadržano dodal: “Zato je proti beli gardi mogoč samo en postopek – postopek 
fizičnega uničenja. To pa bomo dosegli le z dosledno revolucionarno ostrino.”6 
V nadaljnjem pogovoru je bilo mogoče razumeti naslednje: “Pobiti je treba vse, 
ki niso komunisti.” Ko so si ogledali svoj “izplen”, so odšli. Kmalu so prišli drugi 
in tretji. Vsi so modrovali in priporočali “trdo roko”. Stražarji, okrepljeni z Vosov-
ci, pa so se iz ujetnikov norčevali, določali, kdo bo koga ustrelil, in obljubljali, 
da bo vsak s kroglo v glavi lahko nemoteno odšel domov.7 Med takimi akcijami, 
večinoma mladoletnih partizanov, je marsikateri ujetnik tudi “čudežno izginil”. 
Predvsem pa so ujetnike mučili: niso jim dajali obrokov hrane, niso dovolili na 
stranišče, niso se smeli umivati ...

Ujetniki so bili po teh obiskih dokončno prepričani, da jih čaka smrt. In vse manj 
so se bali smrti, kajti le v smrti so videli svojo rešitev.

 1  France Grum in Stane Pleško: Svoboda v razvalinah, str. 123-124; Dušan S. Lajovic:  Nekaj spominov, str.16-17.
 2  V petek 10. septembra 1943 je bilo zaslišanih kar nekaj žensk, ki jih je partizanska vojska  ujela med italijanskimi 

vojaki. Iz 14. ohranjenih zapisnikih zaslišanj zvemo, da so imele z italijanskimi vojaki ljubezenska razmerja, nekatere 
tudi s častniki. (Tone Ferenc: Dies irae,  str. 456.)

 3  Poslavljanje z ljubicami se je ujetnikom zdelo bolj normalno.
 4  Po vojni osnovna šola Mirka Bračiča.
 5  Sprva so komunisti nameravali vse ujetnike odpeljati na morišče v Mozelj.
 6  Koledar Svobodna Slovenija, 1953, str. 243.
 7  Poleg elementarnih človekovih pravic (pravica do osebne svobode, do življenja, do telesne nedotakljivosti …), je 

bilo tokrat, po mednarodnem pravu, kršeno človekovo dostojanstvo. Z „razkazovanjem“ ujetnikov, poniževanjem in 
neprimerno nastanitvijo, je bila kršena  pravica do človeka vredne eksistence. Sem spadajo tudi odvzemi prostosti 
brez sodnega naloga. (Dieter Blumenwitz: Okupacija in revolucija v Sloveniji 1941 – 1946, mednarodna študija, str. 
161.)

SPOMINI KAPLANA FEMCA

„Pripeljali so nas v Kočevje. Na železniški postaji so nas postavili v dve vrsti, 
pregledali navezo na osrednjo vrv in nas gonili skozi vse mesto do dijaškega 
doma, ki je bil na drugem koncu mesta. Odgnali so nas v drugo nadstropje, 
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našo skupino pa potisnili v eno največjih sob. Pri vratih se je pojavil komandir 
straže, ki je bil pred tem v Čabru konjski hlapec. Pozdravil nas je v svojem slo-
gu: “Svaki koji poskuša pobječi, bit če odmah streljan. Jasno?!” Vsi smo ga 
gledali kot deveto čudo. Bili smo presenečeni in nihče se ni premaknil. Potem 
se je zravnal in kazal, koga se je treba v tej sobi bati. Pripravljal se je na svoj 
politični govor. Z nepovezanimi stavki in še bolj v čudni srbohrvaščini je začel: 
“Ja, župnike je treba vse pobit, pa bo mir na svetu. Prav ti župniki so tisti, ki 
hujskajo ljudi, da brat brata ubija. Če bi ne bilo župnikov, bi ne bilo tega. Žu-
pniki so vsega krivi.” In tako naprej. Tak je bil naš sprejem v dijaškem domu ali 
hudičevem kotlu, kot so mu nekateri rekli. Odvezali so nas od vrvi in roke spet 
navezali z žico. Redki so dobili zasilno ležišče, večina je položila svoje kosti kar 
na tla. Spominjam se, da smo prvi dan jedli kar brez žlic; spili smo prežganko, 
tistih nekaj makarončkov pa smo kar z rokami spravili v usta.

Naslednji dan nas je obiskal komandant mesta Kočevja Skubic.1 Pogledal je 
spisek in rekel: “Ja hudiča, tu je pa sama inteligenca.” Ozrl se je k učiteljici 
Drobničevi in jo vprašal: “Kaj s pa ti?” “Učiteljica”, je komandantu mirno od-
govorila. “Ja kaj s pa mislila. V šol b bla, ne pa pr bel gard.” Komandant se je 
pogovarjal tudi z ostalimi. Očital nam je sodelovanje z okupatorjem. Potem se 
je oglasil gospod Turk in začel komandantu pojasnjevati: “Poslušajte! Če hiša 
gori, ne bom gledal, ali je voda ali gnojnica, ampak bom pograbil škaf, zajel in 
zlil na ogenj. A ne, gospod komandant?” Ni odgovoril. Potem je dodal: “Mi smo 
orožje vzeli v silobranu, to je pa dovoljeno po vseh božjih in človeških postavah. 

Obsojenci so bili zaprti v eni ali v obeh stavbah, odvisno od števila ujetnikov.
Vir: Muzej novejše zgodovine Slovenije.
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Braniti pa smo se začeli šele, ko so nam ubili dva najboljša fanta, kar smo jih 
imeli v Begunjah – Hitijeva. Po smrti teh dveh fantov smo imeli na izbiro tri mo-
žnosti: 1. da se damo pobiti; 2. da se izselimo v Italijo; 3. da primemo za orož-
je, ostanemo doma in se branimo. Izbrali smo tretjo možnost. Branili smo se. 
Nismo mogli drugače. S tem smo si za leto dni podaljšali življenje.” Komandant 
je odšel, ne da bi spregovoril eno samo besedo.

Na enem izmed naslednjih obiskov je v sobo, poleg komandanta, pristopil tudi 
kočevski dekan Peter Flajnik. Povedal je, da je v domu zaprt tudi njegov kaplan, 
sicer doma iz Blok, Tomazin. Vpričo komandanta mesta smo dekana prosili, če 
bi lahko dobili pravico maševanja v zaporu. Dekan se je obrnil h komandantu, 
le-ta pa je odgovoril: “Lahko mašujejo, zakaj pa ne.” Kakor da bi hotel reči, no 
vidite, saj nismo proti veri. Še maševati vam pustimo. 24. septembra, na sam 
god sv. Marije, rešiteljice jetnikov, je prvič maševal gospod Viktor Turk, mini-
striral pa je Alojz Arhar, bivši cerkovnik iz Cerknice. (V zaporu je bil za hišnega 
mežnarja.) Okno smo zastrli z odejo, pod njim postavili mizo s portalom. Za 
pult je služil po konci postavljen predalček od prastare nočne omarice, ki so 
jo jetniki staknili pod streho dijaškega doma. Med mašo sem navadno spove-
doval. Vsedel sem se na posteljo, spovedanec pa je pokleknil, se naslonil na 
moja kolena in pripovedoval zgodbo svojega življenja. Za marsikoga je bila to 
poslednja spoved. Mnogi so bili ganjeni, mnogi so jokali od sreče, da je prišel 
Bog med nas. Vedeli smo, da nas ima Bog še rad, da nas ni zapustil. Če nam 
ne deli telesnih dobrin, nam daje pa tolažbo in dušno hrano.

Vsakdo se je ukvarjal sam s seboj. Razmišljal je o svoji usodi. Pred očmi so se 
mu prikazovali najbolj črni scenariji. Zunanji dogodki in nameni partizanov so 
bili ujetnikom neznani. Vendar so neki dan v našo sobo prišle informacije, da so 
med nami zaprte tudi žrtve iz Grahovega in Starotržani. V isti in naslednji hiši so 
bili zaprti tudi Bločani.

Nekega dne je pristopil k nam nov komandir straže in nas dobrohotno pobaral: 
“Fantje, jaz vas imam rad. Skrbim za vas kot za lastno družino. Nič se ne bojte. 
Če bi vas mislili postreliti, bi to že zdavnaj naredili in vam ne bi dali jesti. Kar mir-
ni bodite. Vse se bo dobro izteklo.” Nekateri so mislili, da je vohun in da nas na 
ta način hoče pridobiti. Bili smo oprezni in njegovih besed nismo komentirali.

Po zlomu Turjaka so nam povedali, da morajo v dijaškem domu pripraviti prostor 
še za 800 ali 900 ujetnikov. Morali smo se preseliti iz drugega v prvo nadstro-
pje. Prišel je komandant mesta in spregovoril: “Smo računali, da bomo z vami 
kmalu uredili, pa vedno pride kaj vmes. Sedaj moramo sprejeti še Turjačane, 
potem se bodo začela zaslišanja.”

In res, k nam so prignali ujetnike iz Turjaka. Bili so na pol oblečeni, v rokah pa 
so imeli culice. Bili so kosmati, prepoteni, umazani, imeli so uši, nekateri so kar 
bosonogi letali na stranišče. Podili so jih po stopnicah gor in dol kakor prega-
njano divjad. To je bila res žalostna slika še bolj žalostne resničnosti. Po moji 
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sodbi so pripeljali v oba dijaška domova od 300 do 350 novih ujetnikov, ostale 
pa namestili v bližnje prazne barake.2

Hrana je bila iz dneva v dan slabša.. Zmanjkovalo je tudi kruha. Na naše pritož-
be so odgovarjali: “Ja, tudi mi smo morali biti včasih lačni. Pa tudi skrivati smo 
se morali in bežati pred vami ...” In ker so morali pogumni partizanski vojaki 
bežati, smo morali biti mi tokrat lačni.

Pri oknu ni smel nihče stati. Takoj so začeli streljati. Ob vsakem alarmu smo se 
morali uleči na tla. Pojasnili smo jim: “Saj nismo zločinci.“ Gospod Turk nam je 
večkrat dejal: “S stražarji bodite kolikor se da dobri, da bodo videli, da nismo 
razbojniki, kakor o nas govorijo komisarji.”

Stražarji so imeli stroga navodila. Dva plavogardista (Capuder in Jesenovec) sta 
iz dijaškega doma ušla. Spustila sta se po vrvi, ki sta jo naredila iz razrezanih 
odej in pasov. Ujeli so ju pri Grčaricah. Stražar je zaradi tega skoraj izgubil življe-
nje. (Po drugem viru je bil stražar zaradi tega pobega ustreljen.) Po tem pobegu 
so morali ujetniki izročiti vse odeje in pasove na kup sredi sobe. Od slej naprej 
smo ostali brez odej, hlače pa smo morali držati z rokami.

Pa pride v sobo komandir straže in ukaže: “Fantje, izročiti morate vse: ure, 
nože, denar, svinčnike, notese, knjige, papir, glavnike, legitimacije - vse do ši-
vanke.” (Pasove smo že oddali.) Pri sebi sem imel tri ameriške dolarje in tisoč lir. 
Razmišljal sem, ali naj izročim ali ne. Po kratkem preudarku sem se odpovedal 
vsemu. Ko sem denar skupaj s svinčnikom, notesom in glavnikom oddal, sem 
se počutil svobodnega. Kar vesel sem bil, da nič nimam.

Začela so se napovedana zaslišanja. Zasliševalci so bili trije: Briški, Premrou in 
še nekdo. Zasliševanje je potekalo po spisku in ne po abecedi. Jaz sem prišel 
na vrsto 27. septembra. Zasliševal me je tisti tretji. Začel je: “Tovariš, ti si ka-
plan, kajne?” “Da, cerkniški kaplan sem.” “Vidiš, najlepše je, če se duhovnik v 
politiko ne vtika. Ali poznaš župnika Filipiča in Toneta Duhovnika?” Pritrdil sem. 
Potem je nadaljeval: “Tovariš, to menda veš, da je treba govoriti resnico. Če se 
odkrije, da si lagal, potem veš, kaj te čaka. Veš tudi, kaj te čaka, če si storil kak 
zločin.” Poleg njega je bil kup aktov, na vrhu pa napis “justifikacije”. (S strahom 
sem pričakoval zasliševalčevo odločitev, na kateri kup bo položil polo z mojimi 
podatki.)

Zasliševalec je nadaljeval: “Ti si Boris Femc. Kje in kdaj si se rodil? Tu vidim, da 
imaš fakulteto. Imaš kaj premoženja? Kdaj in kje so te aretirali? Ali si organiziral 
belo gardo?” “Ne, v vojaške zadeve se nisem vtikal ...” “Tovariš, ti si imel Kato-
liško akcijo (KA) in škof te je poslal v Cerknico, da jo tam organiziraš.” “Škofovo 
voljo je treba izpolnjevati. Katoliško akcijo sem organiziral bolj kot duhovnik in 
ne kot škofov odposlanec. Vi sami veste, da je KA nepolitična in nestrankarska 
organizacija.” Zasliševalca je še zanimalo: “Ali si komu pomagal, da je šel v 
internacijo? S katerimi ljudmi si se družil? Naštej vse tvoje znance in prijatelje. 
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No, zdaj mi pa še povej o tvojem propagandističnem delovanju.” Škof je res 8. 
septembra 1943 poslal vsem duhovnikom pismo, v katerem je obsodil OF in 
pribil, da vsak, tudi duhovnik, smrtno greši, če sodeluje z OF. Tako je šla propa-
ganda tudi skozi moje roke. Iz Ljubljane sem prejemal “Junake”, “Pot komuniz-
ma k polomu”, “Cvetke iz vrtov OF” in razne letake. Tiskali smo tudi “Notranjec v 
borbi proti komunizmu” od 700 do 800 izvodih. Pozneje sem od partizanskega 
mobiliziranca izvedel, da sem se izvrstno zagovarjal. Res je, bil sem gospodar 
položaja. Videlo se je, da sodnik-zasliševalec ni obvladal snovi, da ni bil nikoli v 
življenju sodnik.

Vsak dan so nas prihajali gledati visoki partijski funkcionarji. Med njimi je bil tudi 
bivši orožnik in sekretar Rajonskega odbora Mozelj Alojz Zalar. Hodili so mimo 
nas, polni samozavesti in prezira. V njihovih očeh smo bili uboga raja, obsojeni 
na zaničevanje, na glad, pomanjkanje, odvisni od njih na milost in nemilost. 
Obiskovali so nas komisarji in komandanti vseh vrst. Vsak od njih je imel na 
rami brzostrelko. Ob vstopu v sobo smo morali vsi vstati in molče čakati, da je 
šel obiskovalec mimo. Med njimi je bil tudi brkati “general” Jaka Avšič. Njegov 
spremljevalec je bil Hace, brat od razbojnika Haceta.

Po zaslišanju so nas stlačili v eno samo sobo, in sicer 80 ljudi iz Cerknice, 
Begunj, Blok, Starega trga, Grahovega in Loškega Potoka. Morali smo ležati 
na golih tleh. Gospod Turk je ležal na mizi. Dekan Flajnik mu je prinesel vrečko 
napolnjeno z otavo za pod glavo. Podoben podzglavnik je prinesel tudi meni, le 
s to razliko, da je bila otava stlačena v papirnato vrečo od cementa. Te otave je 
bilo vsak dan manj. Zaporniki so jo uporabljali kot tobak pri kajenju.3

V soboto drugega oktobra 1943 so nas razdelili v dve skupini. Tisto, v kateri 
sem bil jaz, so odpeljali v Ribnico, v tamkajšnjo kasarno. Kmalu so vse tri sobe 
napolnili z ujetniki. V veži sta stala dva velika zaboja, na vsakem pa strojnica. 
Vse ostalo je bilo že videno in doživeto: v vsaki sobi smrdljiva kibla, umazana tla 
prepojena z urinom, na stropu čakajoče stenice, za nadomestek pa še šikani-
ranje, podhranjevanje, zastraševanje ...

V nedeljo tretjega oktobra nas je obiskal šepavi Kardelj in nekaj drugih funk-
cionarjev. Dejal je: “Vi ste torej tisti, ki ste sodelovali z okupatorjem. Kaj naj 
z vami naredimo?” Pa se nekdo oglasi: “Puške nam dajte, gremo z vami nad 
sovražnika!” Kardelj je brez pomisleka odgovoril: “Kaj, da bi vam dali puške? 
Nikoli. Nihče ne bo šel domov.” Kakor v Kočevju, smo bili tudi v Ribnici predmet 
splošne pozornosti. Gledali so nas kot zaražene zveri v živalskem vrtu.4

V soboto 9. oktobra 1943 so na zapuščeni vojaški vadbeni poligon poklicali 
naslednje duhovne: .” Bitnarja iz Črnomlja, kaplana Sitarja iz Ribnice, bloškega 
kaplana Tomazina, dva salezijanska bogoslovca, vojnega kurata Toneta Ronka 
in mene (Borisa Femca). Odpeljali so nas k vojaškemu sodniku. Le-ta je slav-
nostno razsodil: “Vi greste sedaj v internacijo v Stično. Tu podpišite podobno 
izjavo, kot so jo vaši tovariši v Kočevju.” Pozneje sem v Stični izvedel za izjavo na 
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smrt obsojenega Franca Malovrha: “Podpisali smo, da je lahko vsak pameten 
človek videl, da nismo mislili resno.” Najprej Kraigherju ni šlo v glavo, da smo 
podpisali. Mikuž je dejal: “Da boste kaj takega podpisali, tega pa nisem mislil.” 
Nato pa je Kraigher postavil piko na i: “To kar ste napisali, ni nič. Vsakdo bo 
prijel plačilo za svoje grehe. V sredo boste že izvedeli, kaj bo z vami. S Stično 
ne bo nič.”

Pred odhodom v Stično so nas partizanski sodniki in komisarji o kočevskem 
procesu prepričevali nekako takole: “Tovariši, kaj takega še ni videla zgodo-
vina. Vsi so se čudili nad nepristranostjo tega sodišča. Nastopili so sodniki, 
obtoženci, njihovi zagovorniki in priče. Malovrh in Šinkar sta obsojena na smrt. 
Šinkar je priznal, da je zaklal neko žensko, da je mučil ljudi in da je morilec.” V 
resnici je Šinkar dejal: “Moje roke so nedolžne. Če pa je potrebno, da za slo-
venski narod dam življenje, tukaj sem!” Izvedeli smo, da je bilo poleg petnajstih 
(pravilno šestnajstih, op. p.) že tisto noč, brez javnega sodnega procesa, ustre-
ljenih še okoli sto ujetnikov.

V Ribnici so nas še posebej šikanirali. Spominjam se, da so nam prepovedali 
moliti rožni venec. Mi pa smo našli ustrezno rešitev: razdelili smo se na manjše 
skupine in molili na tiho, skorajda neslišno. Seveda pa nam nihče ni mogel pre-
prečiti neopazno poglobljeno molitev, globoko v vsakem posamezniku.5

V Ribnici smo se duhovniki srečali z rdečim duhovnikom, “verskim referen-
tom” pri IO OF Metodom Mikužem. Povedal nam je naslednje: “Kako je danes 
žalostno po naši slovenski zemlji. Toliko nepotrebnih žrtev! Moliti morate za 
slovenski narod. Med vami so duhovniki, ki so organizirali belo gardo in tako 
sodelovali z okupatorjem. Kako je to grdo! In sedaj morate prejemati plačilo za 
svoje izdajalsko delo. Vi ste proti nam. Delali ste proti narodu, bili ste narodni 
škodljivci.. Ja, vidite, tovariši, tako je bilo!”

Naslednji “predavatelj” je bil okrog 20. letni oborožen partizan: “Vi dobro veste, 
kdo sem jaz. Sem sin najbogatejšega Ljubljančana in se borim za proletariat 
in novi red. Vi ste pa proletarci in reveži in se borite za buržuje. OF zastopa 
napredno stran, proti njej pa se bori reakcija, ki je zastopnica zla. Vi ste našo 
vojsko preganjali. Mi napredujemo vsak dan. Kmalu bo vse v naših rokah. Vi ste 
izdajalci tudi zato, ker pošiljate naše ljudi v internacijo. Mi vse to vemo. Nihče 
nam ne bo ušel. Še danes imamo zvezo z Italijani, ki nam vse povedo. Imamo 
zapiske. OF ve vse. Toliko za sedaj.”

Vrhunc je sklical “delavski bataljon” in jim dejal: “Tovariši, vaši ljudje so spet 
začeli izdajati. Izdajajo lastne brate.” Oglasil se je tudi sodnik iz Novega mesta: 
“Jaz sem zato partizanski sodnik, ker me tu čaka kariera. Če zmagamo, jo do-
sežem, če ne, je konec mojega življenja. Z OF stojim ali padem.”

V sredo 20. oktobra 1943 so zasliševalci postali hudo panični. Nemška ofen-
ziva je bila pred vrati kočevsko-ribniške doline. Začeli so zasliševati po 20 ujet-
nikov hkrati.6



54

V petek 22. oktobra je bil pravi sodni dan. Komandant brigade Pirkovič je dolo-
čil, kdo gre domov in kdo v smrt. Za smrt je bilo določenih 95 ljudi. Zvečer so 
jih odpeljali na morišče v Jelendol. Enemu se je posrečilo pobegniti. Določen 
sem bil v skupino za Stično. Verjetno po Mikuževi zaslugi.

V nedeljo 24. oktobra je bil zaukazan odhod proti Stični. Najprej peš do Žlebi-
ča, naprej s konjsko vprego. Počitki so bili na Rašici, v Zdenski vasi, na Krki in 
nazadnje v Stični. Ko so v Stično prikorakali Nemci, smo 10. novembra odšli z 
njimi do Ljubljane. V Ljubljani sem najprej obiskal kanonika Vovka, nato škofa 
in šele potem sorodnike. Po tednu dni sem odšel v Cerknico, od tam pa na 
Rakek, kjer me je sprejel gostoljubni župnik Novak.“7

Na koncu svojega daljšega prispevka je Boris Femc pripisal še svarilo, ki izvira 
iz njegovih grenkih življenjskih izkušenj: “Ne verjemite rdečim obljubam. Tam 
kjer je komunizem, tam vlada nasilje, tam vlada laž.”

 1  Vinko Skubic, šolski upravitelj iz Cerknice, med vojno služboval v Kočevju kot komandant mesta. Okrožni odbor OF 
Kočevje se je v Kočevju najprej nastanil v osnovni šoli, iz katere se je kmalu preselil v prostore bivšega srezkega 
načelstva Kočevje, blizu cerkve na glavnem trgu. Tam je bila tudi komanda mesta Kočevje. (Tone Ferenc: Dies irae, 
str. 440.)

 2  Slovenski dom, 7. oktober 1944, Dnevi v kočevskih delavnicah. 

 3  Slovenski dom, 14. oktober 1944, Ali si ti organiziral belo gardo?

 4  Slovenski dom, 4. november 1944, Boj za življenje v ribniških vojašnicah.

 5  Slovenski dom, 11. november 1944, Ti ljudje nimajo nič srca, nič srca.

 6  Slovenski dom, 18. november 1944, I, kaj neki, ustrelili vas bomo.

 7  Slovenski dom, 25. november 1944, Jetništvo v Stični, rešitev, svoboda.

SPLOŠNA NAVODILA

Glavni štab NOV in POS je 17. septembra 1943 najprej izdal navodila, kako 
mobilizirati ujetnike v NOV. Potrebno jih je razorožiti, izločiti nezanesljive, jih za-
držati ali vključiti v posebne delovne čete, organizatorje in voditelje vaških straž 
pa izročiti sodiščem. Vse tiste, ki se še danes drže v posameznih posadkah ali 
se skrivajo v gozdovih in se še niso sami prijavili partizanskim oblastem, je treba 
brezpogojno uničiti. To je naloga Okrožne komisije VOS, predvsem pa Prvega 
bataljona Varnostno-obveščevalne službe (VOS), ki je bil ustanovljen v Zagrad-
cu 1. oktobra 1943. (Dolžnost VOS-a je tudi, da polovijo vse razpršene prista-
še bele in modre garde, jih aretirajo in zaprejo.) Večjo pozornost je potrebno 
polagati nezanesljivim elementom in polovljenim skrivačem. Take mobilizirance 
se ne sme oborožiti, pač pa jih je treba določiti v delovne čete in bataljone ter 
jih tam uporabiti za vsa potrebna dela. Zanesljivi partizani z daljšim stažem jih 
morajo nadzirati.1 

Za vse ujetnike in obsojence je potrebno urediti posebna taborišča. Le-ta mo-
rajo biti strogo zastražena, tako da bo nemogoč vsak pobeg. V taboriščih mora 
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vladati pravi vojaški red in disciplina, za katero morajo skrbeti partizanske stra-
že. Politični funkcionarji in komandanti področij morajo poskrbeti za pravilno in 
zadostno politično vzgojo, da bo iz teh, prej zaslepljenih ljudi, sčasoma nastala 
rezerva za našo narodnoosvobodilno vojsko.2 

Pomembno je, da imajo na vseh področjih nepoboljšljive in zakrknjene belogar-
diste pod strogim nadzorom, ki jih je potrebno čim prej “preparirati”. Če to ni 
mogoče, jih je potrebno poslati komandi kočevskega področja.

V naslednjih navodilih je zapisano: Vse aretirance je potrebno takoj zaslišati in 
zbrati proti njim dokazni material. Po izvršenem zaslišanju je treba zapisnike in 
ostali material takoj predložiti najbližjemu vojaškemu sodišču v nadaljnji posto-
pek. Na podlagi zbranega obtežilnega materiala morajo organi VOS-a sesta-
viti obtožnico, ki jo tožilec na razpravi prečita, na koncu pa predlaga kazen. 
V navodilih morajo biti zapisana tudi merila za kaznovanje, in sicer: 1. za vse 
organizatorje vaških straž, četnikov in njihove zagrizene aktiviste, je treba pre-
dlagati smrtno kazen; 2. za vse pripadnike vaških straž in četnikov, ki iskreno 
priznavajo zgrešenost svojega dosedanjega delovanja, jih je treba dodeliti v 
delovne čete. 

Navodila pa napovedujejo še nekaj hujšega, kar se je čez mesec dni tudi zgo-
dilo: Za primer, da bi se morali umakniti pred Nemci, je treba takoj, brez sodbe 
likvidirati vse tiste, ki bi bili od sodišča po rednem postopku obsojeni na smrt, 
pa tudi take, za katere je moč pričakovati, da bi nam v težkih situacijah lahko 
škodovali. Okrožnim komisijam VOS je bila tako popolnoma prepuščena preso-
ja, kdo bi lahko bil obsojen na smrt in kdo bi lahko škodil NOB.

Po padcu Turjaka je o usodi ujetnikov Boris Kidrič predlagal (beri ukazal, op. 
p.) naslednje: 1. Za težke zločince je potrebno organizirati javni proces, ki naj 
vsej domači in tuji javnosti pokaže vso globino in širino izdajstva bele in modre 
garde. 2. Od duhovnikov je potrebno obsoditi na smrt vse krvoloke, ki so sami 
posredno ali neposredno morili. 3. Politične voditelje in organizatorje kaznovati 
s smrtjo. 4. Vsem morilcem in oficirjem določiti smrtno kazen. 5. Vse tiste, ki 
bodo nadaljevali borbo proti narodu, brezpogojno streljati. 6. Vse ostale obso-
diti na prisilno delo. 7. Zavedne oprostiti in jih brez orožja uvrstiti v partizanske 
delavske bataljone. Vse ujetnike razvrstite v tri skupine: a) morilce, ki jih je treba 
streljati; b) kaznjence, ki morajo delati pod nadzorstvom in c) oproščence, ki se 
morajo v delavskih bataljonih pripravljati za sprejem v partizansko vojsko.3

 1 Tone Ferenc: Dies irae, str. 432-433.
 2 Zbornik NOV, VI/7, dok. 124, navodila GSŠ 24. 9. 1943.
 3 Tone Ferenc: Dies irae, str. 434-436.
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PRIPRAVE NA PROCES

PRIPRAVE NA PROCES

Bridka je usoda naša,
vsepovsod kraljuje smrt;

pojdi v mesto ali selo,
povsod te čaka božji vrt. 

(Vid Ambrožič)

Izvršni odbor OF je na svoji seji 21. 9. 1943 odločil, da bo za “težke zločince” 
javni proces v Kočevju. Priprave naj vodita načelnik sodnega oddelka v Glav-
nem štabu NOV in POS Zoran Polič in načelnik obveščevalnega oddelka dr. 
Vito Kraigher. Določili so sodnike, tožilca in zagovornike ter vse potrebno za 
izvedbo procesa.1 Po nekaterih obrobnih zapiskih naj bi najbolj “nevarne” in 
“težke zločince” načrtovali imeti v kočevskem gradu, manj obremenjene v dija-
škem domu, italijanskih lesenih barakah in v ribniških zaporih in vojašnicah. V 
praksi se taka delitev ni obnesla.2

Ujetniki so bili zaslišani večkrat, najprej po organih VOS, nato še enkrat ali več-
krat po sodnih zasliševalcih – pravnikih. Sodni oddelki so bili obloženi z novimi 
in novimi obtežilnimi materiali, čas pa je bil omejen, saj je pred vrati grozila pri-
čakovana nemška ofenziva. Vojaški tožilec dr. Stante je za javno sodno razpra-
vo izbral 21 obtožencev (verjetno po direktivi vrha partizanskega vodstva, op. 
p.).3 Vodstvo NOG se je najprej odločilo za večji javni proces. Vanj so namera-
vali vključiti 80 zajetih belogardistov in četnikov, pozneje pa so njihovo število 
zmanjšali na 21.4 Stante je izdelal obtožnico in jo še isti dan 8. oktobra 1943 ob 
osmi uri zvečer izročil obdolžencem, kar so ti potrdili z lastnoročnimi podpisi.5

„Partizanske oblasti so ujetnike iz Grčaric, Notranjske in Turjaka pripeljale v 
Kočevje in jih razmestile v zapore v Auerspergovem gradu, preostanek pa v 
dijaški dom. Tam je bilo v pritličju 18 celic v katere so najprej nastanili četnike 
iz Grčaric. Nato so polnili zapore z drugimi ujetniki. Zlasti se je povečalo števi-
lo ujetnikov, ko so jih pripeljali s Turjaka. Poleg težav nastanitve so se na tem 
poljedelsko nerazvitem območju pojavili problemi prehrane naraščajočega par-
tizanskega vojaštva in še bolj ujetnikov. Zato je mestna gospodarska komisija 
23. septembra 1943 napisala poveljstvu vojaškega območja Kočevje, da je 
“zelo pogrešno, da se koncentrira vse ujetnike v naš kraj, kjer jih je danes že 
nad tisoč. S prihodom vsakodnevnih transportov ujetnikov, nastaja v Kočevju 
vse večja zmeda.6 Nujno je potrebno Kočevje razbremeniti in del belogardistov 
poslati v Ribnico. Tam so prazne vojašnice z obdano žico. Poleg tega Ribnica ni 
tako pasiven kraj kot naše mesto pa tudi okolica ni tako opustošena.”
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Dnevno poročilo za dan 23. 9. 1943: Sodni zapori Ribnica 128 ujetnikov, Nova 
vas 26 ujetnikov (7 civilistov), Dijaški dom Kočevje – iz Turjaka 328, iz Velikih 
Lašč 78. Tisti dan je bilo v Kočevju 567 ujetnikov. Poleg tega je bil v Kočevju 
nameščen še “delavski bataljon” z 271 ujetnikov. Skupaj torej 838 ujetnikov.7

Zapornike v delavskem bataljonu so premeščali sem ter tja. Najprej so jih od-
gnali na Kajfežovo žago, nato so jih razdelili na več skupin. Nekaterim so našli 
delo na železniški postaji, drugim so ukazali kopati obrambna zaklonišča, na-
slednji so morali za dijaškima domovoma kopati kanal za izsušitev močvirja, 
kopati krompir, pomagati v bolnici. Kot ujetniki niso smeli biti brez dela, zato so 
morali delati tudi nekoristna dela, kot na primer prenašanje opeke iz kraja v kraj 
in podobno.

Preselitev v Ribniške zapore je bila opravljena 2. oktobra 1943. Do Ribnice so 
ujetniki hodili pet ur. Kljub veliki žeji in lakoti so morali v Ribnico zakorakati čim 
bolj strumno in s pesmijo na ustih. Zraven je morala biti tudi harmonika.

Največje pristojnosti nad zaporniki jeseni 1943 je imela Varnostno obveščeval-
na služba OF VOS. Pri nekaterih ukrepih so sodelovali tudi organi redne parti-
zanske vojske (zavarovanje zaporov in sodišč, prisotnost na stražarskih mestih, 
posebna varovanja). Jetnike so začeli zasliševati nekaj dni potem, ko so jih 
zaprli.

Ko so ujetnike s Turjaka čez Velike Lašče pripeljali v Kočevje, je načelnik sod-
nega oddelka Zoran Polič pisal načelnici CK VOS Zdenki Kidrič: “Slišal sem, 
da so baje pripeljali v Kočevje 600 ptičkov. Mislim, da tega ne bo mogoče ure-
diti, če ne gre na posel več ljudi. Pri zaslišanju naj pomagata tov. Briški in tov. 
Vodušek.” Sodni oddelek je nato pisal okrožnemu odboru OF Kočevje: “V Ko-
čevju se bodo javili tovariši dr. Briški Martin, dr. Žiga Vodušek in Jože Šegedin. 
Imenovani bodo urejali zadeve z ujetniki. V našem interesu je, da se zadeva čim 
hitreje razvija, zato prosimo, da jim greste vsestransko na roko posebno glede 
hrane in prenočišč.” Poleg nekaterih kadrovskih določil, je sledilo še navodilo 
o zaporih in ureditvi taborišč. 

Odnos zmagovalcev do poražencev daje že vnaprej slutiti, kakšen bo zaklju-
ček teh žalostnih dogodkov. Partizanski veljak ter visoki partijski funkcionar 
Marko Vrhunec, ki je bil oktobra 1943 postavljen za člana področnega vo-
jaškega sodišča, je v svoji knjigi Srečna mlada generacija na strani 85 med 
drugim takole opisal domače reakcionarne izdajalce: „Raven plavo in belo-
gardistične mase, ki jo imamo zaprto, je pod normalo. Domači reakcionarni 
izdajalci so inteligenčno na nižji stopnji od obstoječe slovenske ljudske plasti. 
Že ko opazuješ pojave, postave in izraze teh ljudi, vidiš v njih nekaj topega, 
zabitega. Če pa z njimi spregovoriš, prideš do spoznanja njihove duševne in 
moralne manjvrednosti.“ 
(Davorin Žitnik: Usodni čas, str. 33.)
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Samo v Kočevju je bilo z zasliševanjem ujetnikov zaposlenih štiri ali pet pravni-
kov. Zaradi hitrejšega dela so večji del ujetnikov iz Turjaka in Notranjske pre-
peljali v Ribnico. Tja so poslali tudi zasliševalce. 29. septembra 1943 sta dr. 
Briški in dr. Vodušek poročala iz Kočevja, da sta zasliševala samo Notranjce, v 
najmanjši skupini pa je bilo 75 ljudi. Delo ni moglo potekati hitreje, kajti tu se je 
skoncentrirala velika večina ujetih oziroma aretiranih, na delu pa je odločno pre-
malo zasliševalcev. Potrebno je pospešiti zaslišanja, sojenja in izvršitve kazni.

V podobnem dokumentu je zapisano: “Danes smo pripeljali novo skupino ob-
dolžencev iz Novega mesta, ki jih zaslišujemo tako, da bodo jutri že pripravlje-
ni za nadaljnja ukrepanja. Najtežje ribe trdovratno odklanjajo odgovornost za 
nekatera dejanja. Število obdolžencev je izredno visoko, izredno sodišče pa 
slabo zasedeno, da bi moglo uspešno delati. Potrebujemo pod nujno nove 
preiskovalne sodnike!”

V soboto, 2. oktobra 1943 se je pri zasliševalcih v Kočevju oglasil pravnik Mar-
jan Vivoda. Načelniku Poliču je poročal naslednje:”Čeprav so zasliševalci zelo 
pridni, gre delo počasi naprej; zaslišujejo preveč temeljito in imajo najtežje slu-
čaje. Pravijo, da posameznik ne more zaslišati več kot 10 do 15 ujetnikov na 
dan. Kljub garaškemu delu zasliševalcev, je videti, da je v Kočevju vsak dan več 
ujetnikov, zato so morali področnemu sodišču v Ribnici odstopiti 217 zaporni-
kov.” (O tem, kako so potekala zaslišanja, je izčrpno poročal zaprti kaplan iz 
Cerknice Boris Femc.)8

O načinu zasliševanja pripoveduje Peter Pavlin iz Kanade, ki je bil takrat še 
mladoleten: K zaslišanju so me poklicali ponoči. Stati sem moral pred žarome-
tom, ki mi je bil uperjen v oči. Tako nisem videl obrazov mojih zasliševalcev. Po 
glasovih bi sodil, da me je zasliševalo kakih šest oseb.9

Med zaslišanjem so zapornike spraševali o njihovi življenjski poti pred vojno 
in še zlasti med vojno. Zastavljena vprašanja so bila več ali manj podobna. 
Zasliševalci so se osredotočili na dogodke, ki so povezani z naslednjimi vpra-
šanji: Zakaj so vstopili v protirevolucionarne enote, zakaj in kako so te eno-
te nastale, kdo jih je organiziral, kakšne odnose so imeli z Italijani in nena- 
zadnje kako sedaj gledajo na partizane in njihov osvobodilni boj? Skupni oči-
tek vsem obtožencem pa je bil sodelovanje v protirevolucionarnih enotah, kar 
je pomenilo največjo krivdo in zločinsko dejanje.
(Zaveza št. 25, 1997, Stane Okoliš: Dogajanja in dognanja, str. 81.)

Tudi Boris Kocijančič je pisal Zoranu Poliču, da je ob prihodu v Ribnico našel 
v zaporu 84 zapornikov, ki niso vedeli, zakaj so sploh zaprti. Naslednji dan so 
jih nekaj izpustili. Takim izpustitvam je močno nasprotovala Varnostno obvešče-
valna služba VOS. Glavnino preostalih zapornikov so partizanski sodniki izročili 
VOS-u, češ, naj naredijo z njimi kar hočejo. Člani VOS-a so domnevno krivdo 



59

obtožencev takoj in brez pomisleka sprejeli kot veljaven dokaz krivde in opravili 
svoje delo.10

V dokumentu ARS-II, GŠS, fasc. 117 je razvidno število zapornikov po posa-
meznih območjih: Videm-Dobrepolje 100, Hinje 40, Krka 31, Ambrus 22, Za-
gradec 20, Žalna 16, Račna 12, Cerknica 12, Velike Lašče 12, Grosuplje 9, 
Šentjurje 6, Žužemberk 6, Stari trg pri Ložu 5, Velike Bloke 4, Višnja Gora 4, 
Ribnica 3, Begunje 2, Loški Potok 2, Šentvid pri Stični 1, Rakek 1, iz drugih 
krajev 20 in 1 Italijan. (Število zapornikov se je bolj ali manj vsak dan spreminja-
lo, op. p.)11

Kljub garaškemu delu partizanskih sodnikov je bilo v Kočevju in Ribnici še vedno 
okrog 700 nerešenih primerov, zato so sodno okrožje razširili še na Velike Lašče 
in Cerknico, sodišču v Ribnici pa določili še drugi senat. Vse dneve in noči so 
potekale obravnave, zunaj pa so že čakali bataljoni VOS, da bi izvršili usmrtitve 
obsojenih. Vivoda je poročal Poliču, da zaradi naglice ni mogoče pisati obtožnic 
in sodb, Pirkovič pa je dejal, da zaradi zmede ni mogoče upoštevati vseh določb 
pravilnika oziroma da sodbe izrečene po hitrem postopku ni potrebno predložiti 
vojaškemu sodišču. GŠ NOV je nato določil, naj sodbe ne pošiljajo višjemu sodi-
šču, ampak naj jih samo arhivirajo, z vsemi ostalimi pa naj opravijo po postopku 
naglega sodišča. Koliko ljudi so na področju Ribnice, Grčaric, Kočevja in Mozlja 
do vdora nemške divizije (24. oktobra 1943) v resnici pobili, je zaradi pomanj-
kanja dokumentacije in partizanskega prikrivanja pobojev, nemogoče natančno 
označiti. Potrebne so podrobnejše raziskave, ki bi osvetlile vsa dogajanja na 
kočevskem procesu, predvsem tista skrita okrog njega.12

K pripravam na proces spadajo tudi sestave seznamov tistih, ki jih je bilo po-
trebno odstraniti.

Raziskovalec in poznavalec dogodkov jeseni 1943 v Grčaricah Davorin Žitnik 
je v gradivu last ARS (pridobljen od bivšega MNZ) v kartoteki z naslovom Plava 
garda, našel nekaj pomenljivih in zgovornih seznamov. V teh spiskih so zabele-
ženi pripadniki jugoslovanske vojske v domovini (JVvD), ki so preživeli partizan-
ski napad na Grčarice. 

O tem je Davorin Žitnik povedal naslednje: „Prvi seznam ujetih v Grčaricah so 
partizani napisali v Dolenji vasi. Na njem je napisanih skupaj 116 ujetnikov. Po-
leg imena so vsakemu zabeleženemu ujetniku pripisali njegov poklic in funkcijo, 
ki jo je posameznik imel v četniški organizaciji. Na dveh seznamih so zapisali 
kandidate za kočevski javni proces. V prvem je pod naslovom Prvotno določeni 
za proces napisanih 12 imen (trinajsti je pripisan s svinčnikom), v drugem pa 
je zabeleženih 44 kandidatov za javni proces. (Med tem so razmišljali, da bi na 
zatožno klop v kočevsko kinodvorano postavili 80 pripadnikov Jugoslovanske 
vojske v domovini in vaških stražarjev.)

Ob pogledu na pričujoče sezname je mogoče sklepati, da je vodilni komuni-
stični kader polagal veliko pozornost in skrb, kako in kar najhitreje pobiti čim 
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več političnih nasprotnikov, hkrati pa organizirati javni sodni proces, ki naj bi po-
kazal visoko stopnjo partizanske kulture in demokracije ter pravne in človeške 
drže v partizanskih vrstah. 

Videti je, da sta bila zadnja seznama sestavljena v času, ko so bili ujetniki zaprti 
v kočevskih zaporih. Verjetno so pristali na močno zmanjšano številko od 80 na 
21 javno obtoženih, zaradi napovedanega vdora nemške divizije iz reške strani. 
Množične poboje nekaj sto ujetnikov mimo sodnih postopkov je partija izvaja-
la zaradi osvojitve oblasti, z njimi pa je hitela zaradi strahu pred prihajajočimi  
Nemci.“13

Danes vemo, da je pozneje OZNA v imenu slovenske partije večkrat sestavljala 
sezname ljudi za koncentracijska taborišča oziroma likvidacije. Znan je seznam 
iz leta 1944, na katerem je napisanih 17.500 imen za aretacijo (likvidacijo) po 
vojni. Kar nekaj seznamov je bilo napisanih in koncentracijskih taborišč po-
stavljenih v času od aprila do junija 1945. Partija je še leta 1967 razmišljala o 
taboriščih: SDV je v primeru nastopa kriznih razmer pripravila seznam za okrog 
tisoč ljudi, ki bi jih zaradi političnih razlogov nemudoma aretirala.14 

 1  ARS-III, 301-1, CK VOS, 1943, pismo CK VOS 6. 10. 1943.

 2  Natančnejših meril, po katerih je CK VOS razporejal ujetnike po posameznih zaporih v Kočevju in Ribnici, ne pozna-
mo.

 3  Tone Ferenc: Dies irae, str. 463-464. 

 4 Enciklopedija Slovenije, MK LJ. 1998, št. 12, str. 138.

 5  ARS-II, GŠS, f. 6A, Kočevski proces, potrdilo o prevzemu obtožnice 8. 10. 1943.

 6  Po priloženem dnevnem poročilu komande mesta Kočevje, je bilo 23. septembra 1943 v Kočevju skupaj 1.597 
partizanskih vojakov in ujetnikov.

 7  Če upoštevamo še nekaj desetin ujetnikov v kočevski bolnišnici, je bilo takrat v Kočevju samo ujetnikov okrog 900. 

 8  Tone Ferenc: Dies irae, str. 456-459.

 9  Davorin Žitnik: Usodni čas, st. 52.

 10  Dr. Tamara Griesser-Pečar: Razdvojeni narod, str. 440.

 11  Dr. Tone Ferenc: Dies irae, str. 441.

 12  Dr. Tamara Griesser-Pečar: Razdvojeni narod, str. 443-445.

 13  Arhiv Republike Slovenije (bivši MNZ), dosje Plava garda (povzetek)

 14  Ljuba Dornik-Šubelj: Oddelek za zaščito naroda za Slovenijo, Ljubljana 1999, str. 119; dr. Milko Mikola: Dokumenti 
in pričevanja o povojnih koncentracijskih taboriščih v Sloveniji, Ljubljana 2007, str. 25-26.

 ZMEDA SREDI KOČEVJA

Medtem, ko je v Kočevju mrgolelo ujetnikov, ki so jih zavezani partiji zapirali in 
zasliševali ter izbirali posameznike in skupine za likvidacije, je slovenski komu-
nistični vrh v bivšem Sokolskem domu (Šeškovem domu) organiziral Zbor odpo-
slancev slovenskega naroda. Hkrati, ko je na eni strani precejšen del Slovencev 
v skrajno ponižujočem okolju trepetal za svoje življenje, si je drugi del omislil 
buržujsko igro za dokončno osvojitev najvišje državniške oblasti. V Kočevju je 
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tako mrgolelo ljudi iz samega političnega vrha in še več „izmečkov“ iz najnižjega 
dna, ki so čakali na svoje pokončanje. 

Verski referent pri Glavnem poveljstvu in član delovnega prezidija (predsed-
stva), dr. Metod Mikuž je na Zboru odposlancev slovenskega naroda v Ko-
čevju takole začel svoj govor: „Tovariši in tovarišice! Na tem zgodovinskem 
zborovanju, mislim, da imam tudi jaz kot katoliški duhovnik pravico, da spre-
govorim par besed. To pravico sem si priboril kot partizan, ker sem se s 
svojimi ljubimi partizani boril za svojo in vašo svobodo, za svojo in vašo boljšo 
bodočnost.“ V nadaljevanju je povedal, da je obiskal več duhovnikov in se z 
njimi pogovarjal. Eden izmed njih ga je vprašal, kaj storiti s tistimi mladimi fan-
ti, ki so bili zapeljani? Mikuž mu je odgovoril: „Mi partizani znamo odpuščati. 
Mi partizani imamo dobro in človeško srce in te zapeljane fante bomo mi bla-
gohotno sprejeli v naše vrste, samo ena razlika bo: Ne bomo jim dali orožja, 
kajti naše partizansko orožje je tako sveto, da ga zaupamo samo poštenim 
ljudem, ki se niso nikdar omadeževali. Te skesane grešnike bomo poslali de-
lat – tam naj opravijo svojo pokoro, ki bo v korist celotnemu narodu.“
(Dr. Tone Ferenc: Dokumenti, Zbor odposlancev slovenskega naroda v Kočevju, str. 195 – 196, Koč – Lj 2003.)

Na Zboru odposlancev slovenskega naroda so poskrbeli za ustrezno komuni-
stično zakonsko podlago, da nova oblast lahko oziroma mora zatreti vse ostan-
ke izdajalskega in petokolonskega belogardizma ter plavogardizma. Še pose-
bej je pomembno dejstvo, da je prek Zbora spregovoril ves slovenski narod, 
ki je potrdil pravilnost poti OF in njenega vodstva, zahteval neizprosno borbo 
proti okupatorju ne glede na žrtve in še posebej neizprosno borbo proti belo 
in plavogardistom. Zbor je brez pridržka ugotovil, da bi bilo brez borbe še več 
žrtev. Pred domačo javnostjo in pred svetom je slovesno naglasil, da je samo 
neizprosna oborožena akcija rešila slovenski narod pred poginom. Edvard Kar-
delj je posebej naglasil: „Slovenski narod je lahko videl na svoje lastne oči, da 
sta bela in plava garda tisti vojski, ki se razsujeta v nič, čim izgubita svoje okupa-
torske zaščitnike. Njihove oborožene bande so izgubile vero v zmago. Razpad 
italijanske vojske je pokazal, kako popolnoma nesposobne so te bande za sa-
mostojen vojaški nastop, kakor hitro nimajo več pomoči tuje vojske. Ni dvoma, 
da bodo te bande tem slabše sedaj, ko so ostale samo še privesek nemškega 
gestapa.“ Na zaključku svojega govora je dodal: „V teh dneh je slovenski narod 
pokazal ne samo, da je narod junakov, ampak da je v tej borbi postal tudi velik 
narod, velik po svoji borbeni zavesti, velik po tem dejstvu, da se je kakor en 
človek uvrstil v veliko fronto svobodoljubnih, demokratičnih, naprednih sil člo-
veštva.“ Med slavnostno sejo je bilo slišati naslednje medklice: „Fuj, izdajalci! 
Dol z belogardisti! Štrik za vrat! Smrt izdajalcem! Streljajte! Do zadnjega pobiti! 
Nobenega popuščanja! Smrt! Smrt!”

V bližnji kinodvorani (in predvsem okrog nje!) so kmalu za tem začeli izvajati 
zahteve, izrečene na zboru. V kinodvorani so ujetniki poslušali očitke, ki so jih 
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mnogi slišali prvič. Okrog dvorane pa so poklekali in padali vsi tisti, ki niso bili 
deležni uradnega procesa, ampak so bili obsojeni v celicah, na hodnikih, na 
tovornjakih, v gmajnah pred breznom ali pred svežo izkopano jamo. Poslavljali 
so se in padali, čeprav mnogi niso vedeli zakaj.

Ta, v javnosti lepo prikazana, politična igra se ni dogajala nekje na koncu sveta, 
nekje v umaknjenem kraju. Ne, dogajala se je v središču mesta Kočevje, v sa-
mem mestnem jedru, na kraju, ki je zaznamovan s krvjo in opozarja prebivalstvo 
na spoštljiv pietetni poklon.

Udeleženci Zbora odposlancev slovenskega naroda so bili na vse poznejše 
dogodke lahko zadovoljni. Prvič v zgodovini slovenske partije je bila pred do-
mačo in tujo javnostjo razgaljena in obsojena vsa izdajalska sodrga domače 
buržoazije in z njo povezane reakcije. To je bila velika zmaga slovenske partije. 
In veliki – smrtni udarec slovenskemu narodu.

(Dr. Tone Ferenc: Dokumenti, Zbor odposlancev slovenskega naroda v Kočevju, Kočevje-Lju-
bljana 2003, str. 144, 145, 211, 240, 241 in povzetki avtorja.) 

VOS KOT IZVRŠILNA STRAHOVLADA

Za nadaljnje uspehe partije in njene vojske gre zasluga močni in nepopustljivi 
partijski organizaciji VOS, ki je dosledno „varovala“ slovenski narod tako, da je 
z likvidacijami krajšala njegovo trpljenje. Kdo so bili vključeni v Varnostno-obve-
ščevalno službo VOS in kakšno vlogo je ta organizacija v tistem času odigrala, 
je pojasnil dr. Janez Jerovšek v nedavni številki Sobotne priloge Dela.

„Znano in ugotovljeno dejstvo je, da totalitarni sistemi ne morejo delovati brez 
neposrednega sovražnika. Komunistični sistemi so ga definirali kot razrednega 
sovražnika, ki onemogoča vzpostavitev pravične družbe. Pravično in svobodno 
družbo bo mogoče vzpostaviti, ko bo (notranji!) sovražnik uničen. Zato so tega 
razrednega sovražnika že med vojno uničevali, pobijali, nacionalizirali njegovo 
premoženje, ga spravljali v ječe in ga uspešno onemogočali. Ker pa komuni-
stični sistem brez sovražnika ni mogel delovati, so ga vedno na novo ustvarili. 
Če je sistem želel izvesti svoje oblastniške namene, je potreboval velik repre-
sivni aparat tajne policije. 

Slovenska partija je zato, mimo OF, ustanovila Varnostno-obveščevalno službo 
VOS, ki je takoj začela z likvidacijami političnih nasprotnikov partije. Likvidacije 
so postale vsakodnevna VOS-ovska opravila in nihče se ni čutil pred to orga-
nizacijo varnega. Partijska strahovlada je z VOS-om ustrahovala celo nekatere 
člane v svoji izvršilni organizaciji. Pred podpisom Dolomitske izjave je nekaterim 
članom znotraj koalicije OF grozila celo fizična likvidacija.

Da je bila partija dovolj udarna in učinkovita, je morala v svojo organizacijo VOS 
rekrutirati na tisoče Slovencev za svoje sodelavce. Imela je na široko razpre-
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deno mrežo svojega delovanja in je razpolagala s pomembnimi kadrovskimi in 
drugimi viri moči. Da je čim bolj skrila svojo pravo podobo in namen, je VOS 
delovala tajno. Nedvomno je imela prav ta organizacija največ zaslug, da je 
slovenska partija v tako kratkem času osvojila oblast. Poznejše partijske or-
ganizacije (Ozna, Udba) so osvojeno oblast več desetletij uspešno varovale in 
podaljševale.”
Vir: Dr. Janez Jerovšek: Nova refleksija preteklega dogajanja. (Analiza Bučarjeve knjige Rojstvo države.) Sobotna prilo-
ga Dela, 24. novembra 2007, str. 26 in 27; povzetek.

V GRAJSKIH ZAPORIH

Med sivimi zidovi mladih let
ležijo zakopani žalostni spomini.

Strta duša ob priprti lini,
strmi na razdeljeni svet.

(Vid Ambrožič)

ga, na ležanje ni bilo mogoče niti misliti. 
Šele pozneje, po procesu, ko so ujetni-
ke redno streljali, je bilo več prostora. 
Že takrat je bilo čutiti hladno jesen, ujet-
niki pa niso imeli ne odej, niti niso bili 
dovolj toplo oblečeni. (Nekateri so bili v 
spodnjicah, nekaj pa je bilo popolnoma 
nagih, ker so jim pokradli vso obleko.) 

Hrana v grajskih zaporih ni bila dovolj 
primerna niti za živali. Običajno so en-
krat na dan dobili skodelico neke čor-
be, v kateri je bil kakšen košček krom-
pirja ali zelja. Kakšen dan niti tega ni 
bilo. Zaradi oslabelosti, nekateri se 
niso mogli več premikati. Ko so jih kli-
cali na zaslišanje, so se opotekali in se 
oprijemali sten. Skoraj vsi so oboleli 
za drisko, nekateri so imeli celo krva-
vo drisko. Prve dni so jih še pustili na 
stranišče, ki je bilo na koncu hodnika, 
pozneje pa so jim tudi to prepovedali. 

Del poškodovanega gradu z notranje strani.
Vir: Muzej novejše zgodovine Slovenije.

Življenje v grajskih celicah v Auerspergovem gradu je bilo obupno. Celice so 
bile zelo majhne, a so v vsako spravili od 30 do 35 ujetnikov. Komaj je bilo 
dovolj prostora, da so vsi stali. Ujetniki so se lahko le naslanjali drug na druge-
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Čeprav je bila voda poleg vrat na hodniku, jim le-te niso dovolili uporabljati. Ker 
niso imeli nobene možnosti osebne higiene, so vsi dobili kožno bolezen, neke 
vrste srbečico, ki je bila tako strašna, da so od samega praskanja dobili rane 
po telesu. Zdravniške pomoči pa od nikoder. Partizani-pazniki so se na račun 
njihove bolezni in nadlog zelo radi z njimi norčevali, jih imenovali za rahitične 
pritlikavce iz vesolja, gobavce, pobegle kretene iz norišnice ... 

Druga največja nadloga so bile uši, ki jih je bilo na milijone. Večji del dneva so 
pobijali te golazni, a otresti se jih niso mogli. Najhuje je bilo, ko so se uši zajedle 
pod kraste ran. Teh bolečin ni mogoče opisati.

Hodnik s celicami v kočevskem gradu.
Vir: Davorin Žitnik: Zbornik pričevanj.

Prvi teden so ujetnikom dovolili oditi za eno uro na dvorišče, kjer so se spre-
hodili in prišli v stik z ujetniki iz drugih celic. Potem je bilo te “svobode” konec. 
Ujetnike iz prve celice so obdolžili, da so imeli v celici skrito puško, da so na-
meravali ubiti stražarja in pobegniti. Puške najbrž niso imeli. Bila pa je pretveza 
oziroma stražarska zaskrbljenost za prepoved sprehodov na dvorišču. 

Trije ujetniki so izdelali načrt za pobeg. V četrti celici je bila določena trojka: 
Sladič, Štepec in Črne. Po dogovoru z ostalimi ujetniki so omenjeni trije bili 
zadolženi razorožiti stražarja in komandirja v času, ko se bosta zadržala v 
njihovi celici. Najprej bi Štepec in Črne onesposobila komandirja in stražarja, 
Sladič pa bi jima odvzel orožje. V tistem trenutku bi imeli puško, pištolo in klju-
če od vhodnih vrat. V najkrajšem času bi se preoblekli v partizanske unifor-
me, odprli celico številka 1, v kateri je bilo takrat 21 ujetnikov. V nadaljevanju 
bi odprli glavna vhodna vrata ter s puško in pištolo planili v stražarnico, kjer so 

Ena izmed grajskih celic.
Vir: Davorin Žitnik: Zbornik pričevanj.
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partizani običajno igrali karte. “Roke v vis! Kdor se premakne, bo ustreljen!” 
Ujetniki iz prve celice bi naskočili na puške v kotu. (Takrat bi jih znali vsi upo-
rabljati, saj bi se zavedali, da gre za njihove glave.) Skupaj bi nekaj stražarjev 
onesposobili, nekaj pa bi jih zaklenili v celici št. 1. Po predvidevanju bi takrat 
pridobili 23 pušk in dobro zalogo streliva. Skozi okno stražarnice bi zlezli 
na cesto, onesposobili stražarje v bunkerju na bloku in se prepustili objemu 
temne noči. Žal so 27. septembra partijci zamenjali nekaj stražarjev in jih 
pozneje zaradi kraje obsodili celo na smrt. Novi stražarji pa so bili prave krvo-
ločne zveri: niso jim dajali hrane, niso jih puščali na dvorišče in niso dovolili 
umivanja. Zaradi novih okoliščin je načrt pobega propadel. 
(Dušan S. Lajovic: Nekaj spominov, str. 19-21; del prispevka Jožeta Sladiča.)

Vsi so bili prepričani, da jih prej ali slej čaka smrt. Nanjo so bili vsi dobro pripra-
vljeni. Med njimi je bilo dovolj duhovnikov, ki so jih “spravili z Bogom”. Imeli so 
dovolj časa pretresti svojo preteklost. V zaporih so bili zbrani ljudje vseh politič-
nih strank, vseh gibanj in filozofskih nazorov, toda eno je bilo skupno vsem: ne-
skončna ljubezen do slovenskega naroda in pripravljenost darovati svoja mlada 
življenja v upanju, da te žrtve ne bodo zaman.

V napol porušenem gradu so grajske ječe še vedno služile svojemu namenu. V njih so se ohra-
nili in bili vidni sledovi nasilja do konca leta 1944.
Vir: Muzej novejše zgodovine Slovenije.
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Dneve pred smrtjo so si krajšali z raznimi pripovedmi in predavanji. Tvarine jim 
ni zmanjkalo, saj so bili med zaporniki tudi inženirji, zdravniki, pravniki, profe-
sorji, duhovniki in oficirji. Dokler so bili vsaj malo pri moči, je po celicah večkrat 
zadonela pesem, ki je bila izraz njihove notranje mirnosti in pripravljenosti na 
največjo žrtev. (Največkrat je bilo slišati: Dekle, kdo bo tebe ljubil, Nmav čez 
izaro, Lipa zelenela je ... in kot zadnjo so vedno zapeli eno od mašnih pesmi.)

Ni mogoče reči, da so bili vsi njihovi stražarji podivjane zveri. Med njimi je bilo 
kar nekaj prisilnih mobilizirancev. Oni so z ujetniki sočustvovali in jim skušali 
pomagati. Neki Župančič, rudniški delavec iz Kočevja, star kakšnih 40 let, je 
videl, kako ujetnikom pešajo moči, zato je neke noči šel po vrtovih in v vrečo 
nabral nekaj jabolk. Ko je bil ponoči na straži, jih je razdelil med ujetnike. Eden 
od komunistov ga je za to “dobro delo” naznanil, in obsodili so ga na smrt. Ubili 
so ga v Mozlju 15. oktobra zvečer.

Kakor tega človekoljubnega domačina, tudi partizanskih prostitutk ne bo nihče 
pozabil. Po nočnih orgijah, ki so jih imele v gradu, so prihajale tudi v celice, 
pljuvale v ujetnike in jih pretepale. S cigaretnimi ogorki so jih žgale po obrazu in 
rokah. Še posebej so pred njimi trpeli duhovniki. To se je ponavljalo vsak dan, 
do kočevskega “procesa”.1 

V grajskih celicah na levi strani desne slike so čakali na smrt Slovenci – nasprotniki komunizma. 
Celice, namenjene italijanskim okupatorjem pa so bile prazne.
Vir: Slovenski dom, 14. oktober 1944, štev. 41, str. 6.
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V kočevskem gradu je bilo sedem celic rezerviranih za fašiste. V času ko-
čevskega procesa so bile vse te celice prazne. Nobenega vojnega zločinca 
niso našli na italijanski strani. Na odhajajočo kolono italijanskih zločincev ni 
padla niti ena zbadljivka, niti en izpljunek, niti en udarec ali žalitev. Razjarjena 
množica ni zahtevala njihovo smrt ali vsaj pravično kazen. Nova partizanska 
oblast je ščitila italijanske kolone na poti proti njihovemu domu oziroma jih 
ponovno vabila k sodelovanju. To je bil kronski dokaz krvave revolucije in 
pečat komunističnega barbarstva. Lažna maska OF je bila razkrita. To je ne-
izpodbitni javni dokaz partizanskega sodelovanja z okupatorji, ki mora priti v 
zgodovino. 
(Dušan S. Lajovic: Nekaj spominov, str. 18.)

Ivan Lavrih je v svoji knjigi zapisal, da so pod vodstvom Franceta Pirkoviča-Čor-
ta (Čort je ruska beseda in pomeni hudič) napisali posebno izjavo, ki naj bi jo 
podpisali vsi duhovniki in bogoslovci. Pirkovič je prišel v našo celico in rekel: 
„Tole izjavo morate podpisati in boste vsi amnestirani in svobodni. Če pa noče-
te, potem veste, kaj vas čaka.“ Partizanski pisatelj Franček Saje pa v svoji knjigi 
Belogardizem pravi, da smo izjavo podpisali prostovoljno. Res, nenavadna pro-
stovoljnost, še posebej takrat, ko imaš puško naperjeno v glavo.2 

 1 France Grum in Stane Pleško: Svoboda v razvalinah, str. 125-127; Ivan Lavrih: V primežu revolucije, str. 62-66.
 2 Ivan Lavrih: V primežu revolucije, str. 66.

CELICA SMRTI

Ležim v zaporu, gledam v strop.
Razmišljam,

kje je meni dodeljen
večji ali manjši grob.

(Karel Starc)

V kočevskem gradu je cela vrsta celic, med katerimi sta bili najbolj zanimivi dve. 
Prva, takoimenovana celica št. 1 ali celica smrti, je imela vhod s hodnika, ki je 
bil ob dvoriščni strani in je bila prva v dolgi vrsti. Kakor vse ostale, je imela tudi 
ta celica majhno zamreženo okno, ki je bilo dokaj visoko. Vse celice so bile 
približno enake, široke okrog tri metre in dolge od pet do šest metrov. V času 
največjega pogroma (september, oktober 1943), ko je bil grad v celoti zase-
den, so v vsako celico natlačili okrog 40 jetnikov. Zadnjo celico v tem hodniku 
pa so imenovali temnica.
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Celica smrti je postala znamenita po tem, ker je bila za jetnike zadnja postaja 
na poti v smrt. Načine zaporniškega mučenja, ki smo jih mnogi Slovenci doži-
vljali v ljubljanskih zaporih leta 1942, so tu v Kočevju partijski veljaki spretno 
posnemali. Poleg znanega šikaniranja, poniževanja, mučenja z lakoto, bivanja v 
vlažnih in mrzlih prostorih, brez odej in pomanjkljivo oblečeni, so se partizanski 
rablji svojevrstno zabavali tudi tako, da so večkrat klicali iz celic posamezne 
jetnike in jih prestavljali v druge celice. Tiste, ki so jih že obsodili, so navadno 
vrnili v stare celice, dan pred ustrelitvijo pa so jih odgnali v celico smrti. Izpred 
te celice je bilo vsako noč slišati vzklike slovesa, med tem, ko so posamezne 
jetnike stražarji vezali z žico in na skupno vrv. Vsako noč je šel transport jetnikov 
na zadnjo pot v širne, mračne in tesnobne kočevske gozdove. Iz te celice so 
bile odgnane tudi mozeljske žrtve, ki se jih še posebej spominjamo te dni.

Človek, ki je mučen, je v transu, ni čisto pri zavesti, nima časa razmišljati – 
običajno pade v ekstremno stanje. V njem se borita fizični in psihični jaz, ki 
lahko sprožita paranojo. Vsak izmed nas nosi v sebi nekaj božjega, pa tudi 
satanskega. Smo pač potomci Kajna; v sebi nosimo seme zla že od spo-
četja... Rodili so se fanatični „koritarji“, ki so kot navidezni dobrotniki storili 
človeku veliko zla.
(Prof. Zvonimir Ciglič: Med Bogom in satanom 6. del, Slovenec, 12. 11. 1994.) 

Celica št. 1 (celica smrti). V njej je čakalo na smrt veliko ljudi. Najprej so v njej trepetali obto-
ženci na javnem procesu v kočevski kinodvorani.
Vir: Slovenski dom, 7. oktober 1944, štev. 40, str. 7.



69

Ujetniki so pred odhodom v smrt na steno napisali zadnje pozdrave in naročila. Med podpisi 
je viden tudi grb kraljevine Jugoslavije.
Vir: Slovenski dom, 7. oktobra 1944, št. 40, str. 7.
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Kljub temu, da je bila v celici smrti vedno le družba na smrt obsojenih, ta celica 
ni videla obupancev ali bojazljivcev. Ne, v njej so bili junaški fantje, ki so čakali na 
smrt z molitvijo v srcih in pesmijo na ustih. Njihovo junaštvo je tudi izpričano na 
popisanih zidovih, kjer so pisali sami sebi svoje osmrtnice in kjer so s svinčnikom 
praskali zadnje pozdrave svojim dragim. Človek lahko le obstane in prizadeto 
gleda na velik stenski koledar, ki so ga jetniki narisali na zid in vanj zaznamovali 
zadnje dneve življenja. Nekateri dnevi so prečrtani, nekje pa so narisani posebni 
znaki z novimi datumi. Le kdo bi znal prebrati in razumeti njihova sporočila?!

Še bolj ganljivi pa so stenski napisi in podpisi. Mnogim je videti, da jih je pisala 
težka kmečka roka. Med številnimi napisi vidim okorno in tresočo roko, kako 
piše: “Stanislav Kmet, ustreljen za domovino 12. 10. 1943.” Kaj naj človek 
reče k osmrtnici Ivana Kajfeža? Kaj je mogoče dodati k osmrtnici, ki sta jo na-
pisala Jože Vojska in Jože Seljak? Ure in ure bi mogel človek strmeti v blede 
razpraskane stene smrtne celice. V to celico bi bilo potrebno pripeljati vse tiste, 
ki še danes verjamejo, da so bili tu zaprti izdajalci in sovražniki domovine. Pa 
ne zaradi maščevanja – zato, da bi se na svoje oči prepričali, zakaj so umirali 
fantje, ki jim je bila, poleg Boga, najsvetejša domovina Slovenija.1

Medtem, ko so ujetniki z grozo v očeh čakali v nabito polnih celicah na usoden 
trenutek, so jih duhovniki tolažili in jih pripravljali k molitvi. Večina je pri molitvah 
sodelovala, nekateri pa so gledali v prazno in morda le v mislih molili ali pa iskali 
krivce za nastalo stanje. Včasih je tišino presekala kletev in večna vprašanja: 
Zakaj? Zakaj ravno jaz? Zakaj me je Bog pozabil? Ne vzdržim več, hočem se 
sam pokončati. Dovolj je tega. (Z nekaterimi obupanci je bilo kar veliko dela.) 
Tako so v mračen hodnik prihajali tudi čudni glasovi, nerazumljivi vzkliki, prošnje, 
udarci po zidu, a tudi milo petje znanih ljudskih pesmi in nabožnih napevov. 

O, da bi celica smrti spregovorila. Mnogi Slovenci bi obstali in se globoko za-
mislili. 

 1  Slovenec, 12. oktober 1944, Smrtna celica št. 1 v kočevskem gradu, stran 3.

ČAS OBRAČUNA

Le kliči!
Kdo te bo uslišal?

(Job, 5, 1)

„V soboto, 9. oktobra 1943 so člani VOS-a in komunističnega sodstva večino-
ma končali z zaslišanji ujetnikov, ki so potekala predhodno na raznih mestih. V 
celici št. 1 smo vedeli, da se nekaj pripravlja, vendar nič natančnega. Nihče ni 
dobil nobene obtožnice, nihče ni dobil uradnega dokumenta, nihče ni govoril s 
kakšnim advokatom. Nič.1 
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Po besedah tožilca Stanteta so nas tega dne hoteli iztrebiti. Dejal je: “Na oblet-
nico kraljeve smrti bomo iztrebili bele in plave izdajalce.”2

Ob sedmih zvečer pa se je začela predstava, znana kot kočevski sodni proces. 
Prišla je četa partizanov na hodnik in se ustavila pred celico št. 1. Skozi linico v 
vratih smo videli, da imajo vrv in žico. Vrata so se odprla in poklicali so 21 imen. 
Na hodniku so po dva in dva zvezali z žico in po sredini vrste položili vrv in jih 
nanjo privezali. Fantje so bili videti mirni. Počasi so se začeli premikati naprej in 
kmalu izginili skozi grajska vrata. Zunaj gradu in vse do kočevske kinodvorane 
so se trli v špalirju najeti ljudje. Ko so se prikazali prvi zvezani ujetniki sklonjenih 
glav, je med ljudmi zavreščalo. Začeli so jih zmerjati, pljuvati in tudi pretepati. 
Slišati je bilo vzklike: “Smrt farjem!” Trije duhovniki so jih največ odnesli. Odziv 
ljudi je bil s partijskim vodstvom že vnaprej dogovorjen, zato partizani niso ukre-
pali in ujetnike zaščitili pred podivjano množico. Še več – pred kinodvorano so 
oficirjem javno potrgali s čepic vojaška znamenja in tako pokazali neizmerno 
sovraštvo do mednarodno zaščitenih ujetnikov in nakazali kruto maščevanje.3 

V tistih napetih trenutkih so se v kočevskih grajskih ječah dogajali grozljivi do-
godki. Obsojenci so izgubljali razsodnost in v kratkih časovnih presledkih je 
bilo slišati vzklike obupa. Največkrat so klicali na pomoč Boga, se kesali svojih 
grehov, se spraševali, zakaj je prav njega zadela ta nesreča. Vmes je bilo tudi 
nekaj neprijaznih in nezaupljivih klicev, namenjenih vsemogočnemu stvarniku 
nebes in zemlje. Največ pa je bilo poslovilnih besed, ki jih je spremljalo ihtenje, 
pa tudi glasen in tuleč jok.

Tako je dr. Vinko Blaško, vesel fant iz zelene Štajerske, iznenada glasno zakli-
cal: „Zdaj mi je lažje, ne bojim se smrti. Verujem v Tebe, vsemogočni Bog. Tajil 
in zanemarjal sem Te, zdaj z lahkoto molim, in moja duša je pomirjena.“ Anton 
Šval je dejal: „Ponosen sem, da sem tu z junaki in da grem z njimi do konca.“ 
Karel Beg je rekel: „Ni mi žal, da bom ubit; prostovoljec sem in pripravljen na 
vse. Bojim se le za moja sinova in zanju molim. Ne daj Bog, da bi jih vzgajali 
komunistični zločinci.“ Gabrijel Capuder je prosil, naj povedo očetu, da je umrl 
duhovno dobro pripravljen na smrt. Tonček Šinkar je naročil: „Spomnite se nas 
vseh v molitvi.“ Kaplan France Malovrh pa je naročil kuratu Mavcu: „Pozdravi 
moje prijatelje. Povej jim, da odhajam nedolžen. Povej v Ljubljani, da je samo v 
slogi moč! Vsi medsebojni spori naj prenehajo, sicer bodo terjali še nove žrtve!“ 
Ko so korakali mimo celičnih vrat, povezani z žico in vrvjo, so običajno glasno 
klicali in prosili: „Zbogom prijatelji. Spomnite se na nas v molitvi. Pozdravite vse 
znance in prijatelje in jim povejte, kaj se je z nami zgodilo. Zbogom.“4

 1  Ivan Lavrih: V primežu revolucije, str. 68; France Grum in Stane Pleško: Svoboda v razvalinah, str. 129.

 2  Slovenski dom, dne 13. novembra 1943, str. 4, Kočevski proces, kakršen je v resnici bil.

 3  Ivan Lavrih: V primežu revolucije, str. 68; France Grum in Stane Pleško: Svoboda v razvalinah, str. 129.

 4  Slovenec, 11. maja 1995, str. 4, Kočevski proces IV. del; pismo Ivana Lavriha.
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V RDEČEM PEKLU

Vsa dvorana je bila okrašena z rdečimi zavesami, enako tudi oder, na kate-
rem je bila z rdečim prtom pogrnjena miza, pripravljena za rdeče sodnike. Več 
močnih reflektorjev je bilo usmerjeno na oder in v dvorano. Obtožencem se je 
zdelo, da so stopili v klavnico. Postavijo jih v drugo vrsto sedežev. Vsakega v 
naslednji vrsti straži en partizan s puško v roki. Medtem najeto partizansko ob-
činstvo napolni dvorano do zadnjega kotička. Vse bolj postajajo nestrpni in ne 
morejo več zadrževati besa do izdajalskih ujetnikov. Tedaj stopi v dvorano slikar 
Niko Pirnat, se udobno namesti in začne risati obraze obtožencev.

Kmalu za njim pridejo v dvorano še filmski snemalci, časnikarji (tudi iz tujine) in 
fotografi. 

Medtem, ko množica postaja vse bolj neučakana in predrzno glasna, se obto-
ženci ukvarjajo s povsem drugo zadevo, ki nima s sodiščem nič skupnega: vse 
bolj vidno se praskajo po vsem telesu. Balant in še nekateri pridno obirajo uši in 
jih mečejo med nahujskano množico. Le-ta se hitro odzove in z glasnimi vzkliki 
zahteva “Smrt izdajalcem, smrt plavi in beli gardi!” 

