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PREDGOVOR

Pred nami je druga knjiga iz zbirke Revolucionarno nasilje, ki jo izdaja Študijski center za 
narodno spravo kot rezultat obsežnega raziskovalnega projekta, katerega cilj je celovito 
prikazati revolucionarno nasilje med drugo svetovno vojno na Slovenskem, in sicer po 
posameznih pokrajinah, torej na Štajerskem in v Prekmurju, na Koroškem, Gorenjskem, 
Dolenjskem z Belo krajino, Notranjskem in Primorskem. Študijski center o tej problematiki 
pripravlja več monografij, v katerih bodo poleg uvodnih študij objavljeni tudi dokumenti in 
pričevanja o tej raziskovalni temi. 

Raziskovanje revolucionarnega nasilja v Sloveniji poteka predvsem na podlagi arhivskega 
gradiva, med katerim želimo izpostaviti predvsem dokumente o organizaciji in delovanju 
posameznih vojaških (partizanskih) enot, Osvobodilne fronte in Komunistične partije Slo-
venije, Varnostno-obveščevalne službe (VOS), Oddelka za zaščito naroda (Ozna), Vojske 
državne varnosti (VDV), Korpusa narodne osvoboditve Jugoslavije (Knoj), Narodne zašči-
te in vojaških sodišč pri partizanskih enotah. Na podlagi omenjenega gradiva bodo avtorji, 
ob upoštevanju literature, ki je na voljo, 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 voj-
no izvajali partizanske enote, pripadniki VOS, VDV, Ozne in Narodne zaščite ter 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 izraza 
»likvidacija« in »justifikacija«; izgon družin t. i. narodnih sovražnikov iz kraja bivanja; po-
žiganje vasi in posameznih domačij t. i. narodnih sovražnikov; izvajanje nasilnih rekvizicij 
ter posilstev in različnih drugih oblik ustrahovanja prebivalstva. 

V prvi knjigi iz zbirke Revolucionarno nasilje je dr. Damjan Hančič prikazal revolucionarno 
nasilje na širšem kamniškem območju, v drugi knjigi pa mag. Renato Podbersič piše o 
revolucionarnem nasilju na območju severne Primorske oz. na širšem Goriškem. Uvodo-
ma predstavi položaj in razmere na Primorskem pred italijansko okupacijo in med njo, 
italijansko in pozneje nemško okupacijsko politiko, delovanje KPS ter delovanje partizan-
skih in drugih enot, ki so med vojno izvajale nasilje predvsem nad civilnim prebivalstvom. 
Opozori, da so bile razmere na začetku druge svetovne vojne na Primorskem drugačne 
kot v predvojni Dravski banovini – Primorska je bila tedaj namreč del Kraljevine Italije. V 
osrednjem delu monografije na posameznih primerih prikaže različne oblike revolucio-
narnega nasilja na širšem goriškem območju. Ugotavlja, da so bili primeri neposrednega 
revolucionarnega nasilja do pomladi 1943 redki, da se je to nasilje okrepilo zlasti po ka-
pitulaciji Italije ter jeseni 1943 in sredi leta 1944 doseglo vrh. Uvodno študijo dopolnjujejo 
objavljeni dokumenti, ki jih hrani Arhiv Republike Slovenije, ter pričevanja posameznikov 
iz Primorske.

Ljubljana, december 2011 dr. Mateja Čoh
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Vir: Tone Ferenc, Kratek pregled razvoja KPS in OF v Slovenskem Primorju od decembra 
1942 do septembra 1943, v: Prispevki za zgodovino delavskega gibanja, št. 1, Inštitut za 
zgodovino delavskega gibanja, Ljubljana 1960, str. 148.

PARTIZANSKA OKROŽJA IN OKRAJI NA PRIMORSKEM PROTI 
KONCU DRUGE SVETOVNE VOJNE
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UVOD

Pričujoča raziskava se posveča prikazu revolucionarnega nasilja na delu območja se-
verne Primorske. Gre za območje, ki je stoletja gravitiralo proti mestu Gorica, deželne-
mu središču, in ga lahko danes bolj ali manj zamejimo s področjem upravnih enot Nova 
Gorica, Ajdovščina in Tolmin ter deloma Sežana in Idrija. V medvojni partizanski upravni 
delitvi lahko govorimo o srednjeprimorskem okrožju.1 Čez omenjene geografske okvire 
v tej publikaciji pa sega prikaz revolucionarnega nasilja nad duhovniki in bogoslovci, ki 
obravnava celotno Primorsko.

