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Predgovor urednice zbirke 

Študijski center za narodno spravo je leta 2008 začel obsežen raziskovalni projekt z na-
slovom Revolucionarno nasilje v Sloveniji 1941–1945. Cilj raziskovanja je celovito prika-
zati revolucionarno nasilje med drugo svetovno vojno po posameznih slovenskih pokra-
jinah, torej na Štajerskem in v Prekmurju, na Koroškem, Gorenjskem, Dolenjskem z Belo 
krajino, Notranjskem in Primorskem. Študijski center bo o tej problematiki v prihodnjih 
letih pripravil in izdal več monografij, v katerih bodo, poleg uvodnih študij, objavljeni tudi 
dokumenti in pričevanja o tej raziskovalni temi; izhajale bodo v seriji z naslovom Revolu-
cionarno nasilje. 

Raziskovanje revolucionarnega nasilja v Sloveniji poteka predvsem na podlagi arhivskega 
gradiva, med katerim želimo omeniti predvsem dokumente o organizaciji in delovanju po-
sameznih vojaških (partizanskih) enot, Osvobodilne fronte in Komunistične partije Slove-
nije, Varnostno-obveščevalne službe (VOS-a), Oddelka za zaščito naroda (Ozne), Vojske 
državne varnosti (VDV-ja), Korpusa narodne osvoboditve Jugoslavije (Knoja), Narodne 
zaščite in vojaških sodišč pri partizanskih enotah. Na podlagi omenjenega gradiva bodo 
avtorji, ob upoštevanju literature, časnikov in strokovnih periodičnih publikacij, v uvodni 
študiji pojasnili dogajanje med drugo svetovno vojno v posamezni pokrajini ter osvetlili 
ozadje, tj. vzroke in posledice pomembnejših dogodkov in procesov. Predstavili bodo 
različne oblike nasilja, ki so ga nad civilnim prebivalstvom med drugo svetovno vojno 
izvajali partizanske enote, pripadniki VOS-a, VDV-ja, Ozne, Narodne zaščite in terenci. 
Predstavili bodo tudi delovanje vojaških sodišč in izpostavili smrtne obsodbe, ki so jih 
izrekala, ter nasilje nad borci partizanskih enot. S konkretnimi primeri bodo ponazorili 
najznačilnejše primere revolucionarnega nasilja, med katerimi omenimo mučenje in usmr-
titve t. i. narodnih sovražnikov, za katere so pripadniki partizanskega gibanja rabili izraz 
»likvidacija« oziroma »justifikacija«; izgon družin t. i. narodnih sovražnikov iz kraja bivanja; 
požiganje vasi in posameznih domačij t. i. narodnih sovražnikov; izvajanje nasilnih rekvi-
zicij in različne druge oblike ustrahovanja prebivalstva. 

V prvi knjigi iz zbirke Revolucionarno nasilje dr. Damjan Hančič na primeru vzhodne Go-
renjske, natančneje širšega kamniškega območja, analizira položaj ob nemški okupaciji 
leta 1941 do konca vojne leta 1945. Predstavi nemško okupacijsko politiko, delovanje 
KPS ter delovanje partizanskih in drugih enot, ki so v času vojne izvajale nasilje predvsem 
nad civilnim prebivalstvom. Avtor je izdelal seznam žrtev, med katerimi so navedeni tako 
civilisti kot pripadniki protipartizanskih enot; seznam je nastal predvsem na podlagi arhi-
vskih in drugih dokumentov ter zaplembnih spisov okrajnega sodišča v Kamniku. Uvodno 
študijo dopolnjujejo objavljeni dokumenti, ki jih hrani Arhiv Republike Sloveniji ter pričeva-
nja iz arhiva Študijskega centra za narodno spravo.

Ljubljana, november 2011 dr. Mateja Čoh
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Področje vzhodne Gorenjske, zemljevid Kamniški okraj (hrani Tone Stele iz Kamnika)
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I. UVOD

Pričujoča raziskava se osredinja na območje vzhodne Gorenjske, točneje medvojnega 
kamniškega partijskega okrožja, ki danes obsega območja upravnih enot Kamnik, Dom-
žale in Litija oziroma občin Kamnik, Komenda, Mengeš, Domžale, Lukovica, Moravče, 
Trzin, kraje Črnuče in Dol pri Ljubljani, Litija in Šmartno pri Litiji.1 Obdobje raziskave je 
od 6. aprila 1941 do 15. maja 1945. Namen raziskave je ugotoviti, ali in v kolikšni meri se 
je začelo ideološko nasilje Komunistične partije Slovenije (KPS) z namenom utrjevanja in 
prevzema oblasti že med okupacijo, točneje, ali, kako in v kolikšni meri je komunistična 
partija, oziroma enote pod njihovim vplivom, že med vojno izvajala eliminacijo političnih 
nasprotnikov. Z nasiljem nemškega okupatorja in njegovih sodelavcev se ta raziskava 
podrobneje ne ukvarja, predstavlja zgolj okvir, v katerem se je vzporedno odvijalo tudi 
revolucionarno nasilje, in se omenja, če je bilo delovanje partizanskih enot povezano z 
okupatorjevimi povračilnimi ukrepi, ki so prizadeli prebivalstvo. 

Problematika raziskovanja medvojnih dogodkov in opredelitev pojma revolucionarno 
nasilje

V zvezi s preučevanjem revolucionarnega nasilja na Slovenskem in posledično tudi na 
Gorenjskem je treba izpostaviti, da so se med drugo svetovno vojno na Slovenskem izva-
jali hkrati okupacija, kolaboracija (prisilna in prostovoljna), upor proti okupatorju, revoluci-
ja in protirevolucija ter da se je v posameznih konkretnih oblikah delovanja posameznikov 
lahko prepletalo več prej omenjenih vidikov hkrati, zato je marsikdaj zelo težko natančno 
razčleniti in ugotoviti natančno karakteristiko. 