 1  Ivan Lavrih: V primežu revolucije, str. 68; France Grum in Stane Pleško: Svoboda v razvalinah, str. 129.

„PRAVIČNIKI“ IN „ZLOČINCI“1

Tako globoko smo zabredli,
tako strahotno smo se bali,

da bolj kot tujca, 
smo se brata bali.

(Vid Ambrožič)

Ob pol osmih zvečer v dvorano stopi sodni zbor, ki se uradno imenuje izredno 
vojaško sodišče. Vsi prisotni utihnejo. Člani zbora gredo na oder in zasedejo 
svoja že vnaprej določena mesta. Na odru in poleg njega se, ne da bi jih kdor-
koli predstavil, namestijo naslednji člani častnega sodišča: predsednik dr. 
Anton Kržišnik, sodnik upravnega sodišča v Celju; člani: dr. Teodor Tomin-
šek, tajnik Vrhovnega sodišča v Ljubljani; Bojan Polak-Stenka, komandant 
brigade; Andrej Cetinski-Lev, komandant bataljona; Ivan Puc-Don, partizan; 
zapisnikar dr. Žiga Vodušek-Šimen, inštruktor sodnega oddelka; stenograf 
Albin Krašovec, partizan in stenografinja Stana Brajnik, partizanka. Mesto 
javnega tožilca je dodeljeno celjskemu odvetniku Jerneju Stantetu, obto-
žence pa naj bi branili trije pravniki: dr. Branko Premrou, advokat, Boris Ko-
cjančič, inštruktor sodnega oddelka in dr. Martin Briški, sodnik področnega 
sodišča.
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Dr. Anton Kržišnik, predsednik izrednega 
vojaškega sodišča v Kočevju. „Samostoj-
nost in pravičnost“ vojaškega sodišča je bila 
v njegovih rokah.
Vir: Muzej novejše zgodovine Slovenije.

V dvorani so se morali v drugo vrsto 
namestiti naslednji obtoženci: Marjan 
Sterniša-Pribina, roj. 29. 11. 1912, ak-
tivni žandarmerijski poročnik iz Radovlji-
ce, pred priporom stanoval v Ljubljani v 
Pražakovi ulici 12; Pavle Vošner-Bojan 
(Vidmar), roj. 28. 12. 1902, aktivni arti-
lerijski kapetan I. klase, pred priporom 
stanoval v Ljubljani v Kotnikovi ulici 21; 
Mladen Milovanović-Vojko, roj. 5. 8. 
1908, aktivni žandarmerijski podnare-
dnik iz Srbije, pred priporom stanoval 
v Ljubljani; Stanko Not-Miloš, roj. 19. 
4. 1915, aktivni mornariški intendant-
ski poročnik iz Novega mesta; Anton 
Šinkar-Tonček, roj. 8. 2. 1916, doma 
iz Selc nad Škofjo Loko, pred priporom 
je bil kaplan v Mirni Peči; France Malo-
vrh-Breznik, roj. 21. 4. 1912, doma na 
Brdu pri Kranju, kaplan, pred priporom 
stanoval v Ljubljani v Petrarkovi ulici 5; 
Jakob Mavec, roj. 19. 12. 1913, doma 
z Iga, kaplan in aktivni jugoslovanski ku-
rat, pred priporom stanoval v Ljubljani v 
Triglavski ulici 3; Rudolf Marinčič, roj. 
10. 4. 1907, uradnik, pred priporom 
stanoval v Ljubljani na Tržaški cesti 83; Ivan Lisac-Samo, roj. 17. 7. 1917, 
rudar in trgovski pomočnik iz Trbovelj, pred priporom stanoval v Ljubljani v Pri-
jateljevi ulici 5; Ljubomir Konečnik, roj. 30. 7. 1920, uradnik iz Guštanja, 
pred priporom stanoval v Žabji vasi št. 6; Marjan Končan, roj. 20. 19. 1917, 
doma iz Celja, služboval kot uradnik v Ljubljani, pred priporom stanoval v Ro-
kodelskem domu; Drago Tomažič-Cigo (izmišljeno ime Anton Avguštin), roj. 
28. 1. 1914, doma na Tinjah na Pohorju, absolvent učiteljišča, delal kot uradnik 
v Slovenski Bistrici; Vladimir Kien, roj. 19. 10. 1919, (baje poljski državljan), 
trgovski vajenec iz Ljubljane, pred priporom stanoval na Cesti v mestni Log 16; 
Jože Štepec-Joco, roj. 20. 4. 1918, delavec iz Gorenje vasi pri Mirni; Franc 
Murn, roj. 3. 2. 1920, doma iz Šmihela-Stopiče, delal kot krojaški pomoč-
nik v Št. Joštu; Franc Mihelič-Balant, roj. 5. 1. 1921, delavec, pred priporom 
stanoval v Ljubljani na Tržaški cesti 86; Gabrijel Capuder, roj. 30. 4. 1923, 
abiturient, pred priporom stanoval v Ljubljani v Vegovi ulici 4; Viktor Habič, roj. 
26. 4. 1807, šofer, pred priporom stanoval v Bizoviku št. 4; Marjan Jerman, 
roj. 8. 11. 1925, dijak-delavec, pred priporom stanoval na Gornjih Ponikvah 
št. 6; Marjan Bačnik, roj. 15. 2. 1922, doma iz Maribora, železniški uradnik, 
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Prazen stol čaka na prvega obtoženca.
Vir: Muzej novejše zgodovine Slovenije.

Sodelujoči partizanski sodniki, pravniki in tožilci na kočevskem procesu: major dr. Teodor To-
minšek, načelnih sodnega oddelka in sodnik višjega vojaškega sodišča pri GŠ; kapetan Jože 
Šegedin, pomočnik načelnika sodnega oddelka pri GŠ; poročnik Marijan Vivoda, namestnik 
glavnega javnega tožilca; neznana partizanka; major Marijan Simčič, sodnik višjega vojaškega 
sodišča pri GŠ; kapetan Jernej Stante, v.d. predsednika višjega vojaškega sodišča pri GŠ. Na 
fotografiji manjkata dr. Anton Kržišnik in Žiga Vodušek-Šimen.
Vir: Muzej novejše zgodovine Slovenije. 
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pred priporom stanoval v Ljubljani v Albanski ulici 14; in Gabrijel Jesenovec, 
zobotehnik iz Postojne.2

Med obtoženci so štirje častniki jugoslovanske kraljeve vojske, trije duhovniki – 
kaplani, drugi pa uradniki, nameščenci, delavci in dijak.

To so akterji kočevskega sodnega procesa, ki bodo v naslednjih treh dneh, po 
mnenju Frančka Sajeta, poskrbeli, da bo Kočevje postalo mejnik partizanskega 
pravnega reda in zato ne bo nikoli pozabljeno. 

 1  Davorin Žitnik: Usodni čas, str. 54; AS 1871, Zbirka dopolnilnega gradiva o delavskem gibanju in NOB, Kočevski 
proces, tehnična enota 20, arhivska enota 112, Stenografski zapisnik kazenske razprave proti Sterniši in drugim.

 2  V Slovenskem domu z dne 13. 11. 1943 so podatki drugačni. Gabrijel Jesenovec je bil doma z Vrhnike. Po prepri-
čanju je bil komunist. Kolegi – komunisti z Vrhnike so ga namestili kot vohuna v takoimenovano “plavo gardo”. Par-
tizani so ga skupaj z drugimi zajeli v Grčaricah in ga kot zaupnika poslali v Kočevje ter ga pridržali v dijaškem domu. 
V komuniste je vse bolj izgubljal zaupanje in jim je vse manj verjel. Dvomil je, da bodo držali obljubo in upoštevali 
dogovor. Skupaj z Žlebkom se je odločil za pobeg. Partizani so ga ujeli v Želimljah pri Igu in ga ponovno namestili v 
kočevski zapor.

RDEČI PROJEKT1

Le kdo bo vzdržal te viharje...

(Vid Ambrožič)

Predsednik izrednega vojaškega sodišča dr. Anton Kržišnik spregovori prvi.

“Tovariši! Otvarjam kazensko razpravo zoper obtožence Sternišo Marjana in 
druge, zaradi zločina narodnega izdajstva.”2 V nadaljevanju pove nekaj opo-
zoril glede discipline v dvorani, ugotovi prisotnost obtožencev in preveri pravil-
nost njihovih osebnih podatkov. Nato s poudarjenim glasom predlaga: “Prosim 
tovariša tožilca, da prebere obtožnico!”3 

In tožilec Stante je začel. “Tovariši sodniki! Redko kdaj se zgodi, da je na veli-
kih procesih obtožba tako kvalitetno pripravljena in da ima toliko dokaznega 
materiala kot na tem procesu v Kočevju.4

Pod prvo točko obtožencem očitam, da so pripadali izdajalskim organiza-
cijam, ki so se borile proti Osvobodilni fronti slovenskega naroda, proti Na-
rodno osvobodilni vojski in Partizanskim odredom Slovenije.5

Na današnjem procesu smo oblikovali nov pojem, ki je jedro tega procesa: 
to je pojem “plave garde”. Vsem prisotnim in celotni slovenski javnosti po-
jasnjujem, kaj je pravzaprav “plava garda” ali tako imenovana “redna jugo-
slovanska vojska”. To politično tvorbo sem razdelil na štiri skupine.6

Prvo sestavljajo oficirji in vojaki, ki izhajajo iz vrst MVAC in bele garde. Ta 
skupina je storila ogromno zločinov, je kriva nedolžno prelite bratske krvi, 
je sokriva za premnoge smrti od gladu v taboriščih. Oficirji pa se na vse to 
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V kočevsko kinodvorano so takrat smeli vstopiti le izbranci. (S titovko na glavi sedi Gizela, sestra 
narodnega heroja Jožeta Šeška.)
Vir: Muzej novejše zgodovine Slovenije.

Med sodno obravnavo. Obdolženci berejo obtožnice, saj ni bilo dovolj časa na pripravo na 
zagovor.
Vir: Muzej novejše zgodovine Slovenije.
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izgovarjajo, da niso bili v italijanski službi, da so bili v službi Jugoslavije, ki 
jim je naročila, da se morajo boriti proti komunizmu. Ker pa se naš narod 
ne bori proti komunizmu, ampak proti okupatorju, je nujno, da so domači 
izdajalci sprožili strel proti lastnemu narodu. Da je prav komunistična partija 
izvedla osvobodilno borbo, je dokaz tudi nacionalna zastava na steni za  
sodniki. Večjega dokaza o značaju, o domoljubju, o patriotizmu, kakor je OF, 
ni mogoče doprinesti.

V drugo skupino spadajo duhovniki. Vaš izgovor: “Pri beli gardi sem bil zato, 
da sem v tej vojaški enoti vzdrževal moralo”, ne drži, kajti bela garda je 
imela poslanstvo “rop, požig, umor”. Natančno vemo, da vas je v izdajstvo 
potisnila tista reakcija, ki se boji, da bi narod pridobil in ohranil civilizacijske 
in demokratične pridobitve. V belo gardo so pošiljali duhovščino tudi zato, 
da so ji dali nek videz moralnosti in ugled, v resnici pa so se pripravljali na 
obračun z narodom.

V tretji skupini so morilci in teroristi, ki spremljajo gardo kakor zli duh. So 
sestavni del vsake vojaške tolpe. Njihova prisotnost je razumljena kot ne-
kakšna zločinska nujnost.

V četrto skupino obtožencev pa spadajo konfidenti in špijoni. Take vrste 
tipov smo odkrili v Marinčiču in Kienu.7

Vse te skupine skupaj sestavljajo neko novo tvorbo, ki ji nekateri pravijo  
redna jugoslovanska vojska. Včeraj zaslišani general tovariš Avšič, je kot 

Kočevska kinodvorana je bila pri vseh sodnih obravnavah nabito polna.
Vir: Muzej novejše zgodovine Slovenije.
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priča povedal dovolj drastično: “Takšna vojska, ki se med vojno ne bori, 
pač pa se pripravlja na to, da bo po vojni skočila narodu za hrbet, nima 
nobene zgodovinske upravičenosti.” Torej na tej zatožni klopi sedi tista slo-
venska reakcija, ki je za dosego svojega cilja posegla po najgrših sredstvih, 
po organizirani izdaji, po organiziranem sodelovanju z okupatorji; to je tista 
reakcija, ki se je skrivala za italijanskimi bunkerji, topovi in njihovimi letali. 
To je reakcija, ki se je sedaj, ko je Italija kapitulirala, zrušila kakor papirnata 
stavba. Ta reakcija je sedaj tu pred nami na zatožni klopi. Ta reakcija bo 
sedaj obsojena in nihče jo ne more rešiti. Kakor ji niso pomagali italijanski 
topovi, jo tudi prihajajoči nemški topovi in letala ne bodo rešili. V času, ko bo 
nemški okupator propadel, bo ta reakcija v celotni Sloveniji že pod zemljo. 
To je pravi smisel in smoter tega procesa.

Tovariši sodniki! Vaša vloga je historičnega značaja. Prvič v zgodovini slo-
venskega naroda je ta narod svoje sodstvo organiziral na ta način, kakor 
lahko danes vidite tu v Kočevju, pod okriljem slovenske zastave. Tudi vaša 
odgovornost, tovariši sodniki, je zgodovinska. Kot tožilec ne kličem po ma-
ščevanju, ne zahtevam sekanje glav. Ne. Vendar pa vam pravim, pri izreku 
sodbe upoštevajte strahotno trpljenje našega naroda; spomnite se požga-
nih vasi, spomnite se pomorjenih žena in otrok, spomnite se ustreljenih tal-
cev, spomnite se 6.000 grobov na Rabu, umrlih ljudi od gladu, interniranih 
s pomočjo bele garde in njihovih oprodi. Ko boste izrekali kazen, spomnite 
se vsega naštetega. Pričakujte in upoštevajte, da se bo naš narod nekoč v 
zgodovini vprašal, ali smo za vse njegovo trpljenje v preteklosti uspeli pri-
dobiti potrebno zadoščenje ali pa smo bili spet ogoljufani. In ko se boste, 
tovariši sodniki, vsega tega zavedali, boste prišli do zaključka in sodbe, ki jo 
predlaga tožilstvo, in sicer: Narodu svoboda, fašizmu in njihovim pomaga-
čem pa smrt!8

 1  AS 1851, Glavni štab NOV in POS, t.e. 5-27.

 2  V Slovenskem domu, z dne 13. novembra 1943, je na 4. strani pod naslovom Kočevski proces, kakršen je v resnici 
bil zabeleženo: S povzdignjenim glasom je dr. Kržišnik pričel obtožbo z uvodnimi besedami: “Začenjamo veleizdaj-
niški proces”.

 3  Da bodo bralci razumeli vsebino obtožnice, sem jo moral najprej v celoti smiselno urediti in  popraviti vrsto slovničnih 
napak in drugih nerodnosti. Hkrati pa se mi zdi potrebno ohraniti in bralcem pokazati slog in besednjak partizanskih 
sodnikov-intelektualcev. Iz obtožnice sem prepisal en stavek z vsemi napakami. V nadaljevanju vam ga ponujam v 
branje: “Ako bi sodišče samo ne držalo razprave na vajetih, bi se zgodilo to, da bi se materijal kopičil od ure 
do ure, kajti pojavljale so se priče iz naroda, pojavljali so se naši tovariši od trenotka do trenotka, ki so prinašali 
nove dele obtožbe, nove očitke obtožencem in vsemu temu, kar je danes na zatožni klopi.”

 4  Gradivo v obtožnicah je bilo v celoti sestavljeno iz zapisnikov, v katerih so bila priznanja ujetnikov. Le-ti so morali na 
zaslišanjih Vosovcem in članom na hitro ustanovljenih sodišč priznati vse, kar je ustrezalo ciljem revolucije. Prizna-
nje ujetnikov je bilo zadosten dokaz za obtožbo.

 5  Komunistični sodni aparat in Varnostno obveščevalna služba (VOS) sta načrtno in sistematično preganjala drugače 
misleče, kar je po mednarodnem pravu kaznivo dejanje zoper človečnost. (Dieter Blumenwitz: Okupacija in revolu-
cija v Sloveniji 1941-1946, mednarodna študija, str. 172.)

 6  Tožilec je v svojem govoru pojasnil, da so ujetnike razdelili po skupinah. Le-te so bile izključno politične narave. Raz-
delitev sovpada z zahtevo Zbora odposlancev slovenskega naroda po obračunu z belo in plavo gardo. Sodelovanje 
v protirevolucionarnih enotah je bila glavna obtožba vojaškega sodišča. Tu pa ne gre pozabiti, da je bila ena stran za 
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medsebojno lojalno sodelovanje in sobivanje, druga pa je tako sodelovanje odklanjala in je s smrtjo zagrozila vsako-
mur, ki bi se bojeval proti okupatorju izven OF. Spoznanje, da je bil komunizem večji sovražnik od okupatorja, je bilo 
trpko in boleče. Če je revolucija hotela popolno zmago, je morala nasprotnika zlomiti in iztrebiti tudi na način, kakršen 
je bil jeseni 1943 v kočevski kinodvorani. (Zaveza, št. 25, 1997, str. 74-81, Stane Okoliš: Žrtve državljanske vojne po 
padcu Turjaka v Velikih Laščah in obsojeni na kočevskem procesu v jeseni leta 1943.) 

 7 Zgodovinar B. Mlakar ugotavlja, da so bile že pred belo gardo, od spomladi do poleti 1941, organizirane razne 
ilegalne skupine, ki so bile tedaj usmerjene izključno proti okupatorju. Priznavale so legalnost londonske vlade 
ter sprejemale Draža Mihailovića za svojega vrhovnega poveljnika. To so bile poleg Slovenske legije še četniška 
in oficirska organizacija, Petrova garda, Prebujena Slovenija, Slovensko narodno gibanje, Sokolska legija, Stara 
pravda ... Šele po izvajanju partizanskega revolucionarnega nasilja so se vse te skupine obrnile proti partizanskemu 
“osvobodilnemu” gibanju. Katoliški tabor, posebej pa pripadniki društva Straža, so že konec oktobra 1941 preroško 
napovedali, da bo moralo slovensko ljudstvo kmalu braniti svoje trge in vasi pred OF. In tako je prišlo julija 1942 do 
prvih primerov aktivnega in organiziranega odpora proti partizanom. (SAZU, Slovenski upor 1941, Zbornik Lj. 1991, 
Boris Mlakar: Vzroki in oblike nasprotovanja Osvobodilni fronti v letu 1941-1942, str. 258-260.)

  8 Tožilca Jerneja Stanteta je navdahnil Kidrič, ko je na Zboru odposlancev slovenskega naroda v Kočevju med drugim 
dejal: “Zanimati vas mora, kje je vzrok, da so ti narodni izdajalci padli tako globoko, zakaj so postali izdajalci in 
zakaj so dvignili puško proti lastnemu narodu. Ta vzrok je njihov strah pred ljudsko demokracijo, njihov strah 
pred ljudskimi množicami. Iz strahu pred lastnim ljudstvom so postali izdajalci lastnega naroda. Tovariši in 
tovarišice! Kdor danes ni prenehal delovati proti lastnemu narodu in njegovemu osvobodilnemu gibanju, ne 
zasluži življenja!” (Tone Ferenc: Dokumenti ob šestdesetletnici Zbora odposlancev slovenskega naroda v Kočevju, 
Kočevje-Ljubljana 2003, str. 140 in 141.)

ZASLIŠANJA UJETNIKOV

Ne ubijajte kar tako,
iz zabave po obredu.

Vsaj to mi pustite,
kar ste dali mi ob rojstva dnevu.

(Toni Vovko)

Sledi zaslišanje obtožencev. Najprej spregovori predsednik sodišča: “Pozivam 
vse obtožence, da pri zaslišanju izpoveste le resnico. Na ta način boste naj-
učinkoviteje prispevali, da bomo dognali resnico. Tako si boste tudi najbolj 
olajšali svoj položaj. Najprej je na vrsti Marjan Sterniša.”

Marjan Sterniša, zaslišanje v Kočevju 9. in 10. oktobra 1943

Predsednik: Ali ste razumeli obtožnico?
Sterniša:  Sem.
Predsednik:  Ali se priznavate za krivega?
Sterniša:  Delno.
Predsednik:  Bil ste med organizatorji bele garde že od maja 1942 in eden 

glavnih sodelavcev majorja Novaka.
Sterniša:  Visoko sodišče! Bela garda je nastopila šele sredi julija 1942. 

Navedeno inkriminirano dejanje zanikam, ker absolutno nikoli 
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nisem bil pripadnik bele 
garde, ampak vedno le 
pripadnik redne jugo-
slovanske vojske tako-
imenovane plave garde, 
kakor jo vi imenujete.

Predsednik:  Ali ste bili od junija 1942 
do marca 1943 v vohun-
ski službi majorja Nova-
ka?

Sterniša:  Bil sem šef obveščeval-
ne službe v štabu redne 
jugoslovanske vojske.

Predsednik:  Je slovenska legija pripa-
dnica redne jugoslovan-
ske vojske ali MVAC?

Sterniša:  Slovenska legija ni pripa-
dnica MVAC. To so slo-
venski fantje, klerikalni 

Poročnik Marjan Sterniša – Pribina
Vir: dr. Tone Ferenc: Dies irae, str. 510

fantje, ki so organizirani v slovenski legiji in ta legija je vojaško po-
drejena štabu redne jugoslovanske vojske, ki jo vodi major Novak.

Predsednik: Ali ste sodelovali pri znanih belogardističnih in MVAC racijah v 
Ljubljani ob Božiču leta 1942?

Sterniša:  Priznam, da sem sodeloval pri teh racijah.

Predsednik:  Ali se vam je zdelo prav, da ravno ti, ki so sodelovali v OF morajo 
v internacijo?

Sterniša:  Prepričan sem bil, da je prav, da za borbo proti revoluciji revo-
lucionarje umaknemo v internacijo in tako preprečimo notranje 
spopade oziroma prelivanje krvi. Naše akcije niso bile usmerje-
ne v podporo okupatorjem.

Predsednik:  Ali niste iz Londona slišali pozive, da prenehajte sodelovati z oku-
patorjem?

Sterniša:  Da, slišali smo. Slišali pa smo tudi druge pozive, da je potrebno 
aktivno nastopati proti komunistom.

Predsednik:  Poziv iz Londona je bil, ne sodelujte z okupatorjem, vi pa ste 
vendarle sodelovali.

Sterniša:  Iz Londona so prihajala navodila, naj ne izvajamo nikakršnih ak-
cij, ki bi škodovala interesom naroda; to se pravi, nobena voja-
ška prezgodnja akcija. Navodila so bila jasna: počakajte do na-
daljnjih napotkov iz Londona.
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Predsednik:  Ali niste kot oficir bivše jugoslovanske vojske videli, da je sodelo-
vanje z okupatorji izdajstvo?

Sterniša:  Izdajstvo bi bilo, če bi s svojim dejanjem koristil okupatorjem, to 
je, če bi poteptal vse svoje nacionalne, etične in notranje vezi, 
ki me vežejo na narod. Tega pri meni ni bilo. Če bi stopil v akcijo 
proti Slovencem v tem smislu, potem bi bil izdajalec. Mojo aktiv-
nost sem razumel le kot borbo notranjega političnega značaja, ki 
ni imela z okupatorjem nič skupnega.

Predsednik:  Obtoženi ste, da ste sodelovali v edinicah majorja Novaka kot 
komandir čete in komandant bataljona.

Sterniša:  Priznam. Sodeloval sem v redni jugoslovanski vojski, in sicer v 
503. brigadi IX. korpusa redne jugoslovanske vojske v domovini, 
ki je bila pod direktnim poveljstvom zavezniške komande v Kairu.

Predsednik:  Ali je ta redna jugoslovanska vojska nastopila kdaj proti okupatorju?
Sterniša:  Ne. Dobili smo ukaze iz Londona, da je potrebno počakati na ugoden 

trenutek, da je iz taktičnih razlogov kakršen koli upor prezgoden.
Predsednik:  Zanimivo, borba proti partizanom pa ni bila preuranjena. 
Sterniša:  Bilo nam je ukazano, da se proti partizanom ne bomo bojevali, 

razen, kadar bomo napadeni. Iz Londona so nas obveščali, naj 
se, v korist slovenskega naroda, tudi proti okupatorjem ne bori-
mo. Opozarjali so nas, naj do prihoda zaveznikov mirujemo.

Predsednik:  Že pri prejšnjem zaslišanju ste priznali, da je bil namen vaše ak-
cije paralizirati partizane.

Sterniša:  Tega nisem nikoli izpovedal.
Predsednik:  Vi ste kot šef obveščevalne službe majorja Novaka sestavljali se-

zname ljudi, ki naj bi bili izpuščeni iz internacije.
Sterniša:  Res je. Sestavljal sem spiske o tistih ljudeh, ki sem jih poznal. 

Ni pa res, da bi ljudje ob povratku morali vstopiti v belo gardo. Iz 
internacije je prišlo domov tudi mnogo pristašev OF, na primer 
Pirc Vladimir in drugi.

Predsednik:  Pri prvem zaslišanju ste povedali, da ste izpuščali samo take lju-
di, ki niso bili komunisti.

Sterniša:  Komuniste nisem osvobajal, člane OF pa. Med njimi je bilo veliko 
pristašev osvobodilne fronte, ki so po moji zaslugi prišli domov.

Predsednik:  Pri prejšnjem zaslišanju niste navedli nobenega.
Sterniša:  Lahko bi jih navedel, pa nisem imel pri sebi spiskov.
Predsednik:  Take stvari se ne pozabijo.
Sterniša:  Pri masi ljudi se pozabijo.
Predsednik:  S tem je vaše zaslišanje končano.
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Pavle Vošner, zaslišanje v Kočevju 
9. in 10. oktobra 1943

Predsednik:  Ali ste se udeležili spo-
padov s partizani?

Vošner:  Sem.
Predsednik:  Ali ste imeli spopad 8. 

decembra 1942?
Vošner:  Da. Napadli so nas parti-

zani in mi smo se morali 
braniti.

Predsednik:  Pred zborom na Korenu 
ste v nagovoru dejali, da 
boste počistili to parti-
zansko bando.

Vošner:  Tega nisem nikoli rekel. 
Je pa mogoče, da sem 
navduševal vojake za 
boj, kar je dolžnost vsa-
kega komandanta.

Kapetan Pavel Vošner – Vidmar (Bojan) 
Vir: dr. Tone Ferenc: Dies irae, str. 510

Predsednik:  Kaj je za vas pomembnejše: boriti se proti partizanom ali proti 
okupatorjem?

Vošner:  Od komandanta Novaka sem dobil pisni nalog, da moram pre-
vzeti postojanko v Št. Joštu. Ta nalog hranim še danes.

Predsednik:  Po tem nalogu ste torej prevzeli komando v MVAC postojanki v 
Št. Joštu?

Vošner:  Da.
Predsednik:  Vi ste torej kot oficir redne jugoslovanske vojske bili pripravljeni 

služiti v italijanski vojski?
Vošner:  Ne. Rečeno mi je bilo, da so Italijani zviti in da se proti njim lahko 

borimo le še z večjo zvitostjo: da se vrinemo v njihove vrste, izve-
mo njihove načrte, pridobimo od njih čim več orožja in hrane in 
potem, ko bo prišel čas, udarimo po njih.

Predsednik:  Kdaj ste sklenili udariti po Italijanih?
Vošner:  To je bilo odvisno od povelja vojnega ministra.
Predsednik:  Vse do konca njihove okupacije se to ni zgodilo.
Vošner:  Zgodilo bi se sedaj, vendar so nam druge okolnosti to prepreči-

le: napad na Grčarice, Turjak ... 
Predsednik:  Vi ste bili pripravljeni boriti se proti okupatorju takrat, ko ga ni bilo 

več v deželi?
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Vošner:  Boriti se proti okupatorju je bilo nam onemogočeno, ker smo bili 
napadeni od vas.

Predsednik:  Major Novak je torej ukazal ustaviti borbe proti okupatorjem. 
Tako je edini vaš sovražnik ostala partizanska vojska.

Vošner:  Mi smo se večinoma branili in nismo napadali partizane.
Predsednik:  V prejšnjih zaslišanjih ste dejali, da vam je okupator koristil.
Vošner:  Koristil nam je v tem, da nam je dajal orožje, hrano, opremo in 

da smo od njega marsikaj izvedeli. Do informacij smo prihajali po 
zvezah, ki smo jih imeli v štabu.

Predsednik:  Zakaj niste pridobljene informacije posredovali partizanom?
Vošner:  Mi smo po radiu obveščali tiste, ki so bili na naši strani, na strani 

resnične svobode: zavezniške vojake, njihove padalce, London, 
Kairo ...

Predsednik:  Zakaj niste razmišljali o sabotažnih akcijah?
Vošner:  Sabotažnih dejanj nismo izvajali, ker bi za vsako sabotažno ak-

cijo trpelo okoliško prebivalstvo. Zavračali smo možnost, da bi 
Italijani izvajali povračilne ukrepe nad našimi ljudmi.

Pavel Vošner-Vidmar (Bojan), aktivni artilerijski kapetan I. razreda, odgovarja partizanskim vo-
jaškim sodnikom. V ozadju sedijo trije branilci: Boris Kocjančič, dr. Martin Briški in Branko 
Premrou.
Vir: Muzej novejše zgodovine Slovenije.
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Predsednik:  In vi po vsem tem še vedno trdite, da ste bili sestavni del redne 
jugoslovanske vojske?

Vošner:  Hoteli smo vzgojiti fante v jugoslovanskem vojaškem duhu. Tako 
je na začetku tudi šlo, dokler se niso začeli vtikati vmes drugi 
politični faktorji in nam metati polena pod noge. Povem, da ves 
čas nisem nudil Italijanom nobene podpore. Oni sploh niso ve-
deli, da sem bil aktiven oficir in član redne jugoslovanske vojske 
v domovini.

Predsednik:  Ali se vam ni zdelo vse to sumljivo? Ali niste opazili nasprotja?
Vošner:  Bil sem 15 let oficir. Mi aktivni oficirji smo kot konji s plašnicami; 

mi gremo naprej, ne da bi gledali levo ali desno. Smeli smo go-
voriti samo eno besedo: “Razumem”.

Predsednik:  Ali se vam kot Slovencu ni vzbudila slovenska narodna zavest?
Vošner:  Ko sem videl v Št. Joštu pogorišče, ljudi, ki nimajo ne očeta, ne 

matere, ne sestre, ko skoraj ni bilo po vaseh fantov, zavedajoč, 
da so bili prizadeti od elementov ...

Predsednik:  No, no, o tem dovolj. Povejte, ali ste se čutili dolžni boriti se proti 
okupatorjem?

Vošner: Ne. Bili smo v fazi zbiranja. Italija je bila pred padcem. Poleg 
tega sem slišal, da je bil Gambara od junija naprej navaden agent 
Londona in je sprejemal ukaze, ki mu jih je dajal London. Proti 
partizanom se nismo bojevali in jih nismo nikoli napadali. Do ne-
kih bojev je prišlo le tam, kjer smo bili od vaših napadeni.

Predsednik:  Naslednja točka obtožbe vas bremeni, da ste vzdrževali zvezo 
med belo in modro gardo.

Vošner:  Bil sem ves čas jugoslovanski aktivni oficir. Da sem bil v beli in 
plavi gardi, ne spremeni dejstva. Vedno sem bil z dušo in tele-
som enak kot prej. V drugem oddelku sem bil zato, da sem od 
Italijanov kaj izvedel. 

Predsednik:  Obtoženi ste, da ste ustrelili partizanko Majdo.
Vošner:  Nikdar in nikoli.
Predsednik:  Potem ste obtoženi, da ste v Belem pri Polhovem Gradcu no-

vembra 1942 umorili partizanko Ružo.
Vošner:  Ni res. Vse leto 1942 nisem bil v Dolomitih, niti jaz niti kak drug 

moj vojak.
Predsednik:  To pa je v neposredni bližini.
Vošner: Ne, to je precej daleč.
Predsednik:  Lahko sedete. Vaše zaslišanje je za sedaj končano.
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Mladen Milovanović, zaslišanje v Kočevju, 9. in 10. oktobra 1943

Predsednik:  Obtožnica pravi, da ste vršili kurirsko službo med majorjem No-
vakom in Sternišo.

Milovanović:  Vršio sam, a vrlo malo; deset puta najviše.
Predsednik:  Ali ste bili v telesni gardi majorja Novaka?
Milovanović:  Bio sam pri čuvanju zgrade.
Predsednik:  Ste Novaka zato čuvali, da ga ne bi Italijani zaprli?
Milovanović:  Sigurno, zato sam ga čuvao. (Smeh v dvorani.) Ja nisam znao, 

što je u tome stvar. Jugoslovenskog oficira, koji radi za Jugosla-
viju, sam dužan, da ga čuvam od neprijatelja Italijana.

Predsednik:  Ste bili v postojankah Iška vas, Otočec, Ortnek in Grčarice?
Milovanović:  Jest, bio sam.
Predsednik:  Koliko metkov ste izstrelili?
Milovanović:  U Grčaricama 5 do 6. Nisam pucao više, jer sem med Italijanima 

video i partizane. Nisam imao nameru ubijati partizane. Ja sam 
smatrao, da kao Srbin nisam zato došao u Sloveniju, da partiza-
ne ubijam. Starešina nam je govorio, da partizani i mi smo jedna 
i ista vojska. To je izjavio komandant Borut stotinu puta pred če-
tom i svuda smo se toga pridržavali. A gledajte, svuda smo bili 
napadnuti, i u Grčaricama.

Predsednik:  Partizani so vas pozivali k predaji.
Milovanović:  Pozivali su, a ja nisam mogao sam, da izidjem, pa da se sam pre-

dam, pošto sam bio uveren, kad čovek radi za domovinu, mora 
slediti komandantu pod koga spada.

Predsednik:  Vaše zaslišanje je končano.

Stanko Not, zaslišanje v Kočevju, 9. in 10. oktobra 1943
Predsednik:  Ali ste služili v četniških odredih?
Not:  Visoko sodišče! Bil sem jugoslovanski oficir in kot tak sem vsto-

pil v redno jugoslovansko vojsko in ne v četniški odred.
Predsednik:  Ali ste bili tam glavni intendant?
Not:  Da, bil sem.
Predsednik:  Ali ste opazili stike z belo gardo?
Not:  Opazil sem te stike. Od samega komandanta Boruta sem zah-

teval, da mi pojasni, zakaj so ti stiki? Rekel je, da zato, da se 
omogoči redni jugoslovanski vojski dotok novih ljudi.

Predsednik:  Ali ste opazili stike teh odredov z Italijani?
Not:  Nisem opazil, dokler nisem prišel v Grčarice.
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Predsednik:  Kaj ste tam še opazili?
Not:  Za razne operativne 

stvari se nisem zanimal, 
ko sem pa videl nabavo 
orožja, so mi povedali, 
da prihaja od zaveznikov 
prek Gambare.

Predsednik:  Ali se vam ni zdelo su-
mljivo in čudno, da se 
lahko tako svobodno gi-
bljete pred italijanskimi 
postojankami in da vam 
Italijani puščajo svobo-
dne prehode?

Not:  Da, čudno. Zato sem Bo-
ruta vprašal, zakaj se ne 
borimo proti Italijanom in 
zakaj se moramo braniti 
pred napadi partizanskih 
odredov. Odgovoril je, 
da so stvari, o katerih ne 
smemo voditi računa in 

Stanko Not-Miloš, aktivni mornariški inten-
dantski poročnik. 
Vir: Muzej novejše zgodovine Slovenije.

ki mi jih bo pojasnil, ko bo čas zato. Do tega pa ni prišlo, ker je 
prej odpotoval.

Predsednik:  Morali bi oditi in prelomiti s to družbo.
Not:  Gospod predsednik, zahteval sem pojasnila. Ko je komandant 

Borut videl, da ne more imeti vame zaupanja, me je hotel od-
staviti s položaja intendanta. Še posebej sem padel v nemilost, 
ko sem na svojo pest dal pokopati pet partizanov, ki so padli na 
Ortneku.

Predsednik:  Kot oficir bi morali častno odstopiti. Torej, vi danes priznate, da 
vaše ravnanje ni bilo v redu.

Not:  Da, to priznam.
Predsednik:  Izvolite sesti.
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Anton Šinkar, zaslišanje v Kočevju, 
9. in 10. oktobra 1943

Predsednik:  Obtoženi ste, da ste bili 
organizator bele garde v 
Mirni Peči.

Šinkar:  Nisem bil. Od škofa sem 
bil poslan, ne le za kle-
rikalce, ampak tudi za 
liberalce. Ker sem bil v 
dobrih odnosih tudi z li-
beralci, so nekateri ško-
fu poročali, da sem Oe-
far in sem se zato moral 
pred njim zagovarjati.

Predsednik:  Ali so bili četniki v vaških 
stražah?

Šinkar:  Ne, četniki so se zbirali 
in čakali na ukaz od Dra-
že Mihailovića, da gredo 
na teren.

Anton Šinkar, vojni kurat I. nacionalne ilegale
Vir: Tabor št. 7–9, 2007, str. 127

Predsednik:  Ali ste bili pripadnik “Štajerskega bataljona”?
Šinkar:  Bil sem v “Štajerskem bataljonu” kot kurat. Ko sem bil lani 13. 

maja ujet od partizanov pod Hmeljnikom kot kurat, so me parti-
zani (predvsem Tone Špan) nagovarjali, naj ostanem pri njih kot 
kurat. Rekel sem ne. “Me ne potrebujete, ker obsojencem ne 
dovolite spovedi.”

Predsednik:  Kaj lahko še poveste o “Štajerskem bataljonu”?
Šinkar:  Gospod tožilec je nekoliko napačno informiran. Na strani 9 piše: 

“Štajerski bataljon” je bil v Št. Joštu pri Novem mestu in ne nad 
Vrhniko.”

Predsednik:  Ali ste delovali v postojankah pri Beli Cerkvi, Št. Joštu, Brezovici 
in pri Gracarjevem Turnu? 

Šinkar:  Da, bil sem pri teh postojankah.
Predsednik:  Ali ste vedeli za razna mučenja in pobijanja ljudi?
Šinkar:  Za ropanja nisem vedel, za nekatere justifikacije sem vedel.
Predsednik:  Ali ste bili pri tem navzoči?
Šinkar:  Bil sem navzoč kot kurat. Kakšnega posebnega vpliva pri tem ni-

sem imel. Večkrat sem komandanta Emila Kranjca prosil in opo-
zarjal, da likvidacije niso primerne.
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Predsednik:  Poznate primer Lužar iz Slivnice?

Šinkar:  Ta je bil ustreljen, ker je ubil šentruperskega župnika.

Predsednik:  Potem primer Šali?

Šinkar:  Za tega pravijo, da ni bil ustreljen, drugi pa pravijo, da sem ga jaz 
ustrelil.

Predsednik:  Kaj pa Sever?

Šinkar:  Kolikor vem, je hotel pobegniti, pa so ga zato ustrelili. Njegov vo-
dnik, partizan Srečko Povše, je sam glasoval, da ga je potrebno 
likvidirati.

Predsednik:  No, kaj pa je bilo s Srečkom Povšetom?

Šinkar:  Pozneje so ga ustrelili, ker je v bitki streljal na Vasiljeviča.

Predsednik:  Zakaj je bil Dragan ustreljen?

Šinkar:  Ker je pri Trebnjem ukazal več vaščanov pobiti.

Predsednik:  In Kuhar?

Šinkar:  Za Kuharjevo smrt je kriv Onetič, ki je dezertiral od partizanov.

Predsednik:  Vi ste bili kurat v odredih. Ali ste opazili sodelovanje tega odreda 
z Italijani?

Šinkar:  Na začetku ni bilo sodelovanja z Italijani.

Predsednik:  In potem?

Šinkar:  Potem so partizani odkrili, da nimamo istih namenov kot oni (par-
tizani).

Predsednik: Iz vašega priznanja sledi, da je obstajalo vojaško sodelovanje 
med Italijani in vami.

Šinkar:  Da, toda sodelovanje je bilo tudi med partizanskimi edinicami in 
Italijani. Imam vizitko na kateri je policijski komisar v Novem mestu 
dr. Emilio Grisseli napisal partizanom po italijansko: “Tovariši, ne 
delajte takih akcij, ki bi nas, ki delamo za vas na terenu, izdale.”

Predsednik:  O sodelovanju med italijansko vojsko in partizani ne more biti 
govora. Očitek, da ste vi sodelovali z italijanskimi oblastmi, pa je 
jasen vsakomur.

Šinkar:  Da, to priznavam. Ampak, da so bile neke zveze med vami in 
Italijani, tega vi ne morete zanikati.

Predsednik:  Ta je pa dobra, mi smo sodelovali z italijansko vojsko, s katero 
smo se borili.

Šinkar:  Vam je pomagal tudi general Cerutti in odprl marsikatero oken-
ce, da je defilirala mimo cela vaša brigada.

Predsednik:  Kakšen namen je imelo vaše sodelovanje z Italijani?
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Šinkar:  To sodelovanje je bilo izključno samo samoobrambno. 
Predsednik:  Mislite na samoobrambo okupatorja?
Šinkar:  Ne, civilistov. Poleg tega, gospodje, dovolite mi, da vas spomnim 

na lanski sestanek plenuma OF, kjer je bilo povedano, da je bela 
garda nastala zaradi nekaterih neodgovornih (partizanskih, op. 
I.A.S.) elementov, ki so delali na svojo roko. To sem prebral v 
vašem partizanskem poročilu.

Predsednik:  Ali ste skupaj z Italijani požigali slovenske vasi?
Šinkar:  Kjer sem bil navzoč, nismo niti ene hiše zažgali. Pa še to: v šen-

truperski dolini so Italijani nalovili čez 300 moških. Kolonelo 
Ubaldi me je prosil, naj prisostvujem pri njihovem zaslišanju. Ta-
koj na začetku je dejal: “Prosim gospod kurat, da boste videli, 
da mi vendarle nismo taki divjaki. Tu je približno 300 moških, oni 
bodo zaslišani in potem bodo odpuščeni domov.” To se sicer ni 
zgodilo. Šli so v internacijo, ampak požigov in umorov ni bilo.

Predsednik:  Obtoženi ste, da ste v juliju 1942 med Češčo vasjo in Zalogom 
s svojo spremljevalko učiteljico Bercetovo iz Prečne prileteli k 
ranjenim partizanom in vpili: “V imenu gospodovem, zakolji ga!” 
Nato ste sami zaklali Marjana Novaka, Pipca in še tri druge ra-
njence.

Šinkar:  Gospod predsednik, to z lahkoto dokažem, da takrat nisem bil 
v tistem kraju. Bil sem v Novem mestu. To vam lahko potrdi vi-
kar Janko Oblak iz Novega mesta, pri katerem sem večkrat tudi 
prespal. Prav tako spremljevalke Bercetove sploh ne poznam. V 
“štajerskem bataljonu” nikoli ni bilo učiteljice s takim imenom.

Predsednik:  Obtoženi ste torej, da ste bili pripadnik izdajalskih četniških odredov.
Šinkar:  Bil sem od škofa in papeža imenovan za kurata jugoslovanske 

vojske in sem 6. avgusta 1943 pristopil v 503. brigado, ki je 
sestavni del VIII. angleške armade. (Smeh v dvorani.)

Predsednik:  Zaslišanje je končano.

Jakob Mavec, zaslišanje v Kočevju 9. in 10. oktobra 1943

Predsednik:  Obtoženi ste, da ste bili organizator in kurat v belogardistični po-
stojanki v Semiču.

Mavec:  Stavek v obtožbi: “Bil organizator bele garde v Semiču” negiram, 
“bil kurat v Semiču” pa potrjujem.

Predsednik:  Ali se vam sodelovanje z okupatorjem ni zdelo narodno izdajstvo?
Mavec:  Pri tem nastane vprašanje, kaj je narodno izdajstvo?
Predsednik:  Sodelovanje z okupatorjem.
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Mavec:  Kot katoliški teolog vem, da je prvo vera, potem narodnost. In 
kot dosleden in vdan duhovnik vem tudi to, da moram biti disci-
pliniran tudi v službi vere.

Predsednik:  Vaša navzočnost kot kurat, daje vaši edinici moralno potuho.
Mavec:  Spovedoval sem naše vojake in tudi partizane. To ni nobena mo-

ralna potuha.
Predsednik:  V cerkvah niso bile samo spovedi in obhajila, tudi hujskaške pri-

dige so bile.
Mavec:  Da, spovedi, obhajila in litanije Srca Jezusovega. In nič več.
Predsednik:  Kaj pa hujskaške pridige?
Mavec:  Kot rečeno, pri nas v vojski tega ni bilo.
Predsednik:  Torej zanikate, da bi držali hujskaške pridige.
Mavec:  Zanikam.
Predsednik:  Kaj pa škof, ali ni on v svojih okrožnicah hujskaško pridigal?
Mavec:  Ponovno poudarjam, nihče ni hujskaško pridigal. Spodbujal sem 

vojaštvo k pogosti spovedi in fantje so se dobro zavedali, naj 
molijo za svoje grehe, ki jih ima vsak dovolj. (Smeh v dvorani.)

Predsednik:  Toda, že pred nastankom bele garde so se zlorabljale spovedi 
proti partizanskim oddelkom.

Mavec:  To je potrebno konkretno dokazati, za vsakega duhovnika posebej.
Predsednik:  Skratka, bili ste zagrizen hujskač proti partizanom.
Mavec:  Če smatrate, da sem bil zagrizen hujskač, ko sem na prižnici 

prebral škofovo okrožnico, potem sem pač zagrizen hujskač. 
Prevzvišeni gospod škof ni nikoli v okrožnici omenil partizanov, 
marveč komunizem. Tudi jaz nisem uporabljal ime partizan v 
slabšalnem smislu, pač pa sem opozarjal ljudi pred nevarnim ko-
munizmom. 

Predsednik:  S kakšno tendenco so se vodile te pobožnosti?
Mavec:  Ponavljam. Za notranjo potrebo posameznega vojaka, za njego-

vo dušo.
Predsednik:  V obtožnici je tudi zapisano, da ste pri velikonočni spovedi v Pod-

turnu in na sestanku na Gornjih Sušicah pozivali ljudi k izdajanju 
partizanov italijanskim karabinjerjem.

Mavec:  To ne drži. V podružnični cerkvi v Podturnu že po tradiciji župnije 
ni bilo nikoli velikonočnih spovedi. Glede sestanka na Gornjih 
Sušicah pa povem, da sva z mojim župnikom prestrašenim va-
ščanom res svetovala, naj prosijo partizane, naj ne hodijo v vas, 
ker jim bodo v tem primeru Italijani vso vas požgali. To je vse.

Predsednik:  S tem je vaše zaslišanje končano.
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Franc Malovrh, zaslišanje v Kočevju 
9. in 10. oktobra 1943

Predsednik:  Ali ste bili član in organi-
zator izdajalske sloven-
ske legije?

Malovrh:  Kot duhovnik nisem bil 
član nobene politične 
organizacije, niti pred 
vojno niti sedaj med voj-
no. Ko sem bil od Nem-
cev izgnan iz Gorenjske, 
sem smatral za svojo 
nacionalno dolžnost, 
da budim v Slovencih 
narodno zavest. Svoja 
službena pota sem upo-
rabljal zato, da sem ljudi 
bodril, naj ostanejo Slo-
venci, naj ne klonijo pod 

Vir: Muzej novejše zgodovine Slovenije

Franc Malovrh-Breznik, duhovnik. 
Vir: ČB, str. 145

okupatorji. To je bilo moje takoimenovano politično delovanje.
Predsednik:  Ali niso bili člani slovenske legije obenem tudi člani vaških straž, 

ki so bile v sestavu MVAC?
Malovrh:  Člani vaških straž so bili večinoma kmetje, ne glede na to, kakšni 

politični skupini pripadajo in ne glede na to, kakega prepričanja 
so. Sem simpatiziral s slovensko legijo, z MVAC pa nisem imel 
nobene povezave. V vaških stražah so delovali naši zaupniki po 
enakem principu, kakor so v njih delovali vaši zaupniki, imenova-
ni peto kolonaši. 

Predsednik:  V preiskavi ste priznali, da ste se trudili pridobiti čim več pristašev 
v vaške straže.

Malovrh:  Naša naloga ni bila bo-
jevati se proti lastnim 
bratom, ampak v danem 
položaju narod čim bolj 
zavarovati pred trplje-
njem in uničenjem. Naš 
narod je še vedno ogro-
žen in nezaščiten. Tujih 
in domačih sovražnikov 
kar mrgoli.
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Predsednik:  Odgovarjajte na vprašanja. Rekli ste, da je slovenska legija spre-
jela od okupatorja orožje.

Malovrh:  Slovenska legija ni prejela od okupatorja nobenega orožja, ker ni bila 
oborožena organizacija. Bili so le redki oboroženi posamezniki.

Predsednik:  Ravno prej ste rekli, da niste bili nobena oborožena formacija.

Malovrh:  Ne zamenjujte slovenske legije z MVAC. Slovenska legija je kot 
ilegalna organizacija sestavni del redne jugoslovanske vojske.

Predsednik:  Torej pravite, da z borbeno legijo niste imeli nobenega stika.

Malovrh:  Svoj položaj oziroma svoj vpliv sem skušal izkoristiti v to smer, da 
sem zavedne Slovence v tem bratomornem boju miril v njihovi 
vročekrvnosti, v katero so zašli. Vedno sem skušal pomirjevalno 
vplivati na naše ljudstvo.

Predsednik:  So torej člani vaše slovenske legije bili tudi v vaških stražah?

Malovrh:  Tako kot vaši ljudje, po principu pete kolone.

Predsednik:  Vendar ne morete zanikati, da je bil večji del vaških straž pod 
vodstvom klerikalnih voditeljev.

Malovrh:  Strankarski politiki me niso zanimali. Moj cilj in ideal je bil le to, 
ustvariti svoboden dom, potem si bo narod sam določil stranke, 
izvolil poslance in tako oblikoval notranjo ureditev.

Predsednik:  Kot zaveden Slovenec vendarle morate vedeti, da se brez borbe 
nič ne doseže.

Malovrh:  Z bojem je treba začeti v pravem trenutku; ko je boj učinkovit in 
ko ne zahteva velikih žrtev. Iz Londona in Kaira so prihajala navo-
dila, naj se narod na boj le pripravlja, za konkretne akcije pa bo 
posebej obveščen. Govorilo se je, da je potrebno počakati na 
izkrcanje zaveznikov; tako kot so storili nekateri evropski narodi.

Predsednik:  Ste res, skupaj z majorjem Novakom, zastopali stališče, da je 
treba napadati manjše skupine partizanov?

Malovrh:  Moje stališče je bilo povsem nasprotno.

Predsednik:  Torej ste bili proti pobijanju partizanov?

Malovrh:  Vedno in povsod sem pri svojem delovanju poudarjal, da je po-
trebno ta bratomorni razkol v narodu odpraviti ali vsaj omiliti. Prav 
tako sem vedno ljudem svetoval Novakovo stališče, naj ne stre-
ljajo na partizane.

Predsednik:  Na preiskavi ste pri zaslišanju dejali, da je major Novak pred četo 
izjavil, da se je s partizani potrebno boriti, jih napadati, vi pa ste 
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Zadnja stran zapisnika.
Vir: ARS 1871, Kočevski proces, t. e. 21
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pripomnili: “Smatral sem to za potrebno, da se to vrši in sem so-
glašal.”

Malovrh:  Žal, zapisnika s takim besedilom nisem videl, zato ga nisem mo-
gel prebrati. Če bi tak zapis videl, bi zagotovo prosil sodnika, naj 
ga popravi in neresnico v njem prečrta. Res pa je major Novak 
večkrat napisal in svojim fantom naročil: “Če pride do borbe, te-
daj jo je treba sprejeti.” Tako bi storili tudi vaši borci.

Predsednik:  Ne le borbo sprejeti, pač pa predvsem partizane napadati in jih 
uničevati.

Malovrh:  O kakršnemkoli napadanju ni bilo nikoli govora. Naš cilj je bil 
prav v tem, da smo se izogibali spopadov, da smo varovali življe-
nja in v čim bolj strpnem vzdušju čakali na zaveznike, za katere 
smo vedeli, da le oni lahko odločijo izid vojne.

Predsednik:  Dobro, dobro, glavno je, da vemo, kaj pravite na obtožnico. S 
tem je vaše zaslišanje za sedaj končano.

Opozorilo: V tem slogu so potekala zaslišanja preostalih obtožencev. V knjigi sem se želel izogniti ponavljanju. Bralec, 
ki se bo želel seznaniti z zapisniki zaslišanj še preostalih 14. zaslišancev, lahko dobi v pogled gradivo na Arhivu Repu-
blike Slovenije pod oznako AS 1871, Kočevski proces, t.e. 20, a.e. 112.

BLIŠČ IN BEDA ZASLIŠEVALCEV

Ne vem, kam gre moja pot,

kamor stopim, vsepovsod je grob.

(Toni Vovko)

Iz gradiva “zaslišanje obtožencev” so povzeti le tisti dialogi, ki kažejo na ne-
strokovnost, nepoznavanja pravosodja in politično zaslepljenost partizanskih 
sodnikov.

Nepoznavanje vojaških in polvojaških skupin 

Predsednik dr. Anton Kržišnik (v nadaljevanju Predsednik): 

Bili ste med organizatorji bele garde že od maja 1942.

Marjan Sterniša, poročnik (v nadaljevanju Sterniša): Visoko sodišče! Bela gar-
da je nastopila šele v mesecu juliju 1942. Navedeno inkriminirano dejanje za-
nikam, ker absolutno nikoli nisem bil pripadnik bele garde, ampak vedno le 
pripadnik redne jugoslovanske vojske oziroma plave garde, kakor jo vi imenu-
jete. V redno jugoslovansko vojsko sem šel meseca julija, ko sem bil poklican 
k sodelovanju.
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Na več podobnih vprašanj o slovenski legiji, je Sterniša zasliševalcu pojasnil: 
Slovenska legija ni bila pripadnica MVAC. To so bili klerikalni fantje, ki so bili 
organizirani v slovenski legiji in ta legija se je vojaško podredila štabu redne 
jugoslovanske vojske, ki jo je vodil major Novak.

Priznanja zaslišanih

Predsednik:  Ali ste sodelovali pri znanih belogardističnih in MVAC racijah v 
Ljubljani o Božiču leta 1942?

Sterniša:  Priznam, da sem sodeloval pri teh racijah.
Predsednik:  Obtoženi ste, da ste sodelovali v edinicah majorja Novaka kot 

komandir čete in komandant bataljona.
Sterniša:  Priznam. Sodeloval sem v redni jugoslovanski vojski in sicer v 

503. brigadi IX. korpusa redne jugoslovanske vojske v domovini 
(JVvD), ki je bila pod direktnim poveljstvom zavezniške komande 
v Kairu.

Predsednik:  Ali ste se udeležili spopadov s partizani?
Pavle Vošner, kapetan I. klase (v nadaljevanju: Vošner): Sem. 
Predsednik:  Ali ste bili pripadnik “štajerskega bataljona”?
Anton Šinkar, kaplan (v nadaljevanju: Šinkar): Bil sem v “štajerskem bataljonu” 

kot kurat.
Predsednik:  Ali ste bili v postojankah pri Beli Cerkvi, Št. Joštu, Brezovici in pri 

Gracarjevem Turnu?
Šinkar:  Da, bil sem v teh postojankah.

Polresnice in zavajanja zasliševalcev

Predsednik:  Pozivi iz Londona so bili, ne sodelovati z okupatorjem, vi pa ste 
vendarle sodelovali.

Sterniša:  Iz Londona so prihajala navodila, naj ne izvajamo nikakršnih ak-
cij, ki bi škodovala interesom naroda, to se pravi, nobena voja-
ška prezgodnja akcija. Počakajte na poziv iz Londona.

Enostransko razumevanje medvojnih dogodkov

Predsednik:  Ali niste kot oficir bivše jugoslovanske vojske videli, da je sodelo-
vanje z okupatorji izdajstvo? 

Sterniša:  Izdajstvo je, če okupatorjem koristim s svojim dejanjem, to je, 
če poteptam vse svoje nacionalne, etične, vse svoje notranje 
vezi, ki me vežejo na narod. Tega pri meni ni bilo. Če bi stopil v 
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akcijo proti Slovencem v tem smislu, potem bi bil izdajalec. Mojo 
aktivnost sem razumel le kot boj notranje političnega značaja, ki 
ni imel z okupatorjem nič skupnega.

Pri zasliševalcih je veljala le njihova resnica

Predsednik:  Četniški odredi so se udejstvovali v borbi proti partizanom.
Sterniša:  Bilo nam je ukazano, da se proti partizanom ne bomo bojevali, 

razen kadar bomo napadeni. Iz Londona smo bili obveščeni, naj 
se tudi proti okupatorju ne borimo, ker je iz taktičnih razlogov boj 
proti njim prezgodenj. Ukazali so nam, naj počakamo na ugoden 
trenutek. O tem bomo pravočasno obveščeni.

Izmišljene trditve

Predsednik:  Že pri prejšnjem zaslišanju ste priznali, da je bil namen akcije 
paralizirati partizane.

Sterniša:  Tega nisem nikoli izpovedal.
Predsednik:  Bili ste zagrizen hujskač proti partizanom.
Mavec:  Če smatrate, da sem bil zagrizen hujskač, ko sem na prižnici 

prebral škofovo okrožnico, da so našemu narodu nevarni komu-
nisti in ne partizani, potem sem pač zagrizen hujskač. Prevzviše-
ni gospod škof ni nikoli v okrožnici omenil partizanov in jaz tega 
imena nikoli nisem uporabljal.

Kakršno vprašanje, tak odgovor

Tožilec Jernej Stante (v nadaljevanju: Tožilec): Vi ste bili pripravljeni boriti se 
proti okupatorju takrat, ko ga ni bilo več v deželi.

Vošner: Nam je bilo onemogočeno boriti se proti okupatorju, ker smo bili 
napadeni od vas.

Pojasnjevanja zaslišancev

Tožilec:  Zakaj niste pridobljene informacije poslali partizanom?
Vošner: Mi smo po radiu obveščali tiste, ki so bili na naši, demokratski 

strani: obveščali smo torej zavezniške vojake, njihove padalce, 
London, Kairo ...

Predsednik:  Kaj lahko še poveste o “Štajerskem bataljonu”? 
Šinkar:  Gospod tožilec, “štajerski bataljon” je bil v Št. Joštu pri Novem 

mestu in ne nad Vrhniko.
Predsednik:  Ali niso bili člani slovenske legije obenem tudi člani vaških straž, 

ki so bile v sestavu MVAC?
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Malovrh:  Člani vaških straž so bili večinoma kmetje ne glede na to, kakšni 
politični skupini pripadajo in ne glede na to, kakega prepričanja 
so.

Predsednik:  Vi ste v preiskavi priznali, da ste se trudili pridobiti čim več prista-
šev v vaške straže.

Malovrh:  Naša naloga ni bila bojevati se proti lastnim bratom, ampak naš 
narod zavarovati in mu tako čim bolj koristiti.

Predsednik:  Torej ste bili proti pobijanju partizanov?
Malovrh:  Povsod in vedno sem pri svojem delovanju poudarjal, da je po-

trebno ta bratomorni razkol v narodu odpraviti ali ga vsaj omiliti. 
Prav tako sem ljudem vedno seznanjal stališče majorja Novaka, 
naj se na partizane ne strelja.

Trkanje na narodno zavest

Predsednik:  Ali se vam kot Slovencu ni vzbudila slovenska narodna zavest?
Vošner: Ko sem videl v Št. Joštu pogorišča, ljudi, ki nimajo ne očeta ne 

matere ne sestre, ko na vasi ni bilo več fantov, zavedajoč, da so 
bili tako ali drugače odstranjeni od elementov, sem ...

Tožilec:  No, no, to se navadno navaja za izgovor. Za izdajstvo pa noben 
izgovor ne drži. O tem dovolj.

Klasična podtikanja in laži 

Predsednik:  Obtoženi ste, da ste ustrelili partizanko Majdo.
Vošner:  Nikdar in nikoli.
Predsednik:  Potem ste obtoženi, da ste v Belem pri Polhovem Gradcu no-

vembra 1942 umorili partizanko Ružo.
Vošner:  Ni res. Vse leto 1942 nisem bil v Dolomitih, niti jaz niti kak drug 

moj vojak.
Predsednik:  Obtožnica pravi, da ste pri velikonočni spovedi v Podturnu pozi-

vali ljudi k izdajanju partizanov italijanskim karabinjerjem. 
Mavec:  To ne drži. V podružnični cerkvi v Podturnu že iz same tradicije 

župnije ni bilo nikoli velikonočnih spovedi.

Brez strahu

Predsednik:  Iz vašega pojasnjevanja sledi, da je obstajalo vojaško sodelova-
nje med Italijani in vami.

Šinkar: Da, toda sodelovanje je bilo tudi med partizani in Italijani. Imam 
vizitko na kateri je policijski komisar v Novem mestu dr. Emilio 
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Grisseli napisal partizanom po italijansko: “Tovariši, ne delajte 
takšnih akcij, ki bi nas, ki delamo za vas na terenu, izdale.”

Sodnik dr. Tominšek Teodor (v nadaljevanju: sodnik): O sodelovanju med itali-
jansko vojsko in partizani ne more biti govora. Očitek, da ste vi 
sodelovali z italijanskimi oblastmi, pa je jasen vsakomur.

Šinkar:  Da, to priznam. Ampak, da so bile neke zveze med vami in Italija-
ni, tega vi ne morete zanikati.

Sodnik Polak Bojan “Stenka” (v nadaljevanju Polak): Ta je pa dobra, mi smo 
torej sodelovali z italijansko vojsko, s katero smo se borili.

Šinkar:  Pa tudi general Cerutti vam je pomagal in odprl kako okence, 
da je defilirala mimo cela vaša brigada. Poleg tega, gospodje, 
dovolite mi da vas spomnim na lanski sestanek plenuma OF, kjer 
je bilo povedano, da je bela garda nastala zaradi nekaterih ne-
odgovornih (partizanskih, op. p.) elementov, ki so delali na svojo 
roko. To sem prebral v vašem partizanskem poročilu.

Kaznovana pripadnost nepravi stranki

Predsednik:  Ali ste bili član in organizator izdajalske slovenske legije?
France Malovrh, kaplan (v nadaljevanju: Malovrh): Kot duhovnik nisem bil član 

nobene politične organizacije, niti pred vojno niti sedaj med voj-
no. Ko sem bil od Nemcev izgnan iz Gorenjske, sem smatral za 
svojo nacionalno dolžnost, da budim v Slovencih narodno za-
vest. Svoja službena pota sem uporabljal zato, da sem bodril, naj 
ljudje ostanejo Slovenci, naj ne klonijo pod okupatorji in drugimi. 
To je bilo moje tako imenovano politično delo.

Zavajanja s ponavljanjem vprašanj

Tominšek:  Rekli ste, da je slovenska legija prejela od okupatorja orožje.
Malovrh:  Slovenska legija ni prejela od okupatorja nobenega orožja, ker ni 

bila oborožena organizacija.
Polak:  Ravno prej ste rekli, da niste bili nobena oborožena formacija.
Malovrh:  Ne zamenjujte slovensko legijo z MVAC. Slovenska legija je kot 

ilegalna organizacija sestavni del redne jugoslovanske vojske.
Tominšek:  Torej pravite, da z borbeno legijo niste imeli nobenega stika.
Malovrh:  Svoj vpliv sem skušal izkoristiti v to smer, da sem zavedne Slo-

vence v tem bratomornem boju miril v njihovi vročekrvnosti v ka-
tero so zašli. Vedno sem skušal vplivati pomirjevalno na naše 
ljudstvo. Meni nikakor ni šlo za kako strankino politiko. Moj cilj 
in ideal je bil le to, ustvariti svoboden dom slovenskemu narodu, 
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potem si bo narod že sam določil stranke, izvolil poslance in po-
skrbel za ostalo notranjo ureditev.

Predsednik:  To niso bile samo spovedi in obhajila, tudi hujskajoče pridige so 
bile.

Jakob Mavec, kaplan (v nadaljevanju: Mavec): Da, spovedi, obhajila in litanije 
Srca Jezusovega. In nič več.

Predsednik:  So se drugod tudi pridige držale?
Mavec: Kot rečeno, pri nas v vojski tega ni bilo.
Predsednik:  Torej zanikate, da bi držali hujskajoče pridige?
Mavec:  Zanikam.
Predsednik:  S kakšno tendenco so se vodile te pridige pobožnosti?
Mavec:  Ponavljam: za notranjo potrebo posameznega vojaka, za njego-

vo dušo.

Ponarejanje zapisnikov 

Predsednik:  Takrat ste rekli v preiskavi, da je major Novak pred četo izjavil, da 
se je s partizani potrebno boriti in jih napadati, vi pa ste pripomni-
li: “Smatral sem to za potrebno, da se to vrši in sem soglašal.”

Malovrh:  Jaz nisem mogel zapisnika prebrati, zato o tem nič ne vem. Če bi 
ga bil prebral, bi prosil gospoda sodnika, da bi tisto stvar črtal.

Vir: ARS 1871 o delavskem gibanju in NOB, Kočevski proces, tehnična enota 20, arhivska 
enota 112; povzetki iz stenografskega zapisnika razprave proti Sterniši in drugim, dne 9. in 10. 
oktobra 1943.

V imenu Kristusovih ran

Kako objektivno in kako po vseh „splošnoveljavnih načelih procesualnega pra-
va“ je potekal proces, naj navedem samo en primer: Tonček Šinkar je bil ob-
tožen, da je moril partizane s temi besedami: „V imenu peterih Kristusovih ran, 
naj pogine partizan“ in je partizana zaklal. Seveda je za to bilo treba priče. In 
priča je prišla, neki kmet iz Šentjerneja. Sodnik mu pravi: „No, tovariš, ti gotovo 
poznaš morilca Šinkarja.“ „Seveda ga poznam. Celo v mraku ali ponoči bi ga 
spoznal, kaj šele pri vseh teh lučeh.“ „Pa ga pokaži.“ Malo okajeni kmet gre po-
časi ob vrsti obsojencev in pokaže Mavca. „Tale je.“ Dvorana je utihnila. Sodnik 
je bil v zadregi in pravi: „Morda te luči motijo, še enkrat jih dobro poglej.“ Kmet 
zopet gre proti drugemu koncu vrste in pokaže Malovrha. Predsednik sodišča 
je bil ves nervozen, enostavno vstane, gre pred vrsto obtožencev, pokaže Šin-
karja in reče: „Ali ni tale?“ „Prav imaš, tovariš sodnik, tale bo,“ je rekel kmet. 
In Tonček je bil obsojen na smrt „po splošnoveljavnih načelih procesualnega 
prava“ komunistične partije.

(Ivan Lavrih: V primežu revolucije, str. 69.)
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Nedvoumna kolaboracija

In zgodilo se je, da je bil ena glavnih obremenilnih prič proti obtoženim na ko-
čevskem procesu neki italijanski policist. Pomislite – naša takratna „oblast“ je 
poslušala, verjela in z vsem spoštovanjem prisluhnila in upoštevala pričanje so-
vražnega tujca, ki je dve leti in pol povzročal našemu narodu ogromno gorja 
– tudi zločine. (Obstaja morda še kak dvom o kolaboraciji med slovenskimi 
partizani in italijanskimi vojaki?!)

(Inž. Davorin Žitnik: Resnica nas bo osvobodila, Demokracija, 27. 9. 2001.)

POROČILO BRANILCEV

Za resnico nikogar ne skrbi,
le po smrti vse preveč diši.

(Vid Ambrožič)

Za zagovornike na zgodovinskem kočevskem procesu prve dni oktobra 1943 
nas je po uradni dolžnosti postavil Sodni oddelek Glavnega štaba NOV in POS. 
Imenovani sodni oddelek je izbral nas predvsem zato, ker smo bili strokovno 
usposobljeni, ker smo bili kot udeleženci NOB vojaške osebe, ker nismo bili 
udeleženi pri poprejšnjih preiskovalnih dejanjih in ker nismo bili prizadeti po 
razmerju do tožilca, sodnikov, prič in obtožencev.

Naši osebni podatki:

dr. Martin Briški, odvetniški pripravnik v Ljubljani, v NOV od 10. 9. 1943, za 
časa procesa zasliševalec pri področnem vojaškem sodišču v Kočevju;

Boris Kocijančič, zaposlen pri Državnem pravobranilstvu v Ljubljani z opra-
vljenim sodniškim izpitom, v NOV od 10. 9. 1943, za časa procesa inštruktor v 
sodnem oddelku Glavnega štaba NOV in POS;

dr. Branko Premrou, odvetnik v Kočevju, v NOV od 8. 9. 1943, za časa pro-
cesa zasliševalec pri področnem vojaškem sodišču v Ribnici.

Vsak od zagovornikov je prevzel obrambo sedmih obtožencev, in sicer:

dr. Martin Briški: Mladena Milovanoviča, Marjana Jermana, Rudolfa Marinči-
ča, Draga Tomažiča, Franca Murna, Viktorja Habiča in Marjana Bačnika;

Boris Kocijančič: Pavla Vošnerja, Franca Malovrha, Jakoba Mavca, Ivana Li-
sca, Marjana Končana, Jožeta Štepca in Gabrijela Capudra;

dr. Branko Premrou: Marjana Sterniša, Stanka Nota, Antona Šinkarja, Ljuba 
Konečnika, Franca Miheliča in Gabrijela Jesenovca.



101

Kazenski postopek je bil zoper obtožencev organiziran in izveden zaradi očitka 
narodnega izdajstva. Obtoženci so zagrešili narodno izdajstvo s tem, ker so z 
orožjem v roki nastopali zoper narodno osvobodilno gibanje, njegove organiza-
cije in pripadnike, ki so se na slovenskem ozemlju edini borili zoper okupatorja.

Trije branilci za 21 obtoženih. 
Vir: Muzej novejše zgodovine.

Vsem je lahko jasno, da očitanega kolektivnega zločina obtožencev v vojaških 
formacijah, ki so se borile proti NOV in POS, ni mogoče zagovarjati s pravni-
mi ali političnimi argumenti. Kakršnikoli uradi in organizacije, ki jih je ustanovil 
okupator, so ustanovljeni v nasprotju z mednarodnimi pravnimi pravili, zato se 
jih upošteva kot ilegalne organizacije. Delo v takih uradih in organizacijah po-
meni po veljavnih mednarodnih pravilih in po moralnih principih, sodelovanje 
z okupatorjem in izdajstvo. Tako stanje so spontano spoznali in odobrili tudi 
obsojenci: obžalovali so sodelovanje v sovražnih formacijah, opravičevali svojo 
zmoto in napačno politično vzgojo ter priznavali legalnost narodno osvobodilne-
mu gibanju. Prav tako obtoženci niso mogli zanikati, da so bili zajeti z orožjem v 
roki ob likvidacijah sovražnih postojank. Obramba je morala raziskati, ali so bili 
obtoženci pripadniki sovražnih vojaških formacij zavestno in hote, ali pa so bili 
zapeljani ali kako drugače prisiljeni v sodelovanje.

Vse je bilo usklajeno s pravnimi in demokratskimi načeli: Obtoženci so bili že 
predhodno večkrat zaslišani, pravočasno so prejeli obtožnice, imeli so možnost 
razgovora z branilci in lahko so dajali predloge sodišču, bodisi neposredno ali 
po branilcih. Na sami razpravi so lahko zastavljali dodatna vprašanja pričam in v 
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obrambnih govorih pojasnjevali svoja stališča in izražali svoja mnenja. Prav tako 
so tudi branilci imeli vse pravice, ki jih jim dajejo pravila kazenskega postopka: 
Postavljali so dodatna vprašanja pričam, zavzemali stališča in izražali mnenja o 
dokazih in tako storili vse, kar bi lahko bilo v pomoč iskanju materialne resnice 
in varovanje koristi njihovih klientov. Končno so obtožencem tudi omogočili na-
pisati prošnje za izredno pomilostitev.

Član Jugoslovanske vojske v domovini (JVvD) Ivan Stojan, ki je bil na začetku 
okupacije nekaj časa v partizanih, je na kočevskem procesu dejal: „Za mene 
je bil Mihailović pošten človek.“ Zaradi te izjave je bil na sodnem postopku 
obsojen na smrt in 13. oktobra 1943 ustreljen v Mozlju.
(Davorin Žitnik: Zbornik pričevanj 1941-45, Ljubljana 2001, str. 76.)

Ustanova obrambe je ves čas procesa varovala in uveljavljala upravičene ko-
risti obtožencev. Nudila jim strokovno pomoč kot jamstvo za pravilno upora-
bo materialnega in formalnega kazenskega prava. Svoje delo je izvajala resno, 
dosledno, vestno in neodvisno, saj smo se ves čas zavedali, da ima proces 
za narodnoosvobodilno borbo velik pomen. Kljub zahtevni obtožnici, ki je bre-
menila naše kliente (za izdajstvo in zločinstvo sledi najhujša kazen), je obramba 
delovala brez dirigiranja ali kakršnega koli vplivanja od strani sodišča ali zunaj 
njega. Ovirale so nas le takratne okoliščine, to je, vojno stanje in bližajoča se 
nemška ofenziva.

O doslednosti in zavzetosti našega dela govori dejstvo, da smo morali pregle-
dati ogromno obremenilnega gradiva, preučiti vse obtožnice, pogovoriti se z 
vsakim obtožencem posamično, tudi po večkrat. Ti razgovori z obtoženci so 
potekali v preiskovalnem zaporu v prostorih sodišča v kočevskem gradu. Zaradi 
varnosti članov obrambe in preprečitve morebitnega pobega je bil navzoč tudi 
stražar, ki je vedno stal pri vratih. Tako so bili razgovori nemoteni, sproščeni in 
mogoče se je bilo poglabljati v psihološke težave posameznikov. Obtoženci so 
resno in prizadevno izražali svoja stališča, svoja početja pa opravičevali oziro-
ma zmanjševali njihovo krivdo. Veliko jih je vse hude zločine zanikalo (Vošner, 
Šinkar, Lisac, Tomažič, Capuder, Habič). Za krivdo so priznali le njihovo pripad-
nost vojaški formaciji, da kot bivši oficirji branijo svojo domovino, nekateri pa 
so trdili, da so bili zapeljani, misleč, da gre za “redno jugoslovansko vojsko”, ki 
se je že ali se bo kmalu sporazumela s partizani in se bo skupaj z njimi borila 
zoper okupatorjem. Obtoženci so nas opozarjali na pomanjkljivosti v obtožbi in 
dokaznem gradivu, navajali so pojasnila in nove dokaze glede ocene dejstev, 
glede njihove krivde, navajali so olajševalne okolnosti, posebnosti objektivnih 
položajev in svoje subjektivne udeležbe. Vse so navajali in pojasnjevali odkrito 
in v nas branilce so imeli veliko zaupanje. Sami so razumeli, da udeležbe v vo-
jaški formaciji, ki je bila sovražna NOV in POS, ne morejo zanikati, niti opravičiti 
z nekimi političnimi razlogi. Zato so se sklicevali na razna opravičila, na zmoto, 
nevednost, zapeljanost, napačno oceno in podobno. Edini, ki je s cinično na-
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dutostjo odklanjal kakršno koli sodelovanje z branilci je bil Capuder, kateremu 
se ni zdelo vredno, da bi se sploh zagovarjal, in ki je tudi odklonil, da bi ga 
zagovarjal “komunist”. (To svoje stališče je Capuder spremenil šele na razpravi, 
kjer se je nekoliko omehčal.)