Časovno zajema obdobje druge svetovne vojne, to je od italijanskega napada na Jugo-
slavijo in posledično vključitve Primorske, dotedanje italijanske Julijske krajine, v vseslo-
vensko dogajanje, do konca druge svetovne vojne oz. do prvih majskih dni leta 1945. 
Namenoma izpuščam dogodke ob koncu vojne, ki jih je na Primorskem zaznamoval pojav 
t. i. fojb, te pa so bile v zadnjih letih že večkrat predmet zgodovinskega proučevanja.2 

Hkrati opozarjam na zlorabo žrtev revolucionarnega nasilja za politično in nacionalno ob-
računavanje s strani dela italijanske politike in tudi stroke. Različni italijanski časopisi, 
knjige, razprave in spletne strani, zlasti tisti pod vplivom (skrajne) desnice, nekritično ob-
javljajo različne sezname medvojnih žrtev na Primorskem in jih pogosto uvrščajo med 
posledice »slovanskega« barbarstva in sovraštva do Italijanov. Velikokrat žrtvam samo 
poitalijančijo njihova imena in priimke ter jih tako uvrstijo med »svoje« izgube.

Raziskava na podlagi analize dogajanja dokazuje, kako se je začelo ideološko nasilje s 
komunistične strani že med vojno in kako se je krvava komunistična revolucija izvajala 
tudi na Primorskem z eliminacijo političnih nasprotnikov in pod krinko NOB. Žrtev revolu-
cionarnega nasilja je bilo med državljansko vojno na Primorskem manj v primerjavi s t. i. 
Ljubljansko pokrajino (it. Provincia di Lubiana), vendar je tudi tukaj mogoče prepoznati 

1 Glede na partizansko upravno delitev Primorske bi obravnavano območje najlažje opredelili kot srednje-
primorsko okrožje. PO OF, ki je imel oblastno funkcijo na Primorskem, se je rekonstruiral 26. oktobra 
1943. Njegovo najpomembnejše delo je bilo organizacija OF in organov t. i. ljudske oblasti. Odbori OF 
so bili povsod, kjer ni bilo volitev v NOO, tudi v organih t. i. ljudske oblasti. Že leta 1943 se je začela 
organizacija okrožij, ki se je nadaljevala na začetku leta 1944. Slovensko Primorje je bilo razdeljeno na 
13 okrožij (Tolminsko, Baško, Idrijsko Kanalsko, Beneško, Briško, Goriško, okrožje Ajdovščina-Vipava, 
okrožja Kras, Slovenska Istra, Brkini, Pivka in Trst), ki so se delila še na okraje. Obstajala so do 15. julija 
1944, ko je prišlo do reorganizacije in so bila ustanovljena nova okrožja. PO OF je tako ustanovil le pet 
okrožij: zahodnoprimorsko, severnoprimorsko, srednjeprimorsko, južnoprimorsko in okrožje Trst.

2 Nekaj osnovne literature na temo fojb: Nevenka Troha, Komu Trst, Založba Modrijan, Ljubljana 1999; 
Jože Pirjevec, Foibe: una storia d'Italia, Založba Einaudi, Torino 2009; Nevenka Troha, Fojbe – zločin 
ali upravičeno kaznovanje (odmev aretacij, deportacij in usmrtitev med lokalnim prebivalstvom v Julijski 
krajini), Mednarodna znanstvena konferenca Govorica nasilja, Koper, 11.–13. oktober 2001, ZRS RS: 
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, Koper 2001; Nevenka Troha, Fojbe, v: Slovenska kronika XX. 
stoletja, knjiga 2, Nova revija, Ljubljana 1996, str. 108; Nataša Nemec, Zapori in fojbe ob koncu vojne, 
v: Svobodna misel, št. 11, Ljubljana 1995, str. 19; Caduti, dispersi e vittime civili dei comuni della regi-
one Friuli-Venezia Giulia nella seconda guerra mondiale, Istituto Friulano per la storia del movimento di 
liberazione, Videm/Udine, III. zvezek (Provincia di Gorizia), 1990; Raul Puppo, Violenza politica tra guerra 
e dopoguerra – Il caso delle foibe giuliane 1943 – 1945, v: Foibe: Il peso del passato, Venezia Giulia 
1943–1945, Založba Marsilio, Venezia 1997; Nataša Nemec, Seznam izginulih in umrlih od maja 1945 
dalje iz bivše Goriške pokrajine Julijske krajine, Goriški muzej Nova Gorica, tipkopis.
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vzorce dogajanja, ki so se kmalu po začetku druge svetovne vojne kazali v Ljubljanski 
pokrajini. Z nasiljem italijanskega in nemškega okupatorja ter njegovih sodelavcev se ta 
raziskava ne ukvarja, ker je bilo to v povojnem zgodovinopisju v številnih raziskavah in 
objavah že obdelano. Z raziskavo se tako deloma zapolnjuje vrzel, ki je bila do zdaj iz 
različnih vzrokov skoraj neobdelana.3 