V pričujoči študiji izraz revolucionarno nasilje pomeni nasilje, ki so ga izvajale vojaške 
oz. oborožene skupine in enote pod vplivom komunistične partije iz političnoideoloških 
razlogov. Ker pa je šlo za vojne razmere, so seveda omenjene enote izvajale nasilje tudi 
iz drugih, čisto vojaškooperativnih razlogov in bi to izvajale tudi, če ne bi bile pod vplivom 
komunistične partije. Tako je v mnogih primerih zelo težko razmejiti pravo naravo dolo-
čenih nasilnih dejanj, zato je študija zastavljena nekoliko širše ter je v njej prikazano tudi 
nasilje oboroženih skupin (npr. VOS-a, partizanov) pod partijskim vplivom, kjer namen ni 
bila eliminacija političnih oz. ideoloških nasprotnikov KPS-a, vsekakor pa dopolnjuje okvir 
prikaza celotnega nasilja partizanskega odporniškega gibanja (npr. streljanja dezerterjev, 
usmrtitve resničnih izdajalcev in sodelavcev okupatorja, ustrelitve osumljencev, ki jim niso 
dokazali krivde zaradi neposredne nevarnosti sovražnikovega napada). Za nekatere pri-
mere usmrtitev so nekdanji partizanski borci po vojni pred ustreznimi organi izpovedali, 
da je šlo pri določenem primeru za pomoto ali samoobrambo. Je pa v večini primerov, 
tudi če obstajajo ohranjeni arhivski dokumenti (ti sicer izvirajo večinoma od partijskih 
represivnih organov), zaradi pomanjkanja prič in različnega gledanja vpletenih v posa-
mezen primer zelo težko natančno definirati posamezni primer nasilja. Zato je študija 
v določenem obsegu poskus ovrednotenja revolucionarnih in drugih procesov v okviru 

1 Območje se z izjemo območij Šentvida nad Ljubljano in Medvod ujema z medvojnim okrožjem Kamnik 
(nem. KreisamtStein). Meja kamniškega partijskega okrožja je potekala na zahodu na črti Črnuče – Do-
beno – Šenkov Turn – Utik – Vodice – Spodnji Brnik – Cerklje – Štefanja Gora – Šenturška Gora, na jugu 
po Savi od Črnuč do Senožeti, na vzhodu Senožeti – Sv. Križ – Javoršica – Vrhpolje – Krašce – Prikrnica 
– Pogled – Negastrn – Blagovica – Jastroblje – Češnjice in na severu Češnjice – Zgornji Tuhinj – Ravne 
– Kališe – Županje Njive – Šenturška Gora.
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partizanstva, posledica katerih so bile smrtne žrtve, in je odprta za interpretacijo novih 
pogledov in mnenj. 

Ko je šlo za revolucionarno nasilje, npr. likvidacijo ideoloških nasprotnikov, so ga lahko 
povzročile bodisi posamezne partizanske enote, bodisi terenci, bodisi vosovci, bodisi 
oznovci; razlikovati je treba tudi med usmrtitvami brez sodbe partizanskih vojaških sodišč 
(likvidacijami) in (t.  i. justifikacijami) usmrtitvami na podlagi sodb partizanskih vojaških 
sodišč, ki so začela delovati sredi leta 1943. V dokumentih VOS-a, VDV-ja in Ozne se za 
likvidacije oseb, povzročene z njihove strani, sicer skoraj vedno rabi izraz justifikacija, 
vendar ta pojem v pravnoterminološkem smislu ni korekten, ker odločitev nekega re-
presivno-izvršilnega organa ne more šteti za enakovredno odločitvi sodišča. Justifikacija 
namreč pomeni izvršitev smrtne kazni, ki jo je izreklo sodišče. 

Vsebinska razdelitev

V uvodu študije je predstavljen okvirni položaj na Gorenjskem in v tem okviru na Ka-
mniškem ob okupaciji leta 1941. Na kratko so predstavljeni nemška okupacijska politika 
in načrti nemškega okupatorja ter delovanje partizanskih enot in partije med okupacijo 
1941–1945. Sledi osnovni oris organizacije in delovanja enot, ki so izvajale revolucionar-
no nasilje, osrednja tema pa je prikaz posamičnih primerov revolucionarnega nasilja na 
vzhodnem gorenjskem območju. Študija skuša odgovoriti na vprašanja, v kakšni obliki se 
je kazalo partizansko oziroma revolucionarno nasilje nad prebivalstvom, v kolikšni meri je 
bilo to nasilje usmerjeno proti resničnim sodelavcem okupatorja in v kolikšni meri le pro-
ti političnoideološkim nasprotnikom OF oziroma njene vodilne sile komunistične partije. 
Na koncu sta pregled žrtev na obravnavanem območju, ki so razvidne s seznamov in iz 
dokumentov povojnih zaplembnih komisij, in grafični prikaz vseh žrtev vojne na primeru 
območja današnje Upravne enote Kamnik, za kar obstajajo razmeroma dobro zbrani in 
analizirani podatki in katerega razmerje med različnimi žrtvami je primerljivo tudi za pre-
ostalo območje vzhodne Gorenjske. Na koncu monografije so objavljeni dokumenti o 
revolucionarnem nasilju na vzhodnem Gorenjskem. Objavljena so tudi pričevanja, ki niso 
lektorirana in jih hrani Arhiv Študijskega centra za narodno spravo v Ljubljani.