Glede na način, kako so se obtoženci zagovarjali in glede na pot, ki jih je pri-
vedla v sovražno vojaško formacijo, smo jih razdelil v tri skupine:

a) Oficirska skupina. Njihov zagovor je bil, da jih je v sovražno formacijo za-
vedla prisega bivši jugoslovanski vojski in prepričanje, da se bo borila proti oku-
patorjem in sodelovala z NOV in POS. Obtožba pa je vsebovala veliko število 
dokazov, da se je ta “vojska” borila izključno zoper NOV na strani sovražnika. 
Obtoženi M. Sterniša, ki je bil med vsemi obtoženci intelektualno najmočnejši in 
v svojih nastopih najspretnejši, je v obrambi uveljavljal tezo o zvestobi in pokor-
ščini kralju, toda hkrati je tudi priznal osebno sodelovanje s sovražnikom.

b) Duhovniška skupina. Ta skupina se je zagovarjala, da je opravljala le svoj 
duhovniški poklic in to po nalogu predpostavljenega škofa dr. Gregorja Rož-
mana, zanikala pa je oboroženo intervencijo. Na primer F. Malovrh je priznal 
in poudaril pomembnost organizacijsko, propagandno in strankarsko politično 
delo med belo in plavo gardo. Priznal je tudi protinarodni značaj in posledice 
tega delovanja. A. Šinkar pa se ni mogel otresti konkretnih zločinov, ki so kazali 
na njegovo pokvarjenost in sadizem.

Ostali obtoženci 1. so bili zgoraj omenjenim poslušni izvrševalci, ki so slepo 
in s primesjo lastne pokvarjenosti izvrševali vsa povelja vodij. Nekateri so sku-
šali svoje zločine spraviti v okvir “idealnih” nagibov (R. Marinčič s sokolstvom, 
D. Tomažič je želel sodelovati s partizani, V. Kien je želel sodelovati z Italijani, 
kjer bi kradel orožje za osvoboditev Primorske). G. Capuder pa je bil v skupini 
najbolj pokvarjen, ciničen, sadističen, asocialen in kriminalen tip. Sodelovanje 
v sovražnih formacijah mu je služilo sprostitvi njegovih najnižjih nagonov. R. Ma-
rinčič je bil prosluli konfident italijanske policije, I. Lisac je bil tipičen morilec, L. 
Konečnik surovež, J. Štepec in F. Mihelič sta bila sadista, morilca in klavca ...

Pri vseh obtožencih, razen pri Sterniši in Malovrhu, njihova osebna morala ni 
bila posebno visoka. Že v preiskavi, pa tudi na glavni obravnavi, so krivdo za 
individualne zločine prevračali drug na drugega in reševali sebe tako, da so 
obremenjevali soobtožence. J. Mavec se je čutil nekako rešenega in se je pre-
ostalim ironično in cinično smejal. Posredovati je moral njegov branilec Boris 
Kocijančič in ga opozoriti, da je tako obnašanje nedostojno in ni v skladu z 
resnostjo razprave in dela sodišča.

Tudi glavna obravnava je potekala z upoštevanjem vseh temeljnih načel sodob-
nega kazenskega postopka. Med poslušalci v dvorani so bili borci, aktivisti, 
navadni državljani, žrtve zločinov obtožencev ali njihovi svojci, stari in mladi, 
zbrani od vsepovsod, seveda iz osvobojenega ozemlja. Vsi so pokazali veliko 
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zanimanje in dostojen odnos do dogajanja na razpravi. Sodišče je ponudilo po-
sameznim obtožencem vse možnosti, da v kazenskem postopku navedejo vse, 
kar menijo, da je pomembno in koristno za njihovo obrambo. Poleg njihovih 
branilcev so lahko tudi sami postavljali vprašanja pričam, opozarjali na pomanj-
kljivosti in ocenjevali posamezne trditve prič. Obrambi je tako uspelo, da so bile 
nekatere navedbe prič ovržene kot neresnične ali pomanjkljive. Nekatere priče 
so govorile celo v korist obtožencem.

Branilci se nismo omejevali le na analizo dejstev, oceno dokazov in krivdo, mar-
več smo se poglabljali v vsakega obtoženca posebej: posegali smo v individual-
nost vsakega obtoženca, v njegovo preteklost, vzgojo, okolje in druge razmere 
iz katerih je posameznik izšel. Obramba je še posebej opozarjala na ne dovolj 
dognane in dokazane primere obdolžitev. Venomer smo iskali olajševalne okol-
nosti obdolžencev in tako skrbeli za pravilno, pošteno in pravično sodbo.

Kot branilci ocenjujemo kočevski proces takole: Kljub neposredni nevarno-
sti (nemške divizije so v času procesa že prestopile Kolpo) je proces potekal 
povsem normalno, po vseh pravilih kazenskega postopka, za vse sodelujoče 
strpno in dostojno ter z možnostjo, da se na njem ugotovi materialna resnica. 
Še posebej velike ugodnosti in možnosti so imeli obtoženci. Brez zadržkov so 
lahko navajali vse okolnosti, še posebej tiste, ki so razbremenile ali omilile njiho-
vo objektivno krivdo, to je, udeležbo v sovražni vojaški formaciji. Smeli so poja-
snjevati, zastavljati vprašanja pričam, dajati dokazne predloge. Svoje zagovore 
so smeli izvajati večkrat: na preiskovalnih zaslišanjih, ob začetku procesa, po 
govoru tožilca, po nastopu branilcev, in - celo dana jim je bila zadnja beseda! 
Vse je bilo strokovno in več kot demokratično.

Seveda, sodišče ni moglo zaslišati vseh prič, ki so jih omenjali obtoženci. 
Nekatere so bile v taboriščih, na begu oziroma neznano kje. Sodišču tako 
niso bile dosegljive. Kljub temu so bili izvedeni vsi dokazi in vsak dokaz je 
lahko pojasnjeval tako obtoženec kot branilec. Nihče od obtožencev ni bil 
pod fizičnim ali psihičnim pritiskom. Tako tožilec kot sodniki so bili do vsakega 
obtoženca enako objektivni, njihova vprašanja in pripombe pa človeško do-
stojne. V tistem času in v takih okoliščinah je to potrebno še posebej poudariti 
in spoštovati.

Prav tako je potrebno omeniti, da je bilo zadržanje publike ves čas dostojno, da 
ni prišlo do nobenih ekscesov, zmerjanja in pritiskov na sodišče. Razumljivo pa 
je, da se je občinstvo v dvorani ob zaslišanju nekaterih prič zgražalo, na primer, 
ko so te povedale, kako je Šinkar lastnoročno rezal vratove ujetim partizanom. 
Vendar to zgražanje ni motilo reda na razpravi. Edino na koncu procesa, ko je 
bila sodba že izrečena in ko so obsojence peljali iz dvorane, je prišlo ogorčenje 
publike do izraza. Vzklikali so in tako izražali srd in željo po pravični kazni. Šele 
ko jih je Kocijančič opozoril, da je sodišče že izreklo sodbo in da izražanje ču-
stev ni več potrebno, se je publika potolažila in umirila. 
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Nekaj, kar človeka res preseneča, je skrajno objektivno poslovanje naših so-
dišč. Ne le, da sodimo na podlagi skrajno obzirnih zasliševanj, temveč beleži-
mo vedno več primerov samoobtožbe in kesanja. Tako se nam dogaja, da se 
osumljenec mirno in skesano sam obtoži ter nam pripoveduje, kako je storil 
svoj zločin, kako je zvabil partizana v hišo, da mu bo dal jesti ter ga nato pobil 
s sekiro, kako je pokazal Italijanom hiše partizanov, kako je z Italijani spravljal 
ljudi v internacijo in pred puške, potem pa kradel in ropal prazne hiše … 
(Marko Vrhunec: Srečna mlada generacija, Zapisi za zgodovino 1941-1945, str. 85.) 

Obrambo in zagovore obtožencev pa ocenjujemo takole: Obtoženci so sprejeli 
razpravo zelo resno. Zavedali so se, da stojijo pred rednim sodiščem, ki sodi v 
imenu slovenskega naroda. Obtoženci so svojo udeležbo v sovražnih vojaških 
formacijah tudi iskreno obžalovali in priznali, da so s tem zakrivili očiten zločin. 
Priznali so tudi upravičenost sodbe, ki jih čaka. Naša obramba je bila usmerje-
na predvsem v prošnjo oziroma vplivati na sodišče, da izreče čim bolj milostno 
sodbo. Zavračali so vse očitane zločine, nihče (tudi Capuder ne) pa ni trdil, da 
je bila udeležba v sovražni formaciji zakonita, politično utemeljena in kakorkoli 
potrebna. S tem so obsojenci potrdili pravilno usmerjenost OF oziroma da po-
meni kočevski proces velika moralna afirmacija za OF.

Kot branilci lahko trdimo, da so bili tudi ostali postopki z obtoženci v preiskoval-
nih zaporih dostojni in humani. Nihče ni nad nikomur izvajal nasilje, nikogar se 
stražarji niso fizično dotaknili in nihče ni bil podvržen psihičnemu nasilju. Vsi so 
bili tudi dobro hranjeni, celo boljše kot borci NOV in POS. To smo lahko sami 
opazili ob priliki zasliševanj in to so izjavili tudi sami obtoženci.

Dr. Martin Briški
Boris Kocijančič
Dr. Branko Premrou

Ljubljana, dne (brez datuma). 

(Po nekaterih podatkih so svoje prispevke zagovorniki napisali šele 11. julija 1960. leta na Tominškovo prošnjo.)

Vir: ARS 1871, Kočevski proces, t.e. 21, a.e. 119.
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ZABLODE IN NOROSTI

Danes izgine ta, jutri drug za njim,
zakaj in kam - še vprašat se bojim.

(Vid Ambrožič)

Poročilo je očitno napisano za politične funkcionarje in še posebej za tisoč- 
letno zgodovino slovenske partije. V dolgem obdobju komunistične ere naj bi tudi 
strokovnjaki s področja pravosodja, seveda z opranimi možgani, pridno kimali, 
potrjevali in sprejemali vse zablode in norosti tvorcev komunistične ideologije. Na 
srečo se je tisočletna vladavina spremenila v polstoletno. To je bilo dovolj, da je 
partija izvedla svoj načrt, povzročila slovenskemu narodu ogromno gorja in opu-
stošila deželo. V tem času smo kot zmagovalci v drugi svetovni vojni na področju 
gospodarstva, znanosti in kulture zaostali za vsemi poraženci te iste vojne. 

Vrsta zablod in norosti, ki so skregane z vsako zdravo pametjo in človeškim so-
čutjem, kričeče opozarjajo na najbolj grobe kršitve človekovega dostojanstva in 
težijo po uničenju slovenskega naroda. Resničnost navedb naj potrdi le nekaj 
primerov iz poročila branilcev:

Obramba je izhajala iz predpostavke, da so obtoženci storili “narodno izdaj-
stvo”. Pravnih in dejanskih vprašanj, ki bi pomagala razčistiti, ali sodišče krši 
določbe kazenskega zakona, ni bilo. Nihče se ni vprašal, katera vprašanja ka-
zenskega zakona so bila kršena; zakaj so dejanja s katerimi obtožence prega-
njajo, kazniva dejanja; kateri kazenski zakon sodišče sploh uporablja; zakaj ni 
uporabilo kazenski zakon Kraljevine Jugoslavije, ki se je uvrščal med takratne 
moderne kazenske zakonike v Evropi? (Seveda ga komunisti niso upoštevali, 
ker je bil uperjen proti njim.) Torej temelj kazenskega sodstva ni bil Kazenski za-
konik Kraljevine Jugoslavije, temveč akt političnih strank, ki je skušal odpraviti 
pozitivno zakonodajo Kraljevine Jugoslavije ter jo nadomestiti z nelegalnimi in 
nelegitimnimi akti skupine strank okoli KPS.

Obtožnica je bila ujetnikom vročena 9. oktobra 1943 pozno popoldne. Zvečer 
istega dne pa se je že začela osrednja kazenska obravnava. Obtoženci so imeli 
za pripravo zagovora le nekaj ur časa. Poleg časovne stiske niso imeli pravice 
do pritožbe, proti sodbi so lahko le vložili prošnjo za milost – pomilostitev, in to 
ne na višje stopenjsko (instančno) sodišče, temveč na Izvršni odbor OF, ki mu 
je predsedoval Boris Kidrič. Milosti ni bilo, pa tudi ne pisnega odpravka sodbe. 
Ta jim je bila sporočena samo ustno. Pisni izdelek sodbe jim ni bil izročen, saj 
je bil sestavljen šele konec novembra 1943, ko so bili obsojenci že pobiti.

Člani obrambe so nekatera dejstva taktično preskočili. Opozarjali so obtožence 
na primerno disciplino in poslušnost, ob tem pa so “pozabili” na obnašanje par-
tizanov na poti od Grčaric in Turjaka do kočevskih sodnih zaporov. Seveda niso 
smeli omeniti različna mučenja ujetnikov, javna zasmehovanja in poniževanja od 
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Ujetniki so s podpisi potrdili sprejem obtožnice.
Vir: ARS 1871, Kočevski proces, t. e. 21.
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predaje naprej. Posebej hudo je bilo na poti od Riglerjeve gostilne v Dolenji vasi 
pa do Kočevja. Iz vrst partizanov so sestavili posebno skupino za linč, ki jim je 
bilo dovoljeno prav vse. V Kočevju so jih pričakali izbrani domačini, ki so med 
seboj tekmovali, kdo jih bo bolj prizadel in ponižal. O tem v sodnih zaporih in v 
kinodvorani branilci niso govorili.

Branilci obtožencev se niso poglabljali v iskanje vzrokov, zakaj so kmečki ljudje 
iz podeželja ustanavljali vaške straže, zakaj so šli k nasprotniku po orožje? Te 
resnice niso želeli slišati. Obsojenci so bili na stalnem udaru, poslušali so ne-
nehne očitke, da so kolaborirali z okupatorji. Vsaj tu bi jih lahko člani obrambe 
zaščitili in sodišču pojasnili, da so prijeli orožje od okupatorja izključno samo 
zaradi samoobrambe. (Tovrstno pojasnjevanje bi bilo odveč, ker je partija želela 
imeti čim več tako imenovanih belogardistov, da jih lahko čim več pobije.) Člani 
obrambe pa bi morali vsaj poznati mednarodno pravo in njihove ustrezne akte, 
v katerih so razčlenjene in prikazane dovoljene in nedovoljene kolaboracije. V 
tem primeru bi razumeli nujnost ukrepa vaških stražarjev. Sodeč na omenjene 
konvencije so to smeli in morali storiti, da so si tako ohranili življenje pred zlo-
namernimi komunisti. Haaško in pozneje Ženevsko konvencijo bi partizanski 
doktorji prava morali znati na pamet. Pa je niso znali, ker je niso smeli znati.

Kočevska sodba, ki je bila napisana šele po eksekuciji obsojenih ne navaja 
nobenega procesnega predpisa, po katerem je bilo izvedeno sojenje, niti no-
benega kazenskega zakona, po katerem je sodišče ugotovilo kaznivo dejanje in 
izreklo kazen. Predsednik tega sodišča se je leta 1963 celo pohvalil, da je bila 
šele v kočevski sodbi prvič podana jasna definicija pojmov narodnega izdajstva 
in narodno izdajalske organizacije in opredeljena kazenska odgovornost za pri-
padanje taki organizaciji. Sodišče je torej postopalo in sodilo po revolucionar-
nem pravu, po načelih revolucionarne zakonitosti. Sodišče je moralo soditi po 
trenutni politični potrebi, po politični liniji, ki jo je določalo komunistično vodstvo 
revolucije in po ostrini, ki jo je določala tajna VOS.

(Vida Svetek-Habič: Zahteva za varstvo zakonitosti, Ljubljana, 16. 12. 2003; citirani prispevki: 
Tone Ferenc, Stane Štrbenk, France Bučar, Davorin Žitnik, Boris Kravanja.) 

MAŠA SREDI ZAPORA

Ti, le ti me boš razumel,
saj tudi sam si trpel...

(Toni Vovko)

Med pripravami na glavni proces, ki naj bi bil v kočevski kinodvorani, je življenje 
preostalih zapornikov na različnih lokacijah teklo naprej. Zaporniki v dijaškem 
domu smo si znali izboriti svoje mašne obrede.
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Priprava na petkovo mašo ni bila agitacija, ampak prošnja, naj nam prinese-
jo hostije in potrebno mašno vino. Po dolgem moledovanju je komandir stra-
že (konjski hlapec) vendarle spregovoril: “Grem jaz iskat, vendar bom vašega  
Bogca sam pojedel.” Pozneje smo vendarle dobili, kar smo potrebovali.

Viktor Turk

Opravil je največ mašnih obredov v koče-
vskih zaporih. Bil je ubit in razmesarjen v 
Bavdljah nad Grčaricami.
Vir: Dr. Tone Ferenc: Dies irae, str. 447.

Prišel je prvi petek. Med mašo, ki jo je 
imel gospod Turk, sva midva z gospo-
dom Tomazinom spovedovala vsak v 
enem kotu sobe. Gospod Turk je imel 
kratek nagovor.

V kočevskih zaporih je poročevalska 
oziroma vohunska služba delovala 
brezhibno. Tako je tudi pridiga gospo-
da Turka prišla zaporniški komandi na 
uho. V popoldanskem času istega dne 
je prišel v našo sobo komandant mesta 
in nam dejal: “Pa še eno reč imamo, to-
variši! Tudi to moramo urediti. Danes je 
bila tu pridiga. Mi smo vam šli na roke in 
vam dali pravico za maševanje. Toda vi 
ste to pravico zlorabili. Ljudje, ki nam že 
prej niso dali miru, še tu v zaporu politi-
ko uganjajo.” Oglasil se je gospod Turk: 
“Res sem govoril, toda nič takega. To ni 
bilo nobeno politično hujskanje. Sicer 
pa ni bilo nikoli rečeno, da se ne sme 
pridigati. Kar ni bilo prepovedano, smo 
mislili, da je dovoljeno. Zato sem ver-
nikom v tolažbo povedal nekaj besed. Ni bilo politike, ampak izključno verske 
reči.” Komandant ga je zavrnil: “Nisi imel dovoljenja in konec! Še vedno hujskaš 
ljudi. Stražarji, odnesite oltar! Vi si pa tole zapomnite: Bizanc ima povsod svoja 
ušesa; vse stene slišijo!”

Žalostno smo gledali za stražarji, ki so brez srca pograbili in odnesli oltar, plašč, 
prt, kelih, hostije, križ ter mašno vino in drugo. Zvečer, ko se je komandant 
oglasil pri nas, sem mu rekel: “Gospod komandant, prosim vas, vrnite nam ol-
tar.” Odgovoril je: “Zdaj je, kar je. Kar sem rekel, sem rekel. Človek ne sme biti 
popustljiv, sicer nikamor ne pride!”

Ta dan je bilo razdeljenih 72 svetih obhajil. Za nekatere je bila takrat zadnja 
spoved in zadnje sveto obhajilo.

Vir: Slovenski dom, 28. oktober 1944, str. 5; Boris Femc: Poslednji dnevi v kočevskih ječah.
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Priznanje, da so hodili po izdajalski poti in trditev, da živijo v svobodni Sloveniji, kaže na to, da 
so bili v tako izpoved prisiljeni in izrabljeni v komunistične propagandne namene.
Vir: ARS 1871, Kočevski proces, t. e. 21, a. e. 271.
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PISMO DUHOVNIKOV

V soboto 2. oktobra 1943 je pet duhovnikov in 20 bogoslovcev napisalo pi-
smo Izvršnemu odboru OF: “Že 14 dni smo v kočevskih zaporih. Nekateri so 
zaradi nezadostne hrane in nezdravih prostorov že zboleli. Naj vas spomnimo, 
da smo takoj ob prihodu v zapor podpisali izjavo, v kateri se z vso iskrenostjo 
zavezujemo, da se bomo v bodoče popolnoma lojalno zadržali do OF in vsega 
njenega dela. Poleg tega nam je v isti izjavi zagotovljeno, da nam OF v dokaz, 
da ni protiverska in brezbožna organizacija, daje priliko in možnost, da kot du-
hovniki še naprej vršimo svoja verska opravila in službo na slovenskem. Ako IO 
OF kljub dani gornji izjavi smatra za potrebno imeti nas pod kontrolo, prosimo, 
da nas vse premestite v Stiški samostan, kjer se bomo zadržali le znotraj samo-
stanskih zidov ter nam bo dana možnost izvrševati svoje duhovniške dolžnosti. 
Zagotavljamo Vam, da bo ta ukrep silno pomirjevalno vplival na ljudstvo in tako 
v prvi vrsti koristil narodni stvari in ciljem OF in NOV, ker bo ljudstvo videlo, da 
so nameni OF iskreni in pošteni.”1

 1 ARS II., GŠS, f. 6, kočevski proces; Tone Ferenc: Dies irae, str. 453.

PISMO ŠKOFU ROŽMANU

V arhivu je ohranjeno pismo, ki ga je nekdo napisal lastnoročno, podpisali so 
ga duhovniki in bogoslovci ter naslovili na ljubljanskega škofa dr. Gregorija Rož-
mana: “Prevzvišeni gospod škof! Oglašamo se vam iz partizanskega ujetništva. 
To priliko izkoriščamo z namenom, da Vas naprosimo za posredovanje v imenu 
sprave oziroma pomiritve slovenskega naroda. Prvi cilj in želja vseh navadnih 
Slovencev je osvoboditev slovenskega naroda v okviru Jugoslavije. Prepričali 
smo se v razgovorih z organi OF, da ima enak cilj tudi OF in NOV. Prosimo Vas, 
da storite vse, kar je v Vaši moči, da se za vsako ceno prepreči kakršno koli 
sodelovanje z Nemci in da se takoj preneha vsak odpor proti NOV, ki vodi v pre-
livanje bratske krvi. Ugotavljamo, da bi sodelovanje z Nemci povzročilo veliko 
škode slovenskemu narodu, ker Nemci pač zasledujejo samo svoje koristi in 
uničenje našega naroda, kar najbolje dosegajo z netenjem državljanske vojne. 
Soglašanje s takim sodelovanjem, četudi bi bilo to samo navidezno, s strani ne-
katerih krogov pa bi imelo tudi težke posledice za ugled Cerkve na slovenskem. 
Zato je bolje, da vzamemo nase tudi posledice preganjanja, ki bi ga utegnili 
utrpeti od strani okupatorja.”

Na koncu pisma prosijo škofa, naj s posredovanjem pohiti, ker bi odlašanje 
imelo za posledico “še večjo poostritev notranjega spora v narodu.” Pripisali so 
še, da pišejo pismo na lastno pobudo, brez kakršnega koli vpliva.

Kaže, da pismo ni prišlo do naslovnika, ostalo je v arhivu Izvršnega odbora OF.1
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CK VOS je 6. 10. 1943 izdal odlok, da dva duhovnika in 19 bogoslovcev in-
ternirajo v samostan Stična. Nekega oktobrskega dne so jih res odpeljali iz 
Kočevja v Stično. Potem, ko je v Stično prišla nemška vojska, so se preselili v 
Ljubljano in nadaljevali študij teologije. Vojno jih je večina preživela.

 1  ARS-II., GŠS, f. 6, kočevski proces, nedatirano.

KOCBEKOV KOMENTAR

O izjavi duhovnikov in bogoslovcev je 
Edvard Kocbek zapisal v svoj dnevnik: 
“Na Turjaku ujeti in zatem oproščeni 
duhovniki in bogoslovci so podpisali iz-
javo,1 v kateri so izrazili obžalovanje nad 
svojim ravnanjem. To so storili takoj in 
brez obotavljanja. Nobeden med njimi 
se ni uprl in nobeden med njimi ni poka-
zal niti najmanjšega ugovora besedilu. 
To me je presenetilo in tiho potrlo; To-
variše, ki so imeli neposredno opraviti 
z njimi, pa je vrglo v stud in zaničeva- 
nje ...” Potem je nadaljeval: „Fej, farize-
ji! Ali so to sploh še kristjani? Evange-
lij vržejo od sebe in hujskajo na tisoče 
mladih ljudi za bratomorni boj, ko pa 
sramotno propadejo, se hočejo meni 
nič tebi nič raziti kakor po ponesreče-
nem taroku. Ne verujejo v svojo stvar, 
zato so strahopetneži! Niti za globok 
antikomunizem ne gre pri njih, ampak 

Edvard Kocbek 
Vir: Biografija Edvarda Kcbeka 1904-2004, str. 99

za površno avanturo klerikalne samopašnosti. Vajeni so komandirati, ko pa jih 
dobiš v precep, ti hočejo roko poljubiti! Kmalu bodo začeli govoriti, da je tudi 
naša oblast od Boga! Fej! … Zdaj bi se morala oglasiti cerkvena hierarhija in 
rešiti, kar se rešiti da. Prvo, kar bi morala storiti, je to, da bi takšnem krivcem 
prepovedala opravljati božjo službo in podeljevati zakramente. Potem bi morala 
zavzeti do okupatorja jasno krščansko in patriotično stališče. Vendar se to ne 
bo zgodilo.“2 

 1  Izjavo podpisali 23. 9. 1943.

 2  Edvard Kocbek : Listina, 24. 9. 1943, str. 314-315.
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PRIDIGA V POSEBNI SOBI

Nekega dne je obiskal ujetnike v koče-
vskih zaporih verski referent v glavnem 
štabu NOV in POS tovariš dr. Metod 
Mikuž. Vse duhovnike in bogoslovce 
je poklical v posebno sobo in jim držal 
dolgo pridigo. Ugotovil je, da je silno 
žalosten, ko jih gleda pred seboj, še 
bolj pa ko bo stal pred njim ljubljanski 
škof, narodni izdajalec. Ponašal se je s 
tem, da mu je edina opora pri njegovem 
delu v KPS Kidričeva žena, ki je ves čas 
z njim. Ugotovil je, da je vsa slovenska 
duhovščina, razen njega, izdala in za-
vrgla svoj narod, zato so oni odgovorni 
za vso nesrečo, ki je prišla nad narod. 
Nagovarjal jih je, naj vendar enkrat spo-
znajo svojo zapeljanost in tudi oni sto-
pijo v partizanske vrste, da bodo tako 
vsaj nekoliko koristili svojemu narodu 
s svojim duhovniškim poklicem. Za pri-
mer „pametnega“ duhovnika je pokazal 
na spreobrnjenca Toneta Polda in ga 
po končani pridigi odpeljal s seboj.1

Prof. dr. Metod Mikuž v poznejših letih
Vir: Enciklopedija Slovenije št. 7, str. 140

V časopisu Slovenski dom je govor Mikuža ujetim duhovnikom natančneje opi-
san. Na koncu pogovora je verski referent Mikuž med drugim dejal: „Mnogo 
vam očitajo in narod vas bo sodil.“ Ko so mu duhovniki odgovorili, da so pripra-
vljeni stopiti pred narod, je partizanski duhovnik dejal: „Zdaj še ne!“2

 1  Dr. Tone Ferenc: Dies irae, str. 449.

 2  Slovenski dom, 27. november 1943, št. 250, str. 3.

RAZLOGI ZA IZREK SODBE

Joj, moj Bog, sem res tako grešil?

(France Balantič)

Temeljni razlogi obtožbe slonijo na tem, da so obtoženci aktivno sodelovali pri 
narodno-izdajalskih političnih organizacijah in vojaških formacijah. Da je bilo 
njihovo delovanje izdajalsko, govorijo njihove povezave z okupatorji. Že jeseni 
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1942 je bilo njihovo vrhovno vojaško vodstvo v rokah italijanskega armadnega 
poveljstva. Nižja poveljniška mesta so bila v rokah Slovencev, ki so bili podreje-
ni vrhovnemu poveljniku italijanske vojske. Kontrolo nad delovanjem nižjih po-
veljnikov te milice pa so izvajali italijanski zvezni oficirji. Tudi politično vodstvo in 
nadzor nad politično vzgojo moštva MVAC je bilo v glavnem v rokah Slovencev. 
To vodstvo je tvorila klika raznih kompromitiranih vidnejših oseb iz vrhov slo-
venskega dela bivših protiljudskih strank JRZ in JNS. Ti “politični voditelji” so 
ustanovili svoje “prostovoljne” vojaške formacije: “Slovensko legijo”, “Narodno 
legijo” in “Sokolsko legijo”. Vse te vojaške formacije so imele skupno vojaško 
vodstvo, na čelu katerega je stal major Karel Novak, kot pooblaščenec Draže 
Mihailovića za Slovenijo. 

Največ kadra za ekipe MVAC je prihajalo iz vaških straž, ki so bile ustanovlje-
ne ob koncu znane italijanske ofenzive proti partizanom leta 1942. Te “vaške 
straže” so nastale deloma pod pritiskom Italijanov, večji del pa po iniciativi lju-
bljanskega vodstva ob sodelovanju lokalnih eksponentov: župnikov, županov, 
občinskih tajnikov in drugih domačih priganjačev. 

Član sodnega zbora Bojan Polak-Stjenka, pozneje generalmajor JLA, poveljnik divizije Knoj-a 
in prvi poveljnik TO Slovenije. Na desni Jože Klanjšček.
Vir: Muzej novejše zgodovine Slovenije.



115

Po vsem navedenem dokaznem gradivu je ugotovljeno tesno sodelovanje “slo-
venskih voditeljev” z okupatorjem. Prikrito sodelovanje se je kazalo z naslednjimi 
dejstvi: zahrbtno izročanje okupatorju podatke o našem stanju in ljudeh, anoni-
mna ovaduštva, hujskanje proti OF z ustno in pisno lažno propagando skrivajoč 
pod patriotičnimi gesli, izvajanja reakcionarnih ciljev, pri čemer se niso ustrašili 
niti zlorabe vere in cerkvenih dogem. Podtalno rovarjenje in hujskanje so izvajali 
po prižnicah in v spovednicah. Vse to je sejalo nezaupanje do narodno-osvo-
bodilnega gibanja ter podžigalo narodno nezavedne in moralno pokvarjene po-
sameznike k nadaljnjemu izdajalskemu ovajanju. To so bili časi, ko je okupator 
po seznamih protiljudskih izdajalcev vlačil ljudi iz naših domov v svoje kasarne 
in tam odločal, kdo bo odšel v internacijo in kdo bo ustreljen kot talec. Poleg 
izdajstva ljudi, so člani “vaških straž”, v okviru MVAC, poskrbeli za najhujši teror 
nad domačim prebivalstvom: požigi posameznih domov in celih vasi, nasilne 
zaplembe, kraje živine, orodja, pohištva, pretepanja, zverinska mučenja, posil-
stva žena in deklet, množični umori, streljanje talcev ... Istočasno so te “vaške 
straže”, skupaj z Italijani, nastopale v vojaških operacijah proti partizanom. 

V mestih, zlasti v Ljubljani, so izvajali ovadbe za aretacije na podlagi množičnih 
seznamov, pa tudi v domačem časopisju (Slovenski dom, Slovenec). Skoraj ni 
bilo noči, v kateri ne bi bilo na desetine in stotine aretiranih. Vsi zapori in kasar-
ne so bile tako natlačene, da so morali uporabljati celo šole (Srednja tehnična 
šola v Ljubljani). Priporniki v zaporih so bili izpostavljeni nečloveškim mukam in 
trpljenju; ležati so morali na golih tleh ali celo stati v zatohlih in mračnih prostorih. 
Higienske razmere so bile obupne (uši, bolhe, stenice in druge golazni); hrana 
nezadostna, nezačinjena, nesnažna in neokusno pripravljena. Topla hrana je 
bila le enkrat na dan; zdravniška pomoč pa je bila bolj na papirju. Branje knjig in 
časopisov je bilo prepovedano. Šikaniranja in sramotenja, zlasti žensk, so bila 
na dnevnem redu. Zasliševanja so izvajali z uporabo strahotnih mučilnih metod: 
zasliševanja v nočnih urah, s pretepanjem, šibanjem, brcanjem, grožnjami z 
ustrelitvijo, z električnimi aparati, z zbadanjem z iglo pod nohti in na drugih ob-
čutljivih delih telesa, z obešanjem uteži na moške spolne organe, z natezanjem 
členkov, s slačenjem žensk do golega, s posiljevanjem deklet in žena (celo 
pred očmi lastne matere), z žganjem z gorečimi predmeti po raznih delih telesa, 
predvsem spolne organe žensk in moških. Skratka, uporabljali so vse oblike 
mučenja, ki se jih je lahko človeška hudoba in hudobija lahko izmislila. 

Drug pojav zločinskega preganjanja naših borbenih in poštenih ljudi je masovno 
streljanje talcev s pomočjo domačih ovaduhov. Značilen primer njihovega so-
delovanja z okupatorji so znane božične racije leta 1942 v Ljubljani. Slovenski 
belogardisti so skupaj z italijanskimi vojaki in policisti vdirali v slovenske domove 
ter na nasilen in najokrutnejši način odvajali zavedne Slovence v zapore Belgij-
ske vojašnice. Postopanje s priprtimi je bilo v mnogih primerih hujše, kakor v 
italijanskih zaporih. Med zasliševanjem so pripornike pretepali z jermeni, grozili 
s pištolo (nastavljeno tudi v usta) in uporabljali vrsto drugih mučilnih metod. 
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Prošnje za stranišče so belogardistični stražarji zavračali, zato so bile razmere v 
zaporu več kot neznosne. Nekateri ljudje so ponoreli, drugi so si rezali žile in se 
rešili muk s samomori. Januarja 1943 so zapore prevzeli italijanski karabinjerji. 
Takrat so se razmere v Belgijski vojašnici in drugih zaporih občutno izboljšale. 

Vsi napredni in domoljubni ljudje smo se spraševali, kaj je te ljudi vodilo in pripe-
ljalo do tega, da so se podali na izdajalsko pot? Večina pojasnjuje in opravičuje 
svoje izdajalsko početje z razlago, da se borijo proti komunizmu. Pravijo, da je 
Osvobodilna fronta zgolj komunistična tvorba in kot taka sovražna veri in cer-
kvi. To pričevanje pa je očitno zlagano, saj ne more nihče zanikati dejstva, da 
vodi OF aktivno borbo proti okupatorjem in ne proti veri in cerkvi. V programu 
OF je svoboda vere izrecno zajamčena. V OF sodelujejo tudi vodilni možje iz 
katoliškega tabora (dr. Stanovnik, dr. Brecelj, prof. Kocbek ...) Široke množice 
vernega katoliškega ljudstva zvesto sodelujejo v osvobodilni borbi pod okriljem 
OF. Na osvobojenih ozemljih se ni nikoli zgodilo kaj takega, kar bi škodilo veri 
in cerkvi. Duhovščina je vedno in povsod neovirano opravljala svoje verske in 
cerkvene funkcije. Nikjer nismo branili ljudstvu, da ne bi moglo javno ali kako 
drugače zadostiti svojim verskim pravicam in dolžnostim. Preganjali smo le ono 
duhovščino, ki je zlorabljala vero in cerkev za svoja izdajalska početja. 

Res je, da v OF sodeluje tudi komunistična stranka, toda zgodovinska resnica 
je, da komunistična stranka dosledno deluje pri izvedbi programa OF, to je, da 
na račun velikega trpljenja in izgube svoje lastne krvi osvobaja slovenski na-
rod. Povsem druge cilje pa ima izdajalska koalicija bivših strank JNS in JRZ ter 
vodilni člani reakcionarnega krila Sokola. To so vodilni pripadniki protiljudskih 
režimov, ki so nad dvajset let, s svojo lažno demokratično strankarsko politiko, 
varali jugoslovanske narode in široke ljudske množice s puhlimi nacionalnimi 
in verskimi gesli in obljubami ter črpali vso svojo moč iz politične zaostalosti 
in nezavednosti ljudstva. Že takrat so uporabljali podobna lažna gesla, kakor 
sedaj za časa okupacije. Njihova kričava propaganda (borba proti komunizmu) 
je le velika laž in krinka, da prekrijejo svoja izdajalska početja pred slovenskimi 
ljudskimi množicami in svetovno javnostjo. Ker svoja izdajalska početja izvajajo 
izključno iz osebnih in strankarskih motivov, se jih je opravičeno oprijel naziv 
“bela garda”, kot znak njihovega protinarodnega in protidemokratičnega obe-
ležja.

Vse večji uspehi zaveznikov (ruske zmage in zmagovito prodiranje Angležev in 
Američanov) so povzročali domačim izdajalcem velike zadrege. Da bi se izvili iz 
težav, so izbrali drugo taktiko sodelovanja z okupatorjem: poleg razpadajočih 
belogardističnih MVAC oddelkov so organizirali na terenu ilegalne oddelke če-
tnikov, ki so se izdajali za oddelke redne jugoslovanske vojske. V to vojsko so 
vabili in pozivali predvsem aktivne oficirje bivše jugoslovanske vojske. Poudarjali 
so, da je njihov cilj borba proti okupatorju ter odločno zanikali vsake stike z belo 
gardo. Zatrjevali so, da je med njimi in partizani sklenjen sporazum za skupno 
borbo proti okupatorju ter na ta način izvabili v svoje vrste nekaj stotin naivnih 
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in politično nezrelih mladih ljudi. Javnost so seznanjali, da zasledujejo idealne 
narodne cilje ter da so povsem nekaj drugega kakor kompromitirana izdajalska 
bela garda. Pozneje pa se je izkazalo, da gre za eno in isto tvorbo v drugačni 
obliki ter pod drugačnim naslovom, zato se je tej “novi vojski” oprijel naziv “plava 
garda”. Istovetnost obeh gard potrjuje dejstvo, da so bili voditelji plavih hkrati 
tudi voditelji belih. Poleg majorja Novaka, so organizirali plavo gardo še aktivni 
oficirji Koprivica, Kranjc, Debeljak, Sterniša in Vošner, ki so hkrati imeli vodil-
no vlogo tudi pri beli gardi. Navsezadnje so četniki (plavogardisti) imeli stike 
tudi z italijanskimi formacijami MVAC in s predstavniki “vaških straž”. (Italijani 
so najprej v Grčarice pripeljali četnike nato še orožje, ga na cesti med Ribnico 
in Grčaricami razložili, od tam pa ga na kmečkih vozovih pripeljali v Grčarice.)  
Četniške tolpe so se neovirano gibale med italijanskimi postojankami, sprejema-
le obiske italijanskih oficirjev, se z njimi posvetovale, določale svobodne cone za 
prosto gibanje plavogardističnih oddelkov ter načrtovale razne skupne akcije.

Tipičen primer bojevanja in zavajanja je bil “Štajerski bataljon”. Ta oborožena tol-
pa se je pojavila na začetku pomladi 1942 pri Devici Mariji v Polju. V začetni ekipi 
je bilo 17 mož, večji del beguncev iz Štajerske. V javnosti se je tolpa kazala kot 
partizanski odred, ki se bori proti okupatorjem, v resnici pa je gojila sovražno sta-
lišče proti Osvobodilni fronti. Sistematično je napadala napredne in osvobodilne 
sile ter morila ujete partizane. Potem se je iznenada ta dvolični “odred” oziroma 
“bataljon”, ki naj bi bil sestavljen iz članov redne jugoslovanske vojske, prelevil 

Član sodnega zbora Andrej Cetinski-Lev, pozneje generalmajor JLA, narodni heroj, poveljnik vo-
jaškega okrožja Ljubljana in pomočnik poveljnika 9. armade. Na desni je Vincenc Janko-Harko.
Vir: Muzej novejše zgodovine Slovenije.
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v pravoverno belo gardo pod novim imenom “Legija smrti”. Pripadniki te legije 
so nosili na glavah četniške kučme z označeno mrtvaško glavo in prekrižanimi 
kostmi. Začelo se je obdobje odkritega belogardizma, po juliju 1943 pa obdobje 
druge “ilegale”, ki je z novimi četniškimi odredi doživela svoj konec po kapitulaciji 
Italije v Grčaricah. Te izdajalske klike so za vsako ceno in z vsemi sredstvi zatirali 
gibanje Osvobodilne fronte, hkrati pa podpirale okupatorsko oblast in njene cilje. 
Ves čas so se povezovale z Lahi, ko teh ni bilo več, pa z Nemci.

Krivda za izdajalska početja pa ne leži le na ramenih domačih zločincev, krivci 
se nahajajo tudi v jugoslovanski vladi v Londonu. Londonska vlada je ves čas 
nagovarjala, naj se z odporom proti okupatorju počaka; zagovarjala je tezo, da 
bo rešitev prišla le od zahoda; povišala je polkovnika Draža Mihailovića v gene-
rala, ga imenovala za svojega vojnega ministra in ga prikazovala kot narodnega 
junaka. Tajne direktive so prihajale tako iz Londona kot Kaira. Jugoslovanska 
emigrantska vlada je s svojim eksponentom ministrom Mihailovićem bila pre-
pričana, da je največji sovražnik naše domovine osvobodilno gibanje OF in ne 
okupatorji. General Mihailović je svojim podrejenim v Slovenijo poslal brzojav-
ko, da morajo z vsemi sredstvi uničevati oziroma odstranjevati komunizem, ki je 
glavni sovražnik Jugoslavije.

Ugotovljeno je, da so vse vojaške organizacije in politične formacije v katerih 
so sodelovali in katerim so pripadali današnji obtoženci, narodno izdajalske in 
zločinske tvorbe. S tem je njihova objektivna in subjektivna krivda dokazana.
Vir: ARS 1851, GŠ NOV in POS, t. e. 5-27

Tudi področna vojaška sodišča so izrekala podobne utemeljitve pri izrekih sodb.

Vir: dr. Tone Ferenc Dies irae, str. 480
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S O D B A

v imenu slovenske narodne oblasti

Ta čas krvavo sodbo piše,
usoda me s površja zemlje briše.

(Karel Starc)

Izredno vojaško sodišče Narodno osvobodilne vojske in Partizanskih odredov 
Slovenije je

r a z s o d i l o:

Obtoženci: 

Sterniša Marjan, Vošner Pavel, Milovanović Mladen, Not Stanko, Šinkar Anton, 
Malovrh Franc, Mavec Jakob, Marinčič Rudolf, Lisac Ivan, Konečnik Ljubomir, 
Tomažič Drago, Kien Vladimir, Štepec Jože, Murn Franc, Mihelič Franc, Capu-
der Gabrijel, Habič Viktor, Jerman marjan in Bačnik Marjan

s o k r i v i

I.

ker so v času okupacije Slovenije pripadali narodno-izdajalskim političnim or-
ganizacijam in njihovim vojaškim formacijam, bili organizirani in podpirani od 
okupacijske oblasti z namenom prevzeti oblast na slovenskem ozemlju in se 
hkrati borili proti OF slovenskega naroda in Narodno osvobodilni vojski in Par-
tizanskim odredom Slovenije kot edinim borcem za osvoboditev slovenskega 
naroda, in

II.

ker so kot pripadniki zgoraj navedenih organizacij in formacij izvršili naslednja 
dejanja:

Sterniša Marjan

a)  Od junija 1942 do marca 1943 je bil vodja vohunske službe pri štabu ma-
jorja Karla Novaka; sodeloval je z italijanskimi vohuni in izdajalsko skupino 
“Stražarji”. Svojemu kurirju Ivanu Liscu je določal posebne naloge, med 
drugim zasledovanje aktivistki OF Lidijo Šentjurc in Hildo Novak.

b)  Sodeloval je pri belogardističnih MVAC božičnih racijah leta 1942 in nad-
zoroval aretacije narodno-zavednih Slovencev.

c) Sodeloval je v oboroženih četniških tolpah kot komandir čete in komandant 
bataljona.
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č)  Marca 1943 je šel z oboroženo tolpo četnikov na Primorsko zoper tamkaj-
šnje osvobodilno gibanje OF.

d)  Marca in aprila se je kot komandir oborožene četniške tolpe udeležil po-
hoda na Dolenjsko, na katerem so umorili več aktivistov OF, zlasti partiza-
nov.

e)  Kot šef obveščevalne službe štaba majorja Novaka je sestavljal sezname 
internirancev z namenom, da spravi iz internacije ljudi, ki bi bili pripravljeni 
sodelovati pri izdajalskem početju plave garde.

Vošner Pavel
a)  Od septembra 1942 do 10. 7. 1943 je bil komandir čete in komandant po-

sadke bele garde v Rovtah in v Št. Joštu. Vodil je več spopadov s partizani, 
večja na Vranjih Pečeh in v Dolomitih. Spopadov s partizani se je udeležil 
na strani Italijanov.

b)  Od 10. 6. 1943 naprej je bil pomočnik komandanta MVAC pri italijanskem 
armadnem poveljstvu generala Lubrana. 

c)  Na Korenu je pred belogardističnem zboru izjavil, da bodo “počistili parti-
zansko bando”.

č)  Od 28. 7. 1943 naprej je bil v četniški tolpi “komandant I. Bataljona”.

d)  Po nalogu majorja Novaka je vzdrževal zvezo med belo in plavo gardo.

e)  Marca 1943 je v Dolomitih ustrelil partizanko Liziko Jančar, s partizanskim 
imenom “Majda”.

Milovanović Mladen
a)  Opravljal je kurirsko službo med narodnima izdajalcema v italijanski službi 

Novakom in Sternišo.

b)  Bil je vključen v telesno gardo majorja Novaka in imel od MVAC-a dovolje-
nje za nošenje orožja in nočno gibanje.

c)  Od 26. 7. 1943 je bil pripadnik oborožene četniške tolpe v Iški vasi, Oto-
čcu, Ortneku in Grčaricah, kjer je izstrelil tri do šest nabojev proti pripadni-
kom NOV in POS.

Not Stanko
Od 20. 8. 1943 naprej je v oboroženi plavogardistični tolpi četnikov opravljal 
funkcijo glavnega intendanta.

Šinkar Anton
a)  Bil je organizator bele garde v Mirni Peči.

b)  Od 25. 5. 1942 do srede julija 1942 je bil pripadnik zločinske tolpe “Šta-
jerskega bataljona”. V tej in belogardistični tolpi je opravljal funkcijo Kurata. 
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Udeleževal se je banditskih pohodov in prisostvoval bratomorilskim likvida-
cijam.

c)  Med majem in julijem 1942 je pri Prečni sodeloval pri umoru štirih ranjenih 
partizanov.

č)  Dne 19. 7. 1942 je sodeloval pri umoru komandanta vaške zaščite za ob-
čino Mirna Peč Jožeta Šalija iz Okrljevca.

Od 6. 8. 1943 do zajetja v Grčaricah je pripadal oboroženi četniški tolpi oziro-
ma plavi gardi. 

Malovrh Franc

a)  Bil je član in organizator izdajalske “Slovenske legije, pridobival je ljudi za 
to legijo ter sodeloval v tej organizaciji z vodilnimi belogardisti.

b)  Opravljal je službo belogardističnega kurirja, vzdrževal zvezo s taborišči 
belogardističnih vaških straž ter nosil sporočila z dežele vodstvu bele gar-
de.

c)  Pri beli gardi je opravljal propagandno in informativno službo.

č)  V oboroženi četniški tolpi je bil kurat. S svojo navzočnostjo je tolpo moral-
no podpiral v njenem zločinskem in protinarodnem početju.

d)  Kot kurat se je udeležil pohoda po Dolenjski, kjer je bilo umorjenih več 
partizanov in drugih aktivistov OF. Zavzemal se je za stališča, da je potreb-
no manjše odrede partizanov napadati. Partizane so vabili k sebi tako, da 
so se kazali kot partizani. Kurat Malovrh je tolpo spremljal v civilni obleki in 
oborožen s pištolo.

Mavec Jakob

a)  Od 26. 9. 1942 do 6. 9. 1943 je kot katoliški duhovnik in kurat v belogar-
distični tolpi v Semiču dajal članom te tolpe moralno potuho.

b)  Udeleževal se je sestankov belogardističnih kuratov v Novem mestu, kjer 
so organizirali hujskaške cerkvene pobožnosti.

c)  Bil je organizator bele garde v topliški župniji, zagrizen hujskač proti parti-
zanom in OF. Pozival je ljudi k izdajanju partizanov karabinjerjem. 

Marinčič Rudolf

a)  Kot policijski konfident se je sestajal z italijanskimi agenti. Pod lažnim ime-
nom Bregar, je italijanski kvesturi izdal mnogo naših ljudi.

b)  V času od 27. 8. 1943 do zajetja v Grčaricah je bil pripadnik oborožene 
četniške tolpe.
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Lisac Ivano

a)  Bil je kurir soobtoženega Sterniša, mu pomagal pri njegovih ovaduških po-
slih in sodeloval pri preganjanju narodno-zavednih Slovencev. Od MVAC-a 
je imel dovoljenje za nošenje orožja in nočno gibanje.

b)  Sodeloval je pri božičnih racijah MVAC-a leta 1942 v Ljubljani, kjer je bil 
dežurni telefonist.

c)  Po nalogu soobtoženega Sterniše je zasledoval aktivistki OF Šentjurc Lidi-
jo in Novak Hildo.

č)  Udeležil se je pohoda oborožene četniške tolpe po Dolenjskem.

d)  Bil je pripadnik oborožene četniške tolpe na Otočcu, v Ortneku in Grčari-
cah, kjer je ustrelil pet nabojev partizanom.

Konečnik Ljubomir

a)  Od oktobra 1942 je bil v postojanki bele garde na Dolžu kot bataljonski 
pisar.

b)  Pri božičnih racijah leta 1942 v Ljubljani je sodeloval kot vojak in stražar.

c)  Sodeloval je z Italijani pri aretacijah pristašev slovenskega osvobodilnega 
gibanja.

č)  Dne 23. 12. 1942 je surovo ravnal z zdravnico dr. Germ Ružo.

d)  Od aprila do junija 1943 je bil zastopnik komandanta oborožene belogar-
distične postojanke v Starem trgu pri Ložu, od julija 1943 naprej pa pripa-
dnik oborožene četniške tolpe.

Končan Marjan

a)  Do konca marca 1942 je bil je bil aktivist in zaupnik Osvobodilne fronte, 
potem pa je iz osebnih koristi prestopil v belo gardo in v njej aktivno delo-
val.

b)  Organiziral je sestanke s kaplanom Križmanom zaradi utrditve in razširitve 
belogardističnega gibanja.

c)  Izvajal je kurirsko službo in bil vozač motocikla.

Tomažič Drago

a)  Od maja 1942 naprej je bil član oborožene tolpe “Štajerskega bataljona”, 
ki je nastopal pod lažnim imenom in pobijal poštene partizane.

b)  Po združitvi “Štajerskega bataljona” z Italijani, je postal komandir belogar-
distične tolpe v Dolžu, Semiču in Črnomlju.
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c)  Sodeloval je z narodnima izdajalcema majorjem Novakom in kapetanom 
Debeljakom.

č)  Kot vodja belogardistične tolpe se je skupaj z Italijani udeležil borbe proti 
partizanom.

d)  Dne 11. 8. 1943 je na Otočcu prestopil od oborožene belogardistične 
tolpe k oboroženi četniški tolpi in bil v njej aktiven do zajetja v Grčaricah.

e)  Konec maja 1943 je na Maverlenu odredil požig hiše Ivana Glušuča.

f)  Prav tam je ženi Antona Grahka dejal: “Kurba, prasica, kje imaš moža, ki je 
komandant pri partizanih?”

g)  Njegova belogardistična tolpa je umorila Franceta Tekavca. Ta umor je 
odobril z besedami: “Enega hudiča smo že dobili, imamo še tri, ki jih bomo 
tudi dobili.”

Kien Vladimir

a)  Po odredbi italijanskega armadnega poveljstva je bil od konca oktobra 
1942 član oborožene tolpe bele garde v Št. Joštu in se udeležil spopada 
s partizani na Korenu.

b)  Kot pripadnik MVAC je sodeloval pri božičnih racijah leta 1942 v Ljubljani. 
Z aretiranci je ravnal surovo. Našemu zdravniku dr. Breclju je dejal: “Vi ste 
pa baraba.”

c)  Konec leta 1942 je v zaporih belgijske vojašnice v Ljubljani služboval kot 
vodja skupine stražarjev. Tam je vodil tudi prisilno gimnastiko.

č)  Od 27. 4. 1943 je bil aktiven borec v oboroženih četniških tolpah.

d)  Italijanski kvesturi je izdajal (ovajal) naše ljudi, predvsem komisarju Ciminiju.

Štepec Jože

a)  Maja leta 1942 je pobegnil od partizanov in se priključil “štajerskemu bata-
ljonu”.

b) Sledil je prestop k oboroženim belogardističnim tolpam. Deloval je v Št. 
Joštu, Hrušici, Stopičah, Pleterjih in Št. Rupertu.

c) Na začetku leta 1943 je prešel k oboroženim četniškim tolpam in deloval 
na Otočcu, v Ortneku in Grčaricah. 

č)  V Stopičah je sodeloval pri likvidaciji dveh partizanov in dveh belogardis-
tov.

d)  V Št. Rupertu je opravljal službo italijanskega vohuna, vodil preiskave in 
izdajal pristaše osvobodilnega gibanja. 
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e)  V Škocjanu je ujel narodnega zaščitnika Jožeta Žana iz Mirne. Belogardi-
stične tolpe so ga nato ubile, Štepec pa si je prisvojil njegov daljnogled in 
njegovo pištolo. 

Murn Franc

a)  Od 10. 6. 1942 do 22. 7. 1943 je bil v oboroženi četniški in belogardi-
stični tolpi ter “Štajerskem bataljonu”. V tem času se je udeleževal vseh 
zločinskih pohodov imenovanih tolp.

b)  Bil je v tolpi, ki je zahrbtno umorila partizane Šmajdeka, Mihelčiča, Rožen-
bergerja, Granca in Zupančiča.

Mihelič Franc

a)  Od maja 1942 do septembra 1943 je bil aktiven borec in krvnik v oborože-
nih tolpah: “Štajerski bataljon”, “legija smrti” ter v drugih belo in plavogar-
dističnih tolpah.

b)  Vodil je izvidnico, ki je junija 1943 med Ržišjem in Vodenicami ubila štiri 
partizane.

c)  Pri Brezovici je zahrbtno zvabil k sebi dva partizana, zahteval od njiju legiti-
macijo in ju zadrževal toliko časa, da so prišli še drugi člani belogardistične 
tolpe. Prvega je s pištolo ubil, drugega pa odvedel v Brezovico, kjer so ga 
belogardisti pretepli in ubili.

č)  Nastopajoč kot partizan, s partizansko kapo, je na silo jemal ljudem naj-
boljšo hrano.

d)  Za nagrado za svoje izdajalsko in morilsko početje je prejel od Italijanov 
brzostrelno puško.

Capuder Gabrijel

a)  Od 15. 5. 1942 do poletja 1942 se je pod vodstvom izdajalca in krvnika 
Milana Kranjca s “Štajerskim bataljonom” udeležil pohoda čez Barje, Št. 
Jurij, Dobrepolje, Žužemberk in nazaj na Št. Jošt. Od tu naprej čez Prečno, 
Mirno in Čateža na Veselo Goro in potem proti Mokronogu in Krmelju.

b)  Kot aktiven član “Štajerskega bataljona” je sodeloval pri dveh spopadih s 
partizani (pri Prečni in Veseli Gori).

c)  Jeseni 1942 je bil komandant MVAC-a v Bizoviku. Po njegovem nalogu so 
tamkajšnjim ljudem:

–  ropali jedila, živino, perutnino in tako povzročili ljudem okrog milijon lir 
škode,

–  pretepali ujete partizane z žilavkami, izročali partizane Italijanom, ki so 
jih nekaj postrelili nekaj pa odvedli v internacijo,
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–  skupaj z Italijani ustrelili šest zavednih domačinov,
–  v Bizoviku usmrtil aktivnega kapetana Jožeta Lesjaka.

Habič Viktor

a)  Od 9. 9. 1942 do 12. 9. 1943 je bil pripadnik belogardistične tolpe v Bi-
zoviku.

b)  Konec decembra 1942 je v italijanski uniformi izdajal pripadnike OF, bil je 
kriv za usmrtitev in internacijo dvajsetih domačinov. Po tej izdaji se je zate-
kel pod okrilje Italijanov. Med napadom udarne brigade “Toneta Tomšiča” 
na Bizoviku je skupaj z drugimi belogardisti odpeljal na njihovo postojanko 
starše in sestro partizana Antona Vrbinca in jih med borbo izpostavil na vho-
dna vrata postojanke, tako da sta bila Vrbinčev oče in sestra ustreljena. 

Jerman Marjan 

a) Od februarja 1943 do 9. 8. 1943 je bil pripadnik raznih belogardističnih 
postojank, naprej pa pripadnik oborožene četniške tolpe v Grčaricah. 

Bačnik Marjan 

a)  Od 29. 7. 1943 naprej je bil pripadnik oborožene četniške tolpe v posto-
jankah Otočec, Ortnek in Grčarice. 

S svojimi dejanji pod I. in II. so obtoženi zakrivili zločinstvo narodnega izdajstva, 
zato jih je sodišče 

 

O B S O D I L O : 

A. 

Obtoženci: 

Sterniša Marjan, Vošner Pavel, Milovanović Mladen, Šinkar Anton, Malovrh 
Franc, Marinčič Rudolf, Lisac Ivan, Konečnik Ljubomir, Končan Marjan, Toma-
žič Drago, Kien Vladimir, Štepec Jože, Murn Franc, Capuder Gabrijel in Habič 
Viktor na 

s m r t n o  k a z e n 

z ustrelitvijo. 
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B.

Obtoženci: 

Not Stanko, Mavec Jakob, Jerman Marjan in Bačnik Marjan pa na 

p r i s i l n o  d e l o

v kraju, ki ga bo določila pristojna komanda.

ARS 1851, GŠ NOV in POS, Kočevski proces, t. e. 5-27

KRIVDA POSAMEZNIH OBTOŽENCEV

Krivdo posameznih obtožencev sodišče dokazuje z naslednjimi dejstvi:

Sterniša Marjan 

Obtoženec priznava, da je bil vodja obveščevalne službe pri štabu majorja No-
vaka. Obtoženi bi moral dobro vedeti, da je bilo njegovo početje izdajalsko, 
glede na cilje, ki jih je zasledoval major Novak. Priznava, da se je boril proti 
komunizmu, zato ni mogel imeti drugega cilja, kakor delovati proti OF. Da je 
obtoženi sestavljal sezname internirancev in talcev, je bilo že veliko povedane-
ga, zato ne more biti nobenega dvoma, da so ga pri tem delu vodili izdajalski 
cilji. Obremenjuje ga tudi njegovo aktivno sodelovanje pri božičnih racijah leta 
1942 v Ljubljani. Glede pohoda četnikov na Primorsko, obtoženec pove, da 
je imel ta pohod samo propagandni namen. Za vsa svoja kriminalna dejanja se 
obtoženec izgovarja, da je dal prisego kralju in domovini, zato je, kot dosleden 
vojak, le izvrševal njihove ukaze. Ta zagovor pa je neutemeljen. Tudi po zakonih 
in predpisih bivše jugoslovanske države ni bil dolžan izvrševati naloge svojih 
predpostavljenih, če bi z izvršitvijo teh nalog zagrešil kakršnokoli kaznivo deja-
nje. Obtoženčeva krivda pa je še posebej velika, ker se po zlomu Jugoslavije 
ni pridružil borcem za narodno osvoboditev, kot je to storil general Jaka Avšič. 
(Stran dokumenta 24-26)

Vošner Pavel

Obtožba, da je ustrelil partizanko Majdo (Liziko Jančar), temelji na pričevanju 
treh oseb: Rudolfa Jančarja, Franca Mraka in Antona Leskovca. Zadnja dva sta 
o dogodku le slišala in delno videla, Majdinemu bratu Rudolfu Jančarju pa je o 
dogodku povedal kmet Urban Velkavrh. (Str. dok. 26)

Milovanović Mladen

Ustno je priznal, da je desetkrat nesel pošto soobtoženemu Sterniši na neznan 
naslov in da je nekajkrat stražil pred Pavlinovo hišo. (Njegovo krivdo sta potrdi-
la soobtožena Sterniša in Lisac.) Da je imel dovoljenje za svobodno gibanje v 
nočnem času, potrjuje že samo dejstvo, da je moral vsakdo imeti tako dovolje-
nje za nočno gibanje po Ljubljani. Obtoženi priznava, da je sodeloval v četniški 
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tolpi in da je streljal proti partizanom. Glede obtoženčevega sklicevanja, da je 
le izvrševal naloge svojih predpostavljenih velja, da je po zakonih in predpisih 
bivše jugoslovanske države, službeno podrejeni ni bil dolžan izvrševati naloge 
predpostavljenega, če bi z izvršitvijo te naloge zagrešil kakršnokoli kaznivo de-
janje. (Str. dok. 27)

Not Stanko

Izdajalski značaj četniške tolpe bi moral spoznati zaradi vse bolj pogostih stikih 
z belo gardo in Italijani. (Str. dok. 27)

Šinkar Anton

Priči Adolf Osterc in Ana Kukman sta pričali, da je bil obtoženi kaplan Šinkar 
glavni organizator bele garde v Mirni Peči. Sodišče ugotavlja, da ni nobenega 
razloga dvomiti o verodostojnosti navedb obeh prič in da gre za izdajalsko in 
zločinsko delovanje. Šinkar sam priznava, da je bil kurat pri belogardističnih in 
četniških tolpah in da je nosil pištolo; znani so mu štirje primeri mučenja partiza-
nov; prisostvoval je pri zaslišanju ujetih partizanov; kot kurat je pred usmrtitvijo 
izpovedal naslednje partizane: Severja, Povšeta, Dragana in Kuharja. Priznava, 
da so v času njegove 12 ujetih partizanov izročili Italijanom. Prisostvoval je tudi 
petim ali šestim usmrtitvam partizanov ter vodil kroniko padlih in likvidiranih. 
Vsa ta priznana dejstva v zadostni meri dokazujejo zločinski značaj njegovega 
sodelovanja pri navedenih tolpah. Čeprav je to vedel, ni zapustil teh tolp temveč 
je kot duhovnik in kurat zavestno dajal moralno oporo in potuho za njihovo zlo-
činsko, narodno-izdajalsko in morilsko početje.

V nadaljevanju so obtežilne priče nastopile takole: Pavel Splihal je izpovedal, 
da mu je povedal Rudolf Gregorčič, da je bil Šinkar desna roka zloglasnega 
Kranjca, da je bil sodnik in kurat obenem ... Jože Novak je dejal, da je slišal, 
da je njegovega brata Marjana umoril kaplan Šinkar; Feliks Picelj je izpovedal, 
da je od belogardistov iz Rateža slišal, da je obtoženi Šinkar klal partizane ... 
Čeprav so navedene priče izpovedale o dogodkih le posredno, so vendarle 
črpale svoje vedenje od neposrednih očividcev, zato jim gre verjeti v celoti in 
zato ne more biti nobenega dvoma o Šinkarjevi krivdi. Ker je bilo dokazov za 
smrtno obsodbo dovolj, sodišče ni upoštevalo izpovedi priče, da je Šinkar h 
klanju nagovarjal tudi svojo spremljevalko. Tako so člani sodišča poskrbeli, da 
je v javnost prišel vtis o objektivnosti in poštenosti Izrednega vojaškega sodišča 
v Kočevju. Sodišče je na koncu menilo, da je Šinkar za svoje nezaslišano izda-
jalsko in zločinsko početje polno odgovoren in ga je zato potrebno obsoditi z 
najvišjo kaznijo. (Str. dok. 28-33)

Malovrh Franc

Priznava vse, krivdo pa zanika. Vsa dejanja je opravljal kot funkcionar slovenske 
legije, ki je bila ilegalna slovenska narodno-osvobodilna organizacija. Pravi, da 
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je slovenska legija le iz taktičnih razlogov sodelovala z Italijani, kot nekakšna 
slovenska peta kolona. Jedro MVAC so tvorili člani slovenske legije, ki je imela 
glavni delež pri izdajalskem sodelovanju z okupatorjem. Izdajalski značaj sloven-
ske legije in obtoženega Malovrha je več kot dokazan. Pod njegovim vplivom in 
vodstvom so bili člani vaških straž oziroma pozneje MVAC. Obtoženi Malovrh je 
imel nalogo, da omogoči četnikom prost prehod mimo vaških straž, da jih le-te 
ne bi zamenjale za partizane. Njegova navzočnost je bila potrebna, da bi ljud-
stvo videlo, da četniki sodelujejo z duhovščino in da izhajajo iz ljudstva. Iz tega 
je razvidno, da je bila med obema izdajalskima formacijama bele in plave garde 
tesna povezava, ki so jo ves čas, skupaj z okupatorjem, usmerjali proti narodno 
osvobodilnemu gibanju. Kompromitirani voditelji bele garde so se s prehodom 
v ilegalno plavo gardo skušali rehabilitirati. Zaradi strankarskih trenj, je prišlo do 
občasnih medsebojnih sporov, ki pa so jih zaradi vse močnejšega gibanja OF 
kmalu zgladili. Prav to vlogo pogajalca je imel obtoženi Malovrh. Uspel je, da so 
se četniške tolpe neovirano gibale po podeželju, mimo belogardističnih in itali-
janskih postojank, od katerih so prejemali tudi hrano. Zagotovo je bila njegova 
povezovalna vloga ena najbolj hinavskih in podlih, saj je bil eden najaktivnejših 
in najbolj zagrizenih organizatorjev in priganjačev, tako pri beli kot pozneje plavi 
gardi.

Malovrh se je udeležil tudi pohoda Novakove četniške tolpe po Dolenjski, kjer 
so se četniki izdajali za partizane. Po izpovedi soobtoženega Jesenovca, je 
Malovrh na začetku pohoda zahteval, naj vsakega partizana ubijejo. Malovrh 
je pojasnil, da je treba manjše odrede partizanov tudi napadati, ne samo pred 
njimi bežati. Sodišče meni, da se je obtoženec svojega izdajalskega in zločin-
skega početja zavedal; dobro je vedel za sodelovanje bele in plave garde z 
okupatorjem ter ga tudi podpiral in organiziral. Protinarodni, protiljudski in drugi 
nizki cilji so mu pomenili več, kakor lastni narod, več kakor vera in cerkev. Za-
radi svojega izdajalskega početja je oskrunil svoj duhovniški položaj in zlorabil 
verska čustva našega ljudstva. Ko smo pred očmi najširše javnosti popolnoma 
razkrinkali izdajalsko in zločinsko početje bele in plave garde ter njenih vodite-
ljev (z jugoslovansko ubežno vlado vred), je obtoženec vrgel hinavsko krinko s 
sebe ter s tem podal priznanje, s katerim je ožigosal delovanje svojih izdajalskih 
voditeljev ter hkrati izrekel svojo lastno obsodbo. (Str. 33-36)

Mavec Jakob

Obtoženi priznava, da je bil kurat, ne pa organizator belogardistične postojanke 
v Semiču. Priznava, da je imela bela garda zvezo z Italijani in da so člani belo-
gardistične postojanke v Semiču tepli ujetega partizana Žuniča ter da so v času 
njegovega kuratovanja, po nalogu vodstva bele garde v Semiču, usmrtili sedem 
partizanov. Kljub temu, da je kurat Mavec vedel za tamkajšnje zločine, je izvr-
ševal službo kurata pri tej postojanki še naprej. Tako je članom postojanke dajal 
moralno oporo in potuho.
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Obtoženec priznava, da so v Novem mestu organizirali petkove cerkvene po-
božnosti, zanika pa, da so te pobožnosti imele hujskaški značaj. Ta zagovor ne 
drži. Vsebina teh pobožnosti je bila objavljena v časopisu Slovenec in Slovenski 
dom, zato je sodišče dobro seznanjeno, kaj se je tam dogajalo. Kurati so molili 
za spreobrnenje grešnikov, pri čemer je vsakemu jasno in razumljivo, da so pod 
besedo “grešniki” mišljeni komunisti. Tako je bil komunizem dovolj prepoznavno 
napaden. Te “cerkvene pobožnosti” so imele kljub svoji cerkveni in verski obliki 
zelo pomemben političen namen in pomen. To je sramotno izrabljanje cerkve 
in verske oblasti ter verskih čustev slovenskega ljudstva. Na zunaj nedolžna 
cerkev kaže hinavski in ogabni način, kako čim bolj ovirati in škodovati uspešni 
OF. S tem, ko je bil obtoženec neposredno udeležen pri teh pobožnostih, je 
postal narodni izdajalec.

Glede hujskanja proti partizanom je kaplan Mavec povedal, da sta z župnikom 
svetovala ljudem, naj partizane prosijo, naj vas (Gornje Sušice) zapustijo, da se 
ne bo okupator maščeval nad nedolžnim prebivalstvom. Priča učiteljica Her-
mina Strancar je na obravnavi povedala to, kar ji je zaupala njena 80-letna go-
spodinja. Obtoženec naj bi na sestanku na Gornjih Sušicah rekel: “Če dobite 
v vas elektriko, boste dobili tudi vojaštvo. Za vas je sedaj pomembno vprašanje 
komunistov in banditov, ki tukaj strašijo. To so ljudje iz gozda, ki se ne upajo 
poštenim ljudem pogledati v oči in zato ne pridejo v vas podnevi, ampak pono-
či. Glejte, da boste vsakega takega javili na italijansko postajo v Toplicah. Na 
Uršnih selih so ljudje že obljubili, da bodo vsakega zvezali in na Toplice gnali.” 
Nato je obdolženec dejal, da so komunisti banditi in delomrzneži. Nadaljeval je: 
“Sam sem imel priliko govoriti s komunistom. Vprašal sem ga, kaj je pravzaprav 
komunizem, pa mi je odgovoril, da bodo, ko bodo zavladali, vse pomorili, pokla-
li in oropali. Takrat bodo oni dobro živeli, ostalim pa vzeli, kar imajo.”

Strancarjeva je o obtožencu Mavcu povedala tudi nekaj pozitivnega. V Črmo-
šnjicah so fašisti hoteli ustreliti partizanskega komisarja Komarja, pa je obtoženi 
posredoval in mu tako rešil življenje.

Obtoženčev zagovor, da je moral izpolnjevati naloge svojega cerkvenega pred-
stojnika škofa, je morda resničen, ga pa ne opravičuje. Namreč, pri nas ni 
nobenega cerkvenega ali verskega predpisa, ki bi duhovniku nalagal dolžnost 
discipline in pokorščine za kakršnakoli zločinska dejanja. In kaj more biti bolj 
zločinsko, kakor izdajstvo nad lastnim narodom?! (Str. dok. 36-38)

Marinčič Rudolf

Na zaslišanju v preiskavi se je obtoženec prikazoval v najidealnejši luči, kot pravi 
nacionalist-sokol, ki mu je bila usoda naroda nad vse in ki je odločno obsojal 
vsako sodelovanje z okupatorjem. V najlepši luči je prikazoval “sokolsko legi-
jo”, pri kateri je aktivno sodeloval. Na glavni razpravi, ko mu je bila priobčena 
obtožnica, v kateri je bilo opisano njegovo sodelovanje z italijansko oblastjo 
v Ljubljani, pa je polagoma začel priznavati svoje izdajalske stike z italijansko 
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odpeljanih v italijansko internacijo, na račun obtoženega, kar precej ljudi. Na 
koncu je obtoženi Marinčič povsem popustil. Tako mu je bila krivda v celoti do-
kazana. Namesto idealnega sokolskega bojevnika, kot se je na začetku obrav-
nave prikazoval, se je sedaj razgalil v vsej svoji ogabnosti. Pred sodiščem je stal 
pokvarjen tip, pravi narodno-izdajalski zločinec najnižje vrste. (Str. dok. 38-39)

Lisac Ivan

Obtoženec priznava navedena kazniva dejanja od točke a do točke d, zanika 
pa obtožbo, da je ustrelil pobeglega partizana Pungerčana. Zagovarja se, da je 
slepo sledil svojemu vojaškemu predpostavljenemu soobtožencu Marjanu Ster-
niši, s katerim je bil v ožjih stikih in kateremu je popolnoma zaupal. Ta zagovor 
pa ga ne more očistiti krivde. Kot eden najožjih Sterniševih sodelavcev, bi moral 
opaziti vse njegove izdajalske stike z okupatorjem, ki so bili tako očitni, da bi 
morali pasti v oči vsakomur.

Priznal je, da je sodeloval pri božičnih MVAC racijah, imel je MVAC legitimacijo 
za nošenje orožja in svobodno nočno gibanje. Udeležil se je zločinskega poho-
da četnikov po Dolenjski, kjer so izvajali številna grozodejstva proti partizanom. 
Opazil je obiske Italijanov in podporo s strani bele garde. Vse to jasno dokazu-
je, da njegovo sodelovanje ni bilo slepo. Še kako dobro se je zavedal pravega 
značaja svojega in Sterniševega početja.

Po izpovedi priče podporočnika Zaplotnika, je obtoženec na znanem dolenj-
skem pohodu osebno umoril aktivista OF tov. Pungerčana iz Podgrada. Zaplo-

Rudolf Marinčič
Vir: Tone Ferenc: Dies irae, str. 510

kvesturo. Opravičeval se je, da je bil 
zasledovan od italijanske oblasti in 
da je pozneje bil prisiljen vzdrževa-
ti stike zaradi svoje osebne zaščite. 
Povedal je, da je na šestih sestankih 
z Italijani ščitil Slovence tako, da je 
podajal dvoumne odgovore in tako 
ni nobenega Slovenca spravil v ita-
lijanski zapor.

Obtoženčev zagovor se je zdel sodi-
šču neverjeten, zvit in prikrojen. Po-
klicali so pričo, italijanskega agenta 
in tolmača Diconija, ki je Marinčiče-
vo zgodbo v celoti zavrnil. Prišla je na 
dan vest, da sta obtoženca Marinčič 
in Matelič obljubila podkvestorju, da 
bosta pomagala poloviti vse voditelje 
komunistov in vse tiste, ki delajo pro-
ti italijanskemu okupatorju. Izvedelo 
se je, da je bilo aretiranih, pobitih ali 
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tnik je primer podrobno opisal po pri-
povedovanju samega obtoženca Lisca. 
Povedal je: “Ko smo prišli v Trebelno, 
smo imeli na glavah partizanske kape. 
Lovili smo terenske delavce in partiza-
ne. Enega smo ujeli. Začel je v nas dvo-
miti in se je odločil za beg. Jaz (Lisac) 
in še eden sva stekla za njim okoli zida 
in po travniku navzdol. Bil je dovolj ne-
umen, ker ni stekel v gozd. Potem sem 
ga z razdalje štirih metrov ustrelil narav-
nost v čelo.”

Obtoženec Lisac je večkrat z zanosom 
pripovedoval Zaplotniku, kako so zava-
jali partizane. Prihajali so v partizanske 
zasede in vpili: “Partizani smo!” nato je 
bil Lisac, skupaj z Zaplotnikom, zajet od 
partizanov v Družinski vasi. Dal je ča-
stno besedo, da se k četnikom ne bo 
več vrnil, zato so ga izpustili. Besede ni 
držal. Takoj se je vrnil k četnikom.