Že na začetku je treba posebej poudariti, da so bile razmere na Primorskem drugačne 
kot v drugih predelih Slovenije oz. predvojni Dravski banovini, tudi z vidika Ljubljanske 
pokrajine, ki so jo zasedli Italijani ob začetku druge svetovne vojne. Primorska je bila na-
mreč mednarodno priznano ozemlje Kraljevine Italije, in oblasti nikoli niso dovolile, da bi 
tukaj delovale posebne neitalijanske vojaške formacije. Italijanska država je namreč že ob 
zasedbi slovenskih krajev ob koncu prve svetovne vojne leta 1918 jasno pokazala, da je 
to ozemlje dobila v trajno posest. Kljub drugačnim obljubam je kmalu začela tudi načrtno 
italijanizacijo. 

O začetkih komunistične revolucije na Primorskem lahko rečemo, da so primeri neposre-
dnega revolucionarnega nasilja do pomladi 1943 redki. Primorci so namreč partizansko 
delovanje čutili bolj posredno, predvsem kot maščevanje Italijanov za izvedene partizan-
ske akcije. Neposredno partijsko nasilje pa se je okrepilo sredi leta 1943, še zlasti po kapi-
tulaciji Italije jeseni 1943. Zaostrila se je komunistična sestavina t. i. narodnoosvobodilne-
ga gibanja, kar je posledično vodilo v vse večje revolucionarno nasilje tudi na (severnem) 
Primorskem, ki je jeseni leta 1943 in sredi leta 1944 doseglo vrhunec. 

Med pričevanji sem z imenom in s priimkom navedel tiste pričevalce, ki so to dovolili. V 
drugih primerih sem jih navedel samo z začetnicama. 

3 Nekaj literature o okupatorjevem nasilju na (severnem) Primorskem: Tadeja Tominšek Čehulić, Struktura 
žrtev na Primorskem med drugo svetovno vojno, magistrsko delo, Ljubljana 2006; Zdravko Klanjšček, 
Deveti korpus slovenske narodnoosvobodilne vojske 1943–1945, Društvo piscev zgodovine NOB, Lju-
bljana 1999; Tone Ferenc, Primorska pred vseljudsko vstajo 1943, Partizanska knjiga, Ljubljana 1983; 
Lojze Bizjak, Gornja Vipavska v narodnoosvobodilni vojni, Občinski odbor ZZB NOV, Ajdovščina 1967. 
Veliko podatkov o okupatorjevem nasilju je v publikacijah in krajevnih glasilih, ki ob različnih priložno-
stih izhajajo na Goriškem in Vipavskem (Ajdovščina, Branik, Bukovica-Volčja Draga, Cesta, Dobrovo v 
Brdih, Prvačina, Solkan, Šempeter, Vipavski Križ, Vipava, Vogrsko itd.).