Vse te okoliščine dokazujejo, da se je 
obtoženec dobro zavedal svojega iz-
dajalskega in zločinskega početja. Še 
hujše pa je to, da je pri tem početju z 
vso zakrknjenostjo vztrajal še naprej, 
do zajetja v Grčaricah. Zato o njegovi 
krivdi ne more biti nobenega dvoma. 
(Str. dok. 39-40)

Konečnik Ljubomir

Obtoženec priznava kazniva dejanja od 
točke a do d. Zagovarja se, da se je pri-
ključil beli gardi zato, ker se je s tem 

Med zaslišanjem se je moral oprijeti stola, 
da se ni zgrudil. Bil je ranjen in je na zasliša-
nje prišel iz kočevske bolnice.
Vir: Muzej novejše zgodovine Slovenije.

Ivan Lisac-Samo, trgovski pomočnik.
Vir: Tone Ferenc: Dies irae, str. 510

želel izogniti internaciji. Zanika, da je hote škodoval zdravnici dr. Germovi. Prav 
tako ni res, da je hodil v bolnico, kjer naj bi se zdravnici posmehoval, se ji režal v 
obraz in jo še drugače žalil. Ravno tako zanika, da naj bi izdal svojega sorodnika 
Lovra Kuharja - Prežihovega Voranca. Priznal pa je, da je aktivno sodeloval pri 
beli in plavi gardi, da je aktivno pomagal pri božičnih racijah ter da je opravljal v 
zaporih MVAC-a (v belgijski vojašnici) službo stražarja in pozneje desetarja.

Priči Ruža Germ in sodnik Jože Šegedin sta opisala njegovo surovo ravnanje 
ob aretaciji Germove. Ko je obtoženi pokazal legitimacijo MVAC, je zahteval, naj 
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gre Germova z njim. Prišlo je do prepira in prerivanja. Med ruvanjem je obtože-
nec sunil Germovo v trebuh, kljub njenemu opozorilu, da je noseča. Sunek je 
bil tako močan, da so naslednji dan morali Germovo odpeljati v bolnico. Prišlo 
je do odtoka plodne vode. Otroka ni bilo več mogoče rešiti. Obtoženec je, kljub 
temu, da je bil opozorjen na nosečnost Germove, hote zakrivil splav in s tem 
smrt nedonošenega otroka.

Priča Feliks Picelj je povedal, da je bil obtoženec član narodne zaščite v Črmo-
šnjicah, hkrati pa je vohunil za belo gardo. Obtoženec je članstvo v narodni za-
ščiti priznal, zanikal pa je vohunjenje v prid bele garde. Na koncu je še poudaril, 
da svojega sorodnika zagotovo ni izdal.

Krivda obtoženca je tako dokazana in bo razvidna v izreku te sodbe. (Str. dok. 
40-41)

Končan Marjan

Na prvem zaslišanju na preiskavi je priznal vsa navedena kazniva dejanja, na 
glavni razpravi v kočevski kinodvorani pa je večino le-teh zanikal. Sodišče nima 
nobenega utemeljenega razloga, da ne bi verjelo njegovim prvotnim izjavam in 
priznanjem v preiskavi, namreč, da je najprej delal za OF, pozneje pa izključno 
za belo gardo.

Na preiskavi je obtoženec povedal, da je prišel v stik z belo gardo prek kaplana 
Križmana. Dogovorila sta se, da bo obtoženec kolportiral njegovo literaturo za 
plačilo 300 Lit. Po vrnitvi iz internacije, konec decembra 1942, je obtoženec 
nadaljeval z raznašanjem belogardistične literature in časopisov: Svobodna 
Slovenija, Slovenska akcija, Junaki in druge publikacije. Za opravljena našteta 
dela, mu je Križman ponudil oskrbo v Rokodelskem domu v Ljubljani in meseč-
no plačo v višini 500 Lit. Iz tega je razvidno, da je obdolženec zapustil OF in 
prestopil k beli gardi iz materialnih nagibov.

Obtoženec je v preiskavi sam obširno opisal organizacijsko shemo bele garde 
in vsebino sestankov pomembnejših belogardističnih voditeljev: kaplan Križ-
man, Rudolf Smrsu, dr. Jan, ing. Sodja, Horvat in drugi. Na obeh razgovorih so 
obravnavali razna organizacijska in politična vprašanja za ureditev Slovenije v 
prihodnosti. Tako je opisal prihodnje delovanje socialnega odseka, delo juristov 
na področju nove ustave avtonomne Slovenije, delo posebnih informacijskih in 
propagandnih odsekov in podobno.

Dejstva kažejo, da obtoženčeva vloga pri beli gardi le ni bila tako nedolžna. 
Opravljal je zelo pomembno in zaupno organizacijsko delo. Kaplan Križman 
mu je pomagal navezati stike z Nemci, do njih pa ni prišlo, ker je sprejel nove 
zadolžitve. Med drugim je opravljal kurirsko službo med belogardističnima po-
stojankoma na Turjaku in v Ljubljani. Z motorjem je prevažal voditelja bele garde 
in vodjo “stražarjev” Casarja. Krivda je v celoti utemeljena. (Str. dok. 41-42)
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Tomažič Drago

Obtoženec priznava, da je bil med vo-
dilnimi člani “Štajerskega bataljona”, 
zanika pa njegov izdajalski značaj. Trdi, 
da skupina ni dala povod za sovražnost 
med njo in partizani, da z njegovo ve-
dnostjo skupina ni pobijala partizane 
in da je bil njegov temeljni namen so-
delovati s partizani v skupni borbi proti 
okupatorju.

O njegovi krivdi ne more biti nobenega 
dvoma. Predvsem je treba upoštevati 
dejstvo, da je bil obtoženi redni član te 
tolpe že od njenega nastanka spomla-
di leta 1942 ter da je bil, po njegovem 
lastnem priznanju, član vodilne vojaške 
skupine. Med zaslišanjem je pokazal, 
da dobro pozna delovanje te tolpe in da 
je nadpovprečno inteligenten. Kot take-

Drago Tomažič
Vir: Davorin Žitnik: Zbornik pričevanj

mu je nemogoče verjeti, da ne bi vedel za zločinsko in izdajalsko vlogo tolpe z 
imenom “Štajerski bataljon”. Šele po izjavah prič Franca Pirkoviča, Jelka Kranj-
ca in Jožeta Medeja, je obtoženec polagoma začel priznavati svoja zločinska 
dejanja. Del krivde je pripisal skupini “neodgovornih elementov” iz Šentruperta, 
ki so se po umoru partizanskih kurirjev Packa in Pavla pridružili “Štajerskemu 
bataljonu”. 

Po Pirkovičevem mnenju “Štajerski bataljon” ni upošteval dogovora s partiza-
ni pri skupnem napadu na Italijane pri Ratežu. (“Štajerski bataljon” je tik pred 
spopadom zapustil napadalne položaje in se vrnil v svoje taborišče. S to odlo-
čitvijo je bataljon partizane pustil v veliki nevarnosti.) Po izpovedi priče Kranjca 
je “Štajerski bataljon” ubil še druge partizanske kurirje. Zajel je partizana Čuka. 
Ko so mu izkopali jamo in vanj naperili puško, se je Čuk s pobegom čudežno 
rešil smrti.

Vsa ta dejstva dokazujejo, da do sovražnosti med “Štajerskim bataljonom” in 
partizani ni prišlo po krivdi partizanov, kakor to skuša prikazati obtoženec, mar-
več so jih zakrivili izključno pripadniki omenjenega bataljona s svojim izdajal-
skim in zločinskim postopanjem proti partizanom. Obtoženec v nadaljevanju 
sam prizna, da je prišlo pozneje do aktivnega sodelovanja te tolpe z Italijani, da 
se je skupina prelevila v belo gardo ter da se je obtoženec s štiridesetimi ljudmi 
udeležil na strani Italijanov napada na partizane pri Vivodini.

Glede požiga hiš na Maverlenu, se obtoženec zagovarja, da se je to zgodilo 
proti njegovi volji in proti njegovi izrecni prepovedi. Odločno tudi zanika, da je 
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zmerjal Grahkovo ženo z žaljivkami. Po izpovedi prič Ivana Gušiča in Antona 
Grahka pa je njegova krivda v celoti dokazana. Grahek je povedal: “Ko je prišla 
bela garda na Maverlen, smo se partizani umaknili, ker nas je bilo premalo. 
Moja žena je Cigota (Tomažiča) dobro poznala. Nahrulil jo je: “Kurba, prasica, 
kje imaš komandanta, tvoj mož je komandant.”

Poleg tega so v obtožnici še očitki, da je Tomažič izvajal rekvizicije v Gaberju in 
okolici, da je ukazal pri Hrušici nad Sv. Joštom pobiti več zajetih partizanov, da 
je v Vinici izročil Italijanom šest ujetih partizanov iz Gubčeve brigade ter da je 
v času božičnih racij leta 1942 določil enajst mož za stražo v zaporih MVAC v 
Ljubljani. Zaradi pomanjkanja dodatnih dokazov, sodišče obtoženca v tem za-
dnjem delu obtožnice ni spoznalo za krivega. (Očitno je bilo za smrtno obsodbo 
dovolj dokazov že v prvem delu obtožnice.) (Str. dok. 42-44)

Kien Vladimir

Obtoženec vsa inkriminirana dejanja cinično priznava. Svoje sodelovanje v beli 
in plavi gardi skuša olepšati tako, da vali krivdo na belogardistično vodstvo, ki 
mu je spočetka zaupal, pozneje pa, ko je spoznal njihove sebične interese in 
izdajalsko sodelovanje z Italijani, se iz bele garde ni mogel več umakniti. Imeli 
so ga v popolni oblasti.

Obtoženec omenja neko ilegalno organizacijo “Tiger” (pravilno “Tigr”), ki je 
po ustanovitvi delovala na Primorskem, pozneje pa po vsej Sloveniji. Skupina 
“Tigr” ga je najprej poslala v MVAC, nato v belogardistično postojanko v Št. Jošt 

Vladimir Kien
Vir: Davorin Žitnik: Zbornik pričevanj

z namenom, da se bo v obmejnem oko-
lju čim bolj svobodno gibal ter deloval 
proti Italiji. Potrebno je bilo nabavljati in 
predvsem krasti orožje Italijanom in ga 
pošiljati našim ljudem na Primorsko.

Ves njegov zagovor je neosnovan. 
Sklicevanje na krivdo vodstva ne more 
opravičiti njegove osebne krivde, saj se 
je sam prostovoljno odločil za vstop v 
to organizacijo, v kateri je bil zelo ak-
tiven, iznajdljiv in ji popolno predan. 
Priča Bogdan Brecelj je izpovedal: “Ob 
priliki belogardističnih racij 22. decem-
bra 1942 v Ljubljani se je Vladimir Kien 
proslavil kot pravi belogardistični pan-
dur. Svojo funkcijo v belgijski vojašnici 
je opravljal nad vse goreče in kazal ve-
liko lastne iniciativnosti. Nas aretirance 
je obral vsega kar smo imeli v aktovkah 
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in žepih. Kaj takega še okupator ni počenjal. To početje je bilo spremljano s 
surovim zmerjanjem in opazkami, ki so razkrivale ponižujočo in nizko stopnjo 
srčne kulture. Ko sem ga vprašal, kaj počenja kot Slovenec z lastnim narodom, 
mi je obdolženec zabrusil v obraz: “Slovenski narod je doma, vi ste pa barabe!” 
Iz belgijske kasarne je prinašal informacije za OF in tako opravljal dvojno špijo-
nažo. Njegova igra je bila kmalu razkrinkana.” 

Priča Jože Šegedin: “Obtoženec je s pikrimi opazkami pobiral naše stvari ter s 
priporniki in pripornicami vodil gimnastiko.” Priča Marko Vrhunc: “Ko smo are-
tiranci prišli v sobo belgijske kasarne, so nas preiskali. Kien je sedel za pisalno 
mizo in pisal podatke o zaprtih. Vsakemu je pustil le 30-40 Lit, ostalo je pobral 
in nikoli vrnil. Pri vsakodnevnih pregledih je z ljudmi postopal zelo surovo. Bivše-
ga ministra Dušana Serneca je pahnil tako surovo, da se je stari mož komaj ujel. 
Svojcem pripornikov je preprečeval nositi hrano oziroma prinešena priporniko-
va živila pridno jemal. Ta živila so si stražarji med sabo razdelili in jih odnašali 
domov. Mi smo pa le enkrat na dan dobivali slabo juho s kruhom.”

Priča Ivo Pelicon je povedal: “Ko sem 22. 12. 1942 nesel nekemu svojemu 
tovarišu v belgijsko vojašnico hrano, me je Kien surovo zavrnil, češ, da se bodo 
vsi, ki so sedaj zaprti, že naučili jesti. Njegova skrajna surovost in brezsrčnost 
do zaprtih zavednih Slovencev kaže, da je njegova trditev, kako je hotel jetnikom 
pomagati, do skrajnosti podla in lažna.” Priča Diconi je obtoženca razkrinkal kot 
denuncianta lastnih sonarodnjakov – zavednih Slovencev. Povedal je, da je ob-
toženec večkrat prihajal na kvesturo h komisarju Ciminiju in ovajal naše ljudi.

Po vsem navedenem je dokazano, da je bil obtoženec Kien aktiven pripadnik 
bele in plave garde ter da je svoj zločinski posel izvrševal naravnost z naslado. 
Padel je tako globoko, da je služil najhujšemu sovražniku svojega naroda kot 
navaden denunciant. Tudi on je bil eden od aktivnih pripadnikov “redne jugoslo-
vanske vojske”. (Str. dok. 44-46)

Štepec Jože

Obtoženec priznava večino inkriminiranih dejanj, tako v objektivnem kot v su-
bjektivnem smislu. Pove, da je bil najprej pri partizanih, potem pa je od njih de-
zertiral in prestopil k beli gardi. Bil je tudi pripadnik “Štajerskega bataljona” pod 
vodstvom proslulega Milana Kranjca. Prizna, da so v času njegove pripadnosti 
tej tolpi ubili naslednje partizane: Severja, Mirka Puglja in Franceta Rateta iz 
Roden pri Trebelnem. Priznava tudi, da je osebno sodeloval pri likvidaciji dveh 
partizanov v Stopičah. Izjavil je, da je dobro vedel, da njegova tolpa sodeluje z 
okupatorjem in da se skupaj z njimi bori proti partizanom. 

Opravljal je razne vohunske službe in izvajal preiskave. Očitno izdajstvo prista-
šev OF je obtoženec najprej zanikal, po izvajanju priče Rudolfa Radeka pa je 
priznal, da se je vozil okrog v civilu in s pištolo v roki izvajal preiskave in vohun-
sko službo. Priznal je tudi, da je vzel Blažiču kolo, kar je potrdila priča Pavel 
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Splihal. Obtožnica očita Štepcu, da je v Novem mestu mučil in moril partizane 
ter da je teroriziral ljudi okrog Rakovnika. Rekel jim je, da jih bo pobil in požgal 
vse njihove domove, če bodo podpirali partizane. Vendar sodišče teh zadnjih 
navedb ne more sprejeti kot zadosten dokaz obtoženčeve krivde, ker so njihove 
navedbe premalo konkretizirane.

Iz poročila priče Strajnarja in iz poročila naše varnostne in obveščevalne službe 
VOS je razvidno, da je obtoženec Štepec znan kriminalni tip, ki je bil že za časa 
Jugoslavije obsojen zaradi raznih tatvin. Civilno prebivalstvo se ga je povsod 
balo. Bil je znan tudi kot delomrznež. Zato je povsem razumljivo, da je šele pri 
beli in plavi gardi našel pravo torišče za polno izživljanje svoje zločinske narave. 
(Str. 46-47)

Murn Franc

Kazniva dejanja, navedena pod točko a in c, obtoženec v celoti priznava. Pri-
znava tudi, da mu je bilo zločinsko početje belogardističnih tolp dobro znano. 
Nato pove, kaj vse je počela bela garda v okolici Novega mesta: “Največ parti-
zanov so ujeli Kranjc, Bavdež in Jože Pavlič. Nekaj so jih ustrelili, nekaj pretepli 
(no, tepen je bil vsak).” Alojz Brulc iz Hrušice, Mrak iz Brusnic, Jože Srefanič iz 
Cerkelj ter Florijan Juršič iz Dolža, so bili belogardistični vodje v stopiški posto-
janki. Pretepali so navadne civiliste in partizane, na veliko kradli in z veseljem 
izvrševali justifikacije. Pretepanje civilistov se je dogajalo v Šmihelu, Regerči 
vasi in Gotni vasi.

Obtoženi priznava, da so zločine 
opravljali pripadniki belogardistič-
nih tolp. Enako so izpovedale priči 
Ana Mihelčič in Alojz Vončina. Vsa 
podlost belogardističnih tolp pri teh 
umorih se zrcali zlasti v tem, da so 
bili umorjeni partizani povabljeni v 
belogardistični tabor pod krinko, da 
imajo opraviti s partizani. Ko so se 
partizani v šotor namestili, so jih be-
logardisti nenadoma zahrbtno ustre-
lili in jih potem še oplenili. 

Ker je obtoženec za vse te zločine 
vedel in kljub temu v teh tolpah so-
deloval, ga s tem zadene soodgo-
vornost in sokrivda. (Str. dok. 47)

Franc Murn,
Vir: ČB, str. 88
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Mihelič Franc

Obtoženec navaja, da je vstopil v belo gardo iz materialnih razlogov, saj je bil 
takrat brez dela. (V be-gi je prejemal mesečno plačo 250 Lit.) Bil je “odločen 
borec” in aktiven na vseh področjih. Bil je član “Štajerskega bataljona”, “legije 
smrti” in “redne jugoslovanske vojske”. Kot vodnik in namestnik komandirja je 
zasedal vodilnejša komandna mesta (kot vodnik je imel plače 800 Lit). Udele-
ževal se je pohodov in akcij vseh tolp po raznih krajih Dolenjske. Sam priznava, 
da so bile te akcije uperjene proti partizanom, da so ujete partizane pretepali, 
jih mučili in streljali. 

V nadaljevanju tudi on olepšuje svoja zločinska početja z izgovorom, da se je 
želel boriti proti okupatorjem. Povedal je, da je osvobodilno gibanje začelo pre-
zgodaj z akcijami, le-te pa so izzivale nepotrebne represalije okupatorja nad 
nedolžnim prebivalstvom. Vsako razpravljanje o resnosti takega zagovora je 
odveč. Bistveno je, da je Mihelič kot zločinec Mihailovićevega kova, našel vso 
zaslombo in potuho v vrstah firme “redne jugoslovanske vojske”, ki je zakrivila 
na stotine narodno-izdajalskih zločinov.

Priče Franc Štricelj, Franc Zorko, Alojzij Vončina, Feliks Picelj, Janko Železnik, 
Ivan Onetič in Pavel Splihal so pobliže opisali naslednji dogodek: “Bilo je ko-
nec junija 1943 med Ržiščem in Vodenicami. Obtoženi Mihelič je bil v zasedi, 
skupaj s tremi drugimi belogardisti. Ko so prišli mimo komandant gorenjskega 
bataljona Kambič in sedem njegovih tovarišev, so belogardisti ustrelili Kambiča 
in tri njegove tovariše. Ostali trije so bili ranjeni, eden pa je ušel. Truplo umorje-
nega Kambiča so belogardisti postavili na ogled v Brezovici z namenom, da bi 
ljudje občudovali Miheličevo “hrabrost”. Sledi pričanje Franceta Zlobka, kako 
se je Mihelič hvalil, da je s svojo znano zvijačo (obračanje šajkače) prekanil dva 
partizana.

Vse izpovedbe prič v zadostni meri dokazujejo obsojenčevo krivdo. Isti Zlobko 
je sodišče prepričal, da se je obtoženi izdajal za partizana s partizansko čepico 
na glavi in ljudem jemal najboljšo hrano. Tudi to se je sodišču zdelo dovolj ver-
jetno za obtožbo. Na koncu sta Zlobko in Splihal potrdila, da je Mihelič prejel 
od Italijanov strelno puško za nagrado, ker je bil odličen strelec in je imel na 
vesti umore mnogih partizanov. O obtoženčevi krivdi tudi v tej točki ne more biti 
dvoma. (Str. dok. 47-49)

Capuder Gabrijel

Svoje aktivno sodelovanje v “Štajerskem bataljonu” obtoženec v celoti priznava. 
Pojasnjuje, da je bila ta tolpa del “redne jugoslovanske vojske”, ki se je borila 
proti okupatorju, hkrati pa priznava, da doslej še niso izvajali borbe proti Itali-
janom. Potem spet trdi, da so z Italijani sodelovali ter se na njihovi strani borili 
proti partizanom. Nadalje priznava, da je bil eden od dveh vodilnih funkcionar-
jev MVAC-a v Bizoviku. Priznava, da so jih Italijani oskrbovali z orožjem, opremo, 
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hrano in denarjem. Pove, da je bila želja Italijanov predvsem ta, da napadajo 
in uničujejo partizane. Vsa ostala inkriminirana dejanja pa obtoženec zanika in 
se izgovarja, da so bila storjena brez njegovega osebnega sodelovanja in brez 
njegove vednosti. Trdi, da ni bil nihče od zajetih partizanov od njegovih ljudi 
pretepen, ustreljen ali odveden v internacijo. Pove tudi, da so Italijani sami od-
ločali o usodi tistih, ki so jih zajeli (na primer v Dobrunjah so Italijani ustrelili šest 
domačinov brez vmešavanja drugih). Zanika tudi sodelovanje pri umoru stare 
ženice Bricljeve, saj je bil takrat odsoten zaradi priprav na semesterski izpit v 
osmi gimnaziji.

Njegov neposrečen zagovor so dokončno zapečatili soobtoženi Viktor Habič, 
Anton Šinkar, Vladimir Kien, Pavel Vošner in Drago Tomažič. Vsi so bili o njegovi 
krivdi več ali manj enotnega mnenja. O njem niso povedali nič kaj dobrega. V 
času njegovega poveljevanja je bilo v Bizoviku ukradenih 13 prašičev in 8 krav. 
Takrat so v Dobrunjah, skupaj z Italijani, ustrelili 5 ali 6 domačinov. Ljudje so 
govorili, da v Bizoviku ni več mogoče vzdržati, da belogardisti lovijo in pretepajo 
ljudi. S svojim postopanjem je Capuder tamkajšnjim ljudem povzročil milijonsko 
škodo. Pri ljudeh je bil znan kot ropar, pretepač in ubijalec. Soobtoženi so mu na-
prtili tudi umor kapetana Jožeta Lesjaka. Soobtoženi Vladimir Kien je celo dejal: 
“Ne maram biti zaprt v isti celici s takim kriminalnim tipom.” (Str. dok. 49-51)

Habič Viktor

Obtoženec priznava, da je bil član belogardistične postojanke v Bizoviku, zani-
ka pa, da bi bil njen organizator. Njegova izdajalska vloga je dokazana po izpo-

Viktor Habič
Vir: Osebni arhiv hčerke Vide Svetek-Habič

vedi prič Jakoba Mojškerca in Tomaža 
Janežiča. Povedala sta naslednje: “Ob 
priliki blokade Bizovika se je obtoženec 
pripeljal v italijanskem avtomobilu. Takoj 
se je preoblekel v italijansko uniformo 
in se pokril s šlemom. Nato je hodil z 
Italijani od hiše do hiše ter izdajal ljudi. 
To je imelo za posledico, da je bilo že v 
prvih dveh do treh urah ustreljenih pet 
oseb, in sicer: (moj oče) Jakob Moj-
škerc, Alojz Janežič, Rudolf Laboda, 
Lado Mojškerc in Emil Hlebš.” Jakob 
Mojškerc mlajši dodaja: “Bil sem skrit 
pod streho. Povzdignil sem opeko in 
skozi odprtino videl, kako je Habič ho-
dil z Italijani od hiše do hiše. Zato ni res, 
da je bil takrat Habič zaprt v uti, kot sam 
trdi. Po izvršeni blokadi se je Habičeva 
družina takoj izselila iz Bizovika.”
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Obtoženec vse navedeno zanika. Trdi, da so ga Italijani nasilno odpeljali in zapr-
li v Srednjo tehnično šolo v Ljubljani. Tam so mu ponudili zemljevid in zahtevali, 
da na zemljevidu pokaže partizansko taborišče. Z njim je bil tudi Blaž Vaupotič. 
Italijani so obema grozili s smrtjo, vendar nista ničesar izdala. V času blokade 
so Italijani zaprli Habiča in Vaupotiča v neko drvarnico. Italijani so ga nato odpe-
ljali nazaj v Srednjo tehnično šolo in ga potem nameravali izpustiti. Habič jim je 
dejal, da ne more nazaj v Bizovik, ker ga bodo ljudje verjetno imeli za izdajalca. 
Potem so mu Italijani dejali, da so zaradi varnosti pripravljeni preseliti njega 
in njegovo družino v Italijo. Proti tej nameri je protestiral, nakar so ga Italijani 
napodili. Glede ustreljenih Bizovičanov, obtoženec trdi, da jih je izdal neki Ivan 
Zrimšek, zaradi maščevanja nad partizani, ker so mu avgusta 1942 pobrali pše-
nico. Obtoženec zanika vsako krivdo, prizna pa, da je bil takrat tam navzoč in 
navaja, da je že takoj na začetku napada bil ranjen in odnešen v neko klet, kjer 
je ležal ves čas napada.

Na koncu je Jakob Mojškerc še povedal, da je Habič med napadom, skupaj 
s svojima bratoma, odpeljal starše in sestro partizana Antona Verbinca v belo-
gardistično postojanko in jih postavil pred vhodna vrata postojanke. Tako so bili 
izpostavljeni partizanskim kroglam. Vrbinčev oče in sestra sta bila kmalu smrtno 
zadeta. To je potrdil tudi Tomaž Janežič na osnovi pripovedovanja nekega par-
tizana z imenom “Modri”.

Po izjavah prič Jakoba Mojškerca in Tomaža Janežiča je dokazano, da je obto-
ženec zakrivil vsa omenjena dejanja. (Str. dok. 51-52)

Jerman Marjan

Marjan Jerman, delavec. Na začetku zaslišanja dolgo ni mogel spregovoriti.
Vir: Muzej novejše zgodovine Slovenije.
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Obtoženec priznava, da je bil član bele in pozneje plave garde. Zagovarja se, 
da je bil nasilno mobiliziran v belo gardo in da se je zanjo odločil, ker je bil po-
stavljen pred izbiro: ali v belo gardo ali v internacijo. V plavo gardo pa je pristopil 
na prigovarjanje svojega predpostavljenega Staneta Radovana, ki mu je zagota-
vljal, da je to “redna jugoslovanska vojska”, da je sklenjen s partizani sporazum, 
da se bodo skupaj s partizani borili proti okupatorju.

Obtoženec prizna, da je opazil stike plave garde z belo gardo, in sicer, ko so v 
bližini Hinj prenočili pri neki belogardistični postojanki. To se mu je zdelo sicer 
sumljivo, vendar mu je bilo pojasnjeno, da bodo iz vrst bele garde izločili pošte-
ne borce, le počakati je potrebno na pravi trenutek. Ta zagovor, ki je sicer ver-
jeten, pa obtoženca ne more rešiti krivde. Še tako hud pritisk ga ne opravičuje 
k pristopu v narodno izdajalsko organizacijo, ki se je na strani okupatorja borila 
proti lastnemu narodu. Prav tako ni opravičljiv njegov zagovor vstopa v plavo 
gardo. Moral bi takoj opaziti, da ne gre za borbo proti okupatorju, ampak za 
sodelovanje z njim in z že razkrinkano izdajalsko belo gardo. (Str. dok. 52-53)

Bačnik Marjan

Obtoženec priznava, da je bil pripadnik plavogardistične tolpe. Zagovarja se, 
da je zašel k plavim pomotoma. Bil je prepričan, da gre v partizane, saj so 
mu tako zatrjevali njegovi tovariši. Šele na terenu je spoznal prevaro. Opazil je 
povezavo svoje vojaške formacije z Italijani in belo gardo: v Novem mestu so 
jih sprejeli belogardisti, v Ortneku je nek italijanski oficir zahteval sprejem pri 

komandantu plavih Borutu Koprivici, 
nato se je zgodil še sprejem orožja 
od Italijanov. Ko je zaradi teh poja-
vov izrazil svoje nezadovoljstvo, mu 
je bilo pojasnjeno, da je to “redna 
jugoslovanska vojska” in da ne sme 
politizirati. S tem pojasnilom se je za-
dovoljil in ostal pri tej tolpi do zajetja 
v Grčaricah.

S sprejetim pojasnilom pa se ne bi 
smel zadovoljiti, ker le-to ni ovrglo 
dejstev, ki jih je opazil in ga zato ni 
moglo prepričati, da je njegovo rav-
nanje pravilno in v skladu z interesi 
njegovega naroda. Čeprav sodišče 
verjame njegovemu zagovoru, ga ne 
more oprostiti krivde, ker je vztrajal 
pri tej izdajalski tolpi, čeprav je spo-
znal njen izdajalski značaj. Njegovo 
članstvo v italijanski fašistični organi-

Marjan Bačnik

Vir: Davorin Žitnik: Zbornik pričevanj
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zaciji Dopolavoro pa mu sodišče ne šteje v kazensko odgovornost, ker je bil 
vpisan v to organizacijo kolektivno in ga nihče ni vprašal za pristanek. (Str. dok. 
53)

SKLEP

Vsa navedena zločinstva, za vsakega obtoženca posebej, so v celoti dokazana 
in dokazujejo njihovo krivdo. Tako je dokazano, da so vsi udeleženci sodelovali 
v narodno-izdajalski organizaciji bele in plave garde pod raznimi imeni in naslovi 
ter s tem zagrešili zločinstvo narodnega izdajstva. V najbolj kritičnem času slo-
venske zgodovine, ko se ves slovenski narod bori za svoj obstoj, so se obtoženi 
postavili na stran sovražnika, vstopili v njegovo službo in se z njihovim orožjem 
zoperstavili zavednim Slovencem, ki so se dvignili proti okupatorju v junaški 
borbi za rešitev svojega naroda in domovine. V tej svoji izdajalski vlogi so se lotili 
najbolj podlih sredstev, da bi oblatili, zavrli in oslabili narodno osvobodilno giba-
nje. S svojo aktivno pomočjo okupatorjem so škodovali življenjskim interesom 
svojega lastnega naroda in interesom vsega civiliziranega sveta. Vsako narodno 
občestvo doslej je narodne izdajalce izločilo iz svoje srede kot kužen tvor. Uni-
čenje in iztrebljanje takih nestvorov je ne le splošna zahteva pravičnosti, temveč 
nujna zahteva obstoja vsakega naroda in ohranitve zdrave človeške družbe. To 
pravico zahteva od nas slovenski narod. Zaradi tega sodišče meni, da je smrt 
edino primerna kazen, ki mora doleteti izdajalce slovenskega naroda.

Obtoženci: Sterniša Marjan, Vošner Pavel, Milovanović Mladen, Šinkar Anton, 
Malovrh Franc, Marinčič Rudolf, Lisac Ivan, Konečnik Ljubomir, Končan Mar-
jan, Tomažič Drago, Kien Vladimir, Štepec Jože, Murn Franc, Mihelič Franc, 
Capuder Gabrijel in Habič Viktor niso bili zgolj navadni člani navedenih izdajal-
skih organizacij, temveč so v njih zavzemali vidnejša in odločilnejša mesta. Zato 
jih je sodišče upravičeno obsodilo na smrt.

Pri obtožencih: Notu Stanku, Mavcu Jakobu, Jermanu Marjanu in Bačniku Mar-
janu pa je sodišče, kljub njihovemu izdajalskemu delovanju, izreklo le kazen pri-
silnega dela, upoštevajoč olajševalne okolnosti, in sicer: Not je bil le kratek čas 
član plave garde in v njej ni imel vidnejše in aktivnejše vloge; Mavec je s svojim 
posredovanjem rešil partizanu življenje; Jerman in Bačnik pa sta bila z lažno 
propagando zapeljana in se v omenjenih izdajalskih organizacijah nista aktivno 
udejstvovala. Primer Gabrijela Jesenovca je sodišče izločilo iz postopka, ker ni 
bilo mogoče ugotoviti bistvenih dokazov krivde.

Smrt fašizmu – svobodo narodu!
Dr. Anton Kržišnik l.r.

Dr. Teodor Tominšek l.r.

V Kočevju, dne 11. oktobra 1943

(ARS 1851, GŠ NOV in POS, Kočevski proces, t.e. 5-27.)
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Sporočilo, napisano na listek med sodno obravnavo in oddano sodnikom, je bilo za Kiena 
usodno.
Vir: ARS 1871, Kočevski proces, t. e. 21.

Vojaško sodišče je prijelo tudi pismo uradnice iz kočevskega sodišča, ki je bilo prebrano na 
sodni obravnavi. Taka (dogovorjena) sporočila so bila za člane sodišča dobrodošla, vsebina 
konkretnega pisma pa je Franca Murna dokončno pokopala.
Vir: ARS 1871, Kočevski proces, t. e. 21.
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Pismo Kraigherju. Vsa pisma s prošnjo za pomilostitev pa je sodišče določilo za nesprejemljive 
in jih je zavrnilo. Tako je moral oditi ranjen in slaboten Ivan Lisac iz kočevske bolnice na proces 
v kinodvorano, kjer so ga obsodili na smrt.
Vir: ARS 1871, Kočevski proces, t. e. 21.
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ZBOGOM MOJ SVET

ZADNJE BESEDE

Za koga naj rastem,
za kom naj dehtim?

(Vid Ambrožič)

Na koncu zadnje razprave je predsednik izrednega vojaškega sodišča dr. Anton 
Kržišnik slavnostno dejal: “Sodišče prepušča še zadnjo besedo obtožencem, 
ako hočejo povedati kaj novega in splošnega v svojo obrambo, kajti vsak je imel 
priliko že govoriti, zato naj se oglasi vsak obtoženec, če hoče še kaj povedati 
poleg onega, kar je že povedal, kdor pač čuti potrebo.” (Dobeseden prepis iz 
dokumenta!)

Marjan Sterniša:

“Visoko sodišče! 

Ko stojim danes pred vami kot bivši aktivni oficir, obtožen veleizdaje naroda, 
smatram za svojo dolžnost, da v svojo obrambo navedem nekatera dejstva, ki 
opravičujejo moja dejanja za „zablodo“.

Na vaše vprašanje, zakaj sem izvrševal naloge in povelja, ki sem jih dobival od 
svojega predpostavljenega komandanta majorja Novaka, odgovarjam sledeče: 
Priznaval sem kontinuiteto Jugoslavije, njene zakone, posebej vojno-kazenski 
zakonik, ki me je kot oficirja s prisego vezal pod smrtno kaznijo. V njem je za-
pisano, če oficir v vojni, kot je danes, zapusti bojno polje ali ne izvršuje naloge 
predpostavljenih, ga je potrebno kaznovati s smrtno kaznijo. Naslednje dejstvo 
je, da kot zaveden Jugoslovan priznavam jugoslovansko vlado, saj jo priznavajo 
vsi zavezniki od Anglije, Amerike do Rusije. Prav tako je imenovanje vojnega 
ministra od strani vlade jasen dokaz, da sem moral poslušati njega. Če bi lon-
donska vlada za vojnega ministra jugoslovanske vojske imenovala tovariša Tita, 
komunista, potem bi pač služil njemu in mu bil pokoren. Ves mednarodni tisk 
in londonska vlada priznava jugoslovansko vojsko, zato sem predstavnikom te 
vojske tudi sam podrejen. Želim povedati tudi, da so zavezniki v inozemstvu 
organizirali tudi novo jugoslovansko vojsko. Velik korpus te vojske se nahaja v 
Kairu in Haifi, drugi pa v Angliji. Iz te vojske so k nam na teren (k četnikom) prišli 
padalci in nam potrdili, da zavezniki priznavajo to Jugoslavijo in to njeno vojsko. 
Nadalje naj povem, da so Službene novine jugoslovanske vlade, ki so izhajale v 
Londonu in so bile kontrolirane od zaveznikov, objavile odvzem činov vseh tistih 
oficirjev, ki so se pridružili partizanski vojski. Če bi se to zgodilo meni, bi bil 
ogrožen tudi moj položaj in celo moje življenje. Predvsem pa se ne čutim krive-
ga, če sem sledil poveljem svojih predstojnikov. Če že mora biti tako, potem bi 
morali poleg mene na zatožni klopi sedeti vsi politični voditelji bivše Jugoslavije, 
predvsem major Novak, general Draža Mihailović, vsa naša vlada in celo neka-
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teri zavezniki, ki so dopustili to bratomorno vojno oziroma niso javno povedali, 
kaj naj človek v tem položaju stori.

Naj spregovorim še o mojem osebnem stališču do vlade. Kot žandarmerijski 
oficir sem imel priliko spoznati vso gnilobo politike naše notranje uprave. Vi do-
bro veste, da kot oficir nisem bil plačan tako, da bi lahko dostojno živel. Kot tak 
nisem bil zagovornik čaršije, temveč sem bil pristaš zgraditve nove Jugoslavije 
z drugačnim socialnim redom.

Glede (ne)sodelovanja v Osvobodilni fronti pa naslednje: Ko sem se vrnil iz Sr-
bije septembra 1941, sem videl v Osvobodilni fronti veliko dobrega, pozitivnega 
in progresivnega. Z nekaterimi vodilnimi komunisti sem celo sodeloval. Partiji 
pa sem se zoperstavil leta 1942, ko so me partijske starešine želele pridobiti 
s prisego in kaznijo, če prisego prelomim. Zaradi moje obveščevalne službe v 
jugoslovanski vojski, ponudbe nisem mogel (vsaj formalno) sprejeti. Leta 1943 
sem Osvobodilno fronto še vedno zagovarjal, vendar sem smatral, da je potreb-
no poiskati nek modus, da se z njo sporazumemo in skupaj osvobajamo našo 
domovino. Pri svojih podrejenih v posameznih oddelkih jugoslovanske vojske 
oziroma plave garde, kakor jo vi imenujete, sem se na začetku trudil preprečiti 
spopade s partizani, pozneje pa z njimi navezati stike in se dogovoriti za skupno 
sodelovanje.

Res je, da se nismo bojevali proti okupatorju. Tudi za to obstaja vzrok. Moji 
predpostavljeni so zaukazali, da za odprtje fronte še ni čas, da je potrebno 
počakati. Ukaz naj bi prišel pravočasno. V jugoslovansko vojsko sem šel z na-
menom, da se bom boril proti okupatorju, vendar sem upošteval ukaz, da je 
potrebno nekaj časa še počakati. Kljub temu sem v tem času s svojim delom 
koristil zaveznikom, saj smo v teh dveh letih z ofenzivno obveščevalno službo 
zbrali mnogo koristnih podatkov, ki smo jih sproti sporočali zavezniški komandi. 
Le-ta se nam je za podatke večkrat zahvalila, saj so jim koristili, predvsem za 
letalske napade v Italiji.

Glede sodelovanja z okupatorji pa želim ponovno pojasniti naslednje: Od Nem-
cev sem bil 1. maja 1941 aretiran. Odpeljali so me v koncentracijsko taborišče 
in potem izgnali v Srbijo. Tam se nisem pridružil Nedićevi vojski, kakor mi v obto-
žnici očitate, marveč sem moral bežati iz Srbije, ker so me Nemci silili v boj proti 
partizanom in četnikom. Ko sem prispel v Ljubljano, se nisem prijavil italijanski 
oblasti in zato nisem prejemal njihove podpore. Še več, v Ljubljani so me Italijani 
dvakrat aretirali, ker so vedeli, da pomagam Primorcem z nabavo orožja.

Moram poudariti, da v času mojega delovanja v odredih jugoslovanske vojske, 
ni bilo takih stikov z okupatorji, ki bi potrjevali ali vsaj nakazovali sum mojega 
izdajstva. Šele tik pred kapitulacijo Italije, je bilo opaziti nekatere stike z Italijani. 
Naš vodilni kader je dejal, da je Italija na kolenih, da je Gambara že več me-
secev v službi zaveznikov, da naša tajna radijska postaja že nekaj časa pošilja 
zaveznikom operacijske podatke o nameščanju nemških čet v Italiji in da je bilo 
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orožje kupljeno od italijanskih oficirjev za 360.000 lir. Tako stanje me je preve-
valo z zadovoljstvom. Naslednji dan ali dva smo bili potisnjeni v obrambni boj v 
Grčaricah, kmalu za tem pa se je zgodilo moje zajetje.

Glede bele garde želim povedati, da be-ga ni bila v sestavu jugoslovanske voj-
ske, temveč so bili v njej le posamezniki in kot posamezniki so tudi odšli iz nje.

Ko danes presojam položaj naše organizacije in delo Osvobodilne fronte, pri-
znavam zablodo. Mnogo osamljenih je bilo zapeljanih. Nikogar ni bilo, ki bi 
ljudem svetoval, jim pokazal pravo pot. Med njimi sem bil tudi jaz, čeprav sem 
bil ves čas prepričan, da delam prav. Ves čas sem delal in še vedno delam v 
dobro našega naroda. Saj je to vendarle moj slovenski narod. Če se motim, 
spoštovano visoko sodišče, je tu moje kesanje. Žal mi je, resnično mi je žal. In 
če bom obsojen na smrt, je moje kesanje toliko večje.
Vir: ARS 1851, GŠ NOV in POS, t.e. 5/27.

V izvirnem dokumentu je zapisanih še nekaj izjav obsojencev na smrt, vendar 
so vse krajše. Nekateri menijo, da je njihova usoda podobna Sterniševi, da zato 
ne želijo ponavljati, ker je Sterniša povedal vse, kar nosijo tudi oni v srcu, zato 
naj sodišče sprejme vse njegove besede tudi kot njihove.

Prvi bataljon VOS iz Zagradca se je podal na pot proti Kočevju, kjer bo opravljal „posebne 
naloge“.
Vir: Muzej novejše zgodovine Slovenije.
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POSLEDNJA SPOVED

O, da bi kdo stehtal mojo žalost
in položil na tehtnico moje trpljenje.

(Job 6,2)

Po razglasitvi javne obsodbe v kočevski kinodvorani so se obsojenci v pone-
deljek 11. oktobra 1943 ob pol dvanajstih dopoldne vrnili v celice. Šinkar in 
Malovrh sta zahtevala stražarja. Prišel je. Povedala sta mu, da je v vseh kultur-
nih deželah navada, da se na smrt obsojenim ugodi zadnja želja. Njihova želja 
pa je, da se pred smrtjo izpovedo. Stražar je odšel in se kmalu vrnil. Sporočil 
je, da je njihovi želji ugodeno. Prišel je kočevski kaplan gospod Ludvik Bartelj. 
Pred celico št. 1 so postavili majhno stojalo z dvema stopnicama, kjer je sedel 
kaplan. Spovedanec je klečal na eni strani, na drugi pa je poleg kaplana stal s 
puško na rami partizan-politkomisar Povh iz Most pri Ljubljani. Prihajali so drug 
za drugim, vseh 16. Ko so bile spovedi končane, so kaplana odpeljali nazaj v 
župnišče. Po spovedi je v celici zavladalo popolnoma drugačno vzdušje. Vse 
je bilo veselo, nihče ni govoril o smrti. Res je bilo pri komu videti solze in slišati 
ihtenje, vendar se je iz večine ust oglasila pesem: „Polje, kdo bo tebe ljubil ...“ 

Potek spovedi

Spovedi posameznikov so bile podobne srečanju z duhovnikom, ki je vsakega 
poslušal, izrekal bodrilne besede, opravil blagoslov in vsakemu ponudil Sveti 
križ v poljub. Grehov ni bilo, pa vendar so jih nekateri omenili, le zato, da je bilo 
srečanje bolj podobno spovedi. Mnogim je beseda zastala v grlu in skorajda 
vsi so se od duhovna poslavljali s solznimi očmi. Čeprav večina ni zmogla pove-
dati običajnega spovednega besedila, so vsi, po končanem obredu, pokazali 
zadovoljstvo. Njihove duše so bile potolažene in strah pred smrtjo je zbledel. V 
mladih srcih je takrat plapolal ponos, da bodo lahko darovali življenja za najsve-
tejše, kar ima človek: za domovino in vero.1

Spomini kaplana

Za kočevskega kaplana Ludvika Bartlja je bil tisti dan, 11. oktober 1943, eden 
najtežjih v njegovem življenju. V župnišče so tik pred kosilom prišli partizani in ga 
na silo odpeljali v kočevske grajske zapore. Bil je prepričan, da je z njim konec. 
V grajski sodni dvorani so mu ukazali, da mora spovedati nekatere obsojence. 
Odpeljali so ga v temačen grajski hodnik. Tam je moral v družbi stražarja čakati 
kar nekaj časa. Od nekje so prinesli nekakšen zaboj z dvema stopničkama, 
ki naj bi služil za spovednico. Ko so prinesli še stol, se je moral nanj usesti in 
ponovno čakati. Iznenada so začeli prihajati posamezni obsojenci. Vsi so bili 
potrti, plahi in vznemirjeni. Nekateri so želeli povedati spovedno besedilo, pa 
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so bili preveč vznemirjeni in užaloščeni. 
Premagalo jih je ihtenje in jok. Drugi so 
govorili in govorili. Vse bi radi povedali v 
enem stavku. Hoteli so si čim prej raz-
bremeniti dušo. Le redki pa so govorili 
počasi, spokojno; bili so že odločeni 
in pripravljeni na odhod v večnost. Z 
duhovnikom so se bolj želeli pogovori-
ti, zato so govorili o svojem odnosu do 
sveta, o življenju in smrti, o nenavadni 
usodi, nesreči, pa tudi o svojem domu 
in domačem kraju. Nekateri so omenili 
tudi domovino Slovenijo, izrazili potre-
bo po njeni zaščiti in zvestobi. 

Kaplan Bartelj je vsakega pozorno po-
slušal. Ko je spovedanec končal, je be-
sedo prevzel on. Vsakemu je namenil 
vrsto tolažilnih besed; vsakemu je za-
upal najpomembnejši stavek: „Dobri in 
plemeniti Bog je že zdavnaj vsakemu od 
vas vse odpustil.“ Govoril je o kesanju, 
o čisti in brezmadežni duši, o večnosti, 

Kočevski kaplan Ludvik Bartelj je moral 
spovedati 16 na smrt obsojenih zapornikov. 
To je bil zanj najtežji in najbolj tragičen dan v 
njegovem življenju.
Foto: I.A.S., 5. 5. 2006, g. Bartelj star 93 let

o mirnem in spokojnem odhodu, ki hkrati pomeni tudi nov začetek. Vsakemu 
je znal poiskati in ponuditi pravo besedo, ki se ga je dotaknila, mu odgnala tež-
ke slutnje, ga dvignila in obsijala z žarkom upanja. Pohvalne besede o njihovi 
čistosti in predanosti veri, so bile odločujoče. Obrisali so si solze, se iskreno 
zahvalili in nekateri so mu v zahvalo poljubili roko. Ko je v spremstvu oborože-
nega partizana zapuščal grajske prostore, ga je spremljalo veliko in pomembno 
spoznanje: Ti ljudje resnično pripadajo Bogu.

Samospoved

– Tisto popoldne so se najprej lotili pisanja prošenj za pomilostitev, takoj nato 
pa so nekateri napisali poslovilna pisma ali dali ustna naročila za sorodnike 
in znance. Zvečer pa jih je spet objela melanholija. Vse bolj so se zavedali, 
da se njihov čas izteka. Obrnili in poglobili so se vase. Vsak se je želel v miru 
in zbranosti zazreti v svojo preteklost, se spomniti posamezne in dragocene 
trenutke in jih še enkrat miselno doživeti. Prenekateri je ponovno obnovil 
spoved, globoko v sebi navezal stik z Bogom in s svojci.

– Sedaj, ob zadnji uri, prosim Boga odpuščanje za moje zmote in grehe, ki so 
bili storjeni v nevednosti in nepremišljenosti. Trdijo, da sem grešil, ker sem 
poslušal glas vesti, črpal moč iz globoke vere, ker sem poskušal hoditi po 
poti Tvojega sina Jezusa Kristusa. Trdijo, da sem grešil, ker sem branil svojo 
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domovino pred hujšim sovražnikom od okupatorja. In zato, ker se „našemu 
sovražniku“ nisem dovolj globoko priklonil, je moj greh segel čez rob njihove 
strpnosti. In sedaj te prosim, moj Gospod, oceni mojo krivdo, pretehtaj mojo 
zmoto in določi pokoro. Ne bom nehal moliti, dokler se ne bo ustavilo bitje 
mojega srca. Potem pridem k Tebi, moj Gospod. Poglej, že stojim pred vrati 
Tvojega kraljestva.

– Moj Bog! Ne vem, kaj naj rečem. Vsak dan molim, zdaj ne zmorem niti naj-
krajše molitve. Preveč sem zmeden, preveč se bojim. Moj ljubi Bog, ali bo 
res treba umreti? Prosim Te, razumi me. Želim biti v varstvu Tvoje svetosti, 
toda jaz želim še živeti. Poglej: zvezan sem, opljuvan, osramočen … In ta-
kšen naj grem v smrt? Ne, Gospod moj, stori nekaj, prosim Te! In še enkrat 
Te prosim. Neskončno Te prosim!

– (Med udarci z rokami po zidu.) Ljudje, vsaj za trenutek postojte in poslušaj-
te. Poglejte me in ocenite, kdo trpi, komu se godi krivica, kdo laže in kdo 
govori resnico. Poglejte ljudje, kdo pri nas sme živeti in kdo mora umreti. 
Obračal sem se k Bogu, pa sem ostal sam. Sedaj, v zadnjih urah življenja, 
se obračam k vam, ljudje. Ustavite svoj korak in mi prisluhnite. Ne pustite 
človeka samega; ne dovolite, da ga ubijejo, kar tako kot psa, kot psa... 
Zakaj je potrebno, da mu raztreščijo glavo in ga brcnejo v neznano, v 
jamo. Zakaj dovolite, da se med vašimi domovi in v toplih zavetjih dogaja 
zločin? Oh, ljudje, kje ste? Ne čutim vaše zaščite, ne slišim glasu tolažbe. 
Tudi med vami ostajam sam. Kako neusmiljen in krut je ta svet! (Roke še 
vedno objemajo zid, telo pa se je spustilo do tal.)

– Kaj vse zmore narod, koliko gorja prenese na plečih posameznik? Stal sem 
pred nemškimi strojnicami, ker so mi očitali, da sem hujskal slovenski narod 
proti Nemcem. Bežal in skrival sem se pred italijanskimi puškami in škornji. 
Sedaj pa stojim kot obtoženec pred partizanskim sodnim tribunalom, ki ga, 
v posmeh vseh nas zavednih Slovencev, krasi slovenska narodna zastava. 
Moj napor, hrepenenje in želja, da bi se Slovenci vendarle sporazumeli, ni 
razumljena in sprejeta kot dobronamerna. Kako je to mogoče, da sem postal 
izdajalec – izdajalec tistega naroda, ki ga neizmerno ljubim? Ne, visoko in 
slavno sodišče, resnica je samo ena. Resnica je moje življenje in moja ljube-
zen do tega naroda. Za to resnico sem pripravljen, če hočete zdaj, tu pred 
vami, tudi umreti.

– Hvaljen bodi, Jezus Kristus. K tebi Gospod se obračam s svojo molitvijo. 
Čez nekaj ur ti bom daroval še svoje življenje. Kot tvoj zvesti in vdani vernik 
te prosim, navdahni bratom resnico, ki naj bo namenjena predvsem tistim, 
ki so te zapustili, ki te sovražijo in sejejo sovraštvo med brati Slovenci. Moj 
dobri Bog, Ti si me obdaril z življenjem in tebi ti ga ob tej zadnji uri vračam. 
Ostani pravičen in usmiljen. Varuj mali slovenski narod. Pomagaj mu, da naj 
kot narod vstane in obstane. Amen.
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– Moj Gospod. Tako sem sam, tako nemočen, tako nebogljen. V moji največji 
življenjski preizkušnji, na pragu neskončne teme in niča, te prosim in rotim: 
Pridi! Pridi, da boš na moji zadnji poti moja luč in moj vodnik. Danes, ko se 
mi iztekajo ure, te prosim, daj mi pogum, da bom mirno in pokončno stopil 
do roba mojega večnega počivališča. Daj mi moči, da se ne zgrudim že 
prej, preden me bo zadela pekoča in smrtnonosna krogla. Zato pridi, moj 
Gospod; ne pusti me samega. Ostani z menoj, tu in vekomaj. Amen. 

 1  Ivan Lavrih: V primežu revolucije, str. 71. 

POSLOVILNA PISMA

Reci mi mati besedo,
besedo v slovo.

Vidiš me zadnjikrat,
k tebi me več ne bo.

(France Balantič)

Sodeč po vsebini pisem, so bila nekatera napisana po nareku partizanskih so-
dnikov, druga na skrivaj, brez kontrole. Večina pisem je bilo pregledanih, ver-
jetno tudi nekaj izločenih. Vsebine primernih pisem, tistih, ki so ustrezala parti-
zanski propagandi, so izročali partizanskim kurirjem, oni pa so z njimi seznanjali 
javnost. Dejstvo je, da je v Arhivu Slovenije ohranjenih kar nekaj poslovilnih 
pisem – nekaj napisanih samostojno in izvirno, nekaj po nareku partizanov. 
Najprej si oglejmo nekaj faksimilov pisem, ki opisujejo pravo stanje v zaporu in 
razpoloženje posameznikov.
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Naslednji stavki obtožencev pa govorijo povsem drug jezik – govorijo o svobo-
di, o junaški borbi slovenskih partizanov, o rdeči zvezdi, o slepi privrženosti OF 
in KPS, o navdušenosti nad osvobojenim ozemljem. V svojih pismih trdijo, da 
jim je žal, da so sodelovali z izdajalci slovenskega naroda, da sprejemajo parti-
zanski boj in spoštujejo poštene partizanske sodnike. Nekateri so svoje zadnje 
slovo zaključili z geslom: Smrt fašizmu – svoboda narodu! 

Razmere, v katerih so se ljudje poslavljali od svojih domačih, je pač treba ra-
zumeti. Težko oziroma nemogoče je pisati po svoji vesti, če ti nekdo naslanja 
puškino cev na čelo. Morda je prav v tem tragika še večja.

Pisma, napisana pod prisilo:
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Vir: ARS I., fond 1515, Zbirka dokumentov o nasprotnikih partizanstva, šk. 5, a. e. 287. Poslovilna pisma.

Pismo mladega Ivana je bilo sicer napisano, vendar nikoli oddano. Verjetno so 
ga „uslužbenci sodišča“ našli in ustrezno ukrepali. Vendar so ga nekateri zapor-
niki pravočasno videli in prebrali. Tako je približna vsebina pisma, po ustnem 
izročilu pobeglih zapornikov med vdorom Nemcev, prišla na dan. 

Draga mama! (Manjka prvi odstavek.)

Eno srce imamo in eno mamo. Hvala Vam, mama, hvala za rojstvo, za ži-
vljenje, hvala za toplino, ljubezen, dobroto in skrb. Za vse sem Vam izredno 
hvaležen, še posebej sedaj, ko se moram posloviti od življenja. Srčno si 
želim, da bi vsaj Vi ostali in ohranili spomin na mene. Samo Vas imam, pa 
tako daleč sva narazen. Veliko molim in prosim Boga, da se snideva nad 
zvezdami.

Draga mama, oprostite, če sem Vam kdaj storil krivico ali Vam zadal srčno 
bol. Bog dobro ve, da Vas imam resnično rad. Posloviti se moram, moja dra-



165

ga mama. Verjetno se bo to zgodilo že danes. Naj bo v božjem imenu. Po- 
zdravljam Vas močno, ljubeče in iskreno. Pozdravljam Vas zadnjikrat. (Oče-
ta in sestro bom pozdravil v nebesih.)

Vedno samo Vaš Ivan (ali Ivi, kot ste me zmeraj imenovali.) Zbogom. Oh, 
mama! Še enkrat zbogom in oprostite za vse. Mama, moja draga mama !!!

(Moje čevlje, ki ste mi jih kupili za 18. rojstni dan, ne bom več potreboval. 
Imejte jih za spomin. Ohranite tudi moje spričevalo, ki je zgoraj v kamri, v 
spodnjem miznem predalu med zvezki. Tam je ostalo še nekaj lir – za mali-
co ali dve.)

(Po spominskem zapisu Ivana Lavriha v pismu, naslovljenem I.A.S., leta1994.)

ŽIVLJENJE BREZ ŽIVLJENJA

… in spet zakljuje v srcu bolečina.
(Vid Ambrožič)

V kočevskih grajskih celicah so se odvijale svojevrstne drame. Bolj ali manj 
močni glasovi iz celic so se stekali v dolgi mračni hodnik. Slišati je bilo tihe po-
govore, ihtenja, prepričevanja, klice, ves čas pa molitve posameznikov ali cele 
skupine. Najbolj pa je rezala v srce tišina. Takrat so se posamezniki spreminjali 
v mrliče. Njihovi nepremični in zamaknjeni pogledi so govorili, da se bliža konec 
njihovega zemeljskega življenja. Potem je v tej ali oni celici posebej dovoljena 
maša pretrgala tišino in vzpodbudila nove pogovore.

Pod zamreženim oknom sta na tleh sedela Franci in Toni, se naslanjala na vla-
žen grajski zid in šepetaje spregovorila: Franci: “Si slišal, spet nas bodo pre-
selili.” Toni: “Naj delajo kar hočejo, z nami je konec.” Franci: “Nikoli ne smeš 
obupati, vedno se ponudi priložnost za rešitev.” Toni: “Potem te prosim, če 
mi jo zaupaš.” Franci: “Sam jo moraš poiskati. Vsaka ima svojo pot, ki vodi 
iz teme k svetlobi.” Toni: “Pokaži mi tvojo pot rešitve, morda je podobna 
moji.” Franci: ” Odhajam k Njemu. Izročam se mu v božje naročje. V tem 
vidim rešitev , vidim upanje in beg iz tega pekla.” Toni: ”Za božjo voljo, to 
vendar ni rešitev – to je smrt. Ne, nočem še umreti. Pa tudi bojim se umreti. 
Razmišljam o pobegu, o uporu, o zmedi, ki bi jo lahko izkoristili. Morda bi 
prepričali nekatere paznike in jih pridobili na našo stran, saj niso vsi enako 
krvoločni. Pa tudi rešitev od zunaj me obletava. O tem razmišljajva, dokler 
sva še živa.” Franci: “Tvoje razmišljanje je v danih okoliščinah brezpredmet-
no. Skušam biti stvaren, nočem se slepiti in fantazirati. V tej celici, ki nas 
pelje v smrt, sem se prepustil Bogu. Druge poti ne vidim. Sedaj v mladosti 
– ali pozneje v starosti. Bog me čaka v vsakem primeru. In navsezadnje, kaj 
nam pomeni teh nekaj naših preostalih let proti večnosti? Nič! Bog je začrtal 
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mojo usodo, jaz pa mu zaupam in sledim.” Toni: ”Ne, to ni rešitev. Dokler 
smo še živi, dokler lahko še razmišljamo, se odločamo po svoji volji, smo 
dolžni iskati tisto pot, ki nas ohranja pri življenju. Pravijo, da je tudi Jezus 
padal pod križem, vendar ni obležal; vstal je in se opotekal naprej.” Franci: 
”Prosim te, razumi me. Tu sodijo Bogu, ne nam. Tu sledijo zakonu, ki ga 
ni. Tukaj in zdaj je za nas sodni dan. Oni so se odločili – mi pa se moramo 
sprijazniti. Sprijazniti zato, ker poznamo naše rablje. Odpri oči in poglej, kaj 
delajo s teboj. Povedal si, da nisi nikomur nič žalega storil. Prišli so, in moral 
si z njimi. Če bi prišli drugi, bi moral storiti enako. Kje je tu tvoja krivda? Sta 
poslušnost in dober namen greh? Če je, potem se izpovej. Potem stopi pred 
Vsemogočnega in reci: Tukaj sem!” Toni: “Nimam dovolj vere in moči, da bi 
se obrnil k tvojemu bogu. Raje bi se obrnil na tiste, ki krojijo mojo in našo 
usodo; ki so blizu, ki jih vidim in slišim. Bog pa je tako daleč ...” Franci: “ 
Daleč in blizu. Odvisno, koliko vanj veruješ. Naše skupne rablje tvoja usoda 
prav malo zanima. Njim je domovina in slovenstvo le sredstvo za dosego 
njihovega cilja - ta pa je: posest in oblast. Pri izvedbi tega cilja mi nismo 
pomembni. Še več, smo moteči element, ki ga je treba čim prej odstraniti. 
In sedaj nam počasi iz naših prsi trgajo duše, nas uspešno razčlovečujejo 
in brišejo iz spomina narodovega obstoja. Spremenili so nas v gole številke, 
določene za odstrel. To so uspehi tistih, s katerimi bi se ti rad pogajal in ki 
so ti bližji od Boga.” Toni: “Potem mi svetuj in pomagaj.” Franci: “Dovolj je, 
da veruješ vanj, da verjameš, da je drugačen od današnje samooklicane in 
nezmotljive oblastne elite. Bog je v bistvu ena sama ljubezen; on ljubi vse 
enako, pri njemu ni razlik. Pri njemu ni strahu, ni trpljenja, ni krivic. Pa tudi 
ni čutenja, ni konca, ni nobenih časovnih omejitev. Je le večna, zgovorna 
tišina. Je polnost življenja. Povsem drugačno od teh nesmislov v teh celi-
cah. In če verjameš v to drugačno življenje, si rešen vseh muk. Potem se 
življenje brez življenja nikoli ne konča. Niti potem, ko nas bodo zagrebli v 
zemljo.” Toni: „Poglej Franci, dokler sem živ in dokler me ne bodo usmrtili 
in odvrgli, bom razmišljal kot živ človek in ne kot mrtvec. Zato bom iskal 
rešitve, bom protestiral, prosil usmiljenja, pa tudi kričal, klel in tulil kot žival. 
Saj vendarle gre za moje življenje.“ Franci: „Gre za življenje nas vseh. Vsem 
nam so dnevi ali celo ure štete. Razumi, da rešitve, tu na tej zemlji, ni. Ostaja 
nam le še ena možnost: vrnitev k Bogu. Pripravil bo naša srca in duše na 
veliki sprejem, ki ga naši morilci ne bodo nikoli deležni. Navdahnil nas bo z 
nadčutno ljubeznijo in neskončno srečo ter nas kot neomadeževane sprejel 
v svoje naročje.“ Toni: „Je morda čist in neomadeževan tisti, ki se ne ravna 
po Svetem pismu, kjer piše, da je najvišja vrednota stvarstva življenje. Ne 
strinjam se z našimi bogoslovci, ki nas v božjem imenu pripravljajo na smrt, 
ob tem pa podcenjujejo najsvetejše: življenje. In prav zato, ker imam rad 
svoje življenje, ga bom branil do zadnjih moči, brez tolažbe zanesenjakov, ki 
verjamejo v božji čudež. Reši nas lahko le predčasni napad nemške vojske 
ali kakšna druga naravna katastrofa. Morda upor – in uspešen pobeg. Bodi-



167

va konkretna. Zakaj bi se slepila? V tem groznem času ne potrebujem lažne 
tolažbe. Priznajva: Bog nas je zapustil – in amen! Franci: „Smrt je sestavni 
del našega življenja. Dotika se nas vsak dan, ob vsakem trenutku. Je del 
nas samih, če to želimo ali ne. In ker ji ne moremo uiti, jo sprejmimo – vda-
no ali manj vdano. Tudi Bog se zaveda, da življenju sledi smrt. To je zakon 
božjega stvarstva. Vsakemu, ki vanj veruje, ponuja roko. Vsakemu dopove, 
da je smrt nekaj najbolj naravnega, pričakovanega in stvarnega. Celo nekaj 
slavnostnega je v njej. V vse to nas lahko prepriča le Bog. In potem smrt ni 
več smrt – je novo življenje.“ Toni: „Tvojih zgodb o življenju, dobroti, o veri, 
o upanju in ljubezni še vedno ne razumem. Kaj imaš od življenja, ko ga ni 
več, kaj imaš od vere? Tudi samo upanje te ne more rešiti. Bo prišel Bog in 
nas rešil iz tega brloga? Tudi, če pridejo angeli skozi to zamreženo okno, 
nam ne morejo pomagati. Nikogar ne bo, ostali bomo sami brez božje ali 
druge pomoči. Daj razumi že vendar – z nami je konec!“ Franci: „Z nami 
bo v vsakem primeru konec, prej ali slej, seveda pa ni v božjem zakonu to 
zdajšnje dogajanje z nami, to je po komunističnem zakonu. Glede na naš 
brezizhoden položaj je pomembna pomiritev naših duš v Bogu. Pomemben 
je mir in neboleče srečanje z večnostjo. Še vedno smo in ostajamo božji 
otroci, zato bodimo njemu poslušni. Vdahnil nam je življenje in to isto življe-
nje nam lahko kadarkoli tudi vzame. In sedaj prihaja ura, ko je naš odhod 
vse bolj razumljiv, celo dobrodošla odrešitev od te agonije. Edini smisel v 
tem trenutku vidim v tem, da oplemenitiva te zadnje trenutke najinega tukaj-
šnjega življenja z izrazom zvestega prijateljstva.“ Rokujeta se, objameta in 
poslovita: „Zbogom Toni!“ „Zbogom Franci!“

 

KOCKA JE PADLA 
Kot jeklo smrt se mi v telo pogreza.

(France Balantič)

Molitve, zaobljube, prošnje, kesanja, obžalovanja, slovesi, pa tudi jeza in srd, 
so se vrstili pozno v noč, ki je bila vse kaj drugega, kot običajna noč. Bil je čas 
neurejenih in nametanih občutij, nelogičnih spoznanj, krivičnih zaznav in čudnih 
odzivov, podobni blodnjam. Bil je pravi sodni dan. 

Nekako sredi noči so obsojenci začutil potrebo po mašnem obredu. Brez po-
sebnega dogovora in priprav sta dva duhovnika in bogoslovec izmenjaje vodila 
obred, ki je bila ena sama, neskončno dolga molitev. Bila je priprava na smrt.

„Danes nam je usoda sporočila način in čas konca našega tukajšnjega življenja. 
Ugibanj in upanja ni več. Sedaj, ko je kocka padla, ko ni več nobene možnosti 
za ohranitev naših življenj, je čas, da opravimo obračun. 

Sprašujemo ves vesoljni svet: Zakaj nam je bilo dano tako malo božje luči? 
Kateri in kakšen je tisti zločin, zavoljo katerega je dovoljen nov zločin? Zakaj 
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zmaguje tista logika, ki ni naklonjena popolni resnici? Zakaj so danes, v času 
črno-belega slikanja, vsi dvomi in iskanje dokazov prepovedani? Zakaj je upo-
števana in spoštovana le ena resnica, druga pa zasmehovana in zavržena?“ 

„Ljubi naš Jezus! Pokaži vsem svobodnim ljudem tisto resnico, ki ohranja življe-
nja in narode, ki se dviga nad razkole znotraj naroda in bratomorne spopade, 
ki ne obtožuje le druge, marveč priznava tudi svojo krivdo, jo obžaluje in tako 
prispeva, da se nikoli več ne bo ponovila.“

„Usoda nas mnogih, stlačenih v grajskih ječah in še kje, pa je neprizanesljiva. 
Kmalu bo režim, ki izvaja revolucijo, odstranil “zle” in tako omogočil prosto pot 
“dobrim”, da bodo čim bolj nemoteno zasedli vodilna mesta v bližajoči novi dr-
žavi. Njihovi ideologi dopovedujejo ljudem, da gradijo nov svet, pripravljajo ne-
kakšen raj na zemlji. Pozabljajo pa, da končna sodba o tem raju pripada Bogu 
in ne ljudem. Naše trpljenje naj ostane svobodnemu svetu v trajnem spominu in 
naj bo v pomoč vsem, ki gradijo svobodo, mir in ljubezen.“

Vzgajali so me z Marxom, Engelsom, Leninom, Stalinom. Oni so bili moji 
učitelji in bogovi. Nisem bil veren. Vendar sedaj v zadnjih trenutkih se je moja 
misel obrnila k Bogu. Sedaj, ko umiram, ne rešuj mojega telesa, reši mojo 
dušo. Vzemi mojo dušo s seboj v nebesa. Sedaj sem pripravljen, sedaj lahko 
zaspim. Sprostil sem se in se prenehal bojevati. Moj boj je bil končan. 
(Sergej Kurdakov: Odpusti mi, Nataša, str. 21.)

„Mi, ki se s toplimi besedami in prisrčnimi medsebojnimi odnosi poslavljamo od 
tega sveta, smo veseli, da je z nami vsemogočni Bog. Čutimo ga v naših srcih 
in verjamemo, da nas bo spremljal na naši zadnji poti. Zato bomo z lažjim srcem 
stopili pred smrtnonosno cev in zadeti padli v večno temo.“

„Dragi bratje, naša velika žrtev je namenjena ljudem na svobodi, da bodo pone-
sli našo veliko žrtev v poznejši čas, ko v naši domovini ne bo več zla, sovraštva, 
ne bo več prelivanja krvi. To kar se dogaja danes, ni v naravi naše domovine; 
naša Slovenija je ustvarjena za svobodo, v njej bodo nekoč živeli srečni ljudje; 
sam Bog jo bo blagoslovil. Takrat bo čas miru in odpuščanja, čas spoštovanja 
vsakega človeka. Z našo nasilno smrtjo bomo zanamcem omogočili novo, bo-
gatejše in bolj civilizirano življenje. Takrat bo novo tisočletje, življenje bo dru-
gačno, takrat bo čas miru, pozitivnih prizadevanj, blagostanja in človekovega 
dostojanstva. Naša žrtev bo pomemben prispevek za bolj spoštovano življenje 
v novem tisočletju.“

„Naš Gospod Bog! Vsi vemo, da se nam dnevi iztekajo. Naj se zgodi karkoli, 
obljubljamo, da bomo ostali za vse večne čase zvesti Tebi in naši domovini. 
Kjerkoli bomo ležali, pokopani ali nepokopani, bo nad nami nevidna božja luč 
oznanjala svetu, da tu nekje počivajo ljudje – trdni in zavedni Slovenci. Bili smo 
opljuvani, mučeni, osramočeni in potisnjeni v kruto smrt samo zato, ker smo v 
svojih srcih nosili predanost resnici, ljubezen do domače dežele in neizmerlji-
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Izjava Marjana Sterniše. Trditev, da sta OF in KPS pravilno naravnana ter poziv mladim, naj se 
vključijo v NOV in OF, govori o tem, da je Sterniša napisal izjavo pod pritiskom.
Vir: ARS 1871, Kočevski proces, t. e. 21, a. e. 271.
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vo predanost do Tebe, Gospod. Črpali smo iz treh temeljev: Mati, Domovina, 
Bog!“

„Naša poslednja želja je naslednja: Poiščite nas in blagoslovite naš poslednji 
dom. Vsi smo Božji otroci, večji ali manjši grešniki. Ne želimo maščevanja, že-
limo pa, da bi se Slovenci srečali z Resnico in jo sprejeli za svojo. Da bi z njo 
živeli vekomaj: v miru, ljubezni in spoštovanju. Amen.“ 

Iz celic so prihajali tihi glasovi: „Gospod usmili se. Kristus usmili se …“ Ubrane 
glasove so motili jokajoči vzkliki. Za nekaj časa so pojenjali in se spet oglasili. 
Petja so se lotili tudi v naslednji celici. Proseči glasovi so oznanjali zadnjo željo: 
„K tebi želim, moj Bog, k tebi moj Bog, če boš poslal bridkost ali radost.“ Mile 
pesmi so oznanjale odhod od tega sveta. Celo nekateri stražarji so bili ganjeni 
in so prisluhnili milemu petju, le eden je pritekel na hodnik in s puškinim kopi-
tom udarjal po vratih ter kričal: „Banditi mir!“ Glasovi so utihnili, molitve pa ne.

PROŠNJE SO ZAVRNILI

Vloge so obsojenci napisali in jih posredovali naprej prejšnji dan. Kurirji so jih 
odnesli v Kočevski Rog in jih izročili članom Izvršnega odbora OF. Načelnika 
OK VOS Kočevje Anton Kranjc in Hinko Kavčič sta člane IO OF pisno prosila, 
naj glede vlog čim prej sprejmejo sklep, da delo v Kočevju ne bo zastalo. Kurir 
naj kar počaka na odgovor, sta dodala. Toda v tistem času je bil Kidrič odsoten, 
zato so prošnje, v navzočnosti petih članov, obravnavali naslednji dan, v torek 
12. oktobra. Po pregledu vseh vlog, obtožnic in drugega dokaznega gradiva o 
krivdi obtožencev, je Boris Kidrič poročal: Sodniki Kržišnik, Tominšek in Stante 
so v polni meri izvršili svoje naloge in jim gre vse priznanje. Ugotavljam, da po-
litičnega razloga za pomilostitev ni in da je sodba z jurisdističnega stališča po-
polnoma v redu. Sklep: Prošnjam za pomilostitev se ne ugodi. V popoldanskih 
urah je prišlo iz Baze 20 sporočilo, da so vse vloge za pomilostitev zavrnjene.1

Na seji navzoči Edvard Kocbek je razpravo in sklep IO OF zabeležil v svoj dnev-
nik: „Prošnje so napisane s svinčnikom in izražajo nemirno pisavo. Podpisana so 
imena znanih organizatorjev in klavcev. Srce mi je začelo nemirno biti, ko sem jih 
drugo za drugo jemal v roke in prebral. Nekateri so se v prošnji kesali, drugi se 
v obupu izničevali, tretji so izražali neverno zadržanost, četrti so vedeli, da je vse 
zaman in da izpolnjujejo formalnost. Nikoli doslej še nisem imel v rokah tako pre-
tresljivih dokumentov. Kaj naj storim?“ Naslednji dan je zapisal: „Nobeden izmed 
tovarišev ni bil za to, da bi koga pomilostili, čeprav bi po mojem mnenju to imelo 
tudi politično korist, ne samo etičen pomen. Zato smo vse prošnje odklonili.“ Po 
končani seji je Kocbek predlagal Kidriču, da bi odšel v Kočevje in se z nekaterim 
obsojenci pogovoril, vendar mu je Kidrič to odsvetoval.2

 1  ARS-II, IOOF, fasc. 432/I, iz zapisnika seje z dne 12. 10. 1943; dr. Tone Ferenc: Dies irae, str. 473.

 2  Dr. Tone Ferenc: Dies irae, str. 473-474
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Zavrnjena prošnja za pomilostitev.
Vir: ARS 1871, Kočevski proces, Zbirka dopolnilnega gradiva, t. e. 21, a. e. 113.
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POSLEDNJA MAŠA V CELICI SMRTI

Ko bom plačal davek smrti,
moje izmučeno telo

pokropite, pokopljite,
v blagoslovljeno zemljo.

(Vid Ambrožič)

Dan se je nagibal k večeru. Nesrečniki v celici št. 1 so instiktivno čutili, da ima-
jo pred seboj le še nekaj ur dragocenega življenja. V njihovih mislih ni bilo več 
preteklosti - globoko v sebi jih je razjedal en sam problem: strel in smrt. Brez 
izkušenj in jasne predstave se približujejo trenutku konca. Župnik Malovrh je 
začutil pravi trenutek in je svoje sotrpine popeljal bliže k Bogu. Začel je z ma-
šnim obredom, ki pa je bil bolj podoben poslavljanju in slovesu. Vsi so vedeli ali 
čutili, da gre tokrat za poslednjo mašo in svojevrstno slovo, trenutno še živih v 
celici smrti. 

V tem času nesrečnem 
bili smo rojeni
(Vid Ambrožič)

„Prišel je čas, dragi bratje, ko se v tem življenju zadnjikrat vidimo. Naša ži-
vljenjska zgodba, polna odrekanja, odpuščanja, milosti in upanja, je kon-
čana. Do nas je prišla vest, da so našo prošnjo za pomilostitev zavrnili. Vsa 
znamenja upanja so tako usahnila. Zdaj dokončno poznamo našo usodo. 
Ne vemo le to, ali se bo to zgodilo nocoj ali jutri.

Vem, dragi bratje, kaj se dogaja v vaših prsih, v duši, v srcu, v glavi. Tudi 
moje srce krvavi. Sedaj ko se poslavljamo od svojega življenja, od svojih 
domačih, najdražjih, od svojih žena, otrok, staršev, sosedov in znancev, od 
svojega doma, naredimo inventuro našega življenja. Preglejmo prehojeno 
pot. Poiščimo naše dobre, pa tudi manj dobre korake. Na dobre odločitve 
bodimo ponosni, slabe obžalujmo. Ne pozabimo, da smo grešniki kot vsi 
ljudje na svetu. Toda naši grehi niso bili storjeni z zlobo v srcu, z njimi nismo 
prelomili nobenega božjega zakona; naše duše so, kljub človeškim spodr-
sljajem, ostale čiste. Pred Bogom rotim vas in sebe, da nismo krivi usodnih 
trenutkov, ki so pred nami. V duši in srcu smo čisti; ves čas smo stopali po 
poti sprave, ves čas smo opozarjali na vse bolj krvavo nasilje, se od njega 
postopoma umikali, prosili za usmiljenje, molili in klicali, zazrti v nebo: mir, 
mir, mir! In v uri življenjske streznitve smo spoznali, da se moramo braniti, 
braniti ne le sebe, pač pa ves slovenski narod. In sedaj smo tu, da našo veli-
ko ljubezen do sočloveka in domovine nasilno plačamo z življenjem.

Morda je prav, da se v tej uri vprašamo: V kakšni luči se nas bodo zanam-
ci spominjali? Kakšna bo svoboda, ki bo prišla? Bodo poznali našo veliko 
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žrtev? Bo v knjigah učenosti označen ta veliki zgodovinski madež? Bo vsaj 
kakšen posameznik nosil v svojem srcu našo bolečino? Bo naša tragedija 
dovolj pojasnjena? Bo naslednja generacija dovolj pogumna storiti potreb-
ne korake in poiskati pravi obraz kočevske krvave drame? Poglejte, s koliki-
mi neznankami se poslavljamo. “Varuhi ljudstva” mislijo, da vedo o nas več 
kot mi sami. 

Dragi bratje, ker ni več poti nazaj, sprejmimo našo usodo takšno kot je. Pred 
nami je en sam problem – smrt. Jo dovolj poznamo, smo pripravljeni nanjo? 
Če je v nas nemir, strah, če nas odeva tesnoba in žalost, potem se smrti bo-
jimo. Toda spomnimo se božje obljube, da se s smrtjo odpirajo vrata novega 
življenja. Vsi, ki smo božji otroci, smo odsev Boga in nosimo v sebi njegovo 
luč. Pripravljeni smo. Bog usmiljenja in tolažbe, v tvoje roke izročamo svoje 
drage in svoje duše. Mati Marija in vsi svetniki prosite za nas! Amen.

Ko nas pokličejo, pojdimo složno, mirno in ponosno. Tudi na zadnji poti molimo – 
ne samo zase, ampak tudi za vse druge, ki v teh hudih časih trpijo. Oče naš …

Potek procesa
Sobota, 9. oktober 1943
 - 19.00 začetek procesa
Nedelja, 10. oktober 1943
 - 06.00 zaključek razprave in vrnitev v celice
 - popoldne maša v dijaškem domu in molitve v grajskih celicah
 - 19.00 nadaljevanje razprave
Ponedeljek, 11. oktobra 1943
 - 06.00 zaključek razprave
 - 06.00 – 11.00 čakanje na sodbo, posvetovanje sodnikov
 - 11.00 izrek sodbe in zadnje besede
 - 11.30 vrnitev v celice in spoved kaplana Bartlja
 - 13.30 pisanje prošenj za pomilostitev
 - 15.00 pisanje poslovilnih pisem
 - od 17.00 naprej maše v celici smrti in poslavljanje od življenja
Torek, 12. oktobra 1943 
 -15.00 pomilostitve zavrnjene
 - od 15.00 naprej poslovilne maše
 - 19.00 odhod v večnost
(V nekaterih virih so zabeležene naslednje ure razprav: prvi dan 9 ur, drugi dan 24 ur in tretji dan 5 oz. 8 ur. Prav 
tako je v nekaterih dokumentih zapisano, da je bila spoved kaplana Bartlja opravljena v ponedeljek 11. oktobra, v 
drugih pa v torek 12. oktobra 1943, malo pred ustrelitvijo.)
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ZBOGOM MOJ SVET

Umiram... ljudje, jaz umiram!
(France Balantič)

Naslednji dan, 12. oktobra zjutraj, so bili obsojenci v celici smrti le še komaj gibne 
gmote in le nekateri so z dihanjem kazali znake življenja. Podoživljanje te noči:

„Tisto noč nisem zatisnil očesa. Gledal sem svoje sotrpine, kako so se po-
slavljali od tega sveta. Vsi so bili budni. Veliko jih je molilo, nekateri glasno, 
drugi so samo premikali ustnice. Tam pa tam je kdo zajokal ali zahropel. Sli-
šati je bilo klice na pomoč. Največkrat sta bila imenovana Bog in Mati božja, 
pa tudi imena svojcev. Stali so, s sklenjenimi rokami gledali v tla ali strop, 
drugi čepeli ali ležali z glavo med rokami. Dolga in temna noč nam je trgala 
srca in jemala zavest. Večina je miže obnavljala svojo mladost, bila vpeta v 
svojo življenjsko zgodbo in tako kazala popolno predanost božji usodi.

Moje misli so bile verjetno podobne ostalim. Zaman sem se skušal umiriti in 
slediti svoji življenjski poti. Moja polna in omrežena glava ni bila sposobna 
treznega premisleka – vse je bliskovito in v neurejenem krogu švigalo sem 
ter tja. Vsem občutkom pa je vendarle kraljeval strah, ki me je v celoti obvla-
doval in mračil um. Poigraval se je z menoj in me neusmiljeno metal iz brega 
na breg – iz globoke nostalgije v kruto realnost. 

In potem sem se zbral in se, kolikor je mogoče zbrano, dotaknil sedanjosti 
in prihodnosti: Kmalu bo prišel čas, ko nas bo svet pozabil; pozabil naš ob-
stoj, naše delo, našo vero, hrepenenje, našo ljubezen... Vse bo izgubljeno. 
Kmalu ne bo nihče vedel, da sem tudi jaz hodil po teh prelepih stezicah in 
poteh; nihče ne bo vedel, da je bil to moj svet, poln neskončne mladostne 
vedrine. Bo komu mar moje življenje, ki bo kmalu na silo pretrgano? Bo 
kdorkoli v prihodnosti vedel zame? Bo novi svet pozabil name, pozabil na 
nas, ki se moramo žrtvovati za tiste, ki boste živeli za nami? Se boste še spo-
minjali mojega imena, bo v vas še odzvanjal moj glas? Se bo kdo med vami 
spominjal moje postave, mojih rok, oči, vseh mojih nerodnosti, nezavedajo-
čih napak... Bo kdo razumel moje neizživeto hrepenenje, večno iskanje skri-
tih lepot, ki se moje mlade duše še niso niti dotaknile? Bo nov svet in njeni 
novi ljudje razumeli naš čas, v katerem nam ni bilo dovoljeno, da spoznamo 
zrelost in smisel življenja? Bodo ljudje v daljni prihodnosti spoznali pravo 
resnico; bodo začutili krivico, ki je bila storjena vsem nam, ki odhajamo v 
prerani grob? Bo nov čas znal pravilno pojasniti preteklost? 

Bojim se, da ne. Zato zbogom moj svet, moje sanje, moji dragi domači, zbogom 
moje življenje. Zbogom moja najlepša domovina Slovenija, praznik moje nekoč 
vihrave, a srečne mladosti. Zbogom vsem, tudi tistim, ki me boste pozabili in 
tako naredili prostor novim spominom, ki jih prinašajo nova in nova življenja.“ 
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ODHOD V VEČNOST

ODHOD V VEČNOST

Zdaj pridi, smrt -
odvrgel sem orožje!

(France Balantič)

Po tolikem fizičnem in predvsem psihičnem trpljenju bi človek pričakoval, da je 
v prvi celici ostal le še kup živih mrličev. Toliko gorja, duševnih muk, ponižanj 
in krivičnih razvrednotenj človeško telo težko prenese. Toda v celici je bilo, 
namesto predčasnega konca, zaslišati pesem. Nihče ni pel tako, kot nekoč na 
domačem travniku in za hišo, tako močno in z zanosom, kot v cerkvenem zboru 
in pod lipo, tako z občutkom, kot je pel materi in očetu za njun praznik. Ne, 
petje je bilo drugačno: hropeče, precej razglašeno, vendar željno in hoteče. Iz 
glasovne gmote, ki je v valovih prihajala na hodnik, je bilo mogoče prepoznati 
pojoče pesmi: Polje, kdo bo tebe ljubil, Nebo žari, Vigred se povrne, Ob ve-
černi uri … Pomislite, namesto blaznosti in duševne pomračitve – pesem. Tega 
niso mogli razumeti stražarji. Ustavili so svoj doneči korak in prisluhnili. Morda 
se je komu celo orosilo oko.

Proti večeru se je podoba v celici obrnila. Prinesli so jim neko čorbo, pa ni šlo v 
tek. Vsi so vedeli, da prihaja konec. Glave so imeli sklonjene, roke so jim visele 
ob telesu, tisti, ki so sedeli ali ležali, pa so imeli glavo položeno med dlanmi. 
Dva najmlajša sta bila objeta, nista govorila, le ihtela sta, kot bi jokala. 

In potem pride tisti pričakovani trenutek, ki so se ga obsojenci tako bali. Ob 
sedmi uri zvečer so partizanski stražarji odprli vrata prve celice. Na hodniku 
stojijo partizani iz Ljubljanske brigade, postrojeni v dveh vrstah. Komisar bri-
gade začne klicati po dva priimka hkrati. Najprej je poklical Malovrha in Šin-
karja. Že med vrati ju zvežeta z žico na hrbtu in ju potisnejo na hodnik. Sledil 
je drugi par in tretji, dokler ni bilo na hodniku vseh šestnajst. Na hodniku so 
med njimi potegnili debelo vrv in nanjo vsak par ponovno privezali. Med ve-
zanjem so obtožencem pokradli nekaj prstanov, seveda tistim, ki so jih imeli. 
Očitno je to Tomažiča precej razjezilo, zato jim je zabrusil: „Če ne bi bilo 
Lahov in njihovih havbic ...!“ Vošner ga takoj opomni, naj brzda jezik. Nato 
Šinkar vpraša partizane: „Kdo me bo ustrelil?“ Nekdo se javi, Šinkar pa mu 
izroči za spomin skoraj nove gojzarje. Šinkar prosi za besedo, komisar pa ga 
grobo zavrne: „Farjev nisem nikdar poslušal in jih tudi zdaj ne bom.“ Komisar 
je povzdignil glas in zbranim povedal, da je njihova prošnja za pomilostitev 
odbita. Sledil je ukaz: Marš naprej! Zaklicali so, da je zadonelo po hodniku: 
„Zbogom bratje, ne pozabite nas in molite za nas. Maščujte nas, saj gremo 
nedolžni v smrt!“ Po nekaj korakih je bilo zaslišati pesem Slovenec sem in 
nato še Kristus kralj. 
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Na grajskem dvorišču je že čakal tovornjak. Pohiteti so morali in čim prej zlesti 
nanj. Govoriti je bilo prepovedano. Pristopila sta dva oborožena partizana in se 
usedla na koncu avtomobilske klopi, vsak v svojo vrsto. Dvignjeno ponjavo so 
spustili in zajel jih je temačen mrak, da so se komaj prepoznali. Nekaj časa je 
bilo vse mirno. Zlovešča tišina je vrtala v njihove mlade prsi. Tam od zgoraj so v 
glavah zaslišali glas: „To je tvoja zadnja pot - zadnja v tvojem življenju. Pripravi se 
nanjo. Predvsem pa se zdaj pripravi na zadnji trenutek, ki te bo popeljal v moje 
naročje. Saj ne bo bolelo – samo zaskelelo bo in vsega bo v hipu konec.“ „Da, 
konec“, je vsakdo v sebi ponovil in se vdal v usodo.

Sprednja vrata so se odprla in se spet zaprla. Hropeč tovornjak se je premaknil 
in začelo jih je metati sem in tja. Težak molk. Nekaj obtožencev je tiho zapelo: 
„Marija, pomagaj nam sleherni čas, glej k tebi ozira se vsak izmed nas.“ Nato so 
vsi zapeli odpev, nekateri bolj brundali: „Marija, vse k tebi hiti, Marija, pomagaj 
nam ti!“ Slovenske duše so se s pesmijo poslavljale; to je bilo zadnje slovo in 
nihče jih ni mogel več ustaviti. Pesem je zamrla šele, ko se je tovornjak ustavil. 
Grobo so jih zmetali s tovornjaka in jih na valoviti jasi gnali naprej v vrsti po dva. 
Nihče ni vedel, da so blizu pod Mozljem, sicer pa to ni bilo več pomembno. Še 
nekaj korakov in slovenska zemlja jih bo sprejela vase.

In potem – stoj! Dva para so odvezali od vrvi. Štirje so morali stopiti nekaj ko-
rakov naprej, do roba izkopane jame. Tišina. Še vedno tišina. Grozna tišina. 
Nenaden rezek rafal. Vidim, kako padajo z obrazom navzdol in s telesom plapo-
lajo. Vidim, kako v naročje jemlje zemlja svoje sinove. In potem – naslednji štirje 
… Strojnice so pokosile 16 mladih življenj. V že pripravljeno jamo so omahni-
li: Šinkar, Malovrh, Sterniša, Vošner, Milovanovič, Marinčič, Lisac, Konečnik, 
Končan, Tomažič, Kien, Štepec, Murn, Capuder, Mihelič in Habič. Tovornjak 
je odropotal v temo in se čez dobro uro spet vrnil. Pripeljal je nove ljudi. In spet 
je tekla kri. In tisto noč je pripeljal še enkrat ali dvakrat. In naslednje noči so se 
ti prizori ponavljali. 

POSLEDNJE MINUTE

Tiho list za listom pada ...

(Vid Ambrožič).
 

In res so se ponavljali: hrup tovornjakov, ukazi „vsi ven“ in prihod nesrečnikov, 
sklonjenih glav. Čeprav je bilo težko izstopiti iz nenavadnega avtomobila, so bili 
občutki na poti proti odprti jami grozni. Nekateri so se zaletavali, zdaj v levega, 
zdaj v desnega nesrečnika. Drugi so se oprijemali soseda in objeti mukoma 
hodili naprej. Opozorila in grožnje so padale iz obeh strani: „Marš naprej!“ ali 
„Dajmo, dajmo!“ Malo pred jamo se je nekdo opotekel in padel. Zvesti čuvaji 
so ga opazili, in ker so mislili, da je že „crknil“, so ga začeli vleči proti jami. Ne-
srečnik pa ni bil mrtev. Telesnih bolečin ni čutil, čutil pa je napetost in slišal je 
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nenavadne zvoke. Pogledal je navzgor v temno nebo. Tiho nočno nebo s komaj 
opaznimi zvezdami. Obšla ga je zadnja misel: „Moja pot se na Zemlji končuje. 
Zato Te iščem in Ti kličem: Najdi me! Čas se izteka!“ 

IN VSEGA JE BILO V TRENUTKU KONEC

Duh je šinil čez moj obraz ...
(France Balantič)

Zadnja pot naslednjega je bila na videz podobna drugim. 

Približuje se tisti enkratni trenutek konca. Rad bi zbral misli, se spomnil mame in 
očeta in se poslovil. „Ah, ne, naj v miru spita! Moja bolečina naj bo samo moja. 
Saj bom zmogel. Saj smo že blizu. Že vidim kup zemlje, ki jo baterija migljaje 
osvetljuje. In za njim, naj bi bila jama - moj zadnji dom. Še nekaj korakov ...“ 

Pred seboj zasliši odsekan glas: Stoj! Čuti ga kot udarec po glavi. Še več – ta 
“stoj” je udaril zvonjenje, najprej v ušesih, potem po celotni glavi. Pogled v 
jamo, polno teme, ne pove ničesar.

Oblije ga srh. V jami je slišati rahlo hropenje. Tedaj mu je pošla vsa moč. Ko-
lena so mu klecnila. Začutil je stisk tuje roke okrog prsi in zaslišal sikajoč ukaz 
naravnost v uho: “Stoj pokonci, izdajalec, in počakaj!“

Ves svet se mu je zasukal, posamezne osebe iz njegovega življenja so se mu 
prikazovale in se hitro menjavale. V tej gmoti življenjske preteklosti je iskal in kli-
cal mamo, a je ni mogel priklicati. Vse se mu je odmikalo, vse je bilo tako daleč. 
Komaj je še dvignil roke: V imenu Očeta ... In vsega je bilo v trenutku konec.

NOČ GROZE 

Bridka je usoda naša,
vsepovsod kraljuje smrt,

pridi v mesto ali selo,
povsod te čaka božji vrt.

(Vid Ambrožič)

Besedo ima France Špelič, bivši partizan Gubčeve brigade, poslan v I. bataljon 
VOS v Zagradec, kjer je bil desetar v 1. četi. (Vir: dr. Tone Ferenc: Dies irae, str. 508.)

Zapis Franca Špeliča1

Iz Dolenjskih Toplic smo odšli še pred nemško ofenzivo v Kočevje, kjer smo 
varovali odposlance na kočevskem zboru. To ni bilo težko, ker je takrat trajalo 
zatišje pred nemško nevihto. Težje je bilo zavarovati kočevski sodni proces ujet-
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nikov s Turjaka in Grčaric. V Grčaricah 
in Turjaku je bilo zajetih več kot 1.200 
legionarjev in slovenskih četnikov (pla-
vogardistov). 

V Kočevju je bil osrednji proces, hkrati 
pa so uprizorili sodne procese na vojnih 
področjih Ribnica in Novo mesto. Ko-
liko je bilo na smrt obsojenih na vseh 
procesih, verjetno ne bomo nikoli izve-
deli, čeprav je bilo razglašenih kar ne-
kaj sodb.

Samega procesa nimam v spominu, 
spomnim pa se, da smo morali štiri dni 
kopati štiri globoke oglate jame za vas-
jo Mozelj. Bile so velike nekako 4 x 4 
metre. Pozneje smo skopali še nekaj 
manjših jam. Komisarji so nam rekli, da 
pripravljamo skrivališče za vojni materi-
al. Vanj bomo skrili orožje in druge dra-
gocenosti še pred nemškim vdorom.

Franc Špelič v oficirski uniformi
Vir: Internetna stran Franc Špelič

Jame so bile skopane. Prošnje obsojenih za pomilostitev so bile zavrnjene. 
Prišel je dan izvršitve kazni. Vse desetarje, vodnike in politdelegate (vodne ko-
misarje) so poklicali na razgovor. Komisar Franci nam je nato povedal drugačno 
zgodbo. Rekel je, da so jame, ki smo jih skopali, pripravljene za tiste, ki so na 
smrt obsojeni in da bo zvečer izvršena smrtna kazen. Mi desetarji, vodniki in 
politdelegati pa moramo dati dober zgled in začeti prvi streljati. Potem ne bo 
težko, bodo že drugi nadaljevali, samo začetek je naš.

Zvečer smo se zbrali za vasjo Mozelj v neposredni bližini izkopanih jam. Čakali 
smo. Nismo vedeli, kako bodo obsojence pripeljali. Iznenada smo zaslišali hro-
penje težkega motorja. Bila je avtoblinda, oklopni avto z močnimi avtomobilski-
mi gumami. Oklopnik se je ustavil. Kupola se je odprla, skozi odprtino so začeli 
prihajati obsojenci. Bili so zvezani posamič in vsi skupaj še k eni vrvi. To jih je 
močno oviralo pri izhodu skozi kupolo. Kolono smrti je ovijala popolna tišina.

Vsem nam partizanom je bilo naročeno, da od obsojencev lahko sprejmemo 
pisma ali druga sporočila za njihove svojce. Nekaj takih sporočil je bilo nam 
izročenih. Pozneje so jih pregledali, primerne vrnili z navodilom, da jih izročimo 
svojcem. 

Potem so se obsojenci drug za drugim začeli slačiti do golega. Ko je posame-
znik prišel na vrsto, je stopil pred jamo in tedaj je s smrtnonosnim regljanjem 
zapela brzostrelka. Žrtev se je zvrnila v jamo. Tako je bilo do zadnjega. Koliko 



179

je bilo ustreljenih, ne vem. Prav gotovo jih je bilo precej več, kot sedaj trdijo, da 
je bilo obsojenih na smrt v Kočevju.

Vsi, razen enega mladeniča, so umirali junaško. Vsak je, ko je stopil pred jamo, 
zavpil: “Živel Kristus kralj!” ali “Živel kralj Peter drugi!” Nek mladenič pa se ni 
mogel zadržati in je jokaje prosil usmiljenja. Star je bil okrog sedemnajst let, 
doma s Podlipe pri Ajdovcu. Jaz sem ga sicer slišal, videl pa ga nisem. Več o 
njem so mi povedali drugi. Oklopni avto je tisto noč iz Kočevja pripeljal jetnike 
večkrat.

Po opravljenem krvavem dejanju so vsa oblačila ustreljenih dobro pregledali. 
Čeprav so bili že večkrat pregledani, so v oblekah našli še marsikaj: všit denar, 
prstane, križice, svetinjice, majhne popisane lističe. Kam in kdo je vse to od-
nesel, ne vem.

Hvala bogu, bil sem rešen streljanja. Pa ne zato, ker ne bi hotel streljati. Ne 
spominjam se, zakaj in kako, da nisem streljal, saj sem bil vodnik in določen, 
da med prvimi nastopim to kruto smrtnonosno službo. Tudi v neposredni bližini 
nisem bil, razen pri enem na začetku. Ne vem, ali me je groza odvedla med tiste 
stražarje, ki so držali sklenjen obroč, da nihče ne pobegne. Gotovo moram biti 
Bogu nadvse hvaležen, da me je obvaroval te satanske službe. Nisem ubijal, 
bil sem pa sodelavec ubijalcev v prepričanju, da sem v službi dobrega, pozitiv-
nega ...

Zapis Stanislava Maverja2

Partizani so me zajeli v Zagradcu in me skupaj z drugimi odpeljali v Kočevje. 
Tam so nam dali krampe in lopate in nas odpeljali v Mozelj, kjer naj bi preko-
pavali cesto. Iz Mozlja so nas gnali po neki stezi in kolovozni poti, približno en 
kilometer daleč. Hodili smo nekako dobrih deset minut. Ko smo prišli na vrtača-
sto jaso, so nam povedali, da bomo kopali jame, v katere bomo skrili municijo. 
Izkopavanje je vodil nek partizan na konju s svetlo vojaško bluzo. Nekateri so 
kopali jame, drugi so bili na straži. Na straži je za vsakim prisilnim mobiliziran-
cem stal partizan z brzostrelko. Mene so dali na stražo.

Jame so bile še pred nočjo skopane. Ko so me peljali mimo njih na drugo stra-
žarsko mesto, sem videl, da so bile dolge kakih pet metrov in široke najmanj 
dva metra. Kako globoke so bile, nisem videl. Skopane so bile v kotanjah.

Čakali smo do večera. Potem je prispel avto. Videl ga nisem, ker sem bi preveč 
oddaljen. Preden so zaropotali streli, sem slišal, da je nekdo zaklical: “Živela 
Jugoslavija!” Potem je najmanj petnajstkrat zaregljalo v presledkih približno pet-
najst sekund. Kakega ječanja ali joka nisem slišal. Potem je bilo nekaj časa mir-
no. Čez kako uro pa je bilo spet slišati avto. Spet je zapela brzostrelka, mislim, 
da večkrat kot prvič. Avto je tisto noč pripeljal kakih šestkrat.

Ko je avto pripeljal petič ali šestič, je prišel do naše straže nek komisar. Pokazal 
je name in na še dva mobiliziranca in rekel, naj gremo z njim. Peljal nas je do 
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jame. Pred njo je stalo kakih osem ljudi. Izgledali so mladi. Komisar se je obrnil 
proti meni in dejal: “Ti streljaj, ker imaš brata pri ta belih, ki se je boril na Turja-
ku!” Obrnil se je k drugemu in rekel: “Ti pa nisi nič boljši” Bilo mi je tako hudo, 
da sem zajokal.

Fantje pred jamo so se mi zelo smilili. Od strahu sem kar okamenel. Komisar 
in neka ženska sta mi začela groziti, da me bodo ustrelili, če ne bom streljal. 
Postavili so nas med partizane z brostrelkami.

Ujetniki so imeli roke na hrbtih zvezane. Bili so pomanjkljivo oblečeni, nekateri 
bosi, drugi obuti. Bili so mirni. Po enega so privedli do jame in ukazali, da mo-
ramo tudi mi (mobiliziranci, op. pisca) streljati. Streljali smo trikrat in vedno sem 
ustrelil mimo. Vsak se je brez glasu zvrnil v jamo. Potem so nas odvedli nekaj 
korakov stran in morali smo gledati pokončanje še preostalih ujetnikov. Po zad-
njih strelih so me spet odvlekli na stražo. Po petnajstih minutah sem moral z 
drugimi oditi na patruljo proti Knežji Lipi. Ko smo se čez tri ali štiri ure vrnili v 
Mozelj, so se tam ob pijači veselili partizani, ki so prej streljali ujetnike. K meni 
je stopil že znani komisar in mi rekel: “Sedaj si videl, kaj znamo. Če boš ušel, 
bo zapela tale (in pokazal je na brzostrelko). Prav tako te bomo pihnili, če boš 
povedal, kaj smo delali v Mozlju.”

Po končani “veselici” so se partizani odpeljali do Kočevja z avtomobili, mi pa 
smo morali do tja pešačiti.

Poročilo bataljona VOS3

O usmrtitvah v Mozlju se je, poleg dveh pričevalcev, ohranil prvovrsten vir: po-
ročilo I. bataljona VOS.4 Štab VOS-a je bil nastanjen v mozeljskem župnišču, 
moštvo pa v župnijskem gospodarskem poslopju. 

Poročilo štaba bataljona: V soboto 9. oktobra 1943 je bil izvršen premik iz Za-
gradca v Kočevje. Ponoči sta naši dve četi stražili kinodvorano v Kočevju, kjer 
je potekala razprava. V nedeljo 10. oktobra 1943 sta naši četi še vedno stražili 
kinodvorano, preostali dve četi pa sta šli na položaj, kjer so člani obeh čet ko-
pali jame. V ponedeljek 11. oktobra 1943 je bila na straži v Kočevju samo ena 
četa, druge tri pa so ostale na položaju, kjer so opravljale justifikacijo. V torek 
12. oktobra 1943 je bila na straži druga četa, preostale tri pa so justificirale 88 
belo in plavogardistov.

Opomba: Enemu se je posrečilo pobegniti. Tretja četa mu je vso noč sledila 
in ga na begu ranila v nogo. Naslednje jutro so ga ulovili na Lazah in ga na licu 
mesta ustrelili.

V sredo 13. oktobra 1943 so čete pokrivale (maskirale) jame in izkopale dve novi. 
V četrtek 14. oktobra je sledila justifikacija 20 belo in plavogardistov in njihovih 
pomagačev. Isti dan je bila poslana druga četa v Ribnico, kjer je opravljala na-
ročene justifikacije. Ostale tri čete pa so v Mozlju opravljale svojo dolžnost še 
do sobote 16. oktobra 1943.
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 1  France Špelič: Vrnil se bom k očetu – 1990, str. 61-63; Ive A. Stanič: Mozelj v svojem času, str. 72 in 73.

 2  Povzetek iz zapisnika zaslišanja Stanislava Maverja iz Zagradca št. 6, z dne 19. 10. 1944; Ive A. Stanič: Mozelj v 
svojem času, str. 74 in 75.

 3  Tone Ferenc: Dies irae, str. 516.

 4  Na podlagi omenjenega poročila in zapisa Ivana Lavriha, je mogoče sklepati, da je v Kočevju skrbela za obsojence 
Ljubljanska brigada, v Mozlju pa so opravili izkope in eksekucije člani Prvega bataljona VOS-a iz Zagradca, med 
katerimi je bilo tudi nekaj mobilizirancev.

Opomba:

  Dogodke v Mozlju sta opisala partizana-mobiliziranca Franc Špelič in Stanislav Maver, ki sta se, skupaj z drugimi,  
znašla v kraju in času kočevskega procesa. Še posebej Špelič je dobro poznal razmere, načrte in razmišljanja 
vodilnih na obeh straneh revolucionarnega spopada. Franceta Špeliča postavlja v čudno luč njegovo zavestno 
ali zmotno zavajanje pri odkrivanju grobišč v Mozlju, pa tudi njegova nepripravljenost oziroma neodzivanje za 
sodelovanje pri nadaljnjem odkrivanju terena z grobišči. (Namreč, pred štirinajstimi leti je pokazal napačen teren 
grobišča, kot ga je pozneje s pomočjo domačinke odkrila vladna komisija. Tudi na vljudno pismo Vide Svetek-Ha-
bič, v katerem ga je prosila za pomoč pri iskanju očetovega groba, se sploh ni odzval.) Vse skupaj daje misliti, da 
gre za človeka, ki ga je slovenska partija po vojni nagradila z oficirskim činom. Je bil njegov poznejši duhovniški 
poklic res le sprava z Bogom, ali pa je imela tudi pri tem besedo slovenska partija? Navsezadnje marsikaj pove o 
gospodu Francu Špeliču tudi njegova izjava: „Sprava, kakor si jo nekateri zamišljajo, ni mogoča. Če govorimo o 
vojnem času, je treba priznati, da so bili zločini na obeh straneh, kajti vojna je hudičev ples ne glede na to, kdo 
igra na harmoniko.“

Po podatkih v Črnih bukvah so kočevsko kinodvorano, po „opravljenem delu“, porušili partizani.
Vir: ČB, str. 109.

In tako se je kočevski proces za javnost končal. Ni se pa končalo zločinstvo v 
zakulisju. Najštevilnejši poboji so šele sledili. Pristaši „osvoboditeljev“ so za-
htevali novo in novo prelitje slovenske krvi, prestrašeni ljudje so trepetali in se 
vdajali v svojo in narodovo usodo.

Tudi mesto Kočevje je čutilo posledice. Že pred prihodom Nemcev so partizani 
poskrbeli, da je čim manj mestnih stavb služilo nemškim vojakom za njihovo 
bivanje.
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ZATAJENI SPOMINI

A mene rana ni bolela,
le v srcu sem trpel(a) ...

(Toni Vovko)

Med vojno in več desetletij po njej se v Mozlju o množičnem pobijanju pretežno 
mladih ljudi ni govorilo. Čeprav so nekateri simpatizerji partije vedeli, kaj se 
dogaja okrog vasi, je bila večina vaščanov močno previdna in molčeča. Tisti, 
ki so se upali pokukati skozi priprte polkne, so videli in slišali brenčati pokrite 
tovornjake. Slišali so tudi streljanje. To pa je tudi vse. Nič natančneje določene-
ga in nič preverjenega. Bolj so čutili kot vedeli, da je nevarno, da nekje v bližini 
streljajo ljudi, da se zadeva lahko kaj hitro obrne in se pred puškinimi cevmi 
znajdejo tudi vaščani Mozlja.

Pozneje se je po vasi - v kateri je po odhodu kočevskih Nemcev ostala le še pe-
ščica Slovencev - šušljalo, da je upokojeni vaščan, bivši žandar, nek večer sa-
mozavestno in brez strahu stopil do skupinice že nekoliko okajenih partizanov, 
ki so poleg pokritega tovornjaka čakali svojega komandanta. Stopil je do prvega 
in mu rekel: „Bravo fantje, kar tako naprej.“ Šele nato je vprašal tisto, kar ga je 
najbolj zanimalo: „Kam pa jih vozite?“ Vsi so se zarežali, najbližji pa je dejal: „V 
nebesa, očka, v nebesa.“ Tedaj je iz gostilne prikorakal komandant, ga debelo 
pogledal in rekel: „Kaj pa ti stari iščeš zunaj ob tej uri? Marš domov!“ Možakar 
takrat ni vedel, da se je s svojim lahkomiselnim početjem sam obsodil.

Kmalu za tem sta prišla ponj dva oborožena partizana in ga odpeljala proti gmaj-
ni, z namenom, da ga na dovolj skritem kraju ustrelita. Pa je imel srečo. Na poti 
so iznenada pred seboj zagledali partizanskega kurirja. Polglasno je prvemu 
partizanu povedal, da je njihova enota napadena. Pred pobegom je eden od 
partizanov dejal, da je treba možakarja takoj ustreliti, drugi pa je bil mnenja, da 
od njega še niso dobili potrebnih in pričakovanih informacij, naj gre zato domov, 
saj vedo kje stanuje. Ukazala sta mu, naj takoj izgine domov, naj jih doma poča-
ka, sicer bo „plačala“ vsa družina. Seveda je bila za možakarja to dovolj velika 
šola in izkušnja. Z družino se je umaknil na varno in – vojno preživel. Dobrodu-
šen in brkati žandar je bil po končani vojni bolj redkobeseden. Svojo zgodbo je 
malo pred smrtjo zaupal mlajši vaščanki. Rekel ji je: „Tebi bom povedal, ker si 
mlada, samo o tem bodi tiho.“

Po kapitulaciji Italije so bili italijanski vojaki v mozeljski postojanki kar precej 
zbegani, njihovi oficirji pa so si za odhod izmislili obrambni trik: V svojo zaščito 
pred partizani so v Mozlju zbrali nekaj družin in jim ukazali, naj gredo z njimi v 
Kočevje. (Pozneje so vaščani ugotovili, da so s svojo prisotnostjo v bistvu šči-
tili Italijane.) Italijani so kmalu ugotovili, da je v Kočevju kakršnakoli zaščita od 
strani vaščanov odveč. Partizani so se z njimi prijazno pogovarjali in jih celo na-
govarjali za skupno sodelovanje. Italijani so na svoje zaščitnike vaščane kmalu 
pozabili. Videti je bilo, da so želeli čim prej domov. Partizani so vaščane nagnali 
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v bližnjo Kajfežovo hišo, kjer so ostali dva dni. Skozi okna so imeli lep pogled 
na prostor pred šolo, kjer je bila tisti dan množica zvezanih ljudi. Videli so, da so 
z njimi ravnali zelo grobo. Nekateri so jih brcali, kloftali in pljuvali. Med mučitelji 
so prepoznali tudi enega vaščana iz Mozlja, ki mu je šlo pretepanje najbolj od 
rok. Vaščanom so se ujetniki sicer smilili, vendar se miselno z njimi niso veliko 
ukvarjali, bolj jih je skrbela novica, da prihajajo nemške kolone in z njimi nova 
opustošenja, nasilje in zločini.

Ko so se pozneje vaščani vrnili domov v Mozelj in videli zaprte tovornjake v bli-
žini vasi, so pravilno sklepali, da prevažajo in pobijajo prav tiste siromake, ki so 
jih takrat videli pred kočevsko šolo.
(Pričevalka iz Mozlja, ki ne želi biti imenovana.)

BESEDO IMA SMRT

BILANCA POBITIH

Kdo je snel Gospoda s križa?
(Vid Ambrožič)

Po nekaterih pridobljenih podatkih je bilanca pobitih pri teh jesenskih krvavih 
dogodkih mnogo višja, kot se nam zdi na prvi pogled. Največkrat se ocene 
sučejo okrog števila nekaj sto. Drug zapisovalec je zabeležil, da je bilo v ko-
čevskem gradu zaprtih okrog 500 ujetnikov, da so večino pobili in le malo se 
jih je s pobegom rešilo. Trditev naslednjega je, da so od 600 do 700 grajskih 
ujetnikov večino pobili v Kočevju, preostale pa so odpeljali v Ribnico, kjer so jih 
v bližnjih gozdovih nekaj pobili, druge pa (zaradi hitrega napredovanja nemške 
vojske) izpustili. Tudi redki spiski pobitih pričajo, da je kočevski proces terjal 
več sto življenj. Z bolj natančnimi podatki je postregel zgodovinar in publicist Ivo 
Žajdela v Uvodni besedi v knjigi Ivana Lavriha V primežu revolucije, in sicer:

Prve žrtve so bili ranjenci. 20. septembra so jih 28 ustrelili pred gradom Turjak. 
13 so jih načrtovali obesiti na Turjaškem gradu, vendar sta jim dva pobegnila. 
Ostalih 11 so postrelili pred Perharjevo lipo pri železniški postaji v Velikih La-
ščah. Naslednji dan, 21, septembra, so odbrali novo skupino 50. ujetnikov, jih 
odvedli v Jamnikov gozd in jih tam postrelili. (Še pred zavzetjem Turjaka je Tom-
šičeva brigada 15. septembra na velikem Osolniku postrelila 24 ujetnikov.) Ko-
nec septembra naj bi bilo v Kočevju zaprtih 758 ujetnikov, v Ribnici pa 350.

Po končanem kočevskem procesu so v Mozlju ustrelili 16 na smrt obsojenih 
protirevolucionarjev. Sredi oktobra je kočevsko partijsko-partizansko vodstvo v 
Mozlju ustrelilo še 100 ujetnikov, v Jelendolu pa 150. Na sam dan, ko so Nemci 
zasedli Kočevje, 24. oktobra, so partizani odgnali iz Kočevja v gozd Medvedjek 
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še 54 ujetnikov in jih 40 pobili na Travni Gori (v tej skupini je župniku Ivanu Lavrihu 
uspelo pobegniti), druga skupina partizanov pa je v Grčaricah ubila naslednjih 23 
ujetnikov. V istem času so skupino 45 ujetnikov odgnali iz Ribnice na Mačkovec 
nad Robom, kjer so jih partizani Loške brigade poklali brez strelnega orožja.1

Po podatkih iz Zaveze je komandir 3. partizanske čete I. bataljona na Mač-
kovcu 20 ujetnikov sam poklal. Vsakega posebej je odpeljal na določeno 
mesto, ga udaril po glavi s kladivom, nato mu prerezal vrat z bajonetom. Stre-
ljali niso, zaradi bližine Nemcev. Tik pred pobegom pred Nemci, so nekaj 
ujetnikov pustili pri življenju. Za njimi je izginila vsaka sled.
(Zaveza, december, 2007, št. 4, str. 113.)

Zgodovinar Tone Ferenc v svoji knjigi Dies irae poroča, da je Področno vojaško 
sodišče Ribnica do 14. oktobra 1943 delovalo izmenično v Ribnici in Kočevju. 
Prva razprava tega sodišča je bila 11. oktobra 1943 na kateri so od 13 obto-
žencev obsodili na smrt 12 zapornikov. 12. oktobra se je pred omenjenem so-
diščem razvrstilo več skupin četnikov. V prvi skupini je bilo 38 četnikov, na smrt 
pa so jih obsodili 36. V drugi skupini so predvsem zaradi mladoletnosti oprostili 
vsem 16. obtožencem. V tretji skupini so od 13 obtožencev obsodili na smrt 
11. Podobno se je zgodilo četrti skupini: od 11. obsojencev je bilo obsojenih 
na smrt 10. V najmanjši peti skupini je sodišče vseh osem obsodilo na kazen 
prisilnega dela. 13. oktobra je sodišče obsodilo na smrt vseh 30 obsojencev in 
jih isti dan justificiralo. 14. oktobra je sodišče sodilo osmim osebam. Razprave 
so se udeležili le štirje in vsi so bili obsojeni na smrt in isti dan ustreljeni.

Knjižica Turjak nam ponuja naslednje podatke: Od približno 6.500 belogardistov 
in četnikov, kolikor jih je bilo ob kapitulaciji Italije v Ljubljanski pokrajini, so jih par-
tizanske enote polovile približno polovico (torej 3.250), okrog 500 jih je v bojih 
padlo, okoli 1000 jih je prostovoljno prestopilo v partizanske vrste, drugi (torej 
1.750) pa so se takrat ali v naslednjih tednih pridružili nemškemu okupatorju.2

Usoda ujetnikov v partizanskih rokah je bila različna. Okoli sto so jih partizan-
ske enote takoj postrelile brez predpisanega partizanskega sodnega postopka 
(Velike Lašče, Veliki Osolnik, Pudob), nekaj sto ujetnikov iz Turjaka in notranj-
skih postojank pa so vključili v partizanske enote. V delavski bataljon v Kočevju 
so jih vključili nekaj sto, okoli 600 ujetnikov pa so zaprli v Kočevju in Ribnici, 
kjer so jim dva vojaška sodišča (izredno in področno) izrekla okrog 215 smrt-
nih obsodb (ustreljeni v Mozlju in Jelendolu). Okoli sto ujetnikov so usmrtili po 
izpraznitvi kočevskih in ribniških zaporov pred in med veliko nemško ofenzivo 
(pri Grčaricah, na Travni Gori, Na Mačkovcu, pri Birčni vasi). Tam je padlo tudi 
nekaj deset civilistov. Do zdaj zbrani in objavljeni podatki kažejo, da je bilo med 
8. septembrom 1943 in 30. novembrom 1943 usmrčenih okoli 600 oseb.3 
(Po končani vojni je bilo slišati, da so vsaj en kamion ujetnikov pobili že pred 
Mozljem. V gozdu tik ob cesti je bila podzemna jama Milalog z ozkim navpičnim 
grlom. Ljudje so govorili, da je bila jama polna trupel. Op. p.)
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Na območju Republike Slovenije, kjer je takrat živelo približno 1,492.000 pre-
bivalcev, je bilo med drugo svetovno vojno in neposredno po njej (april 1941-ja-
nuar 1946) predvidoma okrog 89.000 vojnih žrtev, kar je pomenilo izgubo 
okrog 6 % prebivalstva.

Izgube, ki so vezane na kočevski proces pa so naslednje: Po zajetju jeseni leta 
1943 je bilo 414 žrtev, k njim pa je potrebno prišteti še 171 žrtev iz vrst sloven-
skih četnikov. Skupno število žrtev vaških stražarjev in slovenskih četnikov (vo-
jakov jugoslovanske vojske v domovini) je bilo takrat 585. Pri obrambi Grčaric 
in Turjaškega gradu je bilo 28 ustreljenih ranjencev po končanem napadu na 
Turjak in 11 med napadom na Grčarice. Dokončno število ustreljenih v času 
kočevskega procesa in nekaj dni po njem, verjetno ne bomo izvedeli nikoli. V 
Črnih bukvah je z imeni in fotografijami označenih 103 (na drugem mestu pa je 
omenjenih 114) žrtev ustreljenih v Mozlju. V Jelendolu jih je obležalo 150, v Rib-
nici nad 200. Preostalih 132 se je porazgubilo oziroma pobegnilo. Med njimi je 
verjetno tudi nekaj takih, ki so bili pokončani pozneje, ko so padli v partizanske 
zasede ali so jih ustrelili terenci. Zagotovo pa večina žrtev iz kočevsko-ribniške 
doline, ustreljene v takratnem jesenskem obdobju, leži razmetana v doslej še 
neodkritih gozdnih jamah in breznih, zaraščenih vrtačah, obcestnih grapah in 
drugih neznanih krajih.4

Jelendol – slovenski Katyn. Puščica kaže kraj, kjer so našli grobove žrtev.
Vir: Slovenski dom, 7. oktober 1944, štev. 40, str. 3.
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Na internetu lahko preberemo mnenje predsednika ZZB Janeza Stanovnika: 
„Naši so že v Velikih Laščah usmrtili 59 komandantov. Najbolj težka stvar je bila 
smrt 28 ranjencev na gradu Turjak. Ti ranjenci so bili usmrčeni od naše poli-
cije (VOS). To je dejanje, ki ga mi obsojamo. Kajti partizansko sodstvo je bilo 
utemeljeno na striktno vojaškem sodstvu. Druge so odpeljali v Kočevje, kjer so 
bili na kočevskem procesu na smrt obsojeni štirje. V tem trenutku je prišlo do 
nemške ofenzive in tu se je dogodila druga nesreča. Ob pritisku nemških enot 
so v Jelenovem dolu naši usmrtili 70 ujetnikov, ki jim še ni bilo sojeno. Vsega 
skupaj je z naše strani bilo na raze načine z velikim obžalovanjem usmrčeno 
159 nekdanjih mož s Turjaka … Mi slavimo svoje zmage in prav je tako, na tem 
stoji naš narod.“5 (Večina podatkov je netočnih, op. p.)

V Ferenčevih Dokumentih pa lahko preberemo do skrajnosti nasprotujočo Kar-
deljevo izjavo: „V tistih štirih dneh so bile razgnane in razpršene na vse strani 
belogardistične in modrogardistične posadke, bilo je pravzaprav izbrisanih iz 
slovenske zemlje 7.000 belogardističnih in modrogardističnih izdajalcev, ki so 
se utrdili po slovenskih vaseh, cerkvah in fevdalnih gradovih.“6 
(Osebno menim, da je imel Kardelj v mislih številko 700. Op. p.)

Slovenska partijska oblast je proces organizirala zato, da so odvrnili pozornost 
od hitrih sodnih postopkov, kjer so odstranili več sto ljudi. Po nekaterih izjavah 
posameznikov, ki so bili dokaj blizu dogodkom, je bilo likvidiranih 554 oseb, 
vendar je pravo število verjetno večje in zastrašujoče. Samo v Jelendolu je bilo 
pobitih 129 protikomunistov v enem dnevu, v treh ločenih grobiščih. Večina le-
teh je bila pomanjkljivo oblečena, povezani so bili s telefonsko žico, na glavah 
so imeli smrtnonosne rane, večina trupel je imela zlomljeno spodnjo čeljust, 
poškodbe lobanj in strelne rane na prsih. Vse to dokazuje na mučenje pred 
smrtjo.

Po vsakem zajetju so ujetnike razdelili v tri skupine: V prvo skupino so določili 
takoimenovane morilce, ki jih je treba takoj ustreliti, v drugi so bili kaznjenci, ki 
jih je bilo treba odvesti na prisilno delo, seveda pod strogim nadzorom in v tretji 
so se znašli oproščenci, ki so jih vključili v delavske bataljone in jih pripravljali 
na pridružitev v partizansko vojsko.

Pobeg 
Od vseh jetnikov, ki smo bili zaprti v kočevskem gradu, nas je ostalo živih 
samo 18. Zaradi hitrega napredovanja nemške divizije, so nas 22. oktobra 
1943 odpeljali v Grčarice. 24. oktobra so odpeljali prvo skupino, v kateri je 
bilo 21 jetnikov, med njimi sta bila tudi župnik Viktor Turk iz Begunj pri Cerkni-
ci in pater Placid Grebenc iz Stične. Odpeljali so jih v gozdiček nad Grčarica-
mi in jih tam ustrelili. Pričakovali smo, da bomo kmalu na vrsti tudi preostali. 
In res so nas isti dan odpeljali na isto mesto kot so prejšnje jetnike. Tam smo 
taborili dva dni, potem pa smo nadaljevali pot v gozd Medvedjek. Tam smo se 
na neki jasi utaborili in čakali, kaj se bo zgodilo. Čez dan smo morali poslušati 



187

predavanja o OF in njenem čudovitem delu za osvoboditev slovenskega na-
roda, istočasno pa tudi govore o naši zaslepljenosti, neumnosti in izdajstvu. 
Vsak dan smo hodili s kantami po vodo. Prvega novembra smo šli po vodo 
zgodaj zjutraj. V skupini nas je bilo 16 jetnikov in trije stražarji. Že prej smo se 
dogovorili za pobeg. Ko smo bili dovolj oddaljeni od taborišča, sem trikrat za-
kašljal, kar je bilo dogovorjeno znamenje za začetek pobega. Stražarje smo 
onesposobili in kmalu sva se z Mavcem znašla sama sredi gozda. Počakala 
sva še dva jetnika, in ko sta prišla, smo vsi štirje bežali brez cilja, čimbolj stran 
od taborišča. (Ostalih dvanajst ni upoštevalo našega skupnega dogovora. 
Šli so do studenca, napolnili kante z vodo in se vrnili v taborišče. Še isti dan 
so jih postrelili.) Nadaljevali smo pot v neznano. Zvečer smo prišli na neko 
jaso in tam zagledali Nemce. Na zaplenjeno partizansko puško smo obesi-
li Mavčeve spodnje hlače in se z dvignjenimi rokami približevali Nemcem. 
Sprejeli so nas z velikim nezaupanjem. Niso verjeli, da bežimo pred partizani 
in si tako rešujemo svoja življenja. Pozneje so nas vendarle sprejeli in nam 
celo dali kruha in čaja. Ko so ugotovili, da znamo nemško, so nas sprejeli za 
tolmače. Morali smo z njimi do Vrhnike, potem naprej na Gorenjsko, nazaj 
na Kostanjevico, v Novo mesto, Trebnje, potem mimo Čušperka v Litijo. Tam 
so nas spustili. Od vseh zapornikov v kočevskem gradu, se nas je rešilo le 
osem. Sedem jih je odšlo k domobrancem. Po vojni so bili vrnjeni s Koroške 
in verjetno so jih v Kočevskem Rogu komunisti pobili. Tako sem ostal edina 
živa priča tistih žalostnih dni. Od decembra 1943 do maja 1945 sem živel v 
Ljubljani. Takoj ob kocu vojne sem odšel s prijatelji in znanci na Koroško in 
od tam naprej v Ameriko. 
(Ivan Lavrih: V primežu revolucije, str. 74-79.)

Partizanska vojska ni poznala usmiljenja, ubijala je na podlagi domnev in na 
podlagi političnega prepričanja in usmerjenosti, skratka pobijala je za komu-
nistično partijo. S številnimi in neustavljivimi zločini je čistila slovenski narod in 
tako brisala cele generacije in rodove. Partizansko-komunistična vojska je bila 
hujša in okrutnejša od okupatorske vojske. Bila je najbolj krvoločen element, ki 
je kdajkoli obstajal na slovenskem ozemlju. Zagotovo to ni bila osvobodilna voj-
ska, saj ni nikogar osvobodila – s kratenjem in odvzemanjem človekovih pravic 
je kvečjemu zasužnjila slovenski narod. Tako okrutno se nista obnašali niti nem-
ška niti italijanska vojska. Žal, so zavezniki dovolili (dopustili), da so komunisti 
pobijali brez pravne osnove. Še več, pri tem so jim celo pomagali.7

Naša “ljudska oblast” pod taktirko komunistične justice ni izdala le 16 smrtnih 
obsodb, temveč je za kulisami pobila še nekaj več sto političnih nasprotnikov, 
tudi ranjencev. To je nov dokaz, da je slovenska partija pobijala sonarodnjake 
po komunističnem pravnem standardu: Pobiti čim več idejnih in političnih na-
sprotnikov – manjši del javno, večji del čim bolj tajno. Kajti, preveliko število 
mrtvih bi sprožilo dvom v zakonitost in demokratičnost “znamenitega in edin-
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stvenega” procesa v Kočevju. Kljub zločinskosti procesa, je partija s tajnimi 
poboji ostala neomadeževana. V njeno svetost smo morali verjeti do leta 1990, 
potem pa nič več.

Torej, v zgodovini zmagovalcev, iz katere se še vedno učijo naši otroci, je ura-
dno zapisano, da je bilo na kočevskem procesu na smrt obsojenih 16 belogar-
distov-izdajalcev, štirje so bili obsojeni na prisilno delo, eden pa je bil oproščen. 
To je vse. To je bila zakoličena resnica, kateri smo morali verjeti 47 let. Danes 
vemo nekoliko več – vemo vsaj to, da je zaključno poročilo komunističnega so-
dnega zbora neresnično oziroma močno prirejeno. Manjka število pobitih. Prav 
tako ne poznamo usod vseh preostalih zapornikov, ki so bili kakorkoli vezani na 
kočevski proces. O tem lahko le ugibamo. Imamo nekaj izjav posameznikov, ki 
so bili blizu takratnim dogodkom ali celo vpleteni v samo “smrtnonosno igro”, 
vendar se podatki med seboj preveč razlikujejo, da bi lahko podali trdnejšo 
številčno sliko. Komunistična stran o tem ni pisala, zato ni mogoče izpeljati po-
trdilnega niti ne primerjalnega postopka. Zaradi dokumentarne praznine, se v 
tem delu pač moramo zadovoljiti z informacijami pričevalcev oziroma piscev.

Namen takratne slovenske komunistične politike je bil več kot očiten: izrabiti 
proces kot propagandno sredstvo za opravičevanje zločinov revolucije in ustva-
riti v javnosti vtis, da partizansko sodstvo deluje po vseh normativih naprednega 
in demokratičnega sodstva. Ob tem je bilo potrebno, še pred prihodom nem-
ške vojske, na hitro odstraniti idejne nasprotnike, ki so bili nameščeni v Kočevju 
v gradu in dijaškem domu ter v Ribnici v zaporu in vojašnici. Koliko ljudi je bilo 
septembra in oktobra 1943 na omenjenih lokacijah zaprtih in pozneje pobitih, 
verjetno ne bomo nikoli izvedeli.

Partizanske žrtve so padale v brezna, jame, jaške, rove … Ne poznam niti 
enega primera, da bi partizani svoje žrtve usmrtili z vsemi pietetnimi častmi, 
utečenimi ljudskimi navadami in običaji ter jih civilizirano pokopali in grob 
spoštljivo uredili. Teh „manir“ partizani niso poznali. Zato trdim, da njihove 
likvidacije niso in ne morejo biti usmrtitve, ampak poboji oziroma umori. 
(Ive A. Stanič: Proti, str. 157, Rudi Skok.)

 1  Ivo Žajdela: Zasuta usta, str. 238-241.

 2  Partizanska vojska je pred prihodom nemške vojske v Kočevje teren temeljito „počistila“. Glede na to, da partizani 
niso pustili nikakršnih podatkov o svojih številnih žrtvah izven uradnega sodnega procesa v Kočevju, je mogoče skle-
pati, da so mnogim svojim pobitim nasprotnikom prisodili oziroma očitali prebeg k nemškemu okupatorju, op. p.

 3  Dr. Tone Ferenc: Dokumenti ob šestdesetletnici Zbora odposlancev slovenskega naroda v Kočevju, Koč.-LJ. 
2003, str. 12.

 4  Državni svet RS, Žrtve vojne in revolucije, Lj. 2005, str. 18-19; France Grum in Stane Pleško: Svoboda v razvalinah, 
str. 146-147.

 5  Dr. Bernard Nežmah: Turjak 60 let pozneje, internetna stran: kočevski proces 1943, Mozelj.

 6  Dr. Tone Ferenc: Dokumenti, Zbor odposlancev slovenskega naroda v Kočevju, Koč.-Lj. 2003, str. 144.

 7  Razdeljeni narod – Slovenija 1941-1945, internetna stran: Kočevski proces 1943.
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SEZNAM ŽRTEV

Če bomo, bratje,
pozabili jih k sebi vzeti,

jim bo kamenje
začelo slavo peti.

(Vid Ambrožič)

Seznam zabeleženih žrtev, povzročenih od Turjaka do Mozlja septembra 
in oktobra 1943, ki so vezane na kočevski proces.1 

I.
Turjak, 19. 9.: Jože Adamič, 1913, Male Lipljene; Danijel Bavdek, 1915, 
Male Lipljene; Anton Okorn, 1912, Male Lipljene; Anton Petelin, 1907, 
Gradež; - 4. 

Turjak, 20. 9.: Franc Andoljšek, 1912, Male Lipljene; Franc Bavdek, 
1918, Gradež; Franc Boštjančič, 1923, Cesta; Lojze Bradač, 1915, Male 
Reberce; Alojzij Breznik, 1919, Rafolče; Jože Grm, Zagorica; Franc Je-
rič, 1926, Zdenska vas; Jože Jerič, 1914, Zdenska vas; Jože Kastelic; 
Janez Klopčič, 8. 2. 1924, Vrhpolje; Jože Kovačič, Videm; Matevž Kr-
melj, 1922, Stara Loka; Jože Logar, 1912, Vodice; Adolf Mihelčič, 1923, 
Škocjan; Jože Strnad, 1924, Zdenska vas; - 16 in 12 neugotovljenih. 

Velike Lašče, 20. 9.: Franc Bambič, 1908, Mali Ločnik; Ludvik Blatnik, 
1913, Ratje; Vinko Blatnik, 1914, Ratje; Jože Miklič, 1904, Ambrus; Ja-
nez Mustar, 1907, Kompolje; Tone Perne, 1914, Povlje pri Kranju; Stan-
ko Petelin, 1904, Ljubljana; Anton Rogelj, 1916, Trebež; Lojze Šuštar, 
1915, Videm; Ferdinand Žlender, Pilštanj; - 10. 

Velike Lašče, 21. 9.: Ernest Anžel, 1920, Slavšina; Matija Bambič, 
1900, Rožnik; Jože Bavdek, 1920, Gradež; Leopold Bavdek, 1914, 
Gradež; Lojze Berglez, 1911, Velike Lašče; Franc Grebenc, 1919, La-
porje; Ana Grmek, Visoko; Franc Hočevar, 1921, Kal pri Ambrusu; Rafael 
Hočevar, 1924, Žužemberk; Veni Hočevar, 1921, Ambrus; Janez Jakič, 
1909, Veliki Ločnik; Jože Jamnik, 1911, Rožnik; Leopold Jeršin, 1907, 
Železnica; Jože Kenik, 1915, Bakerc; dr. Ludvik Kožuh, 1905, Velike 
Lašče; Janez Krivec, 1913, Velike Lipljene; Franc Lavrič, 1923, Žužem-
berk; Franc Mencin, 1908, Rožnik; Jože Mesojedec, 1920, Zagorica; 
Alojz Mihelčič, 1920, Staro Apno; Ivan Mihelčič, 1911, Staro Apno; Alojz 
Mišmaš, 1925, Primča vas; Henrik Mišmaš, 1923, Ambrus; Alojz Mo-
har, 1924, Plešivica; Jože Mustar, 1908, Velike Lipljene; Alojz Nučič, 
1920, Velike Lipljene; Anton Nučič, 1918, Velike Lipljene; Franc Okorn, 
1917, Velike Lipljene; Stane Osterc, Ambrus; Ivan Papež, 1925, Višnje; 
Ivan Perhaj, 1922, Medvedica; Pavel Perko, 1913, Ambrus; Jože Pe-
telin, 1907, Gradež; Franc Rogač, 1910, Grintovec; Benjamin Rožanc, 
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1921, Lož; Ivan Rožanc, 1920, Lož; Vencelj Rus, 1920, Kal pri Ambru-
su; Henrik Simoneti, 1926, Ljubljana-Polje; Franc Starc, 1922, Sloka 
Gora; Jože Starc, 1920, Sloka Gora; Alojz Struna, 1916, Kitni Vrh; Anton 
Ščurk, 1921, Male Lipljene; Bogo Šerek, ?; Alojz Šinkovec, Kal; Janez 
Šinkovec, 1921, Bakerc; Ivan Zabukovec, 1912, Škocjan; Jože Zabuko-
vec, 1910, Škocjan; dr. Lojze Zalokar, 1903, Velike Lašče; Anton Zupan-
čič, 1925, Brezovi Dol; Janez Znidaršič, 1904, Male Lipljene – 50.
Mozelj, 12. 10.: Lavoslav Abram, 20. 9. 1905, Sinj; Anton Ajdešček, 
24. 10. 1922, Jablan; Ivan Ambrož, 23. 3. 1916, Ljubljana; Janez Avšič, 
16. 1. 1909, Mirševci; Karol Beg, 21. 10. 1908, Gorenje Sušice; Franc 
Belej, 28. 8. 1923, Laško; Martin Bercar, 12. 1. 1918, Gradec; Boris 
Berce, 14. 3. 1814, Podgorje; Bogomir Brodnik, 30. 8. 1911, Ljubljana; 
Gabrijel Capuder, 30. 4. 1923, Maribor; Alojz Ciheljka, 6. 5. 1916, Ve-
tna; Alojzija Čeh, 25. 4. 1923, Ptuj; Janko Čufer, 29. 12. 1925, Bloke; 
Edmund Globelnik, 16. 11. 1902, Novo mesto; Franc Gnidovec, 4. 12. 
1922, Veliki Lipovec; Alojzij Gorenc, 8. 7. 1922, Harinja vas; Jože Go-
renc, 7. 9. 1910, Grič, Kostanjevica; Ivan Guštin, 6. 11. 1914, Zgonik; 
Viktor Habič, 26. 4. 1907, Bizovik; Ivan Jereb, 26. 10. 1920, Dolnja 
Prekopa; Franc Jerič, 18. 10. 1915, Škocjan; Jože Jorga, 26. 2. 1924, 
Brod v Podbočju; Maks Jurman, 17. 9. 1912, Gorica; Franc Kastelic, 6. 
9. 1924, Srednje Grčevje; Vladimir Kien, 19. 10. 1919 Ljubljana; Stan-
ko Kmet, 9. 6. 1918, Podlipa; Alojzij Koleša, 21. 12. 1923, Migolica; 
Marjan Končan, 20. 12. 1917, Celje; Miloš Končar, 23. 7. 1921, Litija; 
Ljubomir Konečnik, 30. 7. 1920, Guštanj; Boris Kovač, 29. 10. 1923, 
Celje; Dušan Kralj, 24. 2. 1912, Trst; Jože Kralj, 28. 1. 1922, Segonje; 
Karol Kralj, 4. 11. 1917, Trst; Gabrijel Kramar, 23. 3. 1923, Celje; Franc 
Kucler, 19. 10. 1921, Polhov Gradec; Janez Kučič, 21. 9. 1919, Vrbje; 
Anton Kunstek, 1. 6. 1892, Šentvid pri Stični; Boris Lah, 29. 1. 1906, 
Lož; Ludvik Lavrič, 22. 11. 1910, Podlipa; Vinko Lipušček, 23. 4. 1911, 
Ljubljana; Ivan Lisac, 17. 7. 1917, Trbovlje; Milan Mahkota, 10. 9. 1907, 
Voklo; France Malovrh, 21. 4. 1912, Brdo Pri Kranju; Rudolf Marinčič, 
10. 4. 1907, Ljubljana; Rudolf Maška, 20. 3. 1913, Dunaj; Franc (Janez) 
Mihelič, 5. 1. 1921, Breg; Mladen Milanovič, 5. 8. 1908, Konjerica, Sr-
bija; Franc Mulej, 23. 3. 1927, Dobrava, Mokronog; Franc Murn, 3. 2. 
1920, Črmošnjice; Ivan Pavlin, 22. 10. 1923, Brusnice; Martin Petrovič, 
21. 8. 1912, Sv. Barbara, Ptuj; Avgust Plajh, 7. 6. 1916, Štore; Vasilije 
Prečanica, 17. 1. 1909, Bačuga, Srbija; Jože Pungerčar, 19. 5. 1921, 
Gruča, Šentjernej; Janez Pureber, 4. 6. 1921, Selišče, Dol. Toplice; Jože 
Pušavec, 8. 2. 1924, Trška Gora; Branko Ribnikar, 19. 6. 1916, Ljublja-
na; Aleksander Rusijan, 7. 2. 1920, Ljubljana; Dušen Sedej, 3. 4. 1910, 
Kranj; Vladimir Sieberer, 21. 5. 1921 Baja, Subotica; Ciril Smuk, 8. 9. 
1902, Žiganja vas; Marja Sterniša, 29. 11. 1912, Sv. Peter, Zidani Most; 
Ivan Stojan, 25. 10. 1914, Ljubljana; Maks Šarc, 10. 10. 1906, Brezni-
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ca; Peter Šarc, 17. 11. 1910, Ljubljana; Stanko Šemrov, 28. 8. 1906, 
Ljubljana; Anton Šinkar, 8. 2. 1916, Selca, Škofja Loka; Jožef Šinkovec, 
17. 3. 1910, Drušče; Stanko Škedelj, 22. 7. 1923, Hrušica, Jesenice; 
Jože Škufca, 19. 11. 1919, Dolž; Jože Štepec, 20. 4. 1918, Cirnik, Mir-
na; Franc Štricelj, 20. 9. 1897, Dolenjske Toplice; Jože Šušteršič, 2. 9. 
1923, Zapuže, Orehovica; Anton Švalj, 1. 6. 1918, Kupčin; Majan Teply, 
21. 12. 1910, Velika Loka; Drago Tomažič, 28. 1. 1914, Tinje, Pohorje; 
Jože Trkaj, 28. 10. 1920, Harinja vas; Alojzij Visek, 14. 5. 1918, Starja 
vas, Beljak; Julij Višič, 18. 1. 1911, Loče; Pavel Vošner, 28. 12. 1902, 
Trst; Ivan Zemljič, 21. 11. 1908, Ljubljana; Franc Zlobko, 6. 10. 1921, 
Sv. Križ, Kostanjevica; Leopold Železnik, 27. 10. 1919, Ljubljana; Ervin 
Žnidaroč, 25. 11. 1909, Trst – 85. 

V bližini Ribnice, 13. 10.: Alojz Potokar, 1. 11. 1914, Mala Račna, - 1. 

Mozelj, 14. 10.: Branko Arko, 29. 5. 1923, Ribnica; Franc Bartol, 25. 
1. 1929, Hrib, Loški Potok; Jože Bogataj, 11. 3. 1901, Petkovec; Jože 
Delač, 16. 5. 1923, Fara; Alojz Groznik, 20. 2. 1892, Mali Doli, Dol. vas 
pri Temenici; Ivan Kajfež, 17. 6. 1916, Banja Loka; Ilija Kalinič, 20. 7. 
1909, Bugojno, Kočevje; Jože Košmrlj, 18. 12. 1920, Mala Loka; Matija 
Kralj, 20. 6. 1920, Segonje; Jože Marinšek, 2. 8. 1912, Ravnik; Franc 
Martinčič, 23. 6. 1890, Kamenško, Šentjanž, Kočevje; Alojz Matičič, 7. 
8. 1906, Rakek, Begunje pri Cerknici; Franc Omerza, 9. 12. 1918, Lju-
bljana, Fara; Franc Poje, 4. 4. 1920, Ljubljana; Ivan Rački, 14. 3. 1915, 
Lipovec; Jože Seljak, 22. 3. 1914, Podlipa, Vrhnika; Giovanni Sissini, 
Italija; Alojz Sladič, 19. 1. 1902, Ljubljana; Frančiška Škrlj, 13. 4. 1887, 
Raščica, Stara Cerkev; Ivan Škrlj, 23. 12. 1923, Sv. Pavel pri Stični, 
Stara Cerkev; Filip Troha, 26. 4. 1897, Konjev Vrh, Prezid, Dolga vas; 
Jože Vojska, 20. 2. 1914, Domžale; Stanko Zavadlav, 28. 1. 1907, Go-
rica; Alojzij Zidarič, 9. 6. 1905, Šentjernej; Alojz Zupančič, 27. 6. 1902, 
Višnja Gora; Franc Žitnik, 15. 9. 1898, Ljubljana; - 26. 

Velike Lašče, 15. 10.: Franc Zakrajšek, 8. 6. 1908, Krkovo, Podkogelj; - 1. 

Jelendol, 15. 10.: Alojzij Arhar, 2. 6. 1910, Cerknica; Jože Baraga, 
20. 3. 1896, Šmarata; Anton Bartol, 3. 3. 1919, Hrib; Stanko Cimper-
ma, 24. 11. 1922, Topol; Jože Debevec, 17. 2. 1914, Begunje; Anica 
Drobnič, 28. 6. 1898, Hudi Vrh; Danilo Florjančič, 6. 9. 1912, Boljunec; 
Stanko Knavs, 12. 3. 1918, Hrib; Alojzij Kocman, 27. 9. 1912, Rogatec; 
Ivan Košmrlj, 28. 8. 1919, Retje; Franc Kraševec, 29. 2. 1916, Dane; 
Franc Kraševec, 13. 12. 1920, Nova vas; Ludvik Kraševec, 25. 8. 1925, 
Dane; Jernej Jereb, 13. 8. 1919, Ljubljana; Ivan Meden, 6. 5. 1914, 
Topol; Jože Obed, 19. 3. 1921, Trbovlje; Anton Oražem, 11. 6. 1913, 
Runarsko; Pavel Poženel, 19. 11. 1916, Beljak; Franc Škrabec, 5. 5. 
1922, Nemška vas; Franc Škrbec, 9. 9. 1915, Topol; Alojzij Turk, 30. 5. 
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1919, Topol; Alojzij Zakrajšek, 6. 4. 1909, Runarsko; Jože Zakrajšek, 3. 
5. 1920, Nova vas; Franc Žurga, 28. 12. 1924, Studenec; - 24. 

Jelendol, 16. 10.: Jože Doblekar, 15. 1. 1926, Šentjurje; - 1. 

V bližini Ribnice, 19. 10.: Ivan Jurca, Ljubljana; Franc Justin, ?; Vojko 
Klepec, Velika Gorica; Jože Remec, Solkan; Jože Umek, Celje; Mirko 
Wiesinger, Novo mesto; - 6. 

Nekje na Kočevskem, 20. 10.: Krescencija Otorepec, 27. 2. 1908, 
ZDA, Mlaka; Godnjavec, ? Gertrude Schauer, ? Tone Šraj, 2. 12. 1912, 
Nova vas; - 4. 

Jelendol, 22. 10.: Vinko Andolšek, 27. 4. 1906, Kompolje; Jože Avžla-
har, 9. 2. 1915, Topol; Jože Bajželj, 16. 4. 1921, Vevče; Anton Bambič, 
27. 7. 1923, Mali Log, Loški Potok; Alojz Bedenčič, 6. 6. 1922, Grosu-
plje; Ivan Blatnik, 27. 5. 1914, Gradiček, Krka; Franc Boh, 27. 8. 1922, 
Zgornja Slivnica; Jože Boštjančič, 30. 9. 1920, Cest; Janez Brodnik, 
28. 8. 1904, Kaplanovo; Stanko Cimerman, 5. 12. 1921, Mala vas, Do-
brepolje; Franc Drobnič, 23. 12. 1921, Velika Stara vas; Janez Drobnič, 
14. 4. 1897, Adamovo; Matija Erjavec, 6. 1. 1922, Velika Račna; Franc 
Fink, 3. 9. 1914, Cesta; Ivan Godec, 12. 7. 1922, Male Lese, Krka; Jože 
Godec, 13. 11. 1920, Velike Lese, Krka; Jože Goederer, 9. 2. 1882, 
Ortnek; Valentin Gole, 27. 11. 1906, Zagorica; Engelbert Gorjup, 6. 11. 
1903; Borovec, Velike Lašče; Anton Grm, 30. 5. Male Lese, Krka; Jože 
Gruden, 19. 4. 1914, Laporje; Martin Hren, 11. 4. 1915, Zagradec; Anton 
Hrovat, 26. 12. 1912, Videm, Krka; Ivica Jan, 17. 10. 1916, Bled; Alojzij 
Javornik, 1. 6. 1920, Veliko Mlačevo; Anton Javornik, 22. 7. 1905, Pod-
gorica; Martin Javornik, 13. 3. 1922, Veliko Mlačevo; Franc Jeršin, 11. 
8. 1921, Laze pri Litiji; Alojz Kadunc, 15. 6. 1906, Bičje; Franc Kastelic, 
20. 9. 1911, Leščevje; Ivan Kastelic, 6. 9. 1915, Predolje; Jože Kastelic, 
26. 10. 1922, Tisovec; Anton Knavs, 15. 1. 1906, Hrib; Jože Koščak, 
9. 1. 1922, Dedni Dol; Ludvik Košmrlj, 3. 3. 1905, Hrib, Loški Potok; 
Jože Kralj, 6. 8. 1913, Podtabor; Rafael Kralj, 24. 12. 1920, Podtabor; 
Vilko Križman, 4. 4. 1922, Podtabor; Anton Kuhelj, 29. 8. 1908, ZDA, 
Gabrovka, Zagradec; Ivan Lavrič, 24. 9. 1921, Retje; Lanez Levstek, 23. 
3. 1910, Sodražica; Jože Mavec, 25. 10. 1896, Krvava Peč; Jože Men-
cin, 20. 11. 1922, Krška vas, Krka; Mirko Merzel, 4. 3. 1901, Ig; Franc 
Miklavčič, 21. 11. 1922, Oselica, Krka; Ivan Miklavčič, 21. 11. 1922, 
Oselica, Krka; Jokob Miklavčič, 7. 3. 1905, Mali Vrh, Krka; Janez Miklav-
čič, 12. 9. 1921, Podbukovje, Krka; Jože Miklavčič, 4. 3. 1909, Oselica, 
Krka; Albert Miklič, 13. 5. 1906, Podpreska; Anton Mohar, 15. 1. 1916, 
Mala Račna; Leopold Nose, 9. 8. 1909, Laze, Krka; Ivan Novljan, 14. 
5. 1922, Peščenik; Jernej Oblak, 10. 6. 1923, Velike Poljane; Franc 
Obrstar, 28. 10. 1914, Podtabor; Anton Okorn, 3. 8. 1901, Boštanjska 
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vas; Franc Oražem, 13. 12. 1912, Benete; Rudi Osterman, 1911, Novo 
mesto, Videm-Dobrepolje; Ignac Papež, 5. 6. 1922, Višje; Franc Podr-
žaj, 23. 3. 1918, Gradiček, Krka; Janez Podržaj, 25. 5. 1923, Čušperk; 
Franc Prelog, 18. 9. 1922, Zagajiči, Ptuj; Franc Prijatelj, 14. 2. 1917, 
Škrljevica; Anton Poglajen, 28. 12. 1921, Velika vas, Dobrnič; Anton Ro-
gelj, 4. 1. 1916, Trebiš, Krka; Jože Rojc, 28. 11. 1912, Klečet; Dani-
jel Rot, 27. 6. 1921, Maribor; Franc Rot, 22. 7. 1908, Župeno; Anton 
Rozman, 9. 4. 1923, Ljubljana; Arturo Santamaria, 10. 2. 1918, Zurich, 
Švica; Janez Somrak, 10. 6. 1919, Ponikve; Franc Strnad, 22. 9. 1922, 
Pri Cerkvi-Struge; Stane Strnad, 3. 9. 1923, Drašča vas; Franc šega, 
2. 4. 1913, Grahovo, Cerknica; Metod Šinkovec, 16. 7. 1922, Ambrus; 
Stane Škrbec, 14. 8. 1907, Gornje Jezero; Ivan Škufca, 3. 1. 1921, 
Veliki Vrh, Krka; Stane Škulj, 1. 11. 1913, Adamovo; Anton Tisu, 25. 3. 
1915, Podtabor; Janez Tomec, 29. 7. 1908, Podlož; Franc Vider, 28. 5. 
1921, Velika Račna; Lado Vidmar, 19. 8. 1917, Ponikve; Anton Zajc, 14. 
11. 1923, Žmigarice; Jože Zaletel, 3. 9. 1920, Podbukovje, Krka; Stane 
Zaviršek, 13. 1. 1922, Mala Račna; Anton Zavodnik, 27. 9. 1923, Mali 
Vrh, Krka; Rudolf Zbačnik, 18. 3. 1916, Mali Log, Loški Potok; Alojz Zu-
pančič, 15. 10. 1906, Praproče; Mihael Žabjak, 25. 1. 1909, Dobrunje; 
Uršula Železnikar, 17. 10. 1892, Ig; - 90. 