Goriška in Vipavska

9

PROBLEMATIKA RAZISKOVANJA MEDVOJNIH DOGODKOV

V zvezi s preučevanjem revolucionarnega nasilja na Slovenskem in posledično tudi na 
Primorskem je treba izpostaviti, da so se med drugo svetovno vojno na Slovenskem iz-
vajali hkrati okupacija, upor proti okupatorju, kolaboracija, revolucija in protirevolucija. V 
posameznih konkretnih oblikah nasilja se je lahko prepletalo hkrati več prej omenjenih 
vidikov, zato je marsikdaj zelo težko razčleniti in ugotoviti natančno karakteristiko nasilja. 
V primerih revolucionarnega nasilja, na primer aretacij in umorov ideoloških nasprotnikov, 
je bila med storilci široka in pisana združba: posamezne partizanske enote, terenci, vo-
sovci, pripadniki VDV ali kar posamezniki, ki so si sami vzeli pravico nastopanja v imenu 
partizanskega gibanja. Treba je tudi razlikovati med usmrtitvami brez sodbe partizanskih 
vojaških sodišč, kjer je največkrat šlo za umore, in t. i. justifikacijami oz. usmrtitvami na 
podlagi sodb partizanskih vojaških sodišč, ki so začela delovati sredi leta 1943. Gre za 
čas po padcu fašizma, ko so bile v partizanski vojski ustanovljene brigade. 

V tej knjigi je obravnavano revolucionarno nasilje, ki so ga med drugo svetovno vojno iz-
vajale vojaške oz. oborožene skupine in enote pod vplivom komunistične partije iz politič-
no-ideoloških razlogov, torej komunisti s svojimi paravojaškimi skupinami (partizani, VOS, 
Narodna zaščita, terenci). V konkretnih vojnih razmerah pa so seveda omenjene enote 
izvajale nasilje tudi iz drugih, običajno čisto vojaškooperativnih razlogov. Ker je v mnogih 
primerih zelo težko razmejiti pravo naravo določenih nasilnih dejanj, je tokratna raziskava 
zastavljena nekoliko širše. V njej je prikazano tudi nasilje oboroženih skupin pod partijskim 
vplivom, pri čemer namen ni bila odstranitev političnih oz. ideoloških nasprotnikov Komuni-
stične partije Slovenije, vendar pa dopolnjuje okvir prikaza celotnega nasilja partizanskega 
odporniškega gibanja (npr. streljanja dezerterjev, usmrtitve resničnih izdajalcev in sodelav-
cev okupatorja). Za nekatere primere usmrtitve so nekdanji partizanski borci po vojni pred 
ustreznimi organi izpovedali, da je šlo pri določenem primeru za pomoto ali samoobrambo. 
Danes je v večini primerov, tudi če obstajajo ohranjeni arhivski dokumenti, zaradi časovne 
odmaknjenosti, pomanjkanja prič in različnega gledanja vpletenih v posamezni primer zelo 
težko natančno definirati posamezne primere nasilja. Zato je pričujoča raziskava pravza-
prav poskus ovrednotenja revolucionarnih in drugih procesov v okviru partizanstva, po-
sledica katerih so bile smrtne žrtve, in je odprta za interpretacijo novih pogledov in mnenj.

Revolucionarno nasilje, npr. likvidacijo ideoloških nasprotnikov, so lahko povzročile bo-
disi posamezne partizanske enote oz. organizacijske oblike partizanskega gibanja, bodisi 
terenci, bodisi vosovci, bodisi oznovci. V dokumentih VOS, VDV in Ozne se za likvidacije 
oseb, povzročene z njihove strani, sicer skoraj vedno rabi izraz justifikacija, vendar ta po-
jem v pravnoterminološkem smislu ni korekten, kajti odločitev nekega represivno-izvršil-
nega organa ne more šteti za enakovredno odločitvi sodišča. Justifikacija namreč pomeni 
izvršitev smrtne kazni, ki jo je izreklo sodišče.

Še danes lahko slutimo zaukazani molk in prikrivanje, ki je doletelo sorodnike in prijatelje 
posameznikov, pobitih na protipartizanski strani med drugo svetovno vojno na Sloven-
skem, tudi na Primorskem. Še vedno se jih drži obsodba na »partijski pekel«, to je odstra-
nitev oz. umor, ki mu sledi še izbris iz javnega spomina. Praktično ni kraja na Primorskem, 
kjer naj revolucije med drugo svetovno vojno sploh ne bi bilo, ki ne pozna takega ali dru-
gačnega seznama žrtev komunistične revolucije.
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O tem obdobju obstaja nekaj pričevanj, izmed storilcev pa je daleč največ zapisal in od-
krito spregovoril pokojni Zdenko Zavadlav.4 V ta kontekst lahko pogojno uvrstimo še spo-
mine Ivana Žigona, ki je pisal o vpletenosti svojega sorodnika v umore pri Renčah sep-
tembra 1943.5 