V bližini Ribnice, 23. 10.: Leopold Tomazin, 4. 11. 1905, Rašica, Velike 
Lašče; Anton Zgonc, 2. 6. 1895, Centa pri Robu; - 2. 

Grčarice, 24. 10.: Stanko Andoljšek, 29. 8. 1921, Jurjevica; dr. Vin-
ko Blažko, 16. 6. 1917, ZDA; Avgust Černigoj, 15. 5. 1924, Maribor; 
Rado Dubrovič, 10. 8. 1920, Ljubljana; Alojz Grebenc, p. Placid, 12. 6. 
1909, Ribnica; Franc Greif, 1. 4. 1920, Sv. Marjeta, Ptuj; Ivan Greif, 31. 
8. 1918, Sv. Marjeta, Ptuj; Gabrijel Jesenovec, 12. 3. 1917, Postojna; 
Mirko Kemperle, 24. 8. 1897, Ljubljana; Janez Mencinger, 27. 5. 1923, 
Ljubljana; Anton Murgelj, 21. 11. 1923, Dolnje Vrhovo; Boris Pertot, 25. 
1. 1915, Trst; Vladimir Petrič, 25. 12. 1907, Metlika; Karel Plemelj, 2. 11. 
1906, Bled; Aleksander Prešeren, 21. 7. 1919, Kranj; nton Purkart, 16. 
1. 1899, Purkarče; Rafael Reja, 8. 10. 1913, Kozana; Mirko Sax, 12. 2. 
1905, Kranj; Ernest Šijanec, 1911, ? Viktor Turk, 13. 10. 1891, Podho-
sta; Marjan Urbanc, 28. 7. 1923, Ljubljana; Srečko Vodnik, 24. 5. 1918, 
Teharje; Anton Zrimšek, 16. 1. 1902, Ljubljana; - 23. 

Nad Grčaricam, 27. 10.: Ivan Štalcer, Grčarice; - 1. 

Mačkovec, 28. 10.: Ivan Allmajer, 6. 3. 1884, Leoben, Šmarata; Anton 
Avsec, 13. 6. 1925, Viševek; Janez Baraga, 3. 10. 1922, Fara; Janez 
Bonač, 22. 5. 1912, Begunje; Anton Car, 15. 11. 1914, Retje; Janez De-
bevec, 26. 3. 1903, Kožljek, Bezuljak; Viktor Godnjavec, 1. 11. 1894, 
Trebnje, Rakek; Vinko Hiti, 21. 1. 1926, Begunje; Alojzij Irgelj, 20. 5. 
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1926, Ogulin, Begunje; Anton Korošec, 22. 1. 1915, Zavrh; Alojz Košir, 
16. 6. 1909, Hrib; Dominih Kraševec, 30. 7. 1923, Metulje; Ivan Krašna, 
14. 9. 1889, Ljubljana, Dolenja vas; Franc Kraševec, 4. 2. 1921, Koza-
rišče; Franc Lah, 4. 12. 1922, Veliki Vrh; Peter Marcelan 29. 6. 1899, 
Cerknica; Jožef Marinčič, 6. 4. 1912, Pudob; Jernej Martinčič, 11. 8. 
1880, Dolenja vas; Anton Mlakar, 13. 6. 1902, Viševek; Anton Obreza, 
17. 10. 1901, Selšček; Janez Otoničar, 2. 2. 1926, Begunje; Franc Pirc, 
20. 12. 1916, Pudob; Viktor Prevec, 24. 2. 1907, Viševek; Andrej Pur-
kat, 30. 11. 1884, Rob, Gorenje Otave; 

Stanko Ravšelj, 19. 10. 1925, Lipsenj, Nadlesk; Janez Rojc, 25. 5. 
1899, Hrib; Jože Ronko, 1. 5. 1881, Cerknica; Jožef Rot, 5. 2. 1889, 
Župeno; Vinko Skubic, 5. 6. 1906, Cerknica; Alojz Stražišar, 5. 6. 1906, 
Begunje; Alojz Škof, 23. 7. 1900, Dolenja vas; Jožef Škrabec, 18. 2. 
1924, Nemška vas; Jožef Štritof, 26. 10. 1903,

Cajnarji, Kranjče; Jože Švigelj, 29. 10. 1919, Dolenje Jezero; Viktor Švi-
gelj, 16. 9. 1925, Dolenje jezero; Franc Tomec, 8. 10. 1925, Podlož; 
Janez Zalar, 17. 9. 1921, Glina; Jože Zbačnik, 9. 8. 1912, Mali Log; An-
ton Žnidaršič, 7. 11. 1901, Bezuljak; Janez Žnidaršič, 6. 9. 1903, Forest 
CitY, ZDA, Bezuljak; - 40. 

Nekje na Kočevskem, oktobra 1943: Ivan Mirtič, 9. 3. 1908, Novo me-
sto; – 1. 

Travna Gora, 2. 11.: Ali Abduram, 15. 3. 1908, Tetovo, Kočevje; Milan 
Babič, 3. 1. 1899, Logatec; Marjan Bačnik, 15. 2. 1922, Maribor; Lud-
vik Banove, 19.8.1906, Ljubljana; Borislav Borštnik, 2. 6. 1922, Ljublja-
na; N. Brajdič, Stari trg ob Kolpi, ? - Lado Bregar, 30. 5. 1925, Ljublja-
na; Franc Bužga, 30. 10. 1925, Ljubljana; N. Car, ? Bela krajina; Vaso 
Cvetličanin, Bihač ?; Marjan Jerman, 8.11. 1925, Novo mesto; Otmar 
Klun, 20. 7. 1916, Dule, Ribnica; Marjan Košir, 6. 4. 1926, Ljubljana; 
Zvonko Kračun, 11. 12. 1920, Sv. Tomaž, Ormož; Pavle Krišković, Si-
šak, ? ; Jože Krivec, 11. 5. 1915, Krško; Jože Križan, Otok pri Črnomlju 
? Franc Leitgeb, 8. 10. 1919, Dob pri Pliberku; Bogomir Marinčič, 2. 
1. 1914, Ljubljana; Stano Not, 17. 4. 1915, Ljubljana; Slobodan Pavlič, 
22. 2. 1925, Ljubljana; Janez Plestenjak, 18. 4. 1922, Črni Vrh, Polhov 
Gradec; Janko Prevec, 1. 1. 1923, Ptuj; Rašiti Rašić, 6. 6. 1916, Donje 
Palčište, Kočevje; Janez Režek, 27. 12. 1924, Radovica; Lado Rodman, 
21. 7. 1909, Vipava; Bojan Roš, 25. 5. 1925, Hrastnik; Slavko Rustja, 
1. 12. 1924, Celje; Rafael Samec, 24. 10. 1928, Celje; Jožef Šketa, 1. 
2. 1921, Orla vas, Žalec; Drago Štefe, 1. 11. 1923, Hrušica, Jesenice; 
Janez Žargi, 1. 11. 1925, Kamnik; Drago Žohar, 22. 1. 1920 Maribor; - 
33 in 15 neugotovljenih. 

Skupaj 444 žrtev.
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II.

Preostale žrtve:

Trebelno 3; ? - 1; Nova vas 1; Pudob 5; Kozlovka 7; Veliki Osolnik 21 
in 3 neugotovljeni; Golo 4; Grosuplje 2; Novo mesto 8; Draga v Beli 
Krajini 15; Loška Dolina 7; Mirna na Dolenjskem 1; Padež pri Birčni vasi 
20; Črnomelj 2; Dolenjske Toplice 4; Črnela 4; Rosalnice 7; Metlika 1; 
nekje pri Črnomlju 1; Vinica 2; Tanči Vrh 1; Mavrlen 1 in v preostali Beli 
Krajini 7. 

Skupaj: 128 žrtev. Skupaj I. in II. 572 žrtev.2

V knjigi Črne bukve se seznam žrtev številčno razlikuje. Na primer število 
žrtev v Mozlju je v Črnih bukvah zabeleženo 104, v Ferenčevi knjigi Dies 
irae pa 111. Po zapisu dr. Toneta Ferenca je bilo pobitih vaških stražar-
jev, vojakov Jugoslovanske vojske v domovini (JVvD) oziroma slovenskih 
četnikov, zajetih na Turjaku, v Grčaricah in drugih krajev iz Notranjske in 
Dolenjske, skupaj 572. V Črnih bukvah pa je objavljen daljši seznam žrtev 
in 291 njihovih fotografij, v katerem je razvidno, da je v najhujšem revolu-
cionarnem obdobju 1942-1943, na območju širše Ljubljanske pokrajine, 
bilo pretežno od VOS-a likvidiranih 1.023 nasprotnikov komunizma.

Poimenski seznam žrtev v Črnih bukvah po časovnem zaporedju, kolikor 
jih je bilo zabeleženih v okviru kočevskega procesa na področju Mozlja.

Žrtve, ustreljene ob koncu septembra 1943: 

1. Hauptman Albin, trgovec iz Dan; 2. Kodrc Stanko z Vrha; 3. Petar Jakob, 
častnik; 4. Tomec Franc iz Podlož in 5. Tomec Janez iz Podlož.

Žrtve, ustreljene 12. oktobra 1943:

1. Abram Lavoslav, kapetan iz Ljubljane; 2. Ajdovšek Anton, ? 3. Ambrožič Ja-
nez, gasilec iz Ljubljane; 4. Avšič Jure, orožnik; 5. Beg Karel, posestnik iz Gor. 
Sušice; 6. Belej Franc, akademik iz Laškega; 7. Berce Boris, častnik; 8. Capu-
der Gabrijel iz Ljubljane; 9. Cihelka Lojze, častnik iz Ljubljane; 10. Cufar Jan-
ko, ? 11. Erjavec Matija iz Vel. Račne; 12. Globelnik Edmund, častnik iz Celja; 
13. Gorenjc Jože, ? 14. Habič Viktor, šofer iz Bizovika pri Ljubljani; 15. Jurga 
Jože, ? 16. Kalinič Ilija iz Kočevja; 17. Kien Vladimir iz Ljubljane; 18. Koleša 
Lojze iz Mirne; 19. Končan Marjan, uradnik iz Celja; 20. Kralj Drago iz Lju-
bljane; 21. Kralj Dušan, uradnik iz Ljubljane; 22. Kralj Jože, ? 23. Kramar Vla-
dislav, ? 24. Kušler Franc, vajenec iz Rovt; 25. Lah Boris, inženir iz Ljubljane; 
26. Lavrič Ludovik iz Ajdovca; 27. Lipušček Vinko, radiotelegrafist iz Ljubljane; 
28. Lisac Ivan, trgovski pomočnik iz Ljubljane; 29. Malovrh Franc, kaplan iz 
Kranja; 30. Marinčič Rudolf, uradnik iz Ljubljane; 31. Mihelič Janez, dijak iz 
Ljubljane; 32. Milanović Mladen, orožnik iz Srbije; 33. Murn Franc, krojaški 
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Seznami obsojenih na smrt so objavljeni tudi v Zavezi.
Vir: Stane Okoliš: Dogajanja in dognanja. Zaveza št. 25, 1997. 
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pomočnik iz Stopič; 34. Pavlin Ivan iz Šentjerneja; 35. Dr. Plajh Avgust, sodni 
pripravnik iz Ljubljane; 36. Ribnikar Branko, časnikar iz Ljubljane; 37. Siberer 
Lado, dijak iz Ljubljane; 38. Sterniša Marjan, orožniški poročnik; 39. Šarc 
Maks, mizar; 40. Šarc Peter, trgovec iz Ljubljane; 41. Štepec Jože iz Šentru-
perta; 42. Štricelj Ivan, orožnik; 43. Štupnik Rudolf iz Vel. Račne; 44. Tomažič 
Drago, uradnik iz Meže; 45. Vider Franc iz Vel. Račne.
V seznamu niso zabeležene, čeprav so tega dne bile ustreljene, naslednje ose-
be: 1. Konečnik Ljubomir iz Guštanja; 2. Šinkar Tonček iz Selc nad Škofjo 
Loko in 3. Vošner Pavle, topniški kapetan iz Ljubljane.3 

Žrtve, ustreljene 14. oktobra 1943:

1. Kralj Matija, ubit na poti kot ranjenec; 2. Sever Mitja, dijak iz Ljubljane; 3. Šin-
kovec Jože, ? 4. Škedelj Stane, ? 5. Teply Marijan, kapetan iz Novega mesta.

Žrtve, ustreljene 15. oktobra 1943:

1. Baraga Jože iz Grahovega; 2. Bartol Franc s Hriba; 3. Bogataj I. , paznik iz 
Kočevja; 4. Delač I. , z Broda pri Fari; 5. Kovač Boris, učitelj iz Celja; 6. Kranjc 
Jože iz Begunj; 7. Lovšin I., iz Jurjevice pri Ribnici; 8. Matičič Alojz, trgovec iz 
Begunj; 9. Otorepec Ivanka, žena financarja; 10. Otorepec Ivanka, 84-letna 
mati; 11. Seljak Jože, inženir iz Cerknice; 12. Škerlj Ivan iz Stare Cerkve; 13. 
Škerlj Marija, 70-letna iz Stare Cerkve; 14. Škofca Jože, ? 15. Visek Ivan dela-
vec; 16. Višič Julij, častnik; 17. Vodnik Srečko, akademik iz Ljubljane; 18. Zalar 
Janez, posestnik iz Glin; 19. Zlobko Franc, sin posestnika iz Kostanjevice; 20. 
Železnik Polde, ? 21. Žitnik Franc, železniški kontrolor iz Ljubljane in 22. Žni-
daršič Ervin, kapetan iz Ljubljane.

Žrtve, ustreljene v drugi polovici oktobra 1943:

1. Doblekar Anton iz Št. Jurija pri Grosupljem; 2. Godnjavec Viktor iz Trebnjega; 
3. Gorjup Engelbert iz Borovca; 4. Kandare Franc iz Dan; 5. Korbar Janez z 
Glinj pri Komendi; 6. Kraševec Stanko iz Dan; 7. Krašnja Ivan iz Ljubljane; 8. 
Križman Ignacij iz Strug; 9. Martinčič Franc iz Ložin pri Kočevju; 10. Mesoje-
dec Franc iz Kompolj; 11. Nose Franc iz Strug; 12. Palčič Ivan z Vrhnike; 13. 
Prelog Franc iz Zagojič pri Ptuju; 14. Rot Danijel iz Maribora; 15. Rot Franc iz 
Župena; 16. Rot Jože iz Župena; 17. Rus Rafael iz Strug; 18. Skubic Vinko, 
nadučitelj iz Cerknice; 19. Špringer Janez iz Kompolj; 20. Škof Alojzij iz Dol. 
vasi pri Cerknici; 21. Tomažin Leopold iz Rašice; 22. Zajc Tone iz Žigmaric; 23. 
Zakrajšek Jože, tehnik z Blok; 24. Zgonc Anton, ? .4

Po podatkih v Črnih bukvah je bilo v Mozlju ustreljenih skupaj 104 oseb.5

Sam Bog je slovenskemu narodu ohranil pri življenju nekaj ljudi, ki so ostali žive 
priče komunističnih grozodejstev. (Med njimi je tudi Stanko Zupančič, ki je ušel 
smrti iz groba v gozdu pri Jelendolu.) 6
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 1  Seznam povzet iz Ferenčeve knjige Dies irae.

 2  Dr. Tone Ferenc: Dies irae, str. 661-669.

 3  Posamezniki s poudarjenimi priimki in imeni so bili obsojeni na smrt na razvpitem kočevskem procesu med 9. do 
11. oktobrom 1943.

 4  Črne bukve, Lj. 1944, str. 136-162.

 5  Seznama žrtev v Črnih bukvah in Ferenčevi knjigi Dies irae se v nekaterih delih razlikujeta, in sicer: nekateri zapisi 
imen, priimkov in bivanja kraja žrtev se ne ujemajo; nekaj zapisov se razlikuje tudi po datumih usmrtitev; nekaj imen 
manjka v prvem seznamu, nekaj v drugem; par imen je zapisanih dvakrat na primer Danijela Bavdka naj bi na Turjaku 
ustrelili dvakrat, 19. in 20. septembra 1943; morda so ga prvi dan samo ranili, drugi dan pa ustrelili.

 6 Slovenski dom, 7. oktober 1944.

PREKOPI ŽRTEV LETA 1944

Kopljite spodobno,
da ne bo moje telo ustreljeno

že drugič umorjeno.
(I.A.S.)

Leta 1944 so našli nekaj množičnih grobišč pobitih ljudi, obsojenih jeseni 1943 
na vojaških sodiščih v Kočevju in Ribnici, in sicer v naslednjem časovnem zapo-
redju: v Velikih Laščah, Grčaricah in Jelendolu.

Najlažje je bilo odkriti grobišča v Velikih Laščah, saj so mnogi domačini vedeli 
zanje. (Nekateri so celo sodelovali pri pokopih.) Pri železniški postaji je bilo 
dvoje grobišč. V spodnji jami blizu postaje so počivali prof. Petelin, Pograjc, 
dr. Kožuh in sodnik Zalokar. V drugi jami v kraški kotanji je bilo zakopanih 40 
trupel. Izkop je bil opravljen 19. maja 1944, pogreb pa je bil 20. maja 1944 v 
Velikih Laščah, Škocjanu in v Dobrepolju.

12. avgusta 1944 so pri Grčaricah odkrili dve grobišči. Ob pokopališču v Grča-
ricah so odkopali osem trupel, v drugem grobišču med Grčaricami in Glažuto 
(Bavdle) pa so odkopali 23 trupel. Krste z ostanki žrtev so 13. avgusta 1944 
postavili na mrtvaški oder med ribniško cerkvijo in šolo, nato jih isti dan pokopali 
na novem vojaškem pokopališču v Hrovači.

Dne 3. oktobra 1944 so v okolici Jelendola našli tri grobišča. V prvem grobi-
šču (dolgem šest metrov, širokem dva metra in globokem en meter in pol) so 
izkopali 38 moških trupel. Drugo grobišče je ležalo v sosednji dolinici, kakih 15 
metrov južno od prvega in je bilo široko 3.30 metra. Iz tega grobišča so izkopali 
55 moških in dve ženski trupli.

Na koncu so odkrili še tretje grobišče, ki je ležalo 150 metrov višje od prvega 
v smeri proti Ribnici, v dolinici ob gozdnem kolovozu. Bilo je pet metrov dolgo, 
dva metra široko in en meter globoko. Iz tega grobišča je bilo izkopanih 22 mo-
ških in eno žensko truplo (Drobničeva). V vseh grobiščih so bila trupla le delno 
oblečena v vojaška ali civilna oblačila (ženske so bile ovite v žaklovino), le nekaj 
je bilo obutih (ostali v nogavicah ali bosi), večji del žrtev pa je imel s telefonsko 
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žico zvezane roke zadaj na hrbtu ali spredaj na prsih. (Eno truplo je imelo zave-
zane oči.) Krste s trupli so bile do pogreba (4. oktobra 1944) položene na javni 
oder pred cerkvijo v Ribnici.

Vse ostanke žrtev sta pregledala dva zdravniška izvedenca, ugotovila vzrok 
smrti in pomagala svojcem ugotoviti istovetnost. Skoraj vse žrtve so bile ustre-
ljene v glavo. Trupla so bila prepoznavna po obleki oziroma perilu, po najdenih 
predmetih in po zobovju. Skupaj od 119 trupel so prepoznali 58 moških in dve 
ženski. (Ko so v Ribnici odprli krste, so svojci prepoznali še devet trupel iz pr-
vega grobišča, dve trupli iz drugega in eno iz tretjega grobišča.) Trupla so tudi 
fotografirali in sestavili zapisnik.1

V časniku Slovensko domobranstvo je mogoče prebrati naslednje:

Ob prvi obletnici kočevskega procesa se spominjamo naših slovenskih bojevni-
kov iz Grčaric in s Turjaka. Spominjamo se ene največjih izdaj, ki so jo zagrešili 
slovenski komunisti. Skupaj s svojimi pajdaši (navideznimi nasprotniki) Italijani 
so z roko v roki uničili slovenske bojevnike, ki so se pripravljali na srečanje z 
zahodnimi zavezniki ob pričakovanju njihovega skorajšnjega izkrcanja v Istri. 
Toda tok zgodovine se je obrnil v povsem drugo smer. Zgodil se je „kočevski 
proces“, ki je zahteval na stotine mrtvih. Že prve dni procesa je padlo 96 slo-
venskih sinov, za njimi pa so se vrstile nove in nove žrtve.

Deset dni po strašnem dogodku se je začel komunistični beg iz Kočevja. Še 
prej so komunisti svoje zaprte nasprotnike pridno morili, nekaj jih pa odpeljali v 
različne kraje na prisilno delo.2 Ko se je tik pred prihodom nemške divizije pre-
selilo (beri pobegnilo!) še kočevsko sodišče, so tega dne komunistični zločinci 
pomorili 23 ujetnikov.3 Naslednji dan so komunisti pri Travni Gori od skupaj 43 
ujetnikov pobili 39.

Izkop prve skupine grčarskih junakov (31), ki so ga izvršili 12. avgusta 1944 
ribniški domobranci pod vodstvom nadporočnikov Boha in Lenščaka, je pričal, 
da je bil zločinski pohod v Grčaricah grozovit. Mučeniška telesa so bila polna 
odprtin in podpludb. Nekateri so imeli izmaličene lobanje in čeljusti. Krčevito 
objeta telesa so pričala, da so mnoge vrgli v jame v nezavestnem stanju, iz kate-
rega so se mladi junaki pozneje prebudili in se pred smrtjo v grozi oklepali svo-
jih prijateljev. Zločinci so grobišče pokrili z vejevjem, nanj pa nasuli kamenja, 
da bi tako še živi ne mogli iz groba. V bližini grobov so ljudje našli najrazličnejše 
predmete pobitih junakov.

Pri izkopavanju prve skupine4 so prepoznali kapetana Milana Kranjca, naredni-
ka Eda Marina, dijaka Marjana (verjetno Ferlinc) iz Ljubljane, župnika Viktorja 
Turka iz Begunj, p. Placida Grebenca, Sandija (verjetno Aleksander Prešeren), 
Gabrijela Jesenovca z Vrhnike, Janeza Andoljška iz Jurjevice ter medicinca 
Grajfa iz Maribora.

Major Danilo Koprivica je podlegel ranam v Ribnici, kjer so ga tudi pokopali. 
V grobu pri cerkvi je bil tudi Vlado Žnidaršič, ki pa ga je 22. septembra 1944 
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izkopala dr. Bojčeva, sestra Žnidaršičeve zaročenke. Župnika Viktorja Turka so 
prepeljali in pokopali pri Sv. Križu v Ljubljani. Ostalih 23 teles so našli v pol ure 
oddaljenem grobu v Bavdlah. Vse imenovane žrtve so pokopali na novem delu 
ribniškega pokopališča v Hrovači. Bila je to veličastna žalna manifestacija, na 
kateri se je poleg številnega ljudstva zbral velik del slovenskega naroda in ob 
velikem odprtem grobu obnovil prisego slediti idealom, za katere so ti slovenski 
fantje darovali svoja življenja.5

Poslovilne besede nadporočnika Lenščaka ob odprtem grobu:

Častno je umreti za domovino. To je vedel stari Rimljan, ki je v neštetih bojih 
zapisal to resnico s krvjo v svojo zgodovino. To ve danes v Evropi vsak vojak, 
ki se bori. Ti, ki leže tu pred nami, so neme priče te zavesti. Te neme priče, in 
mnoge, premnoge, ki leže širom naše domovine, te priče nas uče in bodo učile 
in klicale in ponavljale vsem poznejšim rodovom in naši zemlji, da je častno za 
domovino umreti. Te priče kličejo in bodo klicale pravično kazen nad vse one 
pokvarjence, ki izrabljajo stisko nedolžnih in nevednih, da jih zapeljujejo, da se 
bojujejo zato, da bi oni uživali.

Mrtvi junaki! Tukaj sedaj mrtvi ležite, ker tako je veleval domovine ukaz! Tako 
so veleli naši vzori: narod, domovina, Bog! Tako je zahtevala čista, neoskrunje-
na naša zastava, za katere vstajenje ste se bojevali. Tako je zahtevala vojaška 
disciplina, da vržete iz zastave znamenja, ki še malo niso slovenska. Tako je 
zahtevala domovina, da ji vrnete zastavo tako, kakor si jo je narod priboril v dol-

Pokop žrtev v Hrovači pri Ribnici. 
Vir: Slovenski dom, 10. avgust 1944, štev. 33, str. 3. 
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Doslej najdena grobišča pripadnikov slovenske nacionalne ilegale. Dostojno so jih pokopali 
le v Hrovači. Kdaj pridejo na vrsto še preostali protirevolucionarji, ustreljeni in vrženi v jame v 
Mozlju, Grčaricah, Travni Gori, Medvedjeku, Jelendolu …
Vir: Davorin Žitnik: Usodni čas, str. 45.
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gih stoletjih svojega življenja. Ovenčani s čisto tribarvnico, presvetlim simbolom 
domovine, odhajate kot zmagovalci. Kot zmagovalci nad življenjem, kot zmago-
valci nad polovičarstvom in grdo sebičnostjo. Zato sedaj tukaj mrtvi ležite, ker 
tako je veleval domovine ukaz.6

 1  Dr. Tone Ferenc: Dies irae, str. 653-659.

 2  Uporabili naj bi jih za izkope obrambnih okopov in druga dela; op. p.

 3  V tej zločinski akciji je uspelo pobegniti enajstim bojevnikom: Jakošu, Petriču, Pavlinu, Baragi, Žitniku, Pezdircu, 
Mehletu, Drakslerju, neznancu in kaplanoma Lavrihu in Mavcu.

 4  Pri identifikaciji trupel je največ pripomogel kaplan Lavrih.

 5  Inštitut za novejšo zgodovino Ljubljana, Slovensko domobranstvo, letnik I., štev. 3, 31. avgust 1944, str. 5. 

 6  Prav tam; pod naslovom Živi mrtvim junakom.

ŠE POMNITE TOVARIŠI

VOJAK REVOLUCIJE1

Spomini partizanskega stražarja na kočevski proces

Na kočevskem procesu sem bil stražar. Zanimalo me je, kako bo potekala 
obravnava, zlasti, kako se bodo obtoženi izdajalci zagovarjali. O njihovi krivdi ni 
nihče od nas partizanov dvomil in vsi smo bili prepričani, da bodo obsojeni na 
smrt, ker pač taki zločinci drugačne kazni ne zaslužijo. To prepričanje je bilo za 
večino nas popolnoma naravno, ker smo dobro poznali izdajalsko početje bele 
in plave garde.

Prve dni oktobra 1943 je naš bataljon odšel v Kočevje z namenom, da zaščiti 
velik proces proti belo in plavo gardistom. Naša četa je imela nalogo, da zava-
ruje poslopje, v katerem se je proces vršil, to je bil takratni Sokolski, danes pa 
Šeškov dom.2

Prvo noč sem še z dvema tovarišema stražil zunaj stavbe. Takrat nisem mogel 
slediti, kaj se dogaja v dvorani, vem pa dobro, da je bila dvorana nabito polna; 
moralo je biti več sto ljudi. Tudi zunaj poslopja je bilo polno ljudi, ki bi radi odšli 
v dvorano, pa zaradi zasedenosti niso mogli vstopiti. Lovili so vsako novico iz 
“vroče dvorane” ter jo komentirali. Večina je bila zelo ogorčena zaradi zločinov 
belo in plavo-gardistov, še posebej tisti, ki so bili neposredno prizadeti od ob-
tožencev.

Čez dan smo stražarji večji del počivali, zvečer pa so nas poslali na stara stra-
žarska mesta, okoli 23. ure pa smo stopili v dvorano neposredno za obtoženci. 
Vsi obtoženci so sedeli v prvi vrsti za dolgo mizo.3 Za vsakim obtožencem je bil 
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en stražar, za nami pa publika. Stražarji smo bili oboroženi večinoma s puškami. 
Obtoženci so sedeli na klopeh, bili so popolnoma prosti, lahko so se svobodno 
gibali in celo med seboj pogovarjali. Pred menoj je sedel obtoženi Lisac. Izne-
nada me je nagovoril in dejal, da pozna mojega brata in tudi mene. Ni pa takrat 
hotel povedati, kdo je in kako se piše.

Vsa dvorana je bila lepo okrašena. Bilo je polno zastav, slovenskih s petero-
krako zvezdo, zastave KPJ, pa tudi drugih. Na stenah so bile razobešene slike 
naših voditeljev in razne parole. Člani sodišča so bili na odru na koncu dvorane, 
ki je bil nekoliko vzvišen in pokrit s slovensko zastavo. Obramba in tožilec so bili 
spodaj, na eni in drugi strani odra.4 

Ko sem skoraj sredi noči prišel v dvorano, je potekalo ravno zaslišanje prič. 
Beseda je tekla o delovanju duhovnikov. Dobro se spominjam, da je ena izmed 
prič (videti je bila stara okrog 40 let, oblečena v črnem in doma iz okolice Mir-
ne) zelo živo opisala izdajalsko početje tamkajšnjega kaplana, ki je sedel med 
obtoženci. Kaplan se je zagovarjal, da ni ničesar kriv, da je vršil samo svojo du-
hovniško dolžnost in dosledno le po navodilih svojega predpostavljenega škofa 
Rožmana. To hinavsko zavijanje je pričo tako razburilo, da so jo komaj zadržali, 
da ni planila v kaplana. Razumljivo, da je bila tudi vsa ostala publika ogorčena.

Obtoženci so se mi zdeli najprej samozavestni, po zaslišanju prič, pa so postali 
manj samozavestni in so začeli vse bolj priznavati kazniva dejanja. Zlasti na 
koncu razprave so bili videti popolnoma poraženi. Še posebej kaplani so kar po 
vrsti priznavali svojo krivdo.

Ves proces so izvedli popolnoma normalno, kakor se vršijo podobni procesi po 
svetu. Predsednik sodišča in seveda drugi sodniki so lepo, mirno spraševali, 
brez kakšnih groženj ali kakršnega koli pritiska. Tudi izvajanja tožilca so bila 
pravilna in stvarna, pa tudi obramba je bila dobra. Spominjam se, da so člani 
sodišča izrecno večkrat vprašali obtožence o ravnanju z njimi v času pripora in 
zasliševanja v preiskavi. Vsi obtoženci so odgovorili, da so z njimi lepo ravnali in 
da so imeli celo dobro hrano. (Od nekod je padla pripomba, da so imeli boljšo 
hrano kot naši borci.)

V dvorani sem bil do konca razprave. Ko se je sodišče umaknilo na posvetova-
nje, smo vsi ostali v dvorani. Čeprav je posvetovanje trajalo kar nekaj ur, smo 
vztrajali na svojih mestih v napetem pričakovanju sodbe. Osebno sem bil trdno 
prepričan (in verjamem, da tudi drugi moji tovariši in publika v dvorani), da bo 
padla smrtna obsodba, tudi za mlade, to je mladoletne. O čem so razmišljali ob-
toženci, ne vem. Večinoma so molčali. Le tu in tam je kdo sosedu kaj prišepnil. 

Ko je sodišče razglasilo sodbo, smo vsi vstali. Sodbo smo sprejeli z velikim nav-
dušenjem. Obtoženci so prebledeli, vendar so ostali mirni. Imel sem vtis, da so 
se tudi oni dobro zavedali, da jih je doletela pravična kazen. Zdi se mi, da so vsi 
prijavili pomilostitveno prošnjo. Zgoraj navedeni kaplan je prosil za kos papirja 
in svinčnik, da napiše pismo svoji materi. Sodišče je njegovi prošnji ugodilo.
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Kakšna je bila nadaljnja usoda obsojencev, ne vem. Od drugih sem izvedel, da 
so bili kmalu ustreljeni.

Ročno napisan pripis:

Pri zapisu in sestavi sodeloval Ciril Setničar.5             Lastnoročni podpis.

September 1961.

 1  AS 1871, Kočevski proces, zbirka dopolnilnega gradiva o delavskem gibanju in NOB, t.e. 21, a.e. 113-119.

 2  Tu je mogoče prepoznati, da je priložene spomine napisal dr. Teodor Tominšek, saj je v svojih spominih napisal 
enako napako, namreč v obeh prispevkih je zamenjal kinodvorano s Šeškovim domom. O tem priča tudi tematsko 
zaporedje, besedne postavitve stavkov in enake slovnične napake oziroma nerodnosti. Da gre za enega avtorja 
dveh spominov, priča tudi dejstvo, da sta bila oba prispevka napisana skoraj istočasno: september, oktober 1961.

 3  Na fotografijah te dolge mize ni videti.

 4  Enaka netočnost kot v Tominškovih spominih.

 5  Tu ne gre več dvomiti; pri sestavi zapisa je podpisani avtor le sodeloval. Spomine partizanskega stražarja je torej 
napisal dr. Teodor Tominšek. Enotnost in resničnost dogodkov naj bi bili tako zagotovljeni.

ŠE POMNITE TOVARIŠI

Povzetek iz poglavja dr. Teodorja Tominška “Moji spomini na kočevski pro-
ces”.

Po preteku 18. let je že marsikaj obledelo oziroma izpadlo iz spomina, vendar 
temelji našega dela, ustvarjalna hotenja in najpomembnejši dogodki iz NOB, 
so ostali ohranjeni v globoki nepozabni zavesti. Od vseh teh dogodkov mi je 
ostal najbolj v spominu kočevski proces, v katerem sem sodeloval kot sodnik. 
Vedno bolj spoznavam velik zgodovinski pomen tega procesa, vedno bolj ver-
jamem, da je bil proces edinstven primer našega naprednega demokratičnega 
sodstva.

Procesni material je k sreči ohranjen v arhivskem oddelku Inštituta za zgodovino 
delavskega gibanja v Ljubljani. Podrobno sem ga pregledal in ga sistematično 
uredil. Temeljni smisel mojih spominov je prav v tem, da prispevajo k odkrivanju 
in ugotavljanju zgodovinske resnice.1

Sodni proces proti narodnim izdajalcem je lebdel v zraku že kar nekaj časa pred 
kapitulacijo Italije. Potrebno je bilo javno pokazati ogorčenje ljudskih množic in 
pred objektivnim forumom javno razkriti pravo ozadje tega izdajstva. Prav tako je 
bilo potrebno čim prej razčistiti vprašanje krivde zajetih ujetnikov. S procesom 
se je mudilo tudi zaradi vse bolj grozeče nemške ofenzive. Izvršni odbor OF je 
že septembra 1943 sprejel sklep, da je treba ujete izdajalce postaviti pred voja-
ško sodišče.2 Enak sklep je potrdil tudi Zbor odposlancev slovenskega naroda 
v začetku oktobra 1943 v prostorih Šeškovega doma v Kočevju.3 Sodni odde-
lek Glavnega štaba NOV in POS pa je dobil nalogo, da ta sklep izvrši.
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Na terenu, predvsem v Ribnici in Kočevju, je bilo več naših tovarišev pravnikov 
z nalogo, da zaslišimo v Grčaricah in na Turjaku zajete belo in plavogardiste. 
Zajeti ujetniki so bili zaslišani večkrat, najprej pri članih VOS, nato še enkrat ali 
večkrat pri sodnih zasliševalcih – pravnikih.

Ves material je bilo potrebno pripraviti za glavno razpravo. Poleg obširnosti in 
zapletenosti gradiva, je povzročalo težave nenehno prihajanje novega gradi-
va, čas za študij tega materiala pa je bil skrajno omejen. Vznemirjala nas je 
tudi napoved nemške ofenzive. K temu je pripomoglo še pomanjkanje delovne 
sobe, nemirno okolje in primitivna tehnična sredstva. K sreči se je za proces 
še posebej zanimal Boris Kidrič, ki je odredil, da je potrebno javno razpravo 
izpeljati po zunanjem zgledu čim bolj dostojno in avtoritativno. Kidrič je posebej 
za kočevski proces v krojaški delavnici Glavnega štaba, za Kržišnika, Stanteta 
in mene, naročil nove uniforme iz zaplenjenega4 italijanskega blaga. Tako smo 
se vsi trije pojavili na procesu v res lepih, popolnoma novih oficirskih uniformah 
in elegantnih, lahkih oficirskih škornjih.5 

Glavna javna razprava je bila v veliki dvorani takratnega sokolskega doma v 
Kočevju.6 Sodni senat in zapisnikar so imeli svoj prostor na precej visokem in 
širokem odru za dolgo mizo, obrnjeno proti dvorani in pogrnjeno z zelenkastim 
pregrinjalom.7 Spodaj v dvorani, na desni strani sodišča, so imeli svoj prostor 
branilci, na levi pa vojaški tožilec.8 Poleg že omenjenih sta bila v dvorani še dva 
stenografa in novinar Koprivec. Pred odrom so bile klopi in stoli za obtožence 
in stražo, zadaj pa stoli za ostalo publiko. Vsa dvorana, zlasti oder, je bila okra-
šena s slovenskimi zastavami s peterokrako rdečo zvezdo, slikami naših vodi-
teljev, parolami in drugimi simboli osvobodilnega boja. Iz dvorane na oder so 
vodile lesene stopnice. V dvorani je bilo prostora za več sto ljudi. Med razpravo 
je bila dvorana ves čas popolnoma zasedena. Vsi člani sodišča smo se prvič 
sestali v razpravni dvorani, tik pred začetkom razprave. Člani sodnega oddelka 
(Kržišnik, Stante, Šegedin in jaz) smo bili nastanjeni v vasi Stara Cerkev pri 
Kočevju. Tja so nas pripeljali 9. oktobra 1943 dopoldne. Tam smo dobili svoje 
prostore za delo in bivanje.

Razprava se je začela 9. oktobra 1943 zvečer, ko je bila že tema. Slišali smo 
bobnenje nemških topov iz smeri Kočevske Reke, zato je bila previdnost še kako 
na mestu. Kljub temu se je proces odvijal nemoteno, čeprav pospešeno. Vsi 
smo bili pozorni predvsem na to, da je proces potekal po vseh pravilih in načelih 
naprednega, demokratičnega sodstva, kljub vsem neugodnim okolnostim.

Vsi obtoženci so imeli možnost svobodne obrambe. Zaslišani so bili že v pre- 
iskavi, kjer so, v svojo obrambo, lahko popolnoma svobodno povedali vse. Pred 
razpravo je bila vsem izročena obtožnica. Ujetniki so podpisali zapisnik o spre-
jemu obtožnice, niso pa imeli časa obtožnice prebrati, še manj preštudirati.9

Na razpravi so bili vsi vprašani, ali so obtožnico razumeli, ali se čutijo krive 
in kaj lahko povedo v svojo obrambo. Vsem obtožencem so bili določeni trije 
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branilci, ki so bili navzoči ves čas razprave. Prav tako so imeli obtoženci več-
krat besedo – tudi zadnja beseda je bila njihova. Glavne obremenilne priče so 
bile vpričo obtožencev ustno zaslišane in z njimi tudi soočene. Ves proces je 
potekal javno, pred široko publiko, edino posvetovanje sodišča je bilo tajno. 
Vsi obtoženci so med razpravo sedeli prosto v klopeh (niso bili vklenjeni), kar 
potrjuje humanost postopka in veliko zaupanje v obtožence od strani članov 
sodišča. Publika je bila ves čas procesa zelo mirna in disciplinirana. Tu in tam 
je prišlo do spontanih izrazov odobravanja oziroma ogorčenja, vendar se to ni 
nikoli spremenilo v sramotenje obtožencev, niti do ogroženja njihove varnosti. 
To je toliko bolj občudovanja vredno, če imamo pred očmi, da so se na procesu 
razkrivala najbolj podla in zločinska dejanja obtožencev in njihovih sodelavcev. 
Tako so lahko tudi obtoženci spoznali visoko etično raven naše Narodnoosvo-
bodilne borbe in sramotno vlogo, ki so jo oni sami opravljali.

Obtoženci so bili videti na začetku razprave nekoliko preplašeni, ko pa so ugo-
tovili, da sodišče opravlja svoje delo pošteno in korektno, so začeli sodišče in 
publiko zavajati in si izmišljati lažne olajševalne okoliščine. Takrat so obtoženci 
začutili, da se vse bolj podira lažna stavba njihove obrambe in vedno bolj jasno 
stopa na plan njihova krivda. Ni jim preostalo drugega, kot da so začeli prizna-
vati svojo krivdo. Na koncu so bili popolnoma moralno poraženi, kar je bil, po 
mojem mnenju, najlepši uspeh tega procesa.

Druga značilnost procesa je bila dramatičnost, ki se je stopnjevala od začetka 
do konca razprave. Nepozaben vtis so napravile priče iz dvorane, partizanske 
matere in druge žrtve, ki so se med razpravo spontano javljale in tako prispe-
vale dokaze o utemeljenosti obtožbe. Vsaka priča je na začetku in na koncu 
iskreno priznala, da je govorila resnico in samo resnico, da se ni prepustila 
fanatizmu ali maščevalnosti, ampak je povedala samo tisto, kar se je v resnici 
zgodilo. Najlepšo izjavo je podala priča Majcen, ki je po krivdi obtožencev in 
njihovih sodelavcev izgubila več svojih sinov ter moža, pa kljub temu ni pokazala 
nobenega sovraštva in nobene pristranosti.

Pomembno je tudi to, da nihče od obtožencev ni oporekal pristojnosti izredne-
ga sodišča, pač pa so s svojim spoštljivim obnašanjem pokazali, da mu prizna-
vajo vso avtoriteto.

Razprava je trajala dve zaporedni noči, od 9. na 10. in od 10. na 11. oktober 
1943. Trajala je nepretrgoma, celo brez daljšega odmora. Bili smo utrujeni in 
strahotno izčrpani. Med razpravami so bila posvetovanja, poleg tega pa sva bila 
s Kržišnikom še dodatno obremenjena, saj sva morala pregledati in pripraviti 
gradivo za nadaljnji potek razprave. Počitka ni bilo. Imela sva ogromno odgo-
vornost. Še danes se čudim, kako sva to zmogla.

Ni me sram priznati, da sem drugo noč, okoli polnoči, na razpravi za nekaj tre-
nutkov zadremal. Mislim, da tega ni nihče opazil. Seveda, takrat ni bilo kavice 
ali drugega osvežila, da bi ostali v kondiciji. Tožilec tovariš Stante si je v “samo-
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obrambi” pomagal tako, da si je poleg steklenice s pitno vodo pustil prinesti 
šilce žganja, ki ga je med razpravo skrivoma užil. Pri tem pa je bil tako neprevi-
den, da je to opazil obtoženec kaplan Mavec. To je pozneje dodobra izrabil in 
napadal našo osvobodilno organizacijo v “Slovencu” in “Slovenskem domu”.

Danes se spominjam skoraj vseh podrobnosti, težko pa razumem, kje smo 
zbrali toliko energije, da smo vse te nečloveške napore vzdržali in opravili nalo-
go veliko bolje, kot smo pričakovali. Z velikim olajšanjem smo zaključili razprave 
in skupaj odšli na posvetovanje.

V ponedeljek, 11. oktobra 1943 smo ob 5. uri zjutraj odšli v posebno sobo na 
zadnji posvet. Posvetovanje je bilo v popolni tajnosti. Trajalo je najmanj 5 ur. 
O vsakem posameznem dejanju je bilo potrebno posebej razpravljati, tehtati in 
glasovati. Posebej zamudno in utrudljivo je bilo, ker so tudi na posvetovanje pri-
našali nove obtožnice in dodatno obremenilno gradivo. Vse to sva morala s tova-
rišem Kržišnikom usklajevati in dopolnjevati posamezne sklepe v končni sodbi.

Spominjam se, da smo v nekaterih primerih temeljito prerešetavali vprašanja 
kazni. Dolgo smo premišljevali o vprašanju smrtne kazni za obtoženca Sterni-
šo. Vsi smo imeli občutek, da je na koncu razprave resnično obžaloval svojo 
izdajalsko pot. Na koncu je le pretehtalo dejstvo, da je tako globoko zabredel 
v narodno izdajstvo in najhujši zločin, da je bilo nujno potrebno obsoditi ga na 
najhujšo kazen. Končno smo bili soglasni in ga obsodili na smrt. (Pravilnik o 
vojnih sodiščih govori, da je za obsodbo na smrt potrebna soglasnost vseh 
sodnikov, op. I. A. S.) Dolgo smo razpravljali, ali je mogoče, da je obtoženi ka-
plan Šinkar res klal ujete partizane. Njemu sicer nismo verjeli, vendar nam je 
dalo misliti dejstvo, da niti ena od prič ni bila neposredno navzoča pri njego-
vih zločinih. Na koncu smo se odločili, da je vendarle “sodeloval” pri umorih 
ranjenih partizanov. (Tega “sodelovanja” v izreku sodbe zaradi naglice nismo 
konkretizirali, pač pa pozneje v obrazložitvi.) Nekoliko več smo se zadržali tudi 
pri razpravi o obtoženemu kaplanu Mavcu. Bili smo prepričani, da je od vseh 
obtožencev najbolj kriv, najbolj hinavski in naš največji zagrizen nasprotnik. Ko 
je priča Hermina Štrancar povedala, da je obtoženi Mavec rešil življenje neke-
mu ujetemu partizanu, smo se premislili in ga obsodili samo na zaporno kazen. 
(Zaradi naše odločitve pa nam je bilo pozneje hudo žal. Izvedeli smo, da mu 
je uspelo pobegniti v Ljubljano, kjer je v sovražnem tisku napadal in sramotil 
naše sodišče in proces v Kočevju.) Pri obravnavah ostalih obtožencev smo bili 
vsi soglasni, saj je šlo povsod za tako jasne primere krivde in odgovornosti, da 
odločitve niso bile težke.

Po končanem posvetovanju smo se sodniki in zapisnikar vrnili v razpravno dvo-
rano. Spet smo bili zbrani v prejšnji zasedbi. Zavladala je popolna tišina. Pred- 
sednik dr. Kržišnik je začel brati razmeroma dolg izvod sodnega izreka. Obtožen-
ci so napeto čakali na končni del sodbe, ki govori o kazni. Med branjem sodbe 
smo vsi stali. Obtoženci so sprejemali sodbo bledi, vendar brez kakih vzklikov. 
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Publika je sprejemala sodbo z odobravanjem, a brez večjih manifestacij. Vsi v 
dvorani so se zavedali, da prisostvujejo sprejetju stroge, toda pravične sodbe. 
Po razglasitvi sodbe je predsednik sporočil, da bo sodba sporočena Izvršnemu 
odboru OF zaradi morebitne pomilostitve. (Kmalu za tem je sodni oddelek do-
bil sporočilo, da je IO OF pomilostitvene prošnje zavrnil in da moramo smrtne  
kazni izvršiti takoj.) Tako je bil kočevski proces končan. Mi smo se še istega dne 
vrnili v Zgornji Kot.10 

Glede na velike težavne okoliščine, je imel proces tudi nekaj pomanjkljivosti in 
slabosti. Iz formalno-pravne (procesualne) plati je hiba sodbe v tem, da v izreku 
ne precizira obtoženih dejanj, zaradi katerih so bili posamezni obtoženci opro-
ščeni krivde. (Ta hiba gre na račun naglice oziroma časovne stiske.) Prav tako 
niso bila vsa inkriminirana dejanja oziroma razširitve na razpravi točno formuli-
rana. Vendar pa je potrebno poudariti, da je sodba v vseh bistvenih točkah, v 
katerih spoznava posamezne obtožence za krive, vendarle popolnoma jasna in 
konkretna, tako da povsem ustreza strogim predpisom procesnega prava. Vsi 
obtoženci so lahko natančno vedeli, česa so bili obtoženi, v čem so bili spozna-
ni za krive in česa so bili oproščeni.

Naslednja zadeva, ki bi znala motiti pravnika je dejstvo, da nobena obtožnica 
in nobena sodba ne citira niti enega pravnega predpisa, na podlagi katerega 
je sodišče postopalo in izreklo sodbo. Takrat smo ugotovili, da taka formalno-
pravna utemeljitev oziroma obrazložitev ni potrebna in niti ne bi bila koristna. 
Saj je vendar šlo za tako zavržena in podla dejanja, za katera je samo po sebi 
jasno, da jih nujno mora obsojati vsak pošten človek, vsako napredno gibanje 
in je že samo po sebi razumljivo, da zasluži storilec zanje najstrožjo kazen. Zato 
se ni zdelo nikomur potrebno, da bi se to umestilo v poseben pravno-formalni 
okvir. Tak odmik od pozitivnih pravnih predpisov še bolj poudarja splošni člo-
veški značaj naše NOB in ukrepov naše ljudske oblasti in negira kakršnakoli 
strankarska ali ozko politična obračunavanja z ideološkimi oziroma političnimi 
nasprotniki. V tem je posebna veličina naše NOB in ljudske revolucije in tako 
tudi poseben pomen kočevskega procesa. Njegovi rezultati niso pomembni le 
za naše osvobodilno gibanje, marveč so tudi razumljivi, sprejemljivi in potrebni 
za vso mednarodno javnost, za vse napredno človeštvo. S tega stališča lahko 
ocenimo omenjeno formalno hibo celo kot pomembno pozitivno stran kočev-
skega procesa.

Res je, vsaka sodba se sklicuje na izpovedbe prič, ki so bile zaslišane nepo-
sredno na razpravi. Poleg izpovedi pričevalcev, je sodišče priznalo za dokazno 
podlago tudi kakršnokoli pisno dokazilo, čeprav po obliki in načinu zapisa ne 
odgovarja splošno priznanim procesualno pravnim načelom. V mnogih primerih 
je sodišče priznalo verodostojnost tudi navadnemu lističu s podpisom določene 
osebe, ne da bi prej kontroliralo, ali je dotična oseba res to izjavo podpisala. 
Vendar smo bili na taka sporočila dovolj pozorni, večkrat smo tudi podvomili v 
resničnost dokumenta. Danes lahko povem, da ni bilo niti eno pisno sporočilo 
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ponarejeno; vsi dokumenti so bili pristni, čeprav večkrat formalno pomanjklji-
vi. To pomeni veliko priznanje objektivnosti in zanesljivosti podatkov, ki jih je 
prinašala sodišču Varnostno-obveščevalna služba (VOS), ki je takrat opravljala 
poizvedbe in zbirala dokazno gradivo.

V nekaterih primerih se sodišče ne sklicuje na konkretno dokazno gradivo, 
temveč meni, da so njene ugotovitve že tako splošno znane, da so postala že 
uveljavljena sodno znana dejstva. Tiste zadeve, ki jih sodišče izrecno ni do-
kazovalo, smo smatrali za že dokazane stvari. Upoštevali smo jih kot sodno 
znana dejstva. Gre torej za ugotovitve, ki so bile takrat vsakemu pristašu NOB 
in predvsem vsakemu normalno razsodnemu prebivalcu okupiranega teritorija 
tako očividne in tako otipljive, da podrobnejše dokazovanje enostavno ni bilo 
potrebno. Bilo je popolnoma odveč posebej in ponovno dokazovati, da je bila 
ustanovljena MVAC z okupatorjevim odlokom, da so “vaške straže” vojaške for-
macije v službi okupatorja, da je vodilni katoliški kler v Sloveniji, ki ga predstavlja 
škof Rožman in nastopa proti OF, najvnetejši pomagač in sluga okupatorja, da 
je pobegla jugoslovanska vlada v Londonu sovražno razpoložena do narodno- 
osvobodilnega gibanja, da daje potuho okupatorjevim pomagačem in izdajal-
cem in tako naprej. Ko smo na procesu ugotovili, da so vodilni plavogardisti bili 
neposredno povezani z vodilnimi belogardisti in okupatorji, da so se medseboj-
no podpirali in složno nastopali proti komunizmu, je bilo vsakemu poštenemu 
Slovencu popolnoma jasno, da gre za eno in isto izdajalsko bratovščino, za eno 
in isto izdajalsko formacijo. Ves naš nadaljnji politični razvoj je celemu svetu 
jasno pokazal, da je vse to, kar je sodišče ugotovilo kot splošno znano oziroma 
kot sodno znano, dejansko bilo resnično in objektivno ugotovljeno. S tega sta-
lišča ne gre za nobeno dejansko pomanjkljivost sodbe in sodnega postopka. 
Nemogoče bi bilo, da bi sodišče v takratnih okoliščinah (naglica, fizična nezmo-
žnost izvedbe) sploh zmoglo se spuščati v podrobnejše dokazovanje teh noto-
ričnih dejstev. Vsi sodniki smo bili mnenja, da je za vse točke obtožbe dokazov 
dovolj. Naša odločitev je temeljila na globokem prepričanju, da so obtoženci 
dejansko storili te zločine in da so zanje tudi v celoti odgovorni. Mirno lahko 
trdim, da je bilo spoštovanje neodvisnosti našega sodišča tako absolutno, da 
lahko v tem pogledu služi za vzor kateremukoli tudi najnaprednejšemu sodstvu 
v normalnih razmerah.

Oktobra 1961.                   Dr. Teodor Tominšek (z lastnoročnim podpisom)

 1  Pri pregledu gradiva, ki je ohranjeno v ARS-u, je mogoče ugotoviti, da so v depojih skrbno spravljeni le tisti do-
kumenti, ki vsebinsko ustrezajo stališču partije. Nekaj je tudi takih, ki so jih napisali obsojenci, vendar po diktatu 
komunističnih sodnikov. Le nekaj izvirnih poslovilnih pisem je po „čudežni poti“ prišlo v ARS.

 2  Za slovensko partijo so bili ujetniki izdajalci še preden so jih sodili in obsodili.

 3  Zbor odposlancev določa slovenski narodni oblasti, da neusmiljeno zatira ostanke izdajalskega in petokolonskega 
belogardizma ter plavogardizma. (Dr. Tone Ferenc: Ob šestdesetletnici Zbora odposlancev slovenskega naroda v 
Kočevju, str. 211.)

 4  Bolj verjetno podarjenega.
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 5  Kako “elegantno” so bili oblečeni ujetniki, sodnik Teodor Tominšek v svojih spominih ne omenja.

 6  Več pomembnih akterjev in zapisovalcev o kočevskem procesu je zapisalo napačen kraj izvedbe procesa. Proces 
je bil v kočevski kinodvorani, poleg zdajšnjega hotela Valentin - takrat Pojetova gostilna. Nekateri, tudi znani politični 
veljaki, še danes trdijo, da je bil proces v Šeškovem domu, kar je narobe in pomeni zavajanje bralcev.

 7  Drugi zapisovalci omenjajo rdeča pregrinjala, kar je bolj verjetno.

 8  Med fotografijami iz dvorane ni slike tožilca.

 9  S tem je bilo kršeno mednarodno načelo do samoobrambe in samopomoči ter pravica biti slišan. Zaradi odvzema 
prostosti brez sodnega naloga, je bila kršena tudi pravica do osebne svobode in človekovega dostojanstva. (Dieter 
Blumenwitz: Okupacija in revolucija v Sloveniji, mednarodna študija, str. 142-143 in 159-161.)

 10  Nikogar ni zanimalo in nihče ni zapisal, kako in kje so bili usmrčeni obtoženci!

Dodatek

Dr. Tominšek je v svojih spominih posvetil tudi nekaj besed o zgodovinski poti 
gradiva. Zapisal je: “Ves material od kočevskega procesa smo imeli stalno pri 
sebi. Med nemško ofenzivo smo ga nosili v nahrbtnikih. Del gradiva smo skrili v 
neki kleti požgane hiše v Vrbovcih. Po končani nemški ofenzivi je šel Stante po 
skrito gradivo. Nemci so med tem omenjeno klet povsem opustošili. Žal, Stan-
te je našel le malo gradiva, večina dokumentov je bilo močno poškodovanih. 
Pozneje smo ostanek gradiva pregledali, ga dopolnili in kompletirali. Izvode po-
sameznih sodb smo poslali Izvršnemu odboru OF, Centralnemu komiteju KPS, 
VOS-u, prvopis originala pa je ostal v spisu. Danes so v arhivskem oddelku 
Inštituta za zgodovino delavskega gibanja ohranjeni naslednji pomembnejši do-
kumenti: obtožnice, razpravni in posvetovalni zapisniki, zapis razglašene sodbe 
in original pisnega izvoda sodbe.”
Vir: ARS 1871, dr. Teodor Tominšek: Moji spomini na kočevski proces, zbirka dopolnilnega gradiva, t.e. 21, a.e. 119.

NE POZABITE, TOVARIŠI1

Povzetek iz poglavja dr. Antona Kržišnika „Kočevski proces, njegov zgodovin-
ski okvir in pomen.“

Stari državni aparat je bil razbit. Nova država je nastala na izviren revoluci-
onaren način, proti volji kraljeve jugoslovanske begunske vlade v Londonu. 
Namesto buržoazije je oblast v novi državi prišla v roke delovnega ljudstva z 
delavskim razredom na čelu. Revolucionaren pomen ljudske oblasti in prava 
je prišel do polnega izraza tudi pri izvedbi kazenskega postopka in pri izreku 
sodbe v kočevskem procesu. Vojaška sodišča so razsojala predvsem tista 
kazniva dejanja, ki so ogrožala interese narodnoosvobodilne borbe. V večini 
primerov je šlo za narodno izdajstvo, ovaduštvo, ogleduštvo, dezerterstvo, 
špekulacijo z živili, navadna kriminalna dejanja. Najstrožje kazni (usmrtitve) so 
bile izrečene in izvedene, zaradi preprečitve še hujšega zla. Samo z nepriza-
nesljivostjo pri izrekanju kazni je bilo mogoče preprečiti nova hudodelstva, ki 
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so jih ti elementi (nasprotniki komunizma, op.p.) v svoji slepi zakrknjenosti bili 
vedno pripravljeni ponoviti. Pravniška partijska celica je takoj po kapitulaciji 
Italije poklicala v svoje vrste pravnike, ki so bili člani partijske organizacije. 
Odzvalo se jih je 26.2

Večina teh pravnikov se je na delu odlično izkazala. Čeprav so izšli iz šol, v ka-
terih so učni programi temeljili na meščanski ideologiji, so se pri delu v organih 
ljudske oblasti in Osvobodilne fronte dokaj hitro otresli metafizičnih in buržo-
aznorazrednih pojmovanj prava, sprejeli revolucionarno ideologijo in se učinko-
vito vključili v delo pri osvajanju in utrjevanju nove ljudske oblasti in prava.

V Metliki in na Suhorju smo organizirali Zbor slovenskih pravnikov, kjer smo 
določili vlogo, ki naj jo ima pravnik med revolucijo. Eno najpomembnejših vlog 
so pravniki odigrali pri izvajanju kočevskega procesa. Priprave na proces so 
trajale skoraj mesec dni. Dokazno gradivo je zbrala Varnostno obveščevalna 
služba Osvobodilne fronte VOS, ki jo je takrat vodila tov. Zdenka Kidrič-Marjeta, 
zbiranje materiala pa je vodil in nadzoroval tov. dr. Vito Kraigher. Vsa zaslišanja 
v Kočevju in Ribnici so bila opravljena strogo po sodobnih načelih kazenskega 
postopka brez najmanjšega pritiska na obtožence in priče. Za izvedbo procesa 
je bilo imenovanih pet sodnikov, dva poklicna, trije pa so bili laični sodniki iz 
komandnega in partizanskega sestava NOV. 

Z mirno vestjo lahko rečem, da so tako preiskovalni organi kakor sodišče vložili 
vso svojo vestnost, znanje in trud, da bi se celotna kazenska zadeva vsestran-
sko razčistila, da bi se uresničila vsa jamstva, ki jih določajo splošno priznana 
in demokratično naravnana načela kazenskega postopka za ugotovitev inkrimi-
niranih dejanj in za obrambo obtožencev. Čeprav je bilo sodišče pod pritiskom 
bližajoče se nemške ofenzive in nenehne nevarnosti zračnega napada, obrav-
nava ni kazala pomanjkljivosti. Vsi obtoženci so imeli zagovornika in so imeli 
možnost zagovarjati se z njihovo pomočjo in osebno. Glavne obremenilne priče 
so bile zaslišane med javno obravnavo in so obtoženci lahko dajali svoje pri-
pombe. Vsi obtoženci so imeli zaključno besedo, v kateri so deloma ali v celoti 
priznali svojo krivdo oziroma so jo zvračali na svoje predpostavljene in politične 
voditelje. Med posvetovanjem, ki je trajalo celih pet ur, so sodniki vse dokaze 
skrbno preučili in šele na podlagi temeljitega obravnavanja sprejeli konkreten 
sklep. Če dokazi niso bili prepričljivi, je sodišče obtoženca oprostilo. In da je 
bilo vse po črki zakona, je sodišče upoštevalo tudi olajševalne okoliščine in je 
zaradi teh okoliščin štirim obtožencem izreklo milejšo kazen, enega pa je celo 
oprostilo oziroma izločilo iz obravnave. 

Pri določitvi kazni so bili sodniki enotni. Menili so, da za tako huda dejanja, kot 
je narodno izdajstvo in z njim povezana druga zločinstva, ne more biti druge 
kazni kot smrt. Kajti takih človeških nestvorov, ki v času največje narodove pre-
izkušnje, stopijo na stran sovražnika in si določijo za cilj svoj lastni narod fizično 
iztrebiti, razseliti, zasužnjiti, polastiti se njegove zemlje, njegovega imetja in de-
lovne sile …, taki nestvori niso vredni življenja.
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Kočevski proces je bil velikega pomena za razvoj kazenskega prava in sodstva 
v nastajajoči novi državi. Pravna osnova procesa je bilo revolucionarno kazen-
sko pravo. Temeljna pravila tega novega prava se ujemajo z načeli kazenskega 
prava in postopka, ki so skupna zakonodajam vseh civiliziranih držav. Kočevski 
proces je pokazal, kako je tudi sredi revolucije, ki še nima zgrajenih podrobnih 
predpisov, na podlagi splošno priznanih načel, mogoče izvesti kazenski posto-
pek, ki ima vse garancije za splošno spoštovanje človekovih pravic in tako ob-
tožencu ponuja jamstvo za pravilno presojo krivde in pravilno določitev kazni. Tu 
je potrebno poudariti, da je prav revolucionarna zakonitost tista, ki pri izvajanju 
represivnih ukrepov izključuje samovoljo, nečlovečnost in kaotičnost. To je tista 
značilnost, po kateri se je naša narodnoosvobodilna borba in z njo povezana 
ljudska revolucija vedno razločevala od metod naših sovražnikov, ki sta jim bili 
nasilje in teptanje človeškega dostojanstva glavni sredstvi boja.3

V sodbi, ki je bila izrečena na tem procesu, je bila prvič podana jasna definicija 
pojmov narodnega izdajstva in prav tako jasno opredeljena kazenska odgo-
vornost za pripadanje taki organizaciji. Z izrazom narodno izdajstvo je mogoče 
razumeti kakršnokoli sodelovanje z okupatorjem, ki mu pomaga utrditi oblast 
in ga podpira v njegovi borbi proti narodnoosvobodilnemu gibanju. Sodišče je 
zavzelo stališče, da pomeni že samo pripadanje narodno izdajalski organizaciji 
narodno izdajstvo. Vsakemu narodno in moralno čutečemu človeku mora biti 
samo po sebi umevno in jasno, da je obramba svobode naroda in njegovega 
obstoja prva dolžnost vsakega državljana.

Sklicevanje nekaterih obtožencev (Sterniša) na povelja svojih vojaških poveljni-
kov je sodišče zavrnilo. Tudi po zakonih in predpisih bivše jugoslovanske drža-
ve ni bil službeno podrejeni dolžan izvršiti naloga svojega predpostavljenega, 
če bi z izvršitvijo tega naloga zagrešil kakršno koli kaznivo dejanje. Taki ljudje 
so še posebej vredni obsodbe, ker se takoj po zlomu Jugoslavije niso zavedali 
svoje oficirske in narodne dolžnosti in se niso brez premišljanja vključili med 
borce za narodno osvoboditev.

Pri drugih obtožencih, ki so se zagovarjali, da so vsa inkriminirana dejanja izvr-
šili po nalogu svojega cerkvenega predstojnika škofa, je sodišče ugotovilo, da 
obtožence tak zagovor ne opravičuje, saj ni nobenega cerkvenega ali verskega 
predpisa, ki bi nalagal duhovniku dolžnost discipline in pokorščine tudi takrat, 
ko se mu nalaga izvršitev zločinskega dejanja.

Še večjega pomena pa je bil politični in moralni pomen procesa. Dejstva, da 
je bil proces izveden sredi vojne, po splošno priznanih načelih kazenskega po-
stopka, da je bila sodba izrečena na podlagi javne sodne obravnave pred več 
sto poslušalci in v navzočnosti zavezniških vojaških misij, pričajo, da je naše 
narodnoosvobodilno gibanje zgradilo že med vojno svojo novo ljudsko oblast z 
utrjenim pravnim redom in z urejenim pravosodjem. To je bil prvi in edini proces 
te vrste v okupirani Evropi.



213

Javni kazenski proces v Kočevju je neizpodbitno pokazal, kdo je gospodar po-
litične in vojaške situacije na osvobojenem ozemlju in komu so široke ljudske 
množice poklonie svoje zaupanje. S tem je bila postavljena na laž propaganda 
domače in mednarodne reakcije. Z razpravo in sodbo je bila razgaljena skrajna 
moralna pokvarjenost okupatorskih hlapcev; z njimi so bili obsojeni tudi njihovi 
naredbodajalci iz vrhov slovenske buržoazije. Na procesu je bila razkrinkana 
tudi cerkvena hierarhija na čelu z ljubljanskim škofom, ki je v službi okupatorjev 
do kolen zagazil v kri svojega lastnega ljudstva, hierarhija pa si je sama strgala z 
obraza krinko verske svetosti, s katero se je skušala do takrat prikrivati.

Kočevski proces je dal še en velik politični pomen: popolno razkrinkanje izda-
jalske vloge jugoslovanske kraljeve vlade v Londonu. Medtem ko so četniške 
bande vodile borbo proti narodnoosvobodilni vojski, je kraljeva jugoslovanska 
begunska vlada iz Kaira in Londona varala svet s trditvami, da je Draža Mihailo-
vić tisti, ki vodi v Jugoslaviji borbo proti okupatorjem. Prevara je bila dokončno 
razkrita in k temu je doprinesel tudi kočevski proces. Tu je potrebno omeniti 
znamenite besede Borisa Kidriča, ki jih je izrekel na drugem zasedanju AV-
NOJ-a v Jajcu: „Danes je na podlagi dokumentov popolnoma dokazano, da 
je izdajalska begunska vlada v Londonu bila tista, ki je na vse mogoče načine 
podpirala notranje sovražnike slovenskega naroda. Ta vlada je dala pobudo 
za ustanovitev bele garde, ta vlada je beli gardi dala direktive, da se skupno s 
sovražnikom bori proti NOV. Največji dokument pa je veliki proces zoper ujete 
belogardistične in plavogardistične oficirje, ki je bil izveden v Kočevju.“ (Tu je še 
posebej razvidno, da je slovenska vodilna partija vse točke na zboru že vnaprej 
pripravila z namenom, da naj kočevski sodni proces določi in dokaže nasprot-
nike komunizma in jih po hitri poti tudi likvidira, op. p.)

Kočevski proces je močno odmeval po domovini in po vsem svetu. Predstavniki 
vojaških misij so proces budno spremljali in v svet pošiljali objektivna poročila. 
Široka svetovna javnost je bila natančno poučena o poteku procesa. Domačini 
pa so proces sprejeli z zadoščenjem, saj so v njem videli mogočno afirmacijo 
naše ljudske oblasti in da je blizu čas popolne zmage.

Danes imamo dovolj dokaznega gradiva o kočevskem procesu. To je dragocen 
dokument za proučevanje zgodovine narodnoosvobodilnega gibanja in razmer, 
ki so tvorile zgodovinsko ozadje procesa.

Ljubljana, oktober 1963. Dr. Anton Kržišnik

 1  ARS II. PA, fasc. 6, Anton Kržišnik: Kočevski proces.

 2  Dr. Martin Briški, dr. Darko Černej, Danilo Dougan, Alfonz Dolhar, Marjan Jenko, dr. Božo Kobe, Boris Kocijančič, 
Fedor Košir, Lojze Kramer, dr. Anton Kržišnik, dr. Lado Vavpetič, dr. Helij Modic, dr. Stanko Peterin, Branko Pre-
mrou, dr. Boris Puc, Ciril Rus, Jernej Stante, dr. Lev Svetek, Jože Šegedin, dr. Makso Šnuderl, dr Teodor Tomin-
šek, Vlado Vodopivec, dr. Žiga Vodušek, Marijan Vivoda, Nino Zupan, dr. Jože Žabkar.

 3  Vladajoča komunistična partija ni bila nikdar formalnopravno registrirana in je bila v tem pogledu nelegalna. (Vojislav 
Koštunica – Kosta Čavovški: Obnova i zatiranje posleratne opozicije, Beograd 1990.)
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MONOGRAFIJA

Član sodnega zbora na kočevskem procesu dr. Teodor Tominšek je dal pobu-
do in se v nadaljevanju močno prizadeval, da bi ob 20. obletnici kočevskega 
procesa izdali posebno monografijo. Takratna partijska oblast pa je iznenada 
do kočevskega zbora postala pazljiva in zadržana. V obdobju zbiranja gradiva 
za izdajo monografije je dr. Tominšek 5. maja 1960 pisal Zoranu Poliču1 in mu 
postavil nekaj neljubih vprašanj: Kdo (kateri forum) je dal pobudo za kočevski 
sodni zbor in kdaj? Kateri so bili osnovni razlogi za uvedbo procesa? Kdo je do-
ločil člane izrednega vojaškega sodišča in posebej tožilca? Kdo in kako je zbiral 
dokazno gradivo? Kdo je vršil preiskavo in zaslišanja? V čigavem imenu so zasli-
ševali? Kdo je izbral zasliševalce Šegedina, Premroua, Voduška, Briškija? Kdo 
in kam je med nemško ofenzivo skril večji del procesnega gradiva?2 Očitno je 
radovednost Teodorja Tominška postala prevelika, zato so ga morali utišati.

Velika vnema, oboževanje in malikovanje edinstvenega kočevskega procesa3 
– vse je iznenada splahnelo. Sodeč po razpoložljivih virih v Arhivu RS, Tomin-
šek ni dočakal odgovora, pa tudi do izdaje monografije ni prišlo. Je slovenska 
partija morda le sprevidela pravno vprašljivost kočevskega procesa, je moda le 
dojela, da je imenovani sodni proces v ozadju odet z mnogimi zločini, vednost 
o njih pa bi slovenski partiji le škodila? 

Avtor knjige je v osemdesetih in devetdesetih letih prejšnjega stoletja večkrat pi-
sal v javnih medijih o mlačnem in odklonilnem odnosu partije in ZZB do kočev-
skega procesa. Partijska oblast je kočevski proces “obesila na klin” in ni želela 
sodelovati v polemičnih razpravah. Odklanjala je celo pobudo, da bi na stavbo 
kočevske kinodvorane postavili vsaj skromno obeležje, ki bi spominjalo na nek-
daj svetovno znani in spoštovani sodni proces, poln široke demokratičnosti, 
humanosti, naprednih načel in pravnih zakonitosti. Še več, o tem procesu se po 
letu 1960 skorajda ni smelo govoriti, zato ga danes hote ali nehote zamenjujejo 
z Zborom odposlancev slovenskega naroda, se ga ne želijo več spomniti oziro-
ma ga, predvsem mlajši prebivalci Kočevske, res ne poznajo. 

Tudi Dušan Bravničar je v začetku šestdesetih let dal pobudo za izdajo mono-
grafije, s katero bi leta 1963 obeležili in dostojno proslavili 20. obletnico ko-
čevskega procesa. V obrazložitvi je napisal obsežen hvalospev temu procesu 
in ga na koncu proglasil za najpomembnejšega v osvobojenem delu Evrope in 
celo na svetu.

V času, ko je bil omenjeni proces že skoraj povsem pozabljen, so se nekateri 
nanj spet spomnili in ga želeli promovirati. Okrožni odbor medvojnih aktivistov 
OF Barje-Kolpa je 4. marca 1983 na Ljubljanski cesti 7 v Kočevju sklical Zbor 
aktivistov Kočevje, na katerem so obravnavali pobudo Domicilnega odbora 
pravnikov NOB za postavitev zgodovinskega obeležja na stavbi kočevskega 
kina. Tam je bil pod vodstvom sodnikov pravnikov partizanov znani kočevski 
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proces proti narodnim izdajalcem – belogardistom in plavogardistom. Očitno 
pa je šlo za solo akcijo, brez vednosti in podpore partijskega vrha. O koče-
vskem procesu se od tedaj naprej ni več govorilo. Bil je uspešno utišan oziroma 
zamolčan. Vse do danes.

 1  ARS 1851, GŠ NOV in POS, te 5.

 2  Manjši del gradiva so po končani nemški ofenzivi našli in ga arhivirali na takratnem Inštitutu za zgodovino delavskega 
gibanja v Ljubljani.

 3  Knjižica Turjak, izdal Koordinacijski odbor za zgodovinopisje pri predsedstvu SZDL ob 40-letnici zloma bele in plave 
garde, str. 32-33.

V OBJEMU BREZPRAVJA
V OBJEMU BREZPRAVJA 

Vsakteri grob nam govori:
„Jaz sem bil, kar zdaj si ti;
skoraj pa prišel bo čas,

postal boš to, kar zdaj sem jaz.“
(Vid Ambrožič)

Gradivo o kočevskem procesu, ki je raziskovalcem na razpolago v Arhivu Repu-
blike Slovenije, nazorno priča, da je takratno pravo izhajalo iz potreb boja proti 
okupatorjem in izdajalcem, to je iz potreb revolucionarne družbene preobraz-
be. Danes vsi vemo (le vsi tega ne priznavamo), da je bilo za slovensko partijo 
predvsem pomembno, da so takratna sodišča uresničevala svoj posvečeni cilj: 
pobiti nasprotnike komunizma in revolucije.

Raziskovalcu kočevskega procesa se nehote zastavlja vprašanje, kakšno vlogo 
je pri delovanju takratnih sodišč imela Varnostna obveščevalna služba (VOS)? 
Odgovor je kratek: Veliko! VOS je bil sestavni oziroma operativni del sodnega 
sistema. Na terenu je iskal (aretiral) partiji “zanimive” ljudi, jih po potrebi zasliše-
val, predvsem pa likvidiral. Člani VOS-a so delovali na osnovi 7. člena Odloka o 
zaščiti slovenskega naroda, ki med drugim pravi: “Postopanje je naglo, ustno in 
tajno. Osebno zaslišanje ni potrebno. Proti razsodbi sodišča ni pritožbe. Kazen 
se izvrši takoj ...” Ta pravila so še posebej veljala za skrita brezpravna sodišča 
pri področnih vojaških sodiščih v Kočevju in Ribnici, kjer so jih nekaj sto obsodili 
na smrt in jih tudi tajno usmrtili. Pa še to: Da ne bi kdorkoli prišel v osvobodilni 
boj mimo organov revolucije, je poskrbel VOS, z namenom, likvidirati vsakega, 
ki bi motil zmago komunizma.

Danes ni več dvomov, da je na kočevskem procesu šlo za revolucionarno so-
dišče v državljanski vojni, ki je bilo v celoti v rokah KP Slovenije. Ves čas pro-
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cesa so bili materialni in formalni viri kazenskega prava zapostavljeni. Inštituta 
silobran in skrajna sila nista bila upoštevana in uporabljena. Temeljni elementi 
kaznivega dejanja niso bili določeni. Bila je kopica bistvenih kršitev določb ka-
zenskega postopka, na primer: sestava sodišča, obtoženi brez odvetnika, brez 
pravega posamičnega branilca, vprašljiva pristojnost sodišča za določanje smrt- 
ne kazni, izvrševanje najhujše kazni brez pritožbenega sodišča. Vprašanje, ali 
je bil izrek sodbe zakonit, ni bilo mogoče oceniti, ker do poboja obtoženih sod-
ba še ni bila izdana. V takem brezpravju, “sodišče” ne bi smelo izrekati kazni, 
še posebej ne smrtne. Očitno je šlo za postopanje sodišč po pravilih srednjega 
veka. Tako postopanje vsi meščanski pravni redi opuščajo in ga reformirajo z 
načeli široko izbrane (eklektične) kazenskopravne šole.

Kako je bilo takratno partizansko sodstvo prepojeno s politiko in revolucijo, je 
povedal dr. Vito Kraigher 12. decembra 1944 v Črnomlju: “Naši vojaki sodniki 
morajo biti del OF. Morajo prevzeti vso politiko, ne le kot del politične zavesti, 
temveč kot del sodne prakse. Vsebina borbe proti peti koloni je prav v tem, da 
izvršuje borbo politično sodstvo, ki se mu mora sodna praksa podrejati. Tempo 
in ostrina, ki jo diktira OZNA, so merodajna za sodišča.”

Skratka: Na glavni obravnavi kočevskega procesa je sodeloval sodnik, ki bi 
moral biti izločen. Obtožba tožilca ni bila podana; sodišče ni bilo pristojno za 
izvedbo take obravnave; sodba se je opirala na dokaze, ki so bili pridobljeni s 
kršitvijo temeljnih svoboščin; nihče od obtoženih ni imel obrambe, temveč so 
prvotni preiskovalci prevzeli vlogo skupinskega branilca; kazenski zakon je bil 
prekršen, ker dejanja za katera so obtožene preganjali, niso kazniva dejanja 
po zakonu Kraljevine Jugoslavije (ki je takrat še obstajala, op. p.), temveč akt 
politične stranke; neupoštevanje dejstva, da so bila dejanja storjena v silobranu 
oziroma v skrajni sili; akt Izvršilnega odbora OF se ne bi smel uporabljati, ker to 
ni bil zakon; dejansko stanje je bilo zmotno, ugotovljeno nepopolno in nestro-
kovno; zoper sodbe izrednega sodišča ni bilo možnosti pritožbe; obtoženim 
sodba ni bila vročena, ker sploh ni bila izdana.1

Slovenski komunisti so streljali svoje sodržavljane tudi iz naslednjih razlogov: Eden 
izmed duhovnikov se je prekršil s tem, da je v zaporu brez dovoljenja maševal in, 
po mnenju stražarjev, v pridigi govoril proti partizanom. Dva dijaka sta na zasliša-
nju izjavila, da sta prisegla svojemu odredu Jugoslovanske vojske v domovini in da 
ju ta prisega še vedno veže. Oficirja, vojnega ujetnika v Celju, ni rešilo niti to, da 
je strelivo iz celjske vojašnice posredoval partizanom. Drugega je pokopala izjava, 
da Mihailoviću popolnoma zaupa, pri naslednjem pa je bila usodna okoliščina, da 
se je rešil iz italijanskega transporta internirancev pri Verdu. Partizani so ga ujeli in 
ustrelili samo zato, ker se ni že prej prostovoljno priključil partizanom. Navedene 
obremenilne okoliščine kažejo, da nihče od obtožencev ni storil dejanje, ki bi ga 
lahko ocenili kot zločin ali kolaboracijo. Partizani so za obsojanje in fizično od-
stranjevanje notranjih nasprotnikov uporabljali revolucionarno sodstvo, ki je bilo v 
tistih časih nelegalno in v nasprotju z vsemi mednarodnimi sodnimi akti.2
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Usoda ujetih četnikov in vaških stražarjev jeseni 1943, kaže na vso sprevrže-
nost komunistične oblasti, ki po ruskem vzoru skuša udejanjati revolucijo z za-
hodnoevropsko civilizacijsko dekoracijo.

Vsako Vrhovno sodišče v civiliziranem svetu bo z lahkoto ugotovilo, da je bilo 
sojenje na kočevskem procesu krivično, z izrekanjem smrtnih obsodb pa zlo-
činsko. Vsem obtoženim, čeprav že pobitim, je potrebno vrniti čast in dobro 
ime, jim oprostiti morebitno krivdo in kazen razveljaviti.3

Pri tem je dr. Ljubo Sirc, ki živi in dela izmenoma v Kranju in Glasgowu, dosle-
den in neizprosen: „Gospodje, dajmo se vendarle sporazumeti: množični umori 
so zločin po slovenskem kazenskem pravu. Poglejte člene kazenskega zakoni-
ka 373-378, ki temeljijo na mednarodni konvenciji o kaznovanju genocida. Na 
kratko: z najmanj desetimi leti zapora je kaznovan, kdor ukaže pobijati (ali sam 
pobija) člane kakšne narodnostne, etnične, rasne ali verske skupine ali čla-
ne kakšne socialne ali politične skupine. Taka dejanja ne zastarajo (116. člen 
KZ). Torej, vsi člani vodstev KP in ZK ter vsi člani komunističnih policij morajo 
nujno biti osumljeni, da so ukazovali ali izvajali genocid. Seveda je kaznivo tudi 
združevanje in ščuvanje v prid genocida. Ker se Kardelj svojih ukazov ni sam 
izmislil, ampak so utemeljeni v marksistično-leninističnem nauku, so kaznive 
vse komunistične organizacije, saj „razredna vojna“ ni nič drugega kot genocid 
proti socialnim, političnim in verskim skupinam.“4

 1  Vida Svetek-Habič: Zahteva za varstvo zakonitosti, Ljubljana, 16. 12. 2003; citirani prispevki: Tone Ferenc, Stane 
Štrbenk, France Bučar, Davorin Žitnik, Boris Kravanja.

 2  Davorin Žitnik: Usodni čas, str. 53.

 3  Vida Svetek-Habič: Zahteva za varstvo zakonitosti, Ljubljana, 16. 12. 2003; citirani prispevki: Tone Ferenc, Stane 
Štrbenk, France Bučar, Davorin Žitnik, Boris Kravanja.

 4  Dr. Ljubo Sirc, Mag št. 10, 3. marec 2004, str. 48-49.

KRVAVO ZAKULISJE

Ob prvi obletnici kočevskega procesa je časnik Slovenec 12. oktobra 1944 
objavil naslednji prispevek:

Lanski september in oktober so komunisti dosegli najvišji vzpon v svoji moči. 
Italijanska kapitulacija jim je odprla pot iz gozdov in revolucija se je razširila 
domala po vsej slovenski zemlji. Pridobitev italijanskega orožja jih je moralno 
močno dvignila. Počutili so se nepremagljive. Dokončno so se lotili izpeljati 
svoj najpomembnejši cilj: iztrebiti vse notranje sovražnike, vse tiste, ki drugače 
razmišljajo kot oni, vse tiste, ki nosijo v sebi drugačne vrednote. 

Lani oktobra je komunistično vodstvo svojim podrejenim izdalo dva ukaza. V pr-
vem so zahtevali uničenje nasprotnika. Toda ne italijanskega okupatorja, kar bi 
lahko storili z lahkoto, saj so ga imeli popolnoma “v svojih rokah” in jim je že dve 
leti pomagal netiti revolucijo. Šlo je za uničenje slovenskega narodnega protiko-



218

munističnega tabora, in to s pomočjo enega najhujšega okupatorja in sovražnika 
slovenskega naroda. Po drugem ukazu so komunisti začeli igrati igro, ki naj bi od 
njih odvrnila očitek dveletnega zločinstva in divjanja proti lastnemu narodu. 

Komunistično vodstvo je moralo nekaj storiti. Uprizorilo je kočevski proces in z 
njim skrilo svoje zločine. Vse zločine iz prvih dveh letih revolucije je naprtilo ne-
odgovornim elementom. V Slovenski poročevalec dne 18. oktobra 1943 je par-
tija s cinizmom napisala, da proces ni kazal pomanjkljivosti, ki so skoraj nujne v 
vojni, ampak je bil temeljito in objektivno pripravljen. In verjetno bi taka ocena o 
procesu tudi ostala, če se ne bi nekateri obsojenci čudežno rešili (Ivan Lavrih, 
Jakob Mavec, Boris Femc, Jože Rozman /Sladič/, Slavko Zupančič, Anton 
Modic, Janez Grum, Vinko Mahle, Nace Ahlin, Vasilij Kajin, Roman Zabuko- 
vec ...) in sporočili svetu resnične dogodke s procesa in okrog njega.

Proces, ki so ga začeli 9. oktobra 1943, je bil v bistvu največja skrunitev slo-
venske pravne tradicije, zasmehovanje prava in sodnih predpisov. Komunistični 
sodniki so vsakemu obtožencu izbrali in določili krivdo težkih zločinov. Oficirjem 
so šteli za zločin to, da so držali svojo prisego in niso pljunili na vojaško čast, 
kakor tisti, ki so se pridružili komunistom. Duhovnikom so očitali, da so poslu-
šali glas svoje vesti in škofa, kar je zanje tudi pomenilo zločinstvo. Vsem po vrsti 
pa so očitali, da so bili nastrojeni proti komunizmu in so kot reakcionarji skušali 
rešiti slovenski narod pred komunističnim uničenjem. Obtoženci so vse bolj 
spoznavali, da je ves proces le komedija, zavita v plašč pravnega postopanja. 
Priče, ki so jih zahtevali obtoženci, da bi dokazali svojo nedolžnost, sodniki niso 
pustili pričati. So pa poklicali kot pričo “generala” Jaka Avšiča, da je obtožen-
cem na odprti sceni pel levite. 

V torek 12. oktobra 1943 ob pol sedmih zvečer se je 16 slovenskih fantov in 
mož poslavljalo od sojetnikov. “Bodite složni, molite za nas!” je bilo večkrat sli-
šati. Okrepčani s sveto popotnico, zvezani z žico in vrvjo, so na morišču v Mo-
zlju padli kot žrtve preračunljivega justičnega umora. Slovenski narod bo prej ali 
slej obudil spomin na kočevski proces, ki je temeljil na neresnici in zločinu. Slo-
venski narod ne bi smel nikoli dopustiti izbrisati spomin na te nedolžne žrtve. 

Obletnica kočevskega procesa nas torej opozarja, da je med vojno leta 1943 
na Kočevskem moralo umreti ne le 16 mladih življenj, ampak več sto neomajnih 
narodnjakov in domoljubov. Kaj lahko storimo mi, ki nam je usoda naklonjena 
vsaj v tolikšni meri, da se ne poigrava z našimi življenji? Poiščimo njihove zadnje 
domove in jih blagoslovimo. Poskrbimo, da bodo nad njihovimi večnimi počiva-
lišči vsaj občasno zagorele lučke. Dokažimo, da smo drugačni od tistih, ki so 
jim na silo odvzeli mlada življenja. Povejmo vsem, da še vedno ležijo na nepri-
mernih in nespoštljivih mestih, vendar priznajmo, da počivajo v naši slovenski 
zemlji. Zato jih vsaj mi, ki smo bili po srcu in duši njihovi, imejmo radi. Rabljem 
pa v njihovem imenu odpustimo, a nikoli ne pozabimo. 
Vir: Slovenec, 12. oktober 1944, Pred enim letom se je komunizem do dna razgalil, stran 3, povzetek.
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INVENTURA GROZE1

Tu sem prenehal sanjati.
(I.A.S.)

Slovenski časnikarji so skupaj z uglednimi slovenskimi in tujimi gosti obiskali 
kočevske grajske zapore, v katerih so lani preživljali zadnje ure svojega življenja 
mnogi slovenski sinovi. Danes so temne celice v porušenem kočevskem gra-
du prazne. Tu je pred letom dni čakalo na smrt več sto ujetnikov iz Grčaric in 
Turjaka. Ves grad je v ruševinah, samo celice so ostale nedotaknjene. Ostale 
so v opomin poznejšim rodovom, da se taki zločini nad slovenskim narodom ne 
bodo nikoli več zgodili.2

Dve še živi priči, ki sta doživeli in preživeli vse grozote v teh grajskih zaporih in 
preživeli tudi kočevski proces, duhovnika Ivan Lavrih in Jakob Mavec, sta nam 
razlagala podrobnosti iz tistega groznega časa: kako je bilo v zaporih, pri zasli-
ševanju in na procesu. 

Marsikdo med nami je doslej še morda mislil, da v Kočevju vendar ni bilo tako 
hudo; ko pa je posameznik videl te zapore, videl v celicah podpise, zadnje 
pozdrave in naročila žrtev; ko je hodil po njihovih poteh, slišal rožljanje celičnih 
zapahov, čutil mrzloto teh temnih prostorov, je dejal, da so listi o vsem tem še 
mnogo premalo pisali in da je treba napisati še dodatne “Črne bukve”, ki bodo 
popisovale strahote kočevskih ječ in bodo morale biti šolska knjiga, slovenski 
molitvenik.

Pripoved Ivana Lavriha in Jake Mavca novinarjem ter visokim gostom in diplomatom o dogodkih 
v kočevskem gradu pred letom dni.
Vir: Slovensko domobranstvo, letnik I., štev. 6, 12. oktober 1944, str. 21.
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Na grajskem dvorišču sta kaplana Lavrih in Mavec obnovila spomine na tiste 
čase in nas v duhu popeljala za leto dni nazaj. Pokazala sta vse prostore, kjer 
so se nahajali ujetniki. V dolgem temnem hodniku sta se ustavila in pokazala na 
desno stran hodnika, kjer je stala borna mizica, pri kateri se je spovedalo 16 
na smrt obsojenih ujetnikov. Spovedal jih je kaplan Ludvik Bartelj iz Kočevja. 
Spoved je bila javna. Pri mizici je stal in poslušal pogovor politkomisar Povh iz 
Most pri Ljubljani. Samo šestnajstim jetnikom, javno obsojeni v kino dvorani, 
so dovolili spoved, vsem ostalim so pred smrtjo, ko so prosili duhovnika, dejali: 
“Če vam ni far prej pomagal, vam tudi sedaj ne bo.” To je dejal Pirkovič “Čort” 
iz Št. Jerneja. 

Med sprehodom znotraj grajskih sten, smo si ogledali tudi celico št. 1, imeno-
vano celico smrti. Obe živi priči (Lavrih in Mavec) sta bila skoraj ves čas v tej 
celici. Pokazala sta prostor, kjer so ležali Vošner, Tomažič, Sterniša, Marinčič, 
Šinkar, Malovrh ... Danes nam pričajo o tistih dneh le še podpisi umorjenih na 
stenah. Na levi strani pri vratih je na steni narisan tudi koledar, kjer so ujetniki 
zapisovali v ječi preživete dni. Priči sta nas povedli še v druge celice, ki so prav 
tako popisane z imeni umorjenih. Komunisti so ujetnikom prepovedali vsako 
naročilo za znance, zato so sporočila pisali kar na celične stene.

Vsak večer, ko so odpeljali prijatelje iz celice št. 1 v smrt, so ostali jetniki imeli 
zanje komemoracijo. Najprej je govoril častnik, nato duhovnik, vsi skupaj pa so 
nato zmolili več rožnih vencev za umorjene in za morilce.3

Bili smo tudi v zadnji celici, imenovani temnica, kjer so bili zaprti večinoma 
duhovniki in bogoslovci. Med njimi je bil tudi Franc Žitnik iz Ljubljane, ki je z na-
pisom na steni naročil oporoko za svojo ženo in sinove: “Povejte mojim doma-
čim, naj z ljubeznijo varujejo svoje premoženje, naj bodo dobri Slovenci, dobri 
Jugoslovani in še boljši katoličani.” 

V tej celici so duhovniki tudi spovedovali jetnike, ki so jih patizani vodili v smrt. 
Seveda je bilo to strogo tajno, kajti komunisti so spovedovanje prepovedali pod 
najstrožjo kaznijo. Partizanski vodje so svojim vojakom naročali, naj jetnike čim 
bolj zmedejo, zato naj jih vsak dan vodijo iz ene celice v drugo. S tem so že-
leli obdržati jetnike čim bolj nepovezane in nezaupljive. Tovrsten razdor jim ni 
uspel. Še več, med njimi je bilo vedno lepo in prijateljsko soglasje, čeprav so 
bili zbrani iz vseh političnih taborov. O smrti so bolj malo govorili (razen pri 
molitvah), saj so itak vedeli, da jim ta ne uide. Zato so si krajšali čas z najraz-
ličnejšimi problemi. Vsakdo je pripovedoval doživljaje iz svojega življenja. Ker 
so bili jetniki različnih strok in poklicev, je vsakdo pripovedoval in pojasnjeval 
snov iz svojega področja. Na vrsti so bile različne tematike od tehnike, filozofije, 
naravoslovja do teologije. Večkrat je bilo slišati naslednja mnenja: “Šele sedaj 
vidimo, kako lepo in koristno je sodelovanje z duhovniki.” Ali: “Kako velik greh 
je, da je naš narod razklan v razne politične tabore.” Naročila jetnikov obsojenih 
na smrt vsebujejo enotno misel: edinost za vsako ceno, vztrajanje na začetni 
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poti in boj proti komunizmu do zadnjega 
diha. Vsak večer se je življenje v celi-
cah končalo s tiho slovensko pesmijo, 
večinoma pa z molitvijo za padle in za 
slovenski narod.

Medtem ko so fotografi in novinarji 
opravljali še zadnje posnetke v grajskih 
celicah, so preostali že odšli v kino dvo-
rano, kjer je bil sloviti kočevski proces. 
Tam je kaplan Jakob Mavec skoraj eno 
uro razlagal potek te krvave komedije. 
Ljubljanska skupina si je ogledala še 
Sokolski dom, kjer je teden dni pred 
kočevskim procesom zasedal “rdeči 
parlament” in kjer so partizanski ministri 
in odposlanci s svojimi vlačugami uga-
njali orgije, prav v času, ko so kočevski 
junaki umirali pod njihovimi streli.

Nato smo si vsi skupaj ogledali poru-
šeno mesto Kočevje, ki so ga uničili 
bombniki, nemški tanki in sami komuni-

Kaplan Ivan Lavrih
Vir: Dr. Tone Ferenc: Dies irae, str. 634. 

sti. Po končanem kočevskem procesu so se partizani, zaradi nemške ofenzive, 
umaknili iz Kočevja, za seboj pa pustili razdejanje in številne grobove. Slika me-
sta je več kot žalostna: porušene rudniške naprave, požgana delavska kolonija, 
uničen del tekstilne tovarne, požgan vzhodni del osnovne šole, uničen južni del 
kino dvorane, skoraj v celoti porušeno mestno jedro skupaj z Auerspergovim 
gradom.

Poleg številnih novinarjev, so se obiska zaporov v kočevskem gradu udeležili 
naslednji visoki državni predstavniki: dr. Vidmar, šef zdravstvenega odseka Po-
licijske uprave Ljubljana; prof. dr. Stele; dr. Kraljič, kanonik iz Ljubljane; msgr. 
Škrbec, tajnik konzulata NDH; dr. Heric, državni tožilec; dr. Goslar; nemški no-
vinarji (znameniti poročevalec Schulz, nemška svetovalca Gladnigg in Wittine) 
ter nekateri svojci in prijatelji umorjenih žrtev.

S tem je bil obisk v kočevskih celicah smrti ob prvi obletnici kočevskega proce-
sa in velike morije končan.

 1  Slovenski dom, 7. oktober 1944, “Edinost za vsako ceno – boj komunizmu do konca!”

 2  Kočevski grad so po končani drugi svetovni vojni dokončno porušili. Na izpraznjeno mesto so leta 1953, ob deseti 
obletnici Zbora odposlancev slovenskega naroda, postavili spomenik NOB in pozneje trgovski center Nama.

 3  Vsak večer so iz celice smrti odpeljali okrog 20 do 30 obsojencev. O odhodu le-teh v smrt so zaporniki z dogo-
vorjenimi znaki seznanili svoje sotrpine v ostalih celicah. Takrat so celice “oživele”. Slišati je bilo skupne molitve in 
vzklike, od strani odhajajočih pa glasne pozdrave in sporočila.
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ZLOČIN POSEBNE VRSTE

Bil je navaden dan.
Ljudje niso molili,

zvonovi niso zvonili ...
Bil je povsem običajen dan.

(I.A.S.) 

Zgodovinski „proces“, ki ga je OF uprizorila 9, 10. in 11. oktobra 1943 v Ko-
čevju nad bojevniki z Grčaric in s Turjaka, pomeni v zgodovini OF novo poglavje 
– pomeni neko novo vrsto zločinstva. Dejstvo je, da so bili vsi zaprti bojevniki iz 
raznih krajev Dolenjske in Notranjske, na smrt obsojeni samo zavoljo tega, ker 
so nosili orožje in se bojevali proti komunizmu. Kočevski „proces“ so uprizorili 
tudi zavoljo tega, da so prišli do veljave in besede pravniki v OF, in seveda tudi 
zato, da so na zunaj pokazali, da so pravični in da bo „pravica“ odločala o uso-
di protikomunističnih bojevnikov. Komunistično „pravo“ je v tem, da komunisti 
naprtijo „krivcem“ razne zločine, potem pa od obtožencev zahtevajo, naj sami 
dokažejo, da teh zločinov niso storili. Kočevski proces je bil tretje poglavje trilo-
gije tistih dni: Grčarice, Turjak, Kočevje.1

Na kočevskem procesu so kršili več pravnih načel. Med njimi tudi tisto najpo-
membnejše, ki ga pozna ves kulturni svet: tožnik ne sme biti hkrati tudi sodnik. 
Na kočevskem procesu pa je bila Komunistična partija Slovenije hkrati tožilec 
in sodnik.

Vsi prisotni komunistični pravniki na kočevskem procesu, niso imeli od „lon-
donske“ jugoslovanske vlade (takrat je edina in še vedno predstavljala državo 
Jugoslavijo) za tako početje nobenega pooblastila. Na smrt so obsodili voditelje 
protikomunistične vojske prav zato, ker so ti izpolnjevali navodila londonske ju-
goslovanske vlade kralja Petra II., ki je tedaj še bila priznana kot edina zakonita 
vlada Jugoslavije od vseh držav sveta. 

Komunistična vlada leta 1943 še ni obstajala; KPS se je tedaj v Jugoslaviji in 
Sloveniji šele borila za oblast. Torej ni imela sodne oblasti in sodne pravice 
nad voditelji „belogardizma“. Partizansko vojaško sodišče v Kočevju je imelo 
kvečjemu pravico soditi partizanskim borcem. Oktobra leta 1943 KPS skupaj 
s svojo OF še zdaleč ni predstavljala svobodnega izražanja volje večine sloven-
skega naroda. Slovensko ljudstvo med vojno ni imelo možnosti, da svobodno 
izrazi svojo voljo in na človeka vreden način določi, kdo naj ga vodi in kako. 
Tedaj celo Sovjetska zveza še ni priznavala Tita in njegovih partizanov za zako-
nito jugoslovansko vlado. Vse do teheranske konference (od 28. novembra do 
1. decembra 1943), Sovjeti sploh niso imeli pri Titu vojaške misije, pač pa pri 
generalu Mihailoviću. Šele konec novembra 1943 je Tito sklical komunistične 
veljake in sodelavce OF na zasedanje v Jajce, kjer so se oklicali za edino ve-
ljavno vlado Jugoslavije in odstavili predvojno jugoslovansko vlado. Tako je bil 
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sodni proces v Kočevju brez objektivno pravne podlage. Z napihnjeno politično 
burko je le zakril enega izmed mnogih krvavih zločinov.

Kočevski proces ni bil navsezadnje nič drugega kot žepna izdaja moskovskih 
procesov, ki so bili najbolj groteskni in najbolj krvavi primeri pravosodnih ko-
medij komunističnega sistema. Komunisti so se o kočevskem procesu široko 
razpisali in želeli dokazati, kako človekoljubna in velikodušna in do skrajnosti 
pravična je bila nova komunistična oblast, ki je s pomočjo italijanske vojske 
zavladala v Ljubljanski pokrajini. Vsa svetovna javnost je morala biti prepričana, 
da je komunistična oblast izmed vseh 3.000 ujetih belogardistov postavila pred 
vrhovno vojaško sodišče le 21 oseb, obsodila na smrt pa le 16. Danes vemo, 
da je resnica popolnoma drugačna.

Pred leti preminuli Milovan Djilas, eden izmed glavnih izvajalcev komunistične 
revolucije v Jugoslaviji, je bil končno tudi sam postavljen pred partijsko sodišče 
in na njem obsojen. Kot tak najbolje ve, kakšne „pravosodne“ metode je upo-
rabljala partija v procesih proti razrednemu sovražniku. Takole opisuje komu-
nistično sodstvo: „Komunisti svojih nasprotnikov ne postavljajo pred sodišče 
zaradi zločinov, marveč zavoljo tega, ker so nasprotniki. Lahko rečemo, da je 
večina političnih zločincev v pravnem pogledu nedolžna, le da so nasprotniki 
režima. Čeprav njihovi obsodbi manjka sleherna pravna podlaga, jih komunisti 
imajo za kaznovane na podlagi „pravičnega sodnega procesa“. Komunistično 
sodišče pravno utemeljuje tisto, kar zahtevajo interesi nosilcev oblasti.“2

Na kočevskem procesu so v večjem delu pokončali tudi tiste politične nasprot-
nike, ki jih ni bilo mogoče obsoditi, celo tiste, za katere niso vedeli, kaj storiti z 
njimi. Sezname in likvidacije so opravljali na podlagi obremenilnega gradiva, ki 
so ga pridobili od VOS-a. 

Danes ugotavljamo, da medvojna komunistična oblast ni pobijala narodnih iz-
dajalcev, ampak protirevolucionarje. Pri kočevskem procesu je komunistom šlo 
le delno za kazen in maščevanje, šlo je za boj za oblast. Na procesu niso morili 
posameznikov, ampak celotno politično opozicijo. Takratni sistem si je na pod-
lagi umorov zagotovil prihodnost. Takratni sistem je temeljil na krvi, zato je bil 
zločinski, kajti v boju za oblast je za komuniste umor legitimno sredstvo. Sistem 
je zločin dopuščal, še več, spodbujal ga je. Zločin je bil v sistem vgrajen. To še 
posebej velja za kočevski proces, ki je, izhajajoč iz dostopnega gradiva, poleg 
zapovedane anonimnosti, poln lažnih političnih konsturktov in zgodovinskih ne-
točnosti.3

 1  Slovenec, 8. maja 1995, str. 3, Kočevski proces I. del.

 2  Slovenec, 13. maja 1995, str. 4, Kočevski proces VI. del.

 3  Vladimir Gajšek, internet – Google.
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SLABA VEST

Tak je bil kočevski proces. To je druga plat medalje, ki jo Slovenci skorajda ne 
poznamo. To je tista stran in resnica, o kateri govorijo prizadeti: mučeni, izstra-
dani, ožigosani … To so zgodbe in dejstva, ki Slovencem, ki to želijo, lahko 
odprejo oči in tako pridobijo nova vedenja o naši do skrajnosti zavedeni polpre-
teklosti. Potem bomo razumeli, zakaj so bili protikomunistični bojevniki deležni 
tako strahotnega narodnega izdajstva, zakaj kraji njihovih posmrtnih ostankov 
ne smejo biti znani in označeni, zakaj je bila glavnina sojena v tajnosti, zakaj so 
se dokumenti kar iznenada „izgubili“, zakaj se o „svetovno znanem procesu“ po 
šestdesetih letih ni smelo več govoriti, zakaj … Takrat so, kljub zaukazani mol-
čečnosti in strogi konspirativnosti o ozadju procesa vedeli več, kot vemo danes. 
Zanesljivo so vedeli in mnogi na svoji koži tudi čutili, da v partizanskih vrstah in 
komunistični OF raste nov okupator, ki je silnejši od Nemcev in Italijanov, bolj 
grozovit v svojih dejanjih in stalnejši v svojem obstoju, ker bo na naši zemlji ostal 
in nadaljeval s komunističnem terorjem. Nečesa pa vendarle niso razumeli: za-
kaj na stavbi kinodvorane v Kočevju ni niti najmanjšega spominskega obeležja 
in zakaj so grobovi pobitih (jame in brezna) brez kakršnihkoli znamenj. Slutili so, 
da je imela komunistična oblast desetletja po vojni glede kočevskega procesa 
slabo vest. Zato se z zgodovinsko razlago ni ponujala. O tem „edinstvenem 
procesu“ ni le molčala, marveč je ljudem dala vedeti, da o njem ni zaželeno 
razpravljati in še manj raziskovati. Pomislite: Neustrašna Komunistična partija 
se je ustrašila svojega lastnega početja!1

No, ljudstvo je tudi to skrivnost razvozlalo in jo vse bolj razumelo. Kljub strogi 
konspirativnosti je, počasi pa vendarle, na dan pronicalo marsikaj. Tudi pravo 
ozadje kočevskega procesa. Partija je etiketi „narodno izdajstvo“ in „kolabora-
cija“ ves čas komunističnega razcveta uporabljala kot balzam na njeno slabo 
vest zaradi vsemogočih množičnih pobojev in posameznih zločinov, po drugi 
strani pa tudi zaradi nujne potrebe po stalnem obstoju notranjega sovražnika.2

In potem so znova in znova, ob vsaki priložnosti, „čistili“ svojo slabo vest. Na 
tretji delovni seji na Zboru odposlancev slovenskega naroda v Kočevju je na-
čelnik sodnega oddelka GŠ NOV in POS Zoran Polič med drugim velikodušno 
dejal: „Sami ste videli, kako plemenito in človeško je ravnala OF z belogardisti, 
ko smo za vse zapeljane objavili in izvajali amnestijo. Vse to smo storili zato, da 
preprečimo še nadaljnje prelivanje slovenske krvi … Toda zakrknjena in zločin-
ska narava teh narodnih izdajalcev je povzročila, da se niso poslužili te zadnje 
in edine priložnosti. Če so mislili, da bodo lahko nekaznovano vršili svoje izda-
jalsko delo, so se zmotili. Varnost priborjene svobode, varnost našega ljudstva 
in domovine, nam nalaga, da brezobzirno uničimo vsakega, ki bi poslej kakor-
koli poskušal ogrožati našo osvobodilno borbo. Poslej ni več prizanašanja in 
usmiljenja. Če bi prizanašali še naprej, bi postali sokrivi gorja in nesreč, ki bi ga 
narodni izdajalci povzročili.“3 
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Le kdo ne bi razumel igro slovenske partije, ko je mešala njena „plemenita in 
človeška“ ravnanja z grožnjami po brezobzirnem uničenju. Je bil takrat še kdo, 
ki ni vedel in razumel (ali vsaj domneval) pravega ozadja kočevskega procesa? 
In nenazadnje, tudi današnja tranzicijska levica, ko zagovarja pridobitve NOB in 
hkrati prikriva slabe strani le-te, ne počne nič drugega, kot „čisti“ svojo močno 
prisotno in motečo slabo vest. Kajti zločini ne puščajo posledice le v svojcih 
žrtev, ampak tudi v rabljih in še posebej naročnikih zločinov.

 1  Slovenec, 13. maja 1995, str. 4, Kočevski proces VI. del.

 2  Ive A. Stanič: Proti, str. 108, Drago Svetek.

 3  Dr. Tone Ferenc: Dokumenti, Zbor odposlancev slovenskega naroda v Kočevju, Koč.-Lj. 2003, str. 182.

Dolgujemo odkritje resnice vsem živim in vsem onim, ki so darovali svoja 
življenja. To smo si drug drugemu slovesno obljubili, da bomo svetu povedali 
resnico, če nam Bog ohrani življenje. Meni ga je, zato je moja dolžnost še 
toliko večja.
(Ivan Lavrih: V primežu revolucije, str. 21.)

KOČEVJE PO PROCESU 

Desetletja sem vas iskal,
desetletja sem vas klical!

(I.A.S.)

Številne žrtve, ki ležijo zavržene, razmetane in še vedno nepokopane po raznih 
skritih lokacijah Kočevske, razen nekaj spominskih označb v Rogu, žal, niso 
vredne niti najmanjše pozornosti (označbe) in spomina (zapisa), niti niso še od-
krite. Nasprotno – politični nasledniki revolucije in zastopniki povzročiteljev ne-
razumnega gorja in neštetih smrti so sebi v čast in ponos leta 1953 v središču 
mesta postavili mogočen spomenik, posvečen slavnim padlim partizanskim ju-
nakom in osvoboditeljem slovenskega naroda. Tako so še bolj zatemnili že do-
volj temno stran svoje preteklosti. To potrjuje tudi Sokolski dom, preimenovan 
v Šeškov dom, in 61 spomenikov NOB, ki so bili postavljeni na vseh vidnejših 
mestih v občini.

Prebivalci Kočevja, kraja mnogih in še vedno nepreštetih žrtev, še do danes 
niso sposobni označiti usode mučenih in pobitih ljudi niti s skromnim obeležjem 
in podatkom. Tudi smerokazov ni. Če kraj, zavoljo političnih in zgodovinskih 
razlogov, ni smel biti uvrščen med naprednejše in razvite kraje v Republiki Slo-
veniji, to ne pomeni, da v njem ne smejo živeti napredni ljudje z dušo in z enako 
spoštljivim odnosom do živih in mrtvih. Ta temelj človeške civilizacije so poznali 
že stari Grki in Rimljani. Zakaj ga ne bi tudi mi?!

Knjigo zaključujem z mislijo in spoznanjem zgodovinarja magistra Staneta 
Okoliša, ki pravi: „Spoštljiv odnos do mrtvih ima v zahodnoevropski civilizaciji 
globoke korenine. V antični Grčiji sta dolžnost in pravica do častnega pokopa 
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žrtev ne glede na ideološke ali politične ozire postali moralno večji zahtevi od 
zavezanosti državnim zakonom. Naši številni politični samodržci pa se še vedno 
prizadevajo, da bi se na njihove nasprotnike izgubil vsak javni spomin. Zaradi 
tega so izbrisali njihova imena z vseh javnih obeležij in prepovedali vsakršno 
omenjanje njihovih imen ali dejanj. Celotna družba se mora obnašati, kot da 
njihovi sodržavljani nikdar niso obstajali. Strast po moči in oblasti je še vedno 
močnejša od drugih razsežnosti človeškega bivanja.“

(Glej Žrtve druge svetovne vojne na Slovenskem, Grad Snežnik, 21. maja 1996; mag. Stane 
Okoliš: Žrtve druge svetovne vojne na ožjem Notranjskem, str. 63 in samostojen prispevek 
avtorja.) 

Kočevje z mogočnim spomenikom NOB po otvoritvi leta 1953, postavljen na mestu, kjer je stal 
grad knezov Auersperg. Kaj ni postavitev tega spominskega veličastja mogoče razumeti tudi kot 
posmeh vsem mučenim, pobitim in zavrženim, a še danes ne odkritim ljudem širom Kočevske ?! 
Vir: Muzej novejše zgodovine Slovenije.
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PRIMER VIDE SVETEK-HABIČ

Ko bi vedela, kako sem sam ...
(France Balantič)

Človek, ki stopi na pot iskanja pravice in resnice, jo bo, kljub globoki veri v 
uspeh, težko našel. Med skoraj 5-letnim iskanjem svojega očeta je po žalostni 
in nepredvidljivi poti stopala Vida Svetek-Habič, hči Viktorja Habiča, ki je bil sku-
paj z ostalimi ujetniki v jeseni 1943 obsojen na kočevskem procesu in ustreljen 
v 9 km oddaljenem Mozlju. 

Prizadeta hči Vida je na trnovi poti paragrafov morala pokazati ogromno po-
guma in vztrajnosti, da je končno dosegla polovičen uspeh: v roke je dobila 
uraden dokument, da je bil njen oče ustreljen v Mozlju. Nihče pa ji ne zna  
povedati, kje je mesto očetovega groba. Zato ga še vedno ne more obiskati, se 
mu pokloniti in prižgati svečko. Njeni otožni pogledi še vedno zrejo v daljavo in 
po mozeljskih vrtačah in uvalah iščejo „sveto mesto“, mesto, kjer počiva njen 
oče. Med tem je rana v srcu še vedno na široko odprta. Tudi solze se nočejo 
in nočejo posušiti. V stiski in bolečini pa človek pogleda tudi v nebo: „O, Bog, 
pred tabo klečim, ihtim in te ponižno prosim: Kje je moj oče? Koliko korakov naj 
storim naprej oziroma koliko nazaj? Kam naj se obrnem – v desno ali levo? Ti 

Kino Kočevje leta 1953. Do leta 1935 sta na mestu današnje kinodvorane stala skedenj in hlev. 
Tega leta sta zakonca Poje kupila zemljišče in zgradila kinodvorano. Leta 1941 je dvorano zase-
dla italijanska vojska. Od 9. do 11. oktobra 1943 je v dvorani potekal proces proti organizator-
jem protikomunističnega gibanja – proti beli in plavi gardi (proti vaškim stražarjem in pripadnikom 
jugoslovanske vojske v domovini Sloveniji). Stavba je bila decembra 1943 bombardirana.
Vir: Internet



228

mi povej, moj Gospod, tu ni nikogar več, ki bi se karkoli spominjal; nikogar ni, 
ki bi mi pogledal v oči in mi povedal resnico. Tu so vsi nedolžni; ne le to, tu so 
vsi zaslužni za napredek v tem novem svetu.

Ti, moj dragi oče, pa ostajaš tam, kjer si. Morda zelo blizu, morda zelo daleč. 
Morda sem kdaj stala nad teboj, in je vsaj moja solza našla pot do tebe.“

Na poti paragrafov

Začetek intenzivnega poizvedovanja za Viktorjem Habičem sega tja v leto 2003, 
ko je hči Vida Svetek-Habič na Upravno enoto Ljubljana prvič vložila vlogo za 
ugotovitev vpisa smrti njenega očeta v matično knjigo umrlih. Upravna enota 
Ljubljana je nato izdala odločbo brez točnega kraja in časa smrti Vidinega očeta 
Viktorja Habiča. Vida Svetek-Habič se je na to odločbo pritožila, saj v njej ni bilo 
zaprošenih podatkov. V pritožbi je Vida Svetek-Habič zapisala: V odločbi nava-
jate podatke iz cerkvenih evidenc v Ljubljani, Kočevju in Mozlju, toda cerkev z 
imenovanimi obsojenci, poboji in pokopi ni imela nikakršne povezave. Podatke 
iščete tam, kjer že vnaprej veste, da jih ne boste našli. Prave odgovore in po-
jasnila boste dobili pri še živečih akterjih kočevskega procesa, ki so omenje-

Viktor Habič (1907-1943)
Vir: Osebni arhiv hčerke Vide Svetek-Habič

ni proces poveličevali in ga dvigali do 
neba. Stranka, ki je ta proces izvajala 
in tisti, ki so ga odobravali, so zanj tudi 
odgovorni in dolžni ugoditi zahtevam 
otroka za ubitega očeta. Ne maram iz-
govorov in sprenevedanj, prosim samo 
za izpisek iz matične knjige umrlih, v 
katerem bo za mojega pokojnega oče-
ta vpisan datum in ura usmrtitve ter kraj 
pokopa. Je morda to za pravno državo 
preveč?

Upravna enota Ljubljana je prispelo pri-
tožbo odstopila v nadaljnje reševanje 
Ministrstvu za notranje zadeve RS. Mi-
nistrstvo je najprej odločbo od Upravne 
enote Ljubljana razveljavilo nato pa ugo-
tovilo, da je bil Viktor Habič umorjen 12. 
oktobra 1943 v Kočevju, njegova smrt 
pa v matično knjigo umrlih ni vpisana. 
Na odločbo imenovanega ministrstva 
se je Vida Svetek-Habič pritožila in z 
dokaznimi listinami oporekala ugoto-
vljenemu kraju umora in pokopa očeta. 
Na podlagi pričevanja Franca Špeliča, 
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ki je bil navzoč pri pobijanju v Mozlju, in zgodovinarja prof. dr. Toneta Ferenca, 
je državnim organom pojasnila, da je bil njen oče ubit v Mozlju. Čudila se je, za-
kaj uradna državna inštitucija govori in piše neresnice. Končajte s tem, je vzne-
mirjena Vida Svetek-Habič zapisala v pritožbeno listino. Dovolj je bilo zavajanja. 
Če je bil kočevski proces zakonit, zakaj je potem še vedno tako skrivnosten. 
Menim, da mi je država Slovenija dolžna povedati resnico. Imam samo eno že-
ljo: kje je očetov grob?

Sledilo je zaslišanje na Ministrstvu za notranje zadeve RS, kjer je Vida Svetek-Ha-
bič ponovno z dokumentarnimi listinami dokazovala, da so njenega očeta ubili v 
Mozlju in da je zato potrebno v matično knjigo umrlih napisati kraj smrti Mozelj. 

Sledila je prijava na Upravno sodišče RS z obrazložitvijo, da državni organi izda-
jajo netočne podatke in tako zavajajo državljane.

Kot naslednji korak je Vida Svetek-Habič vložila zahtevo za varstvo zakonitosti 
tudi generalni državni tožilki RS Zdenki Cerar in jo opozorila na citat prof. dr. To-
neta Ferenca, namreč, da so se danes razmere vendarle spremenile, tako da 
že lahko bolj ali manj zanesljivo obravnavamo celotno področje sodnih obrav-
nav ujetnikov iz dveh oboroženih formacij slovenskega protirevolucionarnega 
tabora pred partizanskimi sodišči. To nam omogoča dostopnost gradiva teh 
sodišč in tudi druga gradiva, ki so bila desetletja nedostopna v arhivu republi-
škega sekretariata za notranje zadeve v Ljubljani. Z uporabo tega in še drugega 
gradiva je mogoče bolj ali manj zanesljivo obravnavati to temo.“ V nadaljevanju 
je Vida Svetek-Habič v svoji zahtevi navedla vrsto kršitev naših in mednarodnih 
zakonskih določb ter nespoštovanje naše ustave pa tudi Haaško-Ženevske 
konvencije ter drugih deklaracij in resolucij.

V posebnem dopisu, naslovljenemu Ministrstvu za notranje zadeve RS, je od-
govorne v njem opozorila, da je človeku težko razumeti, da po končanem tako 
strogo „zakonitem procesu“, celo po 62. letih, ni mogoče dobiti mrliškega lista 
z vsemi potrebnimi podatki. Dodala je še: „Če je nek človek res obstajal in če ni 
bil somišljenik komunistov, zakaj nima in ne sme imeti svojega groba?“

Vida Svetek-Habič je 15. maja 2007 po napotilu Ustavnega sodišča RS vložila 
zahtevo za varstvo zakonitosti na Vrhovno sodišče RS. Sodba izrednega voja-
škega sodišča NOV in POS, ki je bila izrečena 11. oktobra 1943 na kočevskem 
procesu, se ji zdi močno vprašljiva in usodno škodljiva za velik del Slovencev. 
V svojem zahtevku Vrhovnemu sodišču RS je že na samem začetku zastavila 
temeljno vprašanje: Je dejanje, zaradi katerega je bil Viktor Habič ustreljen, 
sploh kaznivo dejanje? V nadaljevanju je najprej zavrnila naslednje ugotovitve 
izrednega vojaškega sodišča v Kočevju:

–  obtoženi so bili spoznani kot zločinci narodnega izdajstva,
–  v času okupacije Slovenije so pripadali narodno izdajalskim organizacijam, 

pod poveljstvom izdajalskih organizacij je bil Viktor Habič pripadnik oboro-
žene belogardistične tolpe,
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–  decembra 1942 je Viktor Habič v Bizoviku izdajal Italijanom pripadnike OF 
in s tem povzročil 20. Bizovičanom internacijo in nekaj usmrtitev,

–  Viktor Habič je tudi kriv smrti staršev in sestre partizana Antona Verbinca.

S temi dejanji je Viktor Habič zakrivil zločinstvo narodnega izdajstva, zato ga je 
sodišče na kočevskem procesu obsodilo na smrt z ustrelitvijo. 

V prvem delu obtožbe Vida Svetek-Habič ovrže vse obtožbe kočevskega sodi-
šča, in sicer:

–  Trditve izrednega vojaškega sodišča v Kočevju so napačne in neresnične. 
Zlagana je predvsem trditev, da so bile vse organizacije in vojaške formacije 
na Slovenskem, ki niso bile v sklopu OF, izdajalske. Za izdajalce so progla-
sili vse tiste, ki osvobodilnega boja niso povezovali z ideološkim-revolucio-
narnim bojem. Prav te organizacije, ki so delovale izven OF, so bile legalni 
nasledniki vojskujoče se strani na jugoslovanski strani z aktivno vlado, ki ni 
bila pod okupatorjevo oblastjo. Tako so komunisti s svojimi revolucionarnimi 
prijemi posegali po nelegitimnih in nelegalnih sredstvih boja zoper legalne 
ustanove. Zelo pomembno je tudi dejstvo, da partizanskemu sodišču v Ko-
čevju ni bil temelj takrat edino veljavni Kazenski zakonik Kraljevine Jugosla-
vije, temveč akt političnih strank okoli KPS.

–  Na trditve, da so nekomunistične organizacije pripadale narodno izdajalskim 
organizacijam, je Vida Svetek-Habič odgovorila z besedami prof. dr. Aleksan-
dra Bajta, in sicer: „S svojimi izvirnimi grehi so se komunisti sami izločili iz 
narodne skupnosti … Kdor zločinska dejanja zakrivi sam, jih ne more očitati 
nasprotniku, še posebej, če pred njim nosi zastavo … Če so komunisti začeli 
revolucionarni boj in z njim zagotovili prevzem oblasti, ne more nihče odrekati 
iste pravice protikomunistom … Če nasprotniki komunizma niso hoteli kot žr-
tvena jagnjeta čakati križem rok na uvedbo boljševiškega sistema, so se pač 
morali upreti na način, za katerega so mislili, da jim bo v danih okoliščinah 
prinesel uspeh. Morali so torej izbrati protinasilje, oborožen boj proti revolu-
ciji in vse njegove dosegljive oblike. Da bi bili pri tem uspešni, so se morali 
združevati v protikomunistične organizacije in se primerno vojaško organizira-
ti … Preprosto ni bilo druge izbire. Revolucija je rodila protirevolucijo.“

–  Na očitek, da je Viktor Habič v Bizoviku izdajal Italijanom pripadnike OF, je 
obtoženi vse pojasnil na zaslišanju, ko je dejal, da so ga Italijani na silo od-
peljali, ga zaprli v Srednjo tehnično šolo v Ljubljani, ga na silo pripeljali nazaj 
v Bizovik in ga zaprli v neko drvarnico. Kljub pritiskom ni nikogar izdal. Na 
sodišču so vsa njegova dejanja obrnili in ga prikazovali v najslabši luči. Prav 
tako je sodišče z vso lahkotnostjo sprejemalo izpovedi izbranih prič, ki so bili 
ideološko na nasprotni strani. Priči Jakob Mojškrc in Tomaž Janežič sploh 
nista bila navzoča pri dogajanju, pa sta vse natančno vedela. Partizana z ime-
nom „Modri“, ki je tudi pričal, ni nihče poznal. Najzlobnejša pa je neresnična 
trditev, da je Viktor Habič izdal svojega brata Alojza, katerega naj bi Italijani 
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zato ustrelili. Vsi so namreč vedeli, da je imel Viktor brata Ivana, ki so ga na 
velikem Osolniku ubili partizani, in brata Ceneta, ki je umrl v Teharjah. Brata 
Alojza Viktor sploh ni imel. Dokazno gradivo proti Viktorju Habiču je v celoti 
izmišljeno in hudo zlagano, tako da je vsakomur jasno, da je šlo za namišljen 
proces, ki naj bi dokazal, da bo vsakršno delovanje mimo OF kaznovano z 
doslednim uničenjem posameznika, njegove družine in imetja.

– V nadaljevanju je Vida Svetek-Habič pojasnila Vrhovnemu sodišču RS mno-
ga početja partizanov, še posebej tista, ki so bila izvajana v okviru revolucije 
in po direktivah Odloka o zaščiti slovenskega naroda, z dne 16. septembra 
1941. (Postopanje je naglo, ustno in tajno. Osebno zaslišanje ni potrebno. 
Proti razsodbi sodišča ni pritožbe. Kazen se mora izvršiti takoj … Tu ni dvo-
ma: Šlo je za postopanja sodišč po pravilih srednjega veka!)

– Danes je na razpolago že dovolj virov (tudi partizanskih), ki govorijo o delu 
partizanskih sodišč, o uredbah in zakonih, ki so bili že v času nastanka v 
nasprotju s splošnimi, od civilnih narodov priznanimi načeli in so v nasprotju 
tudi z Ustavo Republike Slovenije. Zaradi takih okoliščin se je najprej v parti-
zanskih sredinah pojavilo takoimenovano „vojvodstvo“, pozneje pa so svoje 
vse hujše zločine usmerili proti nasprotnikom komunizma. Kočevski proces 
je nedvomno eden izrazitih pečatov partizanskih uzakonjenih zločinov med 
drugo svetovno vojno na Slovenskem.

Na koncu zahteve za varstvo zakonitosti je Vida Svetek-Habič zapisala, naj so-
dišče pri odločanju po uradni dolžnosti svojo odločitev razširi tudi na ostale 
soobtožence, kot da je zahteva vložena tudi v njihovo korist.

(Povzetki iz gradiva vlog in zahtevkov Vide Svetek-Habič, in sicer: za varstvo zakonitosti, za vpis 
v matično knjigo umrlih, za izdajo mrliškega lista, prijava o zavajanju in izdajanju netočnih podat-
kov, pritožba zaradi pomanjkljivih podatkov, pritožba zoper sodbo izrednega vojaškega sodišča. 
Dokumentacija od aprila 2003 do maja 2007.)

Spoštovani gospod Franc Špelič!

Že dolgo časa, vse od izida Vaše knjige Vrnil se bom k očetu, se pripravljam, 
da vam napišem pismo ali da se osebno pogovorim z Vami. Ker ne vem, ali bi 
se sploh hoteli pogovarjati o teh dogodkih, sem se odločila, da Vam napišem 
pismo.

Naj se predstavim: Sem Vida Svetek, rojena Habič, hči očeta Viktorja Habiča, 
ki je bil umorjen v Mozlju, 12. oktobra leta 1943. Takrat so bili časi, ki jih človek 
ne more kar tako pozabiti. Prepričana sem, da tudi Vi niste pozabili tistih časov 
in dogodkov, ki so se takrat odvijali. V vaši knjigi sem prebrala, da ste tudi Vi na 
svoj način sodelovali pri pobojih v Mozlju.

Vsako leto v jeseni se srečamo v Mozlju svojci pobitih sorodnikov. Obujamo 
spomine na tiste strašne dogodke. Tavamo po travnikih in vrtačah, prižigamo 
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sveče na vseh mogočih krajih in se sprašujemo, kje je tisti pravi kraj, kjer so 
resnično zasuti?

Mnogo pozneje ste postali duhovnik. Mislim, da ste se spravili z Bogom in s 
samim seboj. Spravite se še z nami, ki smo tudi žrtve teh dogodkov. Ne verja-
mem, da človek, ki ima vsaj malo sočutja in odgovornosti do sebe in drugih, 
lahko čisto vse pozabi, kje se je vse to dogajalo. To velja še posebej za Vas, ker 
ste bili osebno navzoči na kraju morije. 

Doma smo imeli malega papagajčka, ki smo ga zelo ljubili. Ko nam je umrl, 
smo ga pokopali na Šmarni Gori, pod majhnim grmičkom. Ta grmiček je sedaj 
že veliko drevo, okolica pa se je zelo spremenila; vse je zaraščeno, a še vedno 
najdem prostor, kjer je pokopan ta ptiček. Ljubili smo ga, zato ne želimo, da bi 
nam odšel iz spomina.

Vabim vas, da se nam letos jeseni, ko bo spet spominska slovesnost za žrtve v 
Mozlju, pridružite tudi Vi. Veseli bomo, če nam pokažete, kje levo ali desno od 
spominskega križa na travniku pri Mozlju naj prižgemo svečke.

Zelo bom vesela, če mi boste odgovorili. Lepo vas pozdravljam.

Vida Svetek-Habič

V Ljubljani, 10. maja 2004

Odgovora ni bilo.

Bo hči Vida dočakala odgovor na zastavljeno vprašanje, ki ga prav gotovo pri-
čakujejo mnogi prizadeti in pošteni državljani Slovenije? Bo dočakala odgovor o 
usodi njenega očeta, ki v srcu ostaja njen najdražji človek? Bo resnica vendarle 
potrkala na njene duri? Ji bo pravica odvezala oči? 

In glejte – namesto ravnodušja in obupa, je Vida Svetek-Habič ostala nadvse 
prijazna in dobrosrčna gospa, polna upanja in zaupanja v svetlo prihodnost! 
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Kdo je France Špelič?
France Špelič se je rodil v revni družini 
24. septembra 1927 v Šmavru v Suhi 
Krajini. Še ne petnajstleten je maja 
1942 odšel k partizanom. Partizani so 
ga prevzgojili v ateista in komunista. 
Ubijal sicer ni, bil pa je „zvest sodelavec 
morilcev“. (Tako je zapisal v svojem ži-
vljenjepisu „Vrnil se bom k očetu“.) Vse 
to pa je počel v prepričanju, da gre za 
dobro stvar.
Jeseni 1945 je po opravljenem kratkem 
tečaju postal policist. Junija 1946 se je 
civilno poročil z vdovo Sido. Spomladi 
1949 se je vpisal v oficirsko šolo. Čez 
nekaj let pa se je odrekel oficirski kari-
eri pri policiji in po enem letu obiskova-
nja učiteljišča postal učitelj. Leta 1954 
mu je v roke prišlo Sv. pismo, ki ga je 

močno prevzelo. Prenehal je obiskovati seje komunistične partije ter se posvetil 
premišljevanju in molitvam. Leta 1956 je vodstvu Komunistične partije Slovenije 
napisal izjavo o izstopu iz partije. Sledila so zasliševanja in mučenja. Predčasno se 
je upokojil.
V javnosti je še vedno veljal za zagrizenega komunista, zato ga katoličani niso spre-
jemali. Pot k Očetu ga je vodila k evangeličanom, baptistom, adventistom, združeni 
cerkvi, starokatoličanom. Začel je zahajati v begunjsko cerkev na Gorenjskem, kar 
je med krajani vzbujalo začudenje in opazke. Leta 1969 je začel študirati teologijo, 
med študijem pa je opravljal tudi delo nočnega čuvaja. Z ženo sta začela živeti kot 
brat in sestra. Ta njun odnos je trajal vse do ženine smrti 24. decembra 1992. 
Kljub neobičajnemu stanju se je s svojo bolno ženo (multipleks skleroza), nekaj let 
pred njeno smrtjo tudi cerkveno poročil. Decembra 1984 mu je nadškof dr. Alojz 
Šuštar podelil diakonsko posvečenje, v duhovnika pa ga je posvetil leta 1993.
Po Špeličevem pričevanju se mu je večkrat prikazala Mati Božja, od leta 1987 na-
prej pa so se mu začele pojavljati boleče rane po vsem telesu, kakor Sv. Frančišku 
Ašiškemu.
Vir: internet – Google France Špelič

Danes ima Vida Svetek-Habič uraden dokument z naslovom IZPISEK IZ MA-
TIČNEGA REGISTRA O SMRTI. V dokumentu je napisan njen oče: VIKTOR 
HABIČ. Napisan je datum in kraj smrti. Manjka pa kraj groba. To jo boli. V njej 
boleče odmeva že napisano vprašanje: „Je dejanje, zaradi katerega je bil moj 
oče ustreljen, sploh kaznivo dejanje?“
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Izpisek iz matičnega registra o smrti
Vir: Osebni arhiv Vide Svetek-Habič
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SO NAŠA SODIŠČA SAMOSTOJNA IN PRAVIČNA?

Tu ni dežele sončne, v njej sončnih ni poti,
tu ni svobode, ostale so le sledi.

(Toni Vovko) 

Ustavno sodišče Republike Slovenije, ki je po svoji temeljni funkciji dolžno za-
gotavljati ustavnost zakonov, je v sedanji sestavi videti še vedno ideološko obre-
menjeno. Državljani Slovenije od imenovanega sodišča upravičeno pričakuje-
mo, da bo razveljavilo in odpravilo vsaj tiste najbolj drastične revolucionarne 
akte, ki jih je v imenu plenuma izdala OF oziroma KPS, in ki so bili sprejeti z 
namenom, da legitimirajo poboje. Odprava revolucionarnih aktov, ki so Sloven-
cem povzročili toliko gorja, bi morala biti prednostna naloga tako pomembnega 
organa, kot je ustavno sodišče. Pri nas pa se dogaja, da funkcijo ustavnega 
sodišča prevzema vrhovno sodišče, ki je dolžno skrbeti le za zakonito izvajanje 
vseh predpisov. (Vrhovno sodišče RS je namreč v nekaterih primerih že razve-
ljavilo sodbe področnega vojaškega sodišča, izrečene leta 1943 v Ribnici.) Pri-
čakovati je torej, da bo današnje sodstvo vendarle odpravilo še vedno trajajočo 
vrzel, ki ne dopušča izvajati dveh temeljnih postavk vseh sodišč v demokratič-
nem svetu: samostojnost in pravičnost.

MOZELJ 

Ležim v globini tiho, tiho, v dolini mrzel je večer in pust.
Pri meni noč je in mi sveti. Joj, lep je molk s prstjo zasutih ust.

(France Balantič)

Republiška komisija za raziskavo pobojev si je ogledala področje mozeljskega 
morišča 11. 7. 1991, ob cesti med Mozljem in Kočarji. Prvi izkop (sondažo) pa 
so opravili 5. 10. 1993. Človeških ostankov niso našli.

Na internetni strani je zabeleženo: MOZELJ, lokacija grobišč je le približno zna-
na; izkopavanja niso bila uspešna. Gre za nekaj skupnih grobov, v katerih ležijo 
ustreljeni 11. in 12. oktobra 1943. Po seznamu prof. dr. Toneta Ferenca gre za 
110 ljudi, obsojencev kočevskega procesa in drugih. Zvečine, to je 85, so bili 
vojaki kraljeve vojske-četniki, zajeti 10. 9. 1943 v Grčaricah. 
Vir: Internetna stran: Kočevski proces 1943, Seznam množičnih grobišč v Sloveniji.)

Dolga desetletja ni bilo znano, pri katerih mozeljskih obronkih zapuščenih njiv 
ležijo žrtve kočevskega procesa. 14. septembra 2007 pa so na severni strani 
naselja Mozelj (okrog 200 m pod Senekovičevo hišo) naleteli na prve posmrtne 
ostanke pobitih. Pristojna vladna komisija je že izdala sklep, naj se raziskava 
(sondiranje) terena nadaljuje spomladi leta 2008. Tako prihajajo na dan nove 
podrobnosti iz zamolčane in prikrite kočevsko-mozeljske preteklosti.
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Prostor najdenega grobišča pod Mozljem
Foto: Lojze Stanič

Prvi izkop (sondaža) leta 1993. Neuspešno.
Vir: osebni arhiv avtorja. 
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Geodetski posnetek najdenega grobišča pri Mozlju.
Vir: Geodetska uprava RS, posnetek stanja 2007

Drugi izkop 14. septembra 2007 – uspešen. Najdeni človeški ostanki in italjanski kovinski denar.
Foto: I.A.S.
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KAJ SO REKLI O PROCESU

Čas izpral je trave
in z njimi sledi krvave;

čas odnesel je spomin,
a ostal je opomin.

(Vid Ambrožič)

Dr. Anton Kržišnik: Kočevski proces je pokazal, kako je sredi revolucije, ki še 
nima zgrajenih podrobnih predpisov, mogoče izvesti kazenski postopek, ki ima 
vse garancije za spoštovanje človekovih pravic obtoženca, ko so v zgodovini 
procesualnega prava bile ustvarjene okoliščine, ki imajo velik pomen za pravil-
no presojo krivde in kazni obtoženca. Pravna osnova procesa je bila revoluci-
onarno pravo, ki so ga ustvarile potrebe po zaščiti temeljnih narodnih dobrin in 
pridobitev NOB.
(Pravnik, št. 9-10 / 1963, str. 391.)

Stane Štrbenk: Partizanski sodniki na kočevskem procesu niso niti z eno 
samo besedo omenili revolucije in njene cilje. Ta teatralni proces je bil organi-
ziran prav zato, da se pred domačo in svetovno javnostjo prikrije vse bolj očiten 
komunistični značaj OF in prevratniški nameni njenega boja. Ta sodba bi bila 
resnična samo tedaj, če bi bila resnična trditev, da med vojno 1941-45 v Slo-
veniji ni bilo nobene revolucije. Revolucija pa je bila in kočevski proces je tudi 
bil – v najbolj perfidni in krvavi obliki.
(Zaveza, št. 7, 1992, Kočevski proces, Sodba ali zločin, str. 36.)

Dušan S. Lajovic: Kočevski proces ni imel prav nobene zakonske podlage. Bil 
je samo orodje v rokah komunistične revolucije, katere pravi namen je bil uničiti 
svoje idejne in politične nasprotnike. Zato kočevski proces ni bil nikakršen so-
dni postopek, ampak krut zločin nad slovenskim narodom.
(Dušan S. Sajovic: Nekaj spominov, str. 36.)

Dr. Spomenka Hribar: Na kočevskem procesu je bilo sojeno 17. ali 18. iz-
dajalcem, pobitih pa je bilo prek sto zajetih. Ta proces danes služi kot “primer 
sodbe, izpeljane z dosledno pravniško natančnostjo”, številčna razlika med ob-
sojenimi in dejansko ubitimi pa dokazuje, da je takšno “sojenje” bilo potrebno 
le iz propagandnih razlogov.
(Janez Rotar: Mora in bolečina slovenskega naroda, Revolucija ali sprava, opombe dr. S. Hribar, str. 121.)

Dr. Tamara Griesser-Pečar: Leta 1943 je po kapitulaciji Italije prišlo do enega 
največjih zločinov v Sloveniji v času vojne. Po padcu Grčaric in Turjaka je tako 
imenovana “ljudska oblast” uprizorila prvi montiran proces, na smrt obsodila 16 
obtoženih, za kulisami pa v kratkem času pobila nekaj sto ljudi, tudi ranjence. 
To se je zgodilo, čeprav so potekala pogajanja med partizani in protikomunistič-
no oblastjo.
(Prof. dr. Dieter Blumenwitz: Okupacija in revolucija v Sloveniji 1941-1946, str. 21; Davorin Žitnik: Usodni čas, str. 48; 
Demokracija, 18 / 2001, str. 32.)
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Zoran Polič: Slišal sem, da so pripeljali v Kočevje 600 ptičkov. Mislim, da tega 
ne bo mogoče urediti, če ne gre na posel več ljudi.
(Citat iz pisma načelnici CK VOS Zdenki Kidrič.)

Inž. Davorin Žitnik: Obtožbe na kočevskem procesu kažejo, da nihče od obtožen-
cev ni storil dejanja, ki bi ga lahko ocenili kot zločin ali kolaboracijo. Večina navede-
nih obtoževalnih okoliščin so obrobni dogodki oziroma sodelovanje v vojaških for-
macijah Jugoslovanske vojske v domovini, torej v odporniškem gibanju izven OF.
(Inž. Davorin Žitnik: Usodni čas, str. 53.)

Slovenski komunisti so ubijali samo Slovence - nekatere tako žaljivo, da so jim 
pred smrtjo, sredi Kočevja, zaigrali pravi proces. Vse italijanske okupatorje, 
ki so vsevprek pobijali verne in zavedne Slovence, pa so naši „osvoboditelji“ 
bratsko pospremili do italijanske meje. Vojake, predvsem pa oficirje, so celo 
nagovarjali, naj ostanejo in še naprej pomagajo pobijati sodržavljane in sloven-
ske narodnjake, ki ne marajo sovjetskega komunizma. Partizansko pravosodje 
ni zmoglo ali ni hotelo pripeljati pred sodišče niti enega italijanskega zločinca. 
Komentar ni potreben. Tudi moje ime ni pomembno.

Gašper Blažič: Kočevski proces je bil dejansko montiran proces. Bil je nava-
dna sodna farsa za varanje domačih in tujih ljudi. Pred “sodišče” so postavili 
samo nekaj najvidnejših pripadnikov protirevolucionarnega tabora, ostale pa so 
enostavno izvensodno postrelili.
(Ive A. Stanič: Proti, str. 159.)

Franček Saje: Proces je potekal po vseh splošno veljavnih načelih procesu-
alnega prava. Sodišče je z vso objektivnostjo in natančnostjo razčistilo posa-
mezne točke obtožbe ... V pravnem pogledu je bil kočevski proces mejnik na 
razvojni poti našega pravnega reda.
(Ive A. Stanič: Proti, str. 161.)

Ivan Lavrih: V celici št. 1 smo vedeli, da se nekaj pripravlja, vendar nič natanč-
nega. Nihče ni dobil nobene obtožnice, nihče ni bil strokovno zaslišan, nihče ni 
govoril s kakšnim advokatom. Nič. V kočevski kinodvorani smo obtoženi prvič 
slišali, kaj smo zakrivili. Vsi jetniki smo bili obtoženi narodnega izdajstva, ker ni-
smo sodelovali z osvobodilno fronto, obtoženi vodstva in članstva bele in plave 
garde, nato ovaduštva in vse vrste umorov, skratka najpodlejših in izmišljenih 
dejanj, ki jih seveda niso mogli dokazati. In po vsem tem si upajo trditi, da je bil 
kočevski proces mejnik na razvojni poti našega pravnega reda!
(Ivan Lavrih: V primežu revolucije, str. 66-72.)

Prof. Janez Janžekovič: Kočevski proces je bil največji justični zločin v slo-
venski zgodovini. V kočevsko kinodvorano so pripeljali 21 zvezanih ljudi, jih 
16 obsodili na smrt, jim zvezali roke na hrbtu in drugega k drugemu z vrvjo, 
odpeljali v Mozelj in jih tam postrelili. Komunisti, mojstri propagande, so znali 
pripraviti peklensko vzdušje. Proti obtoženim so naščuvali kočevsko prebival-
stvo, ki se je nad njimi na vse mogoče načine izživljalo. Sovraštvo, poniževanje 



240

in razosebljenje “grešnikov” je žarelo ves čas procesa. Takega procesa ni bilo 
nikjer v Evropi. 
(Ive A. Stanič: Proti, str. 164.)

Dr. Vito Kraigher: Naši vojaški sodniki morajo biti del OF; morajo prevzeti po-
litiko, ne le kot del politične zavesti, temveč kot del sodne prakse. Vsebina 
borbe proti peti koloni je baš v tem, da izvršuje borbo politično sodstvo, ki se 
mu mora sodna praksa podrediti.
(Zaveza, št. 7, 1992, Kočevski proces, str. 35.)

Boris Kidrič: Zaključni govor na partijski konferenci v Kočevskem Rogu julija 
1942: „Komunist, ki da človeka brez usmiljenja streljati, kot človek ni nikoli 
surov. Odlika je, da združujemo z najbolj neusmiljenim odnosom do sovražnika 
najbolj plemenite instinkte človeka.”
(Inž. Davorin Žitnik: Usodni čas, str. 69; Dokumenti ljudske revolucije 2, Lj. 1964, str. 262.)

Anton Drobnič: Naši pravosodni organi morejo in morajo kazensko preganjati 
vse medvojne in povojne zločine, kar velja tudi za kočevski proces iz leta 1943. 
Kazenski pregon je ustavna dolžnost naših državnih tožilcev, obsodba zločinov 
zoper človečnost po mednarodnem običajnem pravu pa dolžnost naših sodišč. 
Zločini zoper človečnost ne zastarajo in jih je mogoče preganjati tu in sedaj, 
čeprav so se zgodili pred pol stoletja in več. Res pa je, da dokler bodo zločine 
komunistov odkrivali, preganjali in sodili komunisti oziroma njihovi nasledniki, 
ne bo nihče obsojen.
(Zaveza, št. 43, 2001, Zastaranje komunističnih zločinov, str. 56-57.)

Dušan S. Lajovic: Na kočevskem procesu je bilo obsojenih na smrt šestnajst 
naših vojakov, čeprav so bili vojaki mednarodno priznane Jugoslovanske kralje-
ve vojske. To je bil prvi veliki montirani komunistični sodni proces proti naspro-
tnikom komunizma.
(Dušan S. Lajovic: Med svobodo in rdečo zvezdo, str. 54.)

Dušan Bravničar: Kočevski proces je dokaz široke demokratičnosti in huma-
nosti naše NOB, spoštovanja revolucionarne zakonitosti, dokaz visoke pravne 
kulture, manifestacija obče človeške obsodbe zločinov okupatorja in njihovih 
pomagačev. Kot tak ima velik mednarodno političen in moralni pomen.

Dr. Tamara Griesser-Pečar: Takratni dogodek v kočevski kinodvorani je bil 
bolj podoben veliki gledališki predstavi. Lastnemu prebivalstvu in zunanjemu 
svetu je želela pokazati, kako urejeno deluje “ljudska oblast” in kako pravično 
obravnava sovražnike. Bolj pomembna pa je druga raven dogajanja v Kočevju 
in njegovi okolici. S procesom je partija želela odvrniti pozornost od grozljivega 
dogajanja za kulisami. Po tako imenovanih hitrih sodnih postopkih je partija 
skoraj neopazno odstranila nekaj sto ljudi.

Ciril Setničar: Zanimalo me je, kako bo potekala obravnava, zlasti kako se 
bodo obtoženi izdajalci zagovarjali. O njihovi krivdi ni nihče od nas dvomil in vsi 



241

smo bili prepričani, da bodo obsojeni na smrt, ker pač zločinci drugačne kazni 
ne zaslužijo.
(ARS 1871, Kočevski proces, t. e. 21, a. e. 113-119; Ciril Setničar: Spomini partizanskega stražarja na kočevski  
proces.)

Prof. dr. Edi Gobec, ZDA: Kočevski proces je bil farsa, prikrojena na zunanji 
videz, ko je bilo brez sodbe pobitih več sto žrtev, med njimi tudi mnogo ranjen-
cev. V resnici je bil to prvi proces po vzoru sovjetskega sodstva, marsikdaj z 
uvoženimi navijači, kjer so dosledno prikrili ali uničili najmočnejše dokumente 
za obrambo in kjer najmočnejše priče niso smele pričati v prid obtoženega.
(Ive A. Stanič: Proti, str. 159-160.)

Edvard Kocbek: Septembra 1941 je Edvard Kocbek brez kančka sramu zapi-
sal, kakšne posledice čakajo tiste, ki ostanejo „zunaj“ OF: „Usoda nam je dala v 
roke pravico razpolaganja z življenjem in smrtjo tujih in domačih narodnih naspro-
tnikov.” (S tem je želel povedati, da so politični nasprotniki narodni izdajalci.)
(Inž. Davorin Žitnik: Usodni čas, str. 69; Aleksander Bajt: Bermanov dosje, MK Ljubljana, 1999.)

Prof. Janez Grum, oficir vaških stražarjev. „V okviru procesa je zanimivo ozi-
roma tragično tudi naslednje: Italijani so predali orožje partizanom in celo sami 
streljali na ujetnike v Turjaku. Na Zapotoku pa nam italijanski oficir ni hotel po-
kazati, kako se strelja s topom. Rekel je, da spoštuje premirje. Pa še to: Ita-
lijanske okupacijske čete, ki so dve leti nad našimi ljudmi vršile teror, streljale 
talce, vodile težke ofenzive proti partizanom, požigale cele vasi, pošiljale tisoče 
ljudi v taborišča, pobile številne partizane in njihove simpatizerje, so partizani 
po njihovi kapitulaciji pustili prosto oditi, ujete četnike in vaške stražarje pa so 
z njihovo pomočjo množično eksekuirali.“ (Kdo je torej neprisiljeno sodeloval z 
okupatorji oziroma z njimi prostovoljno kolaboriral?! Op. p.)
(Dr. Bernard Nežmah: Turjak 60 let pozneje, Mladina, 29. 9. 2003.)

Boris Kidrič: V preiskovalnih zaporih je 1.200 “belogardistov in plavogardis-
tov”, med njimi težki in lažji zločinci, pa tudi zapeljani. Proti težkim zločincem je 
treba sprožiti javen sodni proces ..., ki naj vsej domači in tuji javnosti pokaže 
vso globino in širino izdajstva bele in modre garde.
(Dr. Tamara Griesser-Pečar: Razdvojeni narod, str. 437.)

Stane Štrbenk: Za kočevski proces je značilno, da med obtoženci ni bilo niti 
enega pripadnika okupatorskih sil, nobenega italijanskega generala ali oficir-
ja, krivega za neštete vojne zločine nad slovenskim prebivalstvom. Sodili in 
pobijali so samo Slovence, italijanske generale in druge vojne zločince pa so 
izpustili in jih galantno pospremili proti njihovi domovini. To dokazuje in potrjuje 
skorajda vse.
(Zaveza, št. 7, 1992, Kočevski proces, Sodba ali zločin, str. 35-36.)

Dr. Milko Mikola: Če se izrazim s takratnim besednjakom, so bila sodišča v 
tistem času “borbeni organi, ki so se morali boriti zoper razredne sovražnike”.
(Državni svet RS: Žrtve vojne in revolucije, str. 104, povzetek.)
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Prof. dr. Makso Šnuderl: Proces proti izdajalskim oficirjem Draže Mihailovića 
oktobra v Kočevju je s svojimi formalnimi garancijami procesualnih načel in po 
tehtnosti dokaznega materiala in s svojim političnim pomenom mejnik na razvoj-
ni poti našega pravnega reda na osvobojenem ozemlju. 
(ARS II. PA, fasc. 6, Anton Kržišnik: Kočevski proces, str. 395.)

Anton Grmek: Kočevski proces je bil eno samo oblastniško nasilje. Vse je bilo si-
cer videti pravno in celo demokratično, kljub takemu videzu pa je bil proces veliko 
zločinsko dejanje. Zločine so izvajale razne sodne in vojaške varnostne službe, 
katerih člani so se v javnosti kazali kot varuhi in zaščitniki slovenskega naroda.
(Ive A. Stanič: V čigavem imenu, str. 20-21.)

Dr. Teodor Tominšek: Zadeva, ki bi znala motiti pravnika je dejstvo, da nobena 
obtožnica in nobena sodba ne citira niti enega pravnega predpisa, na podlagi 
katerega je sodišče postopalo in izreklo sodbo. Takrat smo ugotovili, da taka 
formalno-pravna utemeljitev oziroma obrazložitev ni potrebna in niti ne bi bila 
koristna. Saj je vendar šlo za tako zavržena in podla dejanja, za katera je samo 
po sebi jasno, da jih nujno mora obsojati vsak pošten človek, vsako napredno 
gibanje in je že samo po sebi razumljivo, da zasluži storilec zanje najstrožjo 
kazen. V tem je posebna veličina naše NOB in ljudske revolucije in tako tudi 
poseben pomen kočevskega procesa. Njegovi rezultati niso pomembni le za 
naše osvobodilno gibanje, marveč so tudi razumljivi, sprejemljivi in potrebni za 
vso mednarodno javnost, za vse napredno človeštvo. 
(ARS 1871, dr. Teodor Tominšek: Moji spomini na kočevski proces, zbirka dopolnilnega gradiva, t.e. 21, a.e. 119.) 

Prof. Justin Stanovnik: V kočevski kinodvorani je slovenska partija leta 1943 
organizirala prvi stalinistični proces na naših tleh. To je bil tipičen akt prevrat-
niške volje neke skupine. Bil je proces, katerega lahko upravičeno označimo 
za ostudnega. Vsak argument je bil izsmejan, vsako sklicevanje na dejstva in 
razum izžvižgano, vsak up na pravo in pravico že vnaprej udušen. Kinodvorana 
se je vsak dan spremenila v svet sovraštva, iz katerega je bilo izgnano vse, kar 
je veljalo za človeško. V tej dvorani je veljala ena sama zapoved: streti, uničiti, 
likvidirati, a še prej umazati, oblatiti, ponižati – moralno in duhovno. 
(Zaveza št. 7, Kočevski proces, december 1992, str. 28-30.)

Edvard Kocbek: Če smo hoteli premagati največjo nevarnost, kar nam jih je 
grozilo v zgodovini, smo morali storiti ukrepe, ki so se marsikomu zdeli nemo-
goči, celo nori. In vendar smo jih storili ...
(Edvard Kocbek: Listina, 4. 10. 1943; Tone Ferenc: Dokumenti, str. 232.)

Dr. Tone Ferenc: Ko človek piše takšno knjigo (Dies irae), nikakor ne more 
ostati ravnodušen do takratnih (kočevskih, op. p.) dogajanj, zlasti ne do usmr-
titev ranjencev.
(Davorin Žitnik: Usodni čas, str. 48; Nedeljski dnevnik, 9. februarja 2003, str. 6.)

Dr. Janez Peršič: Cinizem kočevskega procesa je bil mnogokraten: nelegalno 
sodišče je sodilo po revolucionarnem pravu za zločin, ki ga izbrani obtoženci 
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objektivno niso zagrešili, medtem pa so se nedaleč stran dogajale eksekucije 
številnih ujetnikov, očitno nevrednih, da bi doživeli vsaj ta pravno neveljavni so-
dni spektakel.
(Zaveza, št. 7, 1992, Kočevski proces, Splošen zgodovinski okvir, str. 33.)

Vladimir Krivic: ”Ugotavljam, da je naše sodstvo odlično organiziralo in vodilo 
dvodnevni javni proces proti 21. vodilnim članom bele in plave garde. 
(ARS II. PA, fasc. 6, Anton Kržišnik: Kočevski proces, str. 395.)

Svetovna in domača javnost: Kočevski proces je močno odmeval po svetu, 
predvsem pri zahodnih zaveznikih. Eden najbolj uglednih angleških časopisov 
“Reynolds News” je obširno poročal o procesu in poudaril, da je to prvi proces 
zoper sodelavce okupatorjev in vojne zločince v okupirani Evropi. Kako so par-
tizani na Turjaku ujeli 600 četniških oficirjev, vojakov in duhovnikov, je poročala 
tudi londonska radijska postaja BBC. Tudi švedski list “Folksviljan” je novembra 
1943 poročal o kočevskem procesu ter ostro obsodil Mihailovića in jugoslovan-
sko begunsko vlado v Londonu. Le belo in plavogardistično vodstvo v Ljubljani 
je v svojih glasilih “Slovenec”, “Slovenski dom” in “Jutro” več tednov bruhalo 
ogenj in žveplo na Komunistično partijo, Osvobodilno fronto, Narodnoosvobo-
dilno vojsko, na tožilca in sodnike, ki so sodelovali v procesu. 
(ARS II. PA, fasc. 6, Anton Kržišnik: Kočevski proces, str. 394-395.)

Tuji in domači dopisniki in novinarji so smeli poročati le tisto, kar jim je naroči-
la (dovolila) slovenska partija. Škoda, da se novinarji niso smeli pogovarjati z  
ujetniki in objaviti njihove izpovedi in mnenja! (Op. p.)

Ocena branilcev: Kljub neposredni nevarnosti nemškega vdora v Kočevje je 
proces potekal povsem normalno, po vseh pravilih kazenskega postopka, za 
vse sodelujoče strpno in dostojno ter z možnostjo, da se na njem ugotovi ma-
terialna resnica. Še posebej velike ugodnosti in možnosti so imeli obtoženci. 
Vsi postopki z njimi, bodisi v preiskovalnih zaporih ali na glavni obravnavi, so 
bili dostojni in humani. Nihče ni nad nikomur izvajal nasilje, nikogar se stra-
žarji niso fizično dotaknili in nihče ni bil podvržen psihičnemu nasilju. Vsi so 
bili tudi dobro hranjeni, celo boljše kot borci NOV in POS. Na obravnavah so 
lahko brez zadržkov navajali vse okolnosti, še posebej tiste, ki so razbremenile 
ali omilile njihovo objektivno krivdo. Smeli so pojasnjevati, zastavljati vprašanja 
pričam, dajati dokazne predloge. Svoje zagovore so smeli izvajati večkrat: na 
preiskovalnih zaslišanjih, ob začetku procesa, po govoru tožilca, po nastopu 
branilcev, in - celo dana jim je bila zadnja beseda! Vse je bilo strokovno in več 
kot demokratično.
(AS 1871, Kočevski proces, t.e. 21, a.e. 119; dr. Martin Briški, Boris Kocijančič in dr. Branko Premrou.)

Ocena slovenske partije: Tako velik zgodovinski spomenik slovenski in ju-
goslovanski justici in revoluciji, je vreden največje pozornosti in najobsežnejše 
znanstvene osvetlitve od vseh mogočih aspektov. Z izsledki zgodovinsko-znan-
stvenih raziskav mora biti seznanjena vsa domača in svetovna javnost.
(ARS 1871, Kočevski proces, t.e. 21, a.e. 113-119.)
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Peter Častin: Če bi bil kočevski proces res tako pomemben in edinstven, kot 
je trdila takratna slovenska partija, bi morala biti na stavbi kinodvorane v Ko-
čevju vsaj spominska plošča. Pa je še vedno ni. Upokojeni komunistični veljaki 
in njihovi potomci dobro vedo, zakaj o kočevskem procesu ni dobro govoriti in 
razpravljati. Danes je “mejnik partizanskega pravnega reda in procesualnega 
prava” v Kočevju in po vsej Sloveniji dokončno razkrinkan.
(Ive A. Stanič: Proti, str. 164-165.)

Domačin iz Kočevja: Partija je natančno vedela, zakaj je za izvedbo procesa 
izbrala prav Kočevje. Kočevska je takrat veljala za zibelko partizanstva; zaradi 
izselitve Kočevarjev, je bilo ogromno praznih hiš in celih vasi, prostrani in težko 
dostopni gozdovi pa so kočevsko varovali pred nenadnimi vdori in napadi. Za 
izbiro tega kraja je pripomogla tudi bližina Roga. In še nekaj: Prvi komunistični 
politični proces v Kočevju naj bi služil kot vzorec za podobne procese po vojni.
(Pričevalec ne želi biti imenovan.)

Dr. Anton Kržišnik: V sodbi, ki je bila izrečena na kočevskem procesu, je bila 
prvič podana jasna definicija pojmov narodno izdajalske organizacije in je bila 
prvič jasno opredeljena kazenska odgovornost za pripadanje taki organizaciji. 
Sodišče je tako zavzelo jasno in dokončno stališče, da pomeni že samo pripa-
danje narodno izdajalski organizaciji narodno izdajstvo.
(ARS II., PA, fasc. 6, Anton Kržišnik: Kočevski proces, str. 391.)

Dr. Teodor Tominšek: Vsi sodniki smo bili enotnega mnenja, da je bilo za vse 
točke obtožbe dokazov več kot dovolj. Naša odločitev je temeljila na globokem 
prepričanju, da so obtoženci dejansko storili zločine in da so zanje v celoti od-
govorni. Mirno lahko trdim, da je bilo spoštovanje neodvisnosti našega sodišča 
tako absolutno, da lahko v tem pogledu služi za vzor kateremukoli, tudi najna-
prednejšemu sodstvu kjerkoli na svetu.
(ARS 1871, Kočevski proces, dopolnilno gradivo, t. e. 21, a. e. 119; dr. Teodor Tominšek: Moji spomini na kočevski 
proces, str. 25-27.)

Boris Kidrič je v posebnem informativnem pismu poslal v Moskvo naslednje 
sporočilo: “Proces je bil jurisdično in politično dobro organiziran in je žel učin-
kovit odmev, tako doma kakor v tujini.”
(ARS II. PA, fasc. 6, Anton Kržišnik: Kočevski proces, str. 391.)

Stane Štrbenk: Izredno vojaško sodišče v Kočevju ni bilo postavljeno na pod-
lagi zakona in ne imenovano od zakonitega državnega organa. Kočevska sodba 
ne navaja nobenega procesnega predpisa, po katerem je bilo izvedeno soje-
nje, niti nobenega kazenskega zakona, po katerem je sodišče ugotovilo kazni-
vo dejanje in izreklo kazen. Imenovalo in postavilo ga je partizansko vojaško 
poveljstvo, ki se je bojevalo proti zakoniti vladi in proti obstoječemu pravnemu 
redu in državni ureditvi. Iz tega izhaja, da sodba, ki je bila izrečena na koče-
vskem procesu, ni bila pravna sodba in zato ni bila zakonita sodba. Bila je samo 
revolucionarni ukrep proti idejnim in političnim nasprotnikom revolucije. Bila je 
samo sredstvo organiziranega terorja proti drugače opredeljenim državljanom. 



245

Zato kočevska sodba iz oktobra 1943 ni sodba, ampak je v pravni obliki izvršen 
zločin.
(Zaveza, št. 7, 1992, Kočevski proces, Sodba ali zločin, str. 35-36.)

Ivan Lavrih: Petdeset let (danes 64, op. p.) je že preteklo od tistih strašnih 
kočevskih dni. Petdeset let smo morali molčati o strašnem kočevskem zločinu, 
petdeset let so morali biti grobovi naših junakov pozabljeni. Njihovi pogrebi so 
bili žalostni: brez krst, brez križa, brez duhovnika in molitve, le divje kletve pija-
nih morilcev in odmev rafalov.
(Ivan Lavrih: V primežu revolucije, str. 115.)

Mag. Ivan Korošec: Dragi moji mrtvi, soborci nacionalne ilegale, prostovoljci 
prve skupine! Pustili ste me samega – poslanca resnice besed vaših zasutih 
ust. O vašem idealizmu bom pričal, o vaših silnih žrtvah bom govoril in vašo s 
krvjo in mučeništvom zasluženo slavo bom oznanjal, dokler me ne sprejmete 
medse – v vrste mrtvih bataljonov.
(Inž. Davorin Žitnik: Zbornik pričevanj, str. 117.)

GENERALIJE

IZVAJALCI PROCESA

Anton Kržišnik (Podobeno, 8. 6. 1890 – Ljubljana, 28. 12. 1973), pravnik in 
politični delavec. Diplomiral in doktoriral je iz prava na univerzi v Pragi. Delal je 
v Tuzli in Sarajevu ter bil od 1933 do 1941 sodnik upravnega sodišča v Celju. 
Od 1941 je sodeloval v OF, septembra 1943 pa je odšel v partizane. Kot pred-
sednik višjega vojaškega sodišča je vodil tako imenovani kočevski proces proti 
nekaterim ujetim organizatorjem bele in plave garde. Po vojni je bil najprej mi-
nister za socialno politiko, nato minister za socialno skrbstvo in podpredsednik 
ljudske skupščine LRS, po upokojitvi pa je poučeval na višji šoli za zdravstvene 
delavce v Ljubljani. Nosilec partizanske spomenice 1941.
(Enciklopedija Slovenije, št. 6, str. 61.)

Teodor Tominšek (Kranj, 16. 10. 1902 – Ljubljana, 16. 2. 1996), pravnik. 
Študij prava z doktoratom je končal 1929 na PF v Ljubljani. V letih 1931-40 je 
bil sodnik v Slovenski Bistrici in Ljubljani. Po okupaciji 1941 je bil med glavnimi 
organizatorji OF v pravosodnih organih, od oktobra 1942 do avgusta 1943 
zaprt, nato v partizanih. Jeseni leta 1943 je sodeloval pri pripravi kočevskega 
sodnega procesa. Je sooblikoval ljudsko oblast in pravno ureditev med NOB, 
organiziral zbor slovenskih partizanskih pravnikov oktobra 1943 v Beli krajini in 
bil med ustanovitelji Društva pravnikov LRS. Deloval je v Beogradu in Ljubljani. 
Nosilec partizanske spomenice 1941. 
(Enciklopedija Slovenije, št. 13, str. 282.)
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Jernej Stante (Šentjur, 19. 8. 1900 – 20. 12. 1966), pravnik. Diplomiral je 
1926 na PF v Ljubljani. Bil je sodnik in odvetniški pripravnik v Ljubljani, Celju in 
Murski Soboti, nato samostojni odvetnik v Celju. Od 1941 je v Ljubljani sode-
loval z OF in VOS, leta 1943 pa je bil imenovan za sodnika Višjega vojaškega 
sodišča pri GŠ NOV in POS. Po vojni je bil javni tožilec LRS, nato predsednik 
Republiškega razsodišča LRS, pozneje predsednik Višjega gospodarskega so-
dišča LRS. Pisal je o partizanskem in gospodarskem sodstvu, javnem tožilstvu 
ter državni arbitraži. Nosilec partizanske spomenice 1941. 
(Enciklopedija Slovenije, št. 12, str. 270.)

Vito Kraigher (Lenart v Slovenskih Goricah, 15. 7. 1911 – Turjak, 4. 5. 1945), 
pravnik. Med leti 1935-38 je bil član KPJ. Delal na ljubljanskem sodišču, živel 
tudi v Parizu. Služboval v Mariboru in Kranju. Po okupaciji se je vključil v NOB 
in postal član centralne komisije VOS, v kateri je bil odgovoren za vojaške ob-
veščevalne podatke. Od julija 1943 do februarja 1944 je bil načelnik obvešče-
valnega oddelka GŠ NOV in POS, nato načelnik obveščevalnega odseka za 
notranje zadeve in potem javni tožilec pri Predsedstvu SNOS. V nemški ofenzivi 
na Primorskem so ga 1. 4. 1945 ujeli Nemci, ga zaprli, mučili in ga na Turjaku, 
tik pred koncem vojne, umorili. 
(Enciklopedija Slovenije, št. 5, str. 360.)

Zoran Polič (Lenart v Slovenskih Goricah, 20. 12. 1912) pravnik in politik. 
Diplomiral je na PF v Ljubljani 1937, do 1941 delal kot sodni pripravnik na so-
diščih in nato pri Državnem pravobranilstvu v Ljubljani. Leta 1919 se je vključil v 
Sokol. V NOB je sodeloval od leta 1941. Bil je član sokolske skupine v OF, od 
1943 član IO OF in predsedstva SNOS, načelnik sodnega oddelka GŠ NOV in 
POS, 1943 sodeloval na zboru odposlancev slovenskega naroda v Kočevju in 
2. zasedanju Avnoja. Po vojni je bil v času 1945-55 član slovenske vlade (do 
1946 notranji minister, nato minister za finance), do 1965 član ZIS, do 1982 
predsednik zbora republik in pokrajin zvezne skupščine ter 1982-86 član pred-
sedstva RS Slovenije. Kot funkcionar je deloval tudi na športnem področju. 
Nosilec partizanske spomenice 1941, prejel Bloudkovo nagrado. 
(Enciklopedija Slovenije, št. 9, str. 74.)

Metod Mikuž (Prečna, 22. 12. 1909 – Ljubljana, 9. 4. 1982), slovenski zgo-
dovinar, duhovnik in doktor teologije. Septembra 1942 odšel med partizane, 
1943-45 je bil verski referent slovenskega glavnega štaba. Opravljal je še vrsto 
političnih funkcij. Od 1947 je bil profesor za najnovejšo slovensko, jugoslovan-
sko in svetovno zgodovino na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Avtor 23 knjižnih 
monografij in pregledov. 
(Veliki splošni leksikon, št. 11, str. 2689.)

Andrej Cetinski-Lev (Banjaloka, 30. 11. 1921), generalmajor JLA, narodni he-
roj. Pred vojno je bil delavec. Leta 1941 glavni organizator NOB na Kočevskem, 
1942 postal član KPS, nato komandir čete v Cankarjevi brigadi, komandant bata-
ljona in namestnik komandanta brigade. Poveljeval je Bračičevi brigadi pri osvo-



247

bajanju Štajerske in Koroške. V Beogradu je leta 1953 končal VVA JLA, nato pa 
bil predavatelj na VVA, komandant vojaškega okrožja in pomočnik komandanta 
armade. Je član sveta republike in nosilec partizanske spomenice 1941. 
(Enciklopedija Slovenije, št. 2, str. 64.)

Bojan Polak-Stjenka (Ormož, 28. 11. 1918), politični delavec, generalmajor, 
narodni heroj. Po maturi v Ljubljani je 1940 končal šolo za rezervne oficirje v 
Sarajevu. Med okupacijo se je vključil v OF, postal komandir čete v Šercerjevem 
bataljonu, komandant Notranjskega odreda, komandant divizije DVD, pozneje 
Knoja. Marca 1943 je bil hudo ranjen. Po vojni je obiskoval Višjo artilerijsko 
vojno akademijo v Moskvi in jo končal v Zagrebu. V letih 1964-68 je bil velepo-
slanik SFRJ v NDR, nato organizator in komandant GŠ TO Slovenije, predse-
dnik zveznega odbora ZZB NOV in predsednik ZZB NOVS. Nosilec partizanske 
spomenice 1941 in reda vojne zastave. Do 1941 je bil aktivni športnik, atlet, po 
1945 pa športni funkcionar. Prejel je Bloudkovo nagrado. 
(Enciklopedija Slovenije, št. 9, str. 63.)

Edvard Kardelj (Ljubljana, 27. 1. 1910 – Ljubljana, 10. 2. 1979), slovenski 
politik in publicist, končal učiteljišče. Od 1928 član KPJ, 1930-32 zaprt, so-
delavec Josipa Broza Tita, od 1934-37 v ZSSR, od 1941 član IO OF in član 
VŠ JPE, od 1942 član vodstva nove revolucionarne jugoslovanske politične in 
izvršne oblasti, 1945-63 podpredsednik vlade FLRJ, 1948-53 zunanji minister, 
1958-66 sekretar CK ZKJ, 1963-67 predsednik zvezne skupščine, 1964-79 
član predsedstva ZKJ in 1974-79 član predsedstva SFRJ. Dela: Razvoj slo-
venskega narodnega vprašanja 1939, Problemi naše socialistične graditve 
1955-85, Socializem in vojna 1960, Smeri razvoja političnega sistema sociali-
stičnega samoupravljanja 1977. Leta 1958 je prejel Prešernovo nagrado. 
(Veliki splošni leksikon, št. 8, str. 1930.) (Deloval pod različnimi psevdonimi: Krištof, Bevc, Sperans, Tone Brodar …)

Boris Kidrič (Dunaj, 10. 4. 1912 – Beograd, 11. 4. 1953), slovenski politik. 
Eden vodilnih slovenskih in jugoslovanskih komunistov. Bil je sekretar KPS in 
politični sekretar OF. 5. 5. 1945 je postal predsednik slovenske narodne vlade, 
julija 1946 minister za industrijo v vladi FLRJ. Pobudnik delavskega samoupra-
vljanja. Redni član SAZU 1949.
(Veliki splošni leksikon, št. 8, str. 1999.) (Psevdonim: Peter.)

Edvard Kocbek (Sveti Jurij ob Ščavnici, 27. 9. 1904 – Ljubljana, 3. 11. 1981.) 
Opustil študij teologije, študiral romanistiko, gimnazijski profesor. Med vojno 
je bil predstavnik krščanskih socialistov v vodstvu OF, po vojni minister v zve-
zni vladi in podpredsednik prezidija skupščine LRS. Novela Strah in pogum 
je sprožila različne obračune z njim: Kocbekov umik iz politike, upokojitev in 
prisilni molk. Poslej živel kot strogo nadzorovani svobodni književnik. Bolj zna-
na njegova dela: zbirka Zemlja (1934), dnevnik Tovarišija (1949), zbirka Groza 
(1963), dnevnik Listina (1967), esej Svoboda in nujnost (1974), študija Sodob-
ni misleci (1981). Leta 1964 je prejel Prešernovo nagrado. 
(Veliki splošni leksikon, št. 9, str.2062.)
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Josip Vidmar (Ljubljana, 14. 10. 1895 – Ljubljana, 11. 4. 1992). Po gimnaziji 
avstrijski vojak, v ruskem ujetništvu, študiral v Pragi, na Dunaju, diplomiral v Lju-
bljani. Ukvarjal se je s književno kritiko, esejistiko, prevajanjem, urejal in pisal 
številne revije in bil dramaturg v Slovenskem narodnem gledališču. Med vojno 
je bil eden od ustanoviteljev OF, predsednik izvršnega odbora OF in SNOS. 
Po vojni je imel vrsto visokih državniških funkcij, bil je profesor na Akademiji 
za igralsko umetnost, član in predsednik SAZU. Bil je pol stoletja najvplivnejši 
literarni kritik, prevajal ruske, francoske in nemške književnike in urejal dela 
slovenskih pisateljev. Leta 1966 je prejel Prešernovo nagrado. 
(Veliki splošni leksikon, št. 19, str.4768.)

SOPOTNIKI ŽRTEV

Karel Novak (Pulj, 19. 10. 1905 – Atene 1975). Po 6. razredu gimnazije v Ma-
riboru je stopil v vojno akademijo in postal artilerijski častnik; konec tridesetih let 
pa je postal generalštabni major. Ob napadu na Jugoslavijo 1941 je bil v Škofji 
Loki načelnik štaba Triglavskega planinskega odreda. Po okupaciji je v Ljubljani 
sprva sodeloval v OF, a se je že septembra povezal z D. Mihailovićem. Po obisku 
pri njem je postal načelnik štaba četniške Jugoslovanske vojske v domovini za 
Slovenijo. Z manjšim uspehom je skušal organizirati ilegalne četniške odrede. 
Spodbudil je ustanovitev Slovenske zaveze, čeprav je protirevolucionarno vod-
stvo nato bolj pospeševalo razvoj vaških straž kot pa ilegalo. Po kapitulaciji Italije 
jeseni 1943, je razpustil legije in se umaknil v Italijo. Mihailović ga je povišal v 
podpolkovnika in ga imenoval za svojega delegata v Italiji. Pozimi 1943/44 se 
je zadrževal v Trstu in Ljubljani ter v okviru domobranstva skušal ponovno orga-
nizirati ilegalo. Spomladi 1944 so ga nemške oblasti v Beogradu zaprle za pet 
mesecev. Po izpustitvi se je zadrževal v Italiji, po vojni pa je bil v britanskih tabo-
riščih. Pozneje je živel v ZDA in Grčiji. Leta 1975 je preminil v Atenah. 
(Enciklopedija Slovenije, št. 8, str. 19)

Ludvik Bartelj (Mirna Peč, 7. 8. 1913 – Dole, 27. 12. 2006). Rojen je je bil v 
skromni kmečki družini v Mirni Peči na Dolenjskem. Mati je kmalu umrla in Lud-
viku je ostal en brat iz prve družine ter polbrati in polsestre iz drugega očetove-
ga zakona. Po maturi na novomeški gimnaziji se je leta 1932 vpisal na Teološko 
fakulteto v Ljubljani, 4. julija 1937 pa je bil posvečen v duhovnika. Leta 1960 je 
magistriral, 1973 pa je prejel tudi doktorski naslov. 

Poleg delovanja na teološkem področju, se je dr. Ludvik Bartelj ukvarjal tudi s 
filozofijo in sholastiko. Predvsem je gradil na temeljih Vebrovih dognanj. Nekaj 
njegovih filozofskih del: Človek-svet-Bog (1970), Dela dr. Franceta Vebra (1972), 
Globinski razum in prastvarnost (1983), Globinski razum in stvarnost (1983), On-
tologika – analitika in kritika (1987), Globinska psihologija religije (1992, v dveh 
delih), Ontofilozofija (1994), in Psihologija kulture in civilizacije (1997).
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Dr. Ludvik Bartelj je bil najprej postavljen za kaplana v Dolah pri Litiji, potem pa 
je od začetka vojne služboval v Kočevju. Leta 1947 je šel nazaj na Dole, kjer ga 
je medse sprejela prijazna družina iz tega kraja. Zaradi bolezni in starosti (93 
let) je zadnja leta težko komuniciral z ljudmi. Ljudem pri katerih je živel, je bil za 
njihovo razumevanje in dobroto izredno hvaležen.

Dr. Ludvik Bartelj je bil zelo skromen človek. Vsak obiskovalec je lahko ob njem 
spoznal in se navzel notranje kreposti brez besed, samo s tem, da je bil v njego-
vi bližini. Vse kar je imel, je vložil v knjige in v lepo cerkev Marijinega vnebovzetja 
na Dolah, ki jo med drugim krasijo umetniško globoke lesene plastike akadem-
skega kiparja in pedagoga Staneta Jarma iz Kočevja. 
(Internetna stran.)

Leon Rupnik (Lokve pri Trnovskem Gozdu, 11. 8. 1880 – Ljubljana, 4. 9. 
1946), avstrijski inženirski častnik in divizijski general. Pod italijansko okupacijo 
odločen nasprotnik komunizma in OF. Od junija 1942 do avgusta 1943 župan 
Ljubljane, po nemški zasedbi predsednik Ljubljanske pokrajine, od septembra 
1944 naprej generalni inšpektor Slovenskega domobranstva. Ob koncu vojne 
se je umaknil na Koroško, vendar so ga zavezniki izročili Jugoslaviji. Na pro-
cesu pred vojaškim sodiščem je bil 30. 8. 1946 obsojen na smrt z ustrelitvijo. 
Ustreljen na Rakovniškem strelišču 4. 9. 1946. 
(Veliki splošni leksikon, št. 16, str. 3797.) 

Gregorij Rožman (Dolinčice pri Pliberku na Koroškem, 9. 3. 1883 – Cleve-
land, ZDA, 16. 11. 1959), ljubljanski škof. Leta 1907 je bil v Celovcu posvečen 
v duhovnika, 1912 pa je na Dunaju doktoriral. Bil je profesor moralne teologije 
in cerkvenega prava v Celovcu, od 1919 naprej deloval kot profesor cerkvene-
ga prava v Ljubljani, leta 1929 pa je bil v Ljubljani posvečen v škofa. 5. 5. 1945 
je odšel v izgnanstvo v Avstrijo, leta 1948 v Švico in še istega leta v ZDA. 30. 8. 
1946 ga je vojaško sodišče v Ljubljani zardi sodelovanja z okupatorjem obsodilo 
(v odsotnosti) na odvzem prostosti in 18 let prisilnega dela, na izgubo političnih 
in državljanskih pravic po prestani kazni (za deset let) in zaplembo celotnega 
premoženja. Vrhovno sodišče ga je obsodilo še na izgubo državljanstva. 
(Veliki splošni leksikon, št. 16, str. 3784 in 3785.)

Draža Mihailović (Ivanjica pri Čačku, 27. 4. 1893 – Beograd, 17. 7. 1946), 
častnik v jugoslovanskem generalštabu. V drugi svetovni vojni je kot vodja četni-
ških združenj organiziral vojaški odpor proti okupatorjem. Leta 1942 je kot vojni 
minister vlade v izgnanstvu nasprotoval Titu. Po konferenci v Teheranu (decem-
bra 1943) so mu zaradi sodelovanja s silami osi zavezniki odrekli podporo. Po 
političnem procesu 1946 usmrčen. 
(Veliki splošni leksikon, št. 11, str. 2681.) 

Draža Mihailović se je od septembra do novembra 1941 zelo trudil povezati s Ti-
tom, da bi se skupaj bojevala proti okupatorjem. Do dogovora pa ni prišlo, ker so 
imeli komunisti drugačne načrte. Zahodni zavezniki so večji del vojne podpirali 



250

Mihailovića, šele od decembra 1943 so podprli Tita, kar so pozneje obžalovali. 
(Aleksander Bajt: Bermanov dosje, str. 537-638; tudi spomini Milovana Djilasa.)

Odnos do Mihailovića zgovorno pojasnjujeta dva nemška plakata. Prvi (1941-42) 
ponuja za zajetje Mihailovića in Tita nagrado v višini 100.000 dinarjev, drugi 
(poleti 1943) ponuja za zajetje obeh nagrado 100.000 nemških mark. 
(Angela Vode: Skriti spomin, str. 354; Walter R. Roberts: Tito, Mihailović and the Allies 1941-1945.)

Draža Mihailović ni priznal kapitulacije Jugoslavije in je nadaljeval boj proti oku-
patorjem s četniškim delovanjem. 13. aprila 1941 je ustanovil Hitri odred za 
nadaljevanje borbe in 14. aprila 1941 je začel gverilske akcije proti Nemcem 
in ustašem. Bil je izredno nadarjen in izobražen, saj je diplomiral na svetovno 
znani in priznani Sorboni. 
(Davorin Žitnik: Usodni čas, str. 19.)

Draža Mihailović je bil obrambni minister kraljeve vlade in v prvi polovici vojne vodi-
telj uradnega odpora proti okupatorjem. Ker se ni podredil poveljstvu Titovih parti-
zanov in se je samostojno bojeval proti Nemcem, so mu „prilepili“ naziv izdajalca. 
Usmrtili so ga v Beogradu 17. 7. 1946, kot voditelja jugoslovanskih četnikov. 
(Demokracija, št. 29, 19. 7. 2007.)

Kino Kočevje danes. Po vojni so stavbo obnovili. Do konca osemdesetih let prejšnjega stoletja 
so bile v njej redne kinopredstave, danes pa le še delno služi svojemu namenu. V njej imajo 
svoje prostore mažoretke.
Foto: I.A.S.
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SKLEPNA MISEL

Kaj bo z nami čez sto let?
Ali bo še kaka sled,

da smo tu pri vas živeli, upali in hrepeneli?
(Vid Ambrožič)

Kočevski proces ni bil usoden le za enaindvajset izbranih protikomunističnih 
voditeljev in šestnajst obsojenih na smrt, bil je apokalipsa za ves slovenski na-
rod. Proces je bil umeščen v čas, ki je bil najbolj okužen z nasiljem. Vse bolj 
in bolj je bilo mogoče razločiti dobro od zla, ločiti revolucijo od demokracije, 
spoznati, kaj je pravnost in kaj brezpravje, kaj je civilizacija in kaj barbarstvo. 
Vsemogočna partija se je zavedala svoje moči, ki je izhajala iz Sovjetske zveze, 
zato si je omislila kočevski proces kot vesoljni potop za vse politične naspro-
tnike, sama pa je na njem odigrala vlogo boga stvarnika in sodnika. Po potopu 
se je nameravala dvigniti še višje in ustvariti nov svet. Ta svet pa naj bi bil razde-
ljen na svet zmagovalcev in svet poražencev, na svet blaženih in svet prekletih. 
Kot vemo, je ta partijska razdelitev sveta večini prinesla revščino, udbovščino, 
zanikanje, zatiranje, etično in razredno čiščenje, odvzem zasebne lastnine, od-
vzem svobode in ustvarjanja, vseskozi z neprekinjenim pranjem možgan - to je 
omejevanje temeljnih sestavin spodobnega življenja, kot ga razume in živi razviti 
demokratični svet.

Na drugi strani pa so bili ljudje, ki so ob ponorelih boljševističnih fanatikih zmo-
gli ohraniti svojo vero, svojo vest, svoje prepričanje, da je zlo zločin in greh. To 
so bili ljudje, ki so nasilje ves čas obsojali, obenem pa so smrt zavračali z ne-
navadnim pogumom: „Nič mi ne morejo očitati, ničesar nisem kriv; če me bodo 
ubili, bom umrl nedolžen.“ Tu lahko upravičeno govorimo o izrednih ljudeh, o 
ljudeh, ki niso reševali le sebe, ampak so bili luč za druge. Izredne ljudi jih dela 
prav njihova zvestoba in pogum. V vsakem primeru je za nas, ki gledamo na 
takratne dogodke od zunaj, na njih nekaj, kar nas navdaja s spoštovanjem. Še 
posebej, če pomislimo, da so svojo zvestobo in svoj pogum plačali z življenjem. 
Ta silovita enostranska razlaga o dobrem in zlu v interpretaciji partijskih mono- 
litnežev bi vsakega, brez posebnega napora, potisnila na tla. Pa se to ni zgodi-
lo. Nikomur ni „počil film“, nihče ni pobesnel, zarjovel – ali se v obupu in strahu 
skrušil in ohromel. Vsi so mirno in dostojanstveno gledali usodi v oči. Poznali 
so svojo nekrivdo. V srcu so bili čisti. Bili so pripravljeni. To lahko uspe samo 
pogumnim.
(Slovenska duhovna in politična drama dvajsetega stoletja, Jože Dežman: Totalitarizmi in prihodnost, str. 117 – 140; 
poudarke izbral I. A. S.)
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Strokovno gradivo

ARS, oddelek za dislocirano arhivsko gradivo I. in II, Ljubljana
Inštitut za novejšo zgodovino v Ljubljani, knjižnica
Knjižnica Kočevje
Muzej novejše zgodovine Slovenije, knjižnica in fototeka

Viri za idejne zasnove pri poglabljanju v psihološka stanja  
obsojencev.

Alojz Gradnik: V zoreči jeseni
Srečko Kosovel: Veliko moraš pretrpeti
Evangelij: Praznik srca, praznik človeške topline
Peter Lippert: Trpeči človek se pogovarja z Bogom
Stane Jarm, Marjan Lampret: Križev pot Slovencev
Vladimir Truhlar: Leksikon duhovnosti
Stanko Lipovšek: Pastoralni obisk Janeza Pavla II. v Sloveniji 
Dietrich Banhoeffer: Ostaniva trdna, brat
Pietro Brignoli: Maša za moje ustreljene
Eileen Caddy: Odpiranje notranjih vrat
Juergen Neidhard: Trpljenje

Viri za uvodne poetične misli k poglavjem.

Vid Ambrožič: Glas vpijočega v puščavi
France Balantič: Zbrano delo
Toni Vovko: Kamnito srce, Razborska križpotja
Karel Starc: Pesem (Prisilna mobilizacija na Štajerskem)
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RAZLAGA KRATIC

AS  Arhiv Slovenije
ARS  Arhiv Republike Slovenije
Be-ga  Bela garda
BOVS  Brigadno in odredno vojaško sodišče
ČB  Črne bukve 
DMB  Domobranstvo
GP  Glavno poveljstvo
HPVK  Haaški pravilnik o vojskovanju na kopnem
INZ  Inštitut za novejšo zgodovino
JNS  Jugoslovanska nacionalna stranka
JRZ  Jugoslovanska radikalna zajednica
JSDS  Jugoslovanska socialdemokratska stranka
JVvD  Jugoslovanska vojska v domovini
MVAC  Prostovoljna protikomunistična milica
NOG  Narodnoosvobodilno gibanje
NOV  Narodnoosvobodilna vojska
NRS  Narodno radikalna stranka
NŠAL  Nadškofijski arhiv Ljubljana
OO  Osvobojeno ozemlje
OOC  Odredni obveščevalni center
PIF  Protiimperialistična fronta
PK  Pokrajinski komite
POJ  Partizanski odredi Jugoslavije
POS  Partizanski odredi Slovenije
PVS  Področno vojaško sodišče
RP  Rajonsko poverjeništvo
SKL  Sokolska legija
SL  Slovenska legija
SLS  Slovenska ljudska stranka
STO  Svobodno tržaško ozemlje
SZ  Slovenska zaveza 
SZ  Sovjetska zveza
TOS  Tajna obveščevalna služba
UDV  Uprava državne varnosti
VDV  Vojska državne varnosti
VOS Varnostno-obveščevalna služba
VS  Vaški stražarji
VS  Varnostna straža
VŠJPE  Vrhovni štab jugoslovanskih partizanskih enot
VVA  Vojna vojaška akademija
ZAL  Zgodovinski arhiv Ljubljana
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Zahvala ustanovam in posameznikom

Zahvaljujem se vsem ustanovam, ki so mi nudili želeno gradivo, še posebej pa 
velja zahvala Muzeju novejše zgodovine Slovenije, Arhivu Republike Slovenije, 
oddelku za dislocirano gradivo I. in II., Inštitutu za novejšo zgodovino Ljublja-
na – knjižnica ter Knjižnici Kočevje. Zahvaljujem se tudi vsem posameznikom 
za koristne nasvete oziroma nudenje gradiva iz osebnih arhivov. Tu želim še 
posebej poudariti hvaležnost za pomoč gospe Vidi Svetek-Habič iz Ljubljane, 
pravniku in predsedniku vladne komisije za izvajanje zakona o popravi krivic Ja-
nezu Lukaču ter muzejskemu svetniku in direktorju Muzeja novejše zgodovine 
Slovenije Jožetu Dežmanu. Med pogovori z njimi so mi nudili koristne nasvete 
in strokovne usmeritve.

DODATEK

Obsojenci so od strani partizanskega sodstva ves čas kočevskega procesa po-
slušali obtožbe, da so med vojno sodelovali (kolaborirali) z okupatorji, da so krivi 
za revolucijo in državljansko vojno, da so se pridružili cerkvi, ki je zagovarjala, 
ščitila in tudi sama izvajala zločine. Prepričan sem, da ne le obsojencem v Ko-
čevju, marveč mnogim državljanom Slovenije še danes ni povsem jasno, da je 
med vojno kolaborirala ena in druga stran sprtih Slovencev – seveda z razliko, 
da so slovenski komunisti to počenjali zavestno in hote, vaški stražarji pa so bili 
v kolaboracijo prisiljeni zavoljo obrambe pred partizani, saj kmečki ljudje sami 
niso imeli orožja. Tudi revolucijo so z natančnim namenom zanetili komunisti. 

Pred kratkim mi je pisal znani slovenski izobraženec in priznal, da o kolaboraciji 
partizanov ne ve nič. Predvidevam, da so taki nevedneži v večini, zato je najbrž 
prav, da bralce pričujoče knjige seznanim tudi o tistih resnicah, o katerih se v 
šoli nismo učili in zagotovo o njih tudi na partijskih sestankih niso govorili. Te re-
snice so bile zamolčane, čeprav so jih že med vojno zapisovali vodilni slovenski 
komunisti. Prav je, da te pojme spoznamo v pravi luči. 

Pričakujem, da bo ta dodatek služil izključno boljšemu razumevanju in sprejetju 
knjige in da ne bo dajal vtisa odvečnega priveska oziroma tujka, saj je na ko 
čevskem procesu bila osnovna obtožba nasprotnikov komunizma prav kolabo-
racija kot izdaja naroda. 
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KOLABORACIJA

Naj bo krvavi madež nad menoj
znamenje mojega počivališča.

(I.A.S.)

Partizanski sodniki, tožilci, člani VOS-a in partijski terenci so na kočevskem procesu pojme in 
pojave kot so vaški stražarji, četniki (beli in plavogardisti), kolaboracionisti označili za kazniva 
dejanja. Vsak, ki je dobil takšno ime, je bil avtomatično obsojen, običajno na smrt. Pa poglej-
mo, kaj so obtoženi na kočevskem procesu glede kolaboracije želeli povedati, pa jih nihče ni 
poslušal.

Nekateri obtoženci so v svojih zagovorih poudarili, da se taktične ali funkcionalne (tudi prisilne) 
kolaboracije običajno poslužujejo tisti, ki se z njo želijo zaščititi, bodisi svoje življenje ali življenje 
drugih. Posluževali so se je vaški stražarji in slovenski četniki. Prostovoljno (protinarodno) kola-
boracijo pa so se ves čas vojne, najprej skrito potem pa vse bolj javno, posluževali partizani.

Partizani so pod vodstvom komunistične partije imeli vodilno vlogo, zato jim ni bilo potrebno 
kolaborirati. Pa so kolaboracijo vendarle izvajali. Najprej so komunisti od 6. aprila do 22. junija 
1941 kolaborirali z Nemci. Po italijanskih poročilih so 2. maja 1941 najbolj vneti demonstranti 
v Trebnjem nosili nemške zastave in zahtevali priključitev k Nemčiji. (Demonstrante je smatral 
ljudski glas za najbolj vnete komuniste v okraju.) Podobne demonstracije so bile 8. maja 1941 v 
Semiču, in pozneje v Trbovljah. V nekaterih vaseh vzhodno od Novega mesta so visele nemške 
zastave. V Beli Krajini so aktivisti pobirali podpise za priključitev k Nemčiji. V Dolžu pod Gorjanci 
so Italijani zahtevali, naj vaščani snamejo izobešene nemške zastave, pa so se moški ustrašili 
in raje zbežali v gozd. 11. maja 1941 so nemški agitatorji svetovali, naj prebivalstvo v Ljubljanski 
pokrajini zahteva plebiscit za priključitev k Nemčiji.1 

O številnih kolaboracijah med partizani in Italijani v letu 1942 in 1943 je največ pisal sam Ed-
vard Kardelj. V pismu, naslovljeno v Dolomite, je 19. 11. 1942 napisal: “Treba je na vsak način 
okrepiti akcijo (povezavo) med našimi in italijanskimi vojaki. Ustanovili smo poseben komite za 
delo med italijanskimi vojaki. Komite bo izdal 14-dnevni bilten za vojake v italijanščini.2 Sredi 
leta 1942 je pisal I. L. Ribarju: “Z Italijani imamo redne zveze. Sedaj že tiskajo svojo literaturo. 
Denar jim pošiljamo še vedno mi.” Slovenski komunisti so za italijanske vojake izdali poseben 
list L Italia libera. Z Italijani so imeli pogodbo o nenapadanju, posebej takrat, ko so partizani 
napadali vaške stražarje in četnike. 

Z Italijani so sklenili več tajnih sporazumov. Eden takih je bil sklenjen 17. decembra 1942 v 
Karteljevem pri Novem mestu. Dogovor je določal: 1. Italijani bodo partizane podpirali s hrano, 
obleko in orožjem; 2. medsebojno nenapadanje po dogovoru; 3. italijanska vojska bo ovirala in 
omejevala delovanje vaških straž. Partizansko vodstvo se je redno sestajalo z italijanskim divizij-
skim poveljnikom v Novem mestu Ceruttijem. Italijani so jim po dogovoru pošiljali polne vagone 
orožja, streliva in razne vojaške opreme na železniško postajo v Stražo. Spomladi 1943 se je 
Cerutti kar štirikrat srečal s partizanskimi poveljniki, in sicer: 9. maja pod Hmeljnikom, 30. maja 
pri Dolenjem Kamenju, 13. junija v Straži pri Novem mestu in 12. avgusta v Srebrničah. Več 
skrivnih pogovorov med italijanskim in partizanskim vodstvom je bilo tudi v Ljubljani in okolici. V 
Polhograjskih Dolomitih pa je bilo sodelovanje med Italijani in partizani že bolj javno.3 

Od italijanskih vojakov je partizanska intendančna organizacija odkupovala čevlje, večje  
količine pušk in streliva. Vse to blago so italijanski vojaki pripeljali iz Ljubljane na Brdo, kjer  
so ga prevzeli partizani.4
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Slovenska partija je sodelovala tudi z italijansko organizacijo OVRO. Načelnik OVRE Onis je 
dejal: “Svoj cilj – razbitje Jugoslavije, za kar smo se bojevali mi in vi – smo dosegli. Zdaj pa 
mirujte!”5 

Italijanski general Robotti je takoj po končani vojni dejal: “Moja glavna naloga v Jugoslaviji je 
bila, da podpiram komunistično vojsko.”6 

V ohranjeni nemški dokumentaciji je razvidno, da se je 11. marca 1943 v Gornjem Vakufu pri 
Sarajevu in 17. marca v Zagrebu sestala Titova delegacija (Koča Popović, Milovan Djilas in 
Vladimir Velebit) na tajnih pogovorih z Nemci. Tam so visoki komunistični funkcionarji Nemcem 
pojasnjevali, da ne vidijo razloga, zakaj bi se bojevali proti nemški armadi, partizani se hočejo 
bojevati samo proti četnikom. Nemci so ponudbo za sodelovanje zavrnili. Sam Hitler je v Zagreb 
sporočil, da se z banditi ne pogaja.7

Posredna in še kako uničujoča kolaboracija je tudi bila, ko so partizani s svojimi izzivalnimi ak-
cijami spodbujali okupatorjeve represalije (Dražgoše, Rašica, Frankolovo ...). 

In nenazadnje je OF kolaborirala tudi tako, da je Italijane že pred njihovo kapitulacijo nagovar-
jala, naj se bojujejo proti beli gardi. Tu so se slovenski komunisti ulovili v svojo lastno zanko: V 
času, ko je OF prikazovala belo gardo kot izdajalsko tolpo, je isto belo gardo prikazovala Italija-
nom, kot največjo sovražnico Italije. Avgusta 1943 je izdala letak in nanj v italijanščini napisala: 
„Častniki, podčastniki in italijanski vojaki: Pripravljeni smo pomagati vašemu boju … edinemu 
možnemu boju, da se Italija reši iz poloma. Razorožujte in izročajte partizanom belo gardo …, 
ki je tudi najhujši sovražnik svobodnega italijanskega naroda ...“8

Sodelovanje med partizani in Italijani je bolj ali manj trajalo ves čas vojne. Partizanom pa taki 
stiki niso bili dovolj. Takoj po njihovi kapitulaciji je GŠ NOV in POS, s podpisi politkomisarja Bo-
risa Kraigherja in nam. komandanta generala Jaka Avšiča, izdal povelje za sprejetje italijanskih 
vojakov v slovensko narodno-osvobodilno vojsko. To je neizpodbiten dokaz, da je slovenska 
narodno-osvobodilna vojska sodelovala z Italijani in jih sprejemala v svoje vrste. 

Če so na kočevskem “borbenem” procesu obsodili in umorili na stotine mladih slovenskih ljudi 
zaradi očitane taktične (mednarodno dovoljene) kolaboracije, kolikšna je potem krivda parti-
zanov, ki so ves čas vojne nepretrgoma skrbeli za stike z okupatorji in tako izvajali aktivno in 
prostovoljno (nedovoljeno) kolaboracijo?! 

Nova slovenska oblast je dolžna pretehtati krivdo enih in drugih. Pa ne zaradi preštevanja kosti 
– zaradi tistih, ki so trpeli in bili umorjeni, pa niso vedeli zakaj. Zaradi tega, da vendarle pojasni-
mo ta absurd zgodovine. Ali, če želite, zaradi kršenja temeljnih človekovih pravic – pravice do 
življenja in do obstoja naroda.

 1  Prof. dr. Metod Mikuž: Zgodovina slovenskega osvobodilnega boja, Prešernova družba 1970, str. 38-40; 

 2  Jesen 1942, Korespodenca E. Kardelja in B. Kidriča, str. 388.

 3  France Grum in Stane Pleško: Svoboda v razvalinah, str. 18-25.

 4  Tone Fajfar: Odločitev, str. 183.

 5  Jesen 1942, Korespodenca E. Kardelja in B. Kidriča, str. 127 in 241. (Čeprav je vest pridobljena iz precej zaneslji-
vih virov, je uredništvo knjige sporočilo omililo in pripisalo, da podatek ni točen.)

 6  France Grum in Stane Pleško: Svoboda v razvalinah, str. 18.

 7  Walter Hagen: Die geheime Front; Walter R. Roberts: Tito, Mihailović and the Allies; Ive A. Stanič: Proti, Edi Gobec, 
str. 76 in 77.

 8  Slovenski dom, Ljubljana 1944, str. 66.
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REVOLUCIJA

Gledam grobove, ki niso grobovi:
zemlja nad njimi je gladko zravnana.
Če bi ne vedel, bi nikdar ne mislil,
da je v tej prsti mladost zakopana.

(Vid Ambrožič)

Na kočevskem procesu se je partijsko pravosodje skrbno izogibalo izreči besedo revolucija. 
Nič čudnega, saj je bil namen procesa obtožiti njihove politične nasprotnike in jim prilepiti kriv-
do za državljansko vojno. Bili so jim nevarni, zato so jih želeli po hitrem postopku odstraniti. 
Če so želeli izpeljati to kruto zamisel, so morali skriti kakršnokoli krivdo slovenske partije. Taki 
politični usmeritvi beseda revolucija ni ustrezala, zato tudi ni smela biti imenovana.

V komunistični literaturi je priznanje revolucije med NOB močno prisotno. Na splošno je bil 
„revolucionarni boj“ najpomembnejši termin komunističnega jezika.1

O revoluciji in državljanski vojni so modrovali naslednji najvišji politiki v slovenski in jugoslovan-
ski partiji:

Tito: „To je bila državljanska vojna. Toda med vojno o tem nismo hoteli govoriti, ker to ne bi 
bilo v našem interesu.“2 

Kardelj, 22. 9. 1942 v pismu internirancem v Gonarsu: „Zdaj divja pri nas prava državljanska 
vojna, kjer sodelujejo Italijani le kot na pol aktivni gledalci.“3 

Dušan Pirjevec: „Čisto jasno je, da smo komunisti glede na svoje želje potrebovali državljan-
sko vojno in da smo v tem smislu bili veseli bele garde ...“.4

Režimski zgodovinar dr. Metod Mikuž: „V Sloveniji ne moremo iskati kvislingov v pravem 
pomenu besede.“5 

Edvard Kocbek pa je s kratkim, vendar vsebinsko bogatim in več pomenskim stavkom, po-
vedal mnogo: „Ne gre nam več za zlom fašizmov, ampak za tisto zadnjo resničnost sveta: 
posest in oblast!“ Tu ni mogoče ničesar dodati.

Izjave nekaterih članov konference KPS od 5. do 8. julija 1942 na Cinku v Kočevskem Rogu:

Ivan Nemec: „Bistvena je naša notranja fronta, zato moramo pobiti belo gardo … Bela garda je 
plod nas samih.“ (str. 232)

Dušan Bravničar: „Proti beli gardi ne smemo uganjati človekoljubnosti.“ (str. 237)

Dušan Pirjevec: „Bela garda je danes naš prvi sovražnik, zato nobene popustljivosti!“ (str. 
238)

Marijan Dermastia: „Če dobimo koga pri delu za belo gardo, ga je treba streti.“ (str. 241)

Viktor Avbelj: „Kar se tiče stališča do bele garde nismo popuščali, zato so nam pravili krvniki.“ 
(str. 245)

Stane Kavčič: „Če bomo nastopali tako ostro, se bo zgodilo, da bomo morali postreliti cele 
vasi.“ (str. 246) 
(Dokumenti ljudske revolucije v Sloveniji II., str. 230-289.)

Izjave označene v raznih virih: Ukaz IOOF in GP POS spomladi 1942: „Počistiti moramo z vse-
mi, ki niso z nami. Če je en sam član družine proti nam, je treba likvidirati vso družino.“ Boris 
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Ziherl: „Razumeti NOB se pravi, razumeti jo kot ljudsko revolucijo, ki jo je organizirala in vodila 
KPS.“ A.B.: „Žrtve morajo biti. Lahko pade 80 odstotkov Slovencev, toda 20 odstotkov jih bo 
še ostalo.“ Edvard Kardelj: „Duhovne v četah vse postreljajte, prav tako tudi oficirje, intelek-
tualce ter zlasti kulake in kulaške sinove.“ (Ubogi slovenski narod! op. p.) Ko je pisatelj F. S. 
Finžgar vprašal Kidriča, kdaj bodo prenehali s temi divjimi umori, mu je ta odgovoril: „Tovariš 
pisatelj, to je revolucija!“

Sicer so se komunisti s pojmom revolucije že od nekdaj zelo radi poigravali in jo v različnih ča-
sovnih obdobjih uporabljali tako, kot jim je najbolj ustrezala. Da je čim bolj verno služila svojemu 
namenu, jo je bilo treba obračati, preoblačiti in jo postavljati na različna pomenska mesta. Re-
žimski fundamentalisti so razlagali, da gre za socialno spremembo, drugi za politično oziroma 
široko družbeno preobrazbo. Prvi so jo zato imenovali “ljudska revolucija“, drugi „socialistična 
revolucija“. (Takrat so razlagali, da borci niso padli v narodnoosvobodilnem boju, ampak v so-
cialistični revoluciji.) 

OF je že kmalu po ustanovitvi postregla slovenskemu ljudstvu svoja senzacionalna odkritja: Pro-
ti slovenskemu narodu, njegovi enotnosti in osvoboditvi se pripravlja obsežna in široko zasno-
vana zarota. Pripravljajo jo narodni izdajalci in notranji sovražniki slovenskega naroda. Nekateri 
zapeljani posamezniki sprašujejo:

Kaj hočejo zarotniki? Razbiti hočejo borbeno enotnost slovenskega naroda, utelešeno v OF!

Kje so zarotniki? Zarotniki so nekateri bivši „voditelji“ bivše JRZ, nekateri denarni magnati iz 
„kazinskih“ krogov, agenti Ovre in gestapa.

Kakšne so metode zarotnikov? Z ogabnimi lažmi in podtikanji hujskajo proti OF, proti KP in proti 
partizanom.

Na katere slovenske osebnosti pripravljajo atentate, zato da bi umore lahko naprtili Osvobodilni 
fronti? V inozemstvo pošiljajo lažna poročila. Izkoriščajo njihove radijske vesti, ki temeljijo na 
njihovih lažeh.

Slovence bi radi razcepili na tiste, ki so za „London“ in na one, ki so za „Moskvo“. Z vsemi svo-
jimi dejanji služijo dejansko in zavestno fašističnim zatiralcem našega naroda.

Zakaj so ti podleži padli tako globoko? Zakaj so se izrodili v narodne izdajalce, notranje sovra-
žnike slovenskega naroda in zarotnike proti slovenski narodni enotnosti? Prvič zaradi tega, ker 
se je slovenski narod kljub njihovemu izdajstvu zedinil in se enotno uprl vsem okupatorjem. 
Drugič zato, ker jih je strah pred slovenskimi narodnimi množicami. Tretjič zategadelj, ker so 
zagrizeni sovražniki Sovjetske zveze in vseslovenske enotnosti.

Kako bomo Slovenci razbili in zatrli protinarodno zaroto izdajalcev in notranjih sovražnikov? Naši 
terenski odbori morajo takoj pričeti akcijo proti zaroti in zarotnikom, in sicer:

– pred vsem narodom brezobzirno razkrivati zaroto,
– razkrivati vse njihove protinarodne izdajalske, italofilske in germanofilske grehe,
– razgaliti njihovo mržnjo do velikega ruskega naroda,
– povedati narodu, da so zarotniki dejansko in zavestno agenti fašističnih zatiralcev našega 

naroda,
– zasledovati vse njihove korake, o tem sporočati nadrejenim odborom OF in sproti spodre-

zati vse njihove poskuse,
– vsakogar, ki poskuša karkoli organizirati izven OF, brez usmiljenja razkrinkati kot izdajalca 

in razkrojevalca enotnosti slovenskega naroda.
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Zato Slovenci! Razbijmo protislovensko zaroto notranjih sovražnikov našega naroda!6

Pripadniki nasprotnega političnega tabora pa so govorili o komunistični in boljševiški revoluciji. Ve-
čina iz tega tabora pravi, da je bila „krvava“, kajti vsakdo, ki vsaj malo pozna zgodovino revolucije 
med NOB, ve, da je bila res krvava. Naša revolucija je v bistvu bila pobijanje idejnih nasprotnikov, 
zato je bila kot taka barbarsko dejanje. Priznati revolucijo je isto, kot priznati njeno zločinstvo. 

Revolucija je načelno umestna le takrat, ko poteka evolucijsko, ko poteka preobrazba posto-
poma, brez nasilja, razumno, brez pobijanja, ropov, zaplemb, če je torej revolucija socialna, 
kulturna, umetniška, gospodarska, narodu v korist, napredek, razvoj. Naša revolucija je bila, 
žal, vse prej kot to. Poboji, izgoni, teror, ropanja, genocidi, nasilje nad Cerkvijo, požigi cer-
kva, gradov in uničenje tisočletne kulture …, to je bila civilizacijska tragedija. Ko je pesnik 
Kajuh tarnal, da nas je le milijon, se boljševiški revolucionarji na to niso ozirali. Genocid nad 
mnogimi Slovenci je bil usodno katastrofalen.
(Ive A. Stanič: Proti, str. 247, France Jenko-Podhomski.)

V svoji revolucionarni zagnanosti je OF oziroma partijsko vodstvo šlo tako daleč, da so pobijali 
tudi ljudi iz svojih vrst. Na vrsto so prihajali vsi tisti, tudi znotraj NOV, ki niso pokazali dovolj zve-
stobe partiji. Za likvidacije sta bila odgovorna komandant in politični komisar edinice. Politični 
razlogi za likvidacije so bili: omenjanje bivšega kralja Petra, Draža Mihailovića, govorjenje o 
Angležih, o bivši Jugoslaviji, kdor je kritiziral komunizem ali premalo hvalil OF, kdor ni hotel peti 
Internacionale … Sodni proces proti takemu vojaku je običajno potekal pred strojem. Tako je 
vodstvo partije dokazovalo, da gre za disciplinirano vojsko, ki jo vodi nezmotljiva in vse mogoč-
na partija. Osumljenega človeka so zvezanega postavili pred stroj, mu prebrali „obsodbo“ in ga 
ustrelili. Glede napredovanja pa je veljalo naslednje pravilo: Čim bolj si divji in krvoločen, tem 
bolj si vdan partiji in tem laže in hitreje napreduješ.7

Izvršni odbor OF in glavno poveljstvo POS sta dala spomladi 1942 ustni ukaz: Med ljudstvom 
si moramo pridobiti ugled, hkrati pa mora ljudstvo imeti pred nami strah. Zato moramo takoj 
počistiti z vsemi, ki niso z nami. Tudi če je en sam član družine proti nam ali je kaj zakrivil proti 
našim postavam, je treba brezpogojno likvidirati vso družino.8

V revoluciji je človek sprostil najnižje strasti v sebi: sovraštvo, krvoločnost, zverinskost. Revo-
lucija pušča za sabo potop, pogorišča, deset tisoče mrtvih ter zlo, ki se ga ne da popraviti in 
tudi ne opravičiti.9

O Marksu

Karl Schurz, publicist, Lincolnov osebni prijatelj, general in spoštovan politik v Ameriki, je 
poleti 1848 v Koelnu spoznal Marxa. V svojih Spominih (Reminiscences, 1913) ga je tako-
le opisal: „Moja pozitivna pričakovanja so se zrušila v veliko razočaranje. Nikdar v življenju 
še nisem videl človeka, čigar odnos do drugih bi bil tako napadalen, prezirljiv in nestrpen. 
Nobenemu mnenju, ki se je le malo razlikovalo od njegovega, ni namenjal vsaj drobec svoje 
vzvišene pozornosti. Vsakdo, ki mu je skušal ugovarjati, je bil deležen skrajnega zaničevanja. 
Vsak argument, ki mu ni bil po volji je zavračal z žgočim prezirom neskončne nevednosti 
svojega nesomišljenika, ali pa mu je podtaknil najbolj nizkotne namene. 
(Ive A. Stanič: Proti, str. 25-26, prof. dr. Edi Gobec, ZDA.)

O Stalinu

„Stalin je najpopolnejši človek na svetu. Z njim diha vse, kar je velikega, plemenitega, člo-
vekoljubnega in svobodoljubnega v človeškem rodu. Živeti v Stalinovem času je človeku v 
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ponos, boriti se pod Stalinovem vodstvom pomeni, da si del nečesa, kar ne bo nikoli umrlo. 
Stalin je misel, duh in čustvo milijonov malih ljudi, ki se bore za lepše življenje. V ljubezni do 
njega postajajo mali ljudje veliki, večni, postajajo del nesmrtnega Stalina ...“ 

Kaj bolj primitivnega je težko najti v zgodovini politične literature.
(Angela Vode: Skriti spomin, str. 212-214.)

Navsezadnje tudi naslednji pesmi (ki smo ju morali peti tudi po vojni) dovolj dokazljivo govorita, 
da je slovenski partiji šlo za Stalinovo Rusijo in ne za Slovenijo.

Naglo puške smo zgrabili
in odločno z doma šli,
ko sovjetski so vojaki

skupni boj oklicali.
 

(Melodija je povzeta po ukrajinski ljudski pesmi. Izšla je v partizanski pesmarici leta 1942. Takrat so 
zapisali, da je besedilo napisal (prilagodil) Matej Bor, Angela Vode pa je dognala, da je besedilo priredil 

Dušan Drolc-Čort.)

V naslednji so bili še bolj konkretni:

Na klic Kominterne združite se v čete -
v boj za svobodo, v boj za Sovjete!

Rdeče smo fronte bojevniki mi,
Slovenija junaška, sovjetska bodeš ti!10

(Avtor ni znan. Besedilo je nastalo v začetku leta 1941 v taborišču Ivanjica v Srbiji.) 

Že prejšnje grozovitosti revolucije v Rusiji bi morale Slovence opozoriti, da do česa takega ne 
pride v Sloveniji. Pa so nam pustolovci in neodgovorni komunisti prav to zakuhali. Revolucija je 
po civilizacijskih kriterijih dovolj žalostni del slovenske zgodovine, je narodov zastoj, je ostanek 
izpranih in nesamostojnih glav, kar pomeni odmik od razvitega sveta, v katerega se sedaj mu-
koma pomikamo.11

Po spremembi sistema pa je bilo treba revolucijo ponovno preobleči. Po odkritju zločinskih 
ozadij, so se je hoteli znebiti in jo zbrisati iz zgodovinskega spomina. Danes so prišli na dan 
z nekakšno kompromisno „resnico“: Velik del borčevskih apologetov jo je preprosto skril pod 
plašč „osvobodilnega boja“. 

Današnji dediči (nasledniki) nekdanje revolucije enako uspešno manipulirajo tudi s kočevskim 
procesom. Najprej so ga častili in mu prisojali, da gre za proces največjega in najpomembnej-
šega partizanskega in demokratičnega gibanja pri nas, da gre za edinstven proces v takratnem 
delu osvobojene Evrope, skratka, da bo za vse večne čase stal kot mejnik komunističnega 
pravnega reda. Ko so se iz ozadja kočevskega procesa začeli kazati „krvavi madeži“, je partija 
hitro ustavila spomin nanj ter zgodovinske raziskovalce in proces „zamrznila“. Ne bom začuden, 
če bodo kočevski proces v naslednjih desetletjih, ko bi jim znal koristiti, spet privlekli na dan, 
ga začeli častiti in dvigati na najvišje evropske in svetovne vrhove mednarodnega prava. Gre za 
velemojstre v preigravanju in kombiniranju z ljudmi, in če je potrebno tudi s tako eksaktno vedo, 
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kot je pravo. Ruska Akademija Dzeržinski jim je dala vse potrebno znanje za pridobitev oblasti 
med vojno in za ohranitev le-te po vojni.

Tudi misel prof. Justina Stanovnika razkriva prekanjenost slovenskih komunistov, predvsem pa 
njihovo odlično poznavanje tematike iz predmeta „Organizacija in taktika revolucije“ na zloglasni 
ruski akademiji. Njihovo taktično čakanje na vojno utemeljuje z delno prispodobo: „Že od nek-
daj se „komunistični pravičniki in narodovi učitelji“ ne počutijo dobro, če kje ni kake nesreče, 
če kje ne gori. In če ne gori, je treba požar podtakniti. Rim mora goreti ...!“12

Na koncu je prav, da se spomnimo in zamislimo: Posledice komunističnega „osvobajanja“ naše 
dežele so bile katastrofalne. Poleg množice pobitih in zaprtih, je slovenska partija mnogim od-
vzela človekove in državljanske pravice, kar je pomenilo, da so ostali brez državljanstva, poklica, 
pokojnine, brez spričeval, potnega lista in tudi brez premoženja. Privoščila si je praktično vse: 
omejila je svobodo govora in tiska ter si celo omislila zaprta območja z nedotakljivimi političnimi 
fevdi. In potem se je ta ista partija, iznenada začela kameleonsko spreobračati in tajiti (pozablja-
ti) svoja „herojska“ početja. Namesto da bi govorila in prepevala o revoluciji kot njen primarni 
cilj, jo je vse bolj začela izrivati iz spomina. Danes se lahko upravičeno vprašamo, zakaj se je 
sploh potrebno ljudem s tako visoko idealističnimi in domovinsko naravnanimi cilji ter svetovno 
priznanemu partizanskemu gibanju, skrivati in tajiti svojo preteklost? Zakaj k resnici nagnjeni 
del ljudstva še vedno premleva, kaj se je v resnici zgodilo? Je to mogoče, da smo še vedno 
tako nemočni, da nismo sposobni postaviti zgodovinska dejstva na mizo, nedorečeno doreči, 
zamolčano pojasniti in krivice popraviti? In potem se končno spraviti, kar pomeni, seznaniti se 
z zgodovinsko resnico, pomeni mrtvim vrniti čast, dobro ime in spomin, pomeni enakopravno 
priznavati vse državljane Republike Slovenije. Kajti tisti, ki bežijo pred narodnimi zgodovinskimi 
dejstvi, gotovo nimajo svoje domovine dovolj radi in jo bodo izdali ob prvi priložnosti.13

Potrebno je priznati, da z idejo NOB ni bil nihče skregan. Nekomunisti so odhajali v partizansko 
ilegalo prostovoljno ali pa so bili mobilizirani. Vsi so bili trdno prepričani, da gredo v boj izključno 
za osvoboditev svoje domovine. V četah pa so mnogi v nekaj dneh ugotovili, da je teža boja 
usmerjena v zmago revolucije. Namesto da bi se bojevali proti okupatorju, so radi ali neradi 
postali eksekutorji rdečega terorja. Pot nazaj je bila skoraj nemogoča, smrtno nevarna!14

Ponekod je bil teror od strani Italijanov in predvsem partizanov tako močan in brezobziren, da 
je v strahu za svoje življenje precejšen del moškega prebivalstva iskal rešitev celo v prostovoljni 
internaciji. Italijani jih na takšne pritiske niso internirali, ampak so protikomunistično usmerjene-
mu prebivalstvu (predvsem Notranjcem) izročili orožje. Tako so lahko ustanovili prvo postojanko 
vaških straž.15

Vojna je vojna, toda revolucija ni vojna. V vojni smo enotni in se skupaj upiramo sovražniku, 
v revoluciji pa je sovražnik med nami, celo v družini. To je šele prava tragedija, to je hujše od 
vojne. Posebno krvava in zločinska je bila naša revolucija: namesto oboroženega okupatorja 
je slovenska partija pobijala civilno prebivalstvo; ta ista partija pa ni dovolila upreti se sovra-
žniku izven njihovih vrst. Prav tako ta partija ni spoštovala družin, otrok, starcev, ujetnikov, 
ranjencev, invalidov … Skratka, morila je vse po vrsti, brez meja.
(Ive A. Stanič: Proti, str. 173, mag. Ivan Korošec.)

Revolucija v Sloveniji ni bila le nekakšen prekršek, ni pomenila zlorabe kake poljubne vrednote, 
marveč izvira iz tistega zla, ki sega do korenin svetovnega etosa. Zakaj potem to pobijanje, te 
moritve ne označiti kot Zločin? Ker se je v tem dejanju strnilo vse človeško zlo. Zločin pa ni stvar 
NOB-ja niti partizanstva kot takega, marveč zadeva zgolj in samo udarno pest Partije.16
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Sedaj lahko razumemo, zakaj v kočevski sodbi razredna revolucija in njeni cilji niso smeli biti 
omenjeni, saj je bil ta teatralni proces organiziran prav zato, da pred domačo in svetovno jav-
nostjo prikrijejo vse bolj očiten komunistični značaj OF in prevratniški namen njenega boja. 
Zato so sodniki storili vse, da so dejanja obtožencev prikazali kot podporo tujim okupatorjem in 
prikrili njihov resnični protikomunistični in protirevolucionarni namen in značaj. Revolucije torej 
ni mogoče več zanikati. Tudi kočevski proces jo potrjuje. Bil je eden njenih najbolj perfidnih in 
krvavih oblik.

Današnji potomci in pristaši generacije komunistov radi modrujejo in pravijo, da ne vidijo poti 
do sprave, če mrtve ne pustimo v miru počivati. To bi znalo biti res, če bi bili mrtvi raziskani, 
pokopani ter označeni z ustreznimi imeni in napisi. Vse do tedaj pa bo senca zločina še vedno 
bdela nad nami. Dokler bomo molčali in ničesar storili, bomo še naprej „sodelavci zločina“. V 
tako svetokrunskem položaju pa zagotovo ne moremo razmišljati in se nadejati boljše prihodno-
sti z več miru v duši.

Slovenski narod čakajo v prihodnjih letih zahtevne preizkušnje, ne le v boju za ekonomski ob-
stanek, temveč za svojo ohranitev kot narod. Za tovrstni uspeh bo ta narod potreboval ogromno 
notranje sile, poguma in osveščenosti. Pri urejanju še vedno skrite in zamolčane preteklosti, 
Slovence čakajo naslednja opravila: najprej je potrebno zločine odkriti, nato jih obsoditi, prizna-
ti, obžalovati in odpraviti njihove posledice. Torej veliko dela za zgodovinarje, psihologe, arheo-
loge, družboslovce, pravnike in ostale rodoljube, ki želijo svojim prihodnjim rodovom odkriti še 
vedno nepojasnjene tragedije iz slovenske polpretekle zgodovine.17

 1  Verjetno je vodstvo svetovne in slovenske partije verjelo, da bodo ostali na oblasti večno in jim je zato bilo dovoljeno 
zapisati tudi kakšno resnico, ki jim zaradi neskončne vladavine ne more škodovati.

 2  Vjesnik, 24. 5. 1972.

 3  Zbornik dokumentov VI., knjiga 4, str. 111.

 4  Nova revija 45, str. 53.

 5  Pregled I., str. 302.

 6  Dokumenti o VOS OF, narodni zaščiti in pravosodju, Lj. 1976

 7  Zbornik Črne bukve, str. 71-74

 8  Dr. Metod Mikuž: NOB I., str. 206.

 9  Ive A. Stanič: Proti, str. 36, prof. Janez Janžekovič.

 10  Angela Vode: Skriti spomin, str. 77-78.

 11  Ive A. Stanič: Proti, str. 247-248, France Jenko-Podhomski. 

 12  Prof. Justin Stanovnik: Samo molčati ne smemo, Zaveza št. 25, 1997, str. 74

 13  Slovenec, 30. oktober 1993, Sožitje, povzetek.

 14  Ive A. Stanič: Proti, str. 250, dr. Peter Urbanc, Toronto.

 15  Mag. Stane Okoliš: Žrtve druge svetovne vojne na ožjem Notranjskem, str. 47. 

 16  Dr. Tine Hribar: Dvojni izbris žrtev revolucije, Delo, 29. novembra 2003.

 17  Ive A. Stanič: Proti, str. 223, Marijan Eiletz, Argentina.
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Muzejski svetnik Jože Dežman:

Danes v Sloveniji poslušamo skorajda na vsakem koraku: „Končajmo s tem 
in ne preštevajmo kosti.“ Toda zgodovinska dejstva je treba najprej pojasniti, 
potem pa kosti spraviti v kostnice. Poglejte - turški vpadi so na primer jasno 
navzoči v naši zgodovinski zavesti. Revolucija pa, ki je neprimerno bližja in v 
svojih pojavnih oblikah obsežnejša, ne bi smela obstajati … Če se z resnico 
množične smrti, ki jo je povzročila druga svetovna vojna z okupacijo, revolucijo 
in državljansko vojno, ne bomo zmogli srečati v našem rodu, bomo vso neukro-
čeno energijo duha zgodovine prepustili zanamcem. 
(Jože Dežman: Zgodovina v šoli, str. 40-47, povzetek.)

Bila je vojna!
Ne!

Bilo strahu je in skrbi,
bilo na tone naše je krvi.

Upokojeni nadškof Franc Perko:

„Vprašujemo se, zakaj Bog ne prepreči takih tragedij, zakaj dopušča ta križ, za-
kaj dopušča to pobijanje, zakaj je dopustil zmago tega komunističnega režima, 
ki je bil režim terorja in zločina? Čeprav so bili bojevniki iz protikomunističnega 
tabora takrat poraženi, je njihova žrtev imela in dobila svoj smisel prav v zrušitvi 
tega komunističnega režima. In s sesutjem tega režima je povezana tudi končna 
osvoboditev Slovenije, to je naša slovenska samostojnost.“
(Dr. Bernard Nežmah: Turjak 60 let pozneje.)

Kratko si odmeril jim življenja pot,
daj zato jim večni mir, Gospod.

(Vid Ambrožič)

Zahvala velja vsem prijateljem, ki so me dobrohotno spodbujali, tudi s prepro-
stim vprašanjem: „No, kdaj bo knjiga?“ Seveda pa spet in ponovno ne morem 
mimo izdatne pomoči brata Lojzeta, ki je ves čas ustvarjanja in zorenja knjige 
skrbel, da so bili v knjigo vneseni le bistveni zgodovinski vložki in iz njih izhaja-
joča poglavja.

Ive A. Stanič

O, da bi kdo zapisal moje besede,
da bi jih vrezal v ploščo;

da bi jih z železnim pisalom in s svincem
za vselej vklesal v kamen!

(Job, 19, 23)