Uradne podatke o žrtvah druge svetovne vojne na Slovenskem sicer še vedno zbira In-
štitut za novejšo zgodovino, ki je 20. oktobra 2011 poslal naslednji dopis: »Glede na 
podatkovno bazo žrtev 2. svetovne vojne (z dne 4. 10. 2011) je na Primorskem in v Reški 
pokrajini za obdobje junij 1940–januar 1946 mogoče ugotoviti 1077 žrtev, katerih smrt so 
povzročile partizanske formacije v času vojne ali pa povojni vojaškopolicijski organi novih 
komunističnih oblasti. Med njimi je 538 žrtev, ki po vojnem statusu pripadajo civilistom 
(vendar gre v 15 primerih za civilne žrtve, katerih smrt je povezana z z vojno povezanimi ne-
srečami, in ne z revolucionarnim nasiljem), pri 102 žrtvah pa ni mogoče ugotoviti vojnega 
statusa oziroma njihove udeležbe v vojni. Vse druge žrtve (437) so vojaške osebe, delujoče 
na omenjenem območju.«6 

V istem viru je navedeno, da je med drugo svetovno vojno in zaradi nje v Sloveniji po doz-
dajšnjih podatkih življenje izgubilo 97.506 oseb, kar predstavlja 6,5-odstotno izgubo med 
takratnim prebivalstvom. Izgube na Primorskem znašajo 14.661 žrtev in so pod sloven-
skim povprečjem, to je 5,6-odstotno izgubo prebivalstva. Še pogled na strukturo žrtev na 
Primorskem: partizani predstavljajo najštevilčnejšo skupino, to je 6353 žrtev, med aktivisti 
in partizanski sodelavci je bilo 539 žrtev, med civilnim prebivalstvom 4129, v protirevo-
luciji 218 (večji del leta 1944), v italijanski vojski pa je umrlo okoli 1270 Primorcev. Med 
slovenskimi pokrajinami ima delno podobno strukturo še Gorenjska.7 

Veliko delo na področju pozabljene viktimologije druge svetovne vojne na Primorskem 
so sicer opravile različne občinske komisije s podobnimi imeni, ki so bile ustanovljene 
po demokratičnih spremembah leta 1990. Demosova vlada je izdala odlok o grobiščih in 
v večini slovenskih občin so ustanovili komisije, ki naj bi raziskale medvojne in povojne 
poboje ter dvomljive procese in poskrbele, da bi morišča oziroma grobišča zaznamovali 
in zavarovali. Njihovo delo je bilo različno uspešno, kar lahko rečemo tudi za zagnanost 
njenih članov pri tem. Največjo dejavnost teh komisij opazimo sredi 90. let, žal pa povsod 
niso pisali zapisnikov ali so se ti izgubili oziroma je gradivo ostalo pri ustvarjalcih, to je na 
posameznih občinah. Svetel primer tovrstne občinske komisije je Komisija za raziskavo 
povojnih množičnih pobojev, pravno dvomljivih procesov in drugih nepravilnosti Občine 

4 Zdenko Zavadlav (1924–2006), sin primorskih emigrantov na Štajerskem; leta 1942 se je pridružil VOS; 
od decembra 1943 do februarja 1944 rajonski poverjenik okrajne VOS Gorica, od februarja do maja 
1944 referent OK VOS Gorica, od maja do julija 1944 član okrajnega obveščevalnega oddelka Gorica, 
od avgusta 1944 pri Ozni na Štajerskem. Glejte predvsem njegovo delo: Zavadlav, Partizani, obvešče-
valci, jetniki – iz dosjeja Zavadlav 1944–1994, Ljubljana 1996. 

5 Ivan Žigon, Življenjski izzivi, samozaložba, Ljubljana 1994, str. 74.
6 Inštitut za novejšo zgodovino: Smrtne žrtve med prebivalstvom na območju Republike Slovenije med 

2. svetovno vojno in neposredno po njej, 1940–1946, Ljubljana 1997–2010, zbirka podatkov, stanje na 
dan 4. oktobra 2011.

7 Glejte tudi: Ivo Žajdela, Pogovor z zgodovinarko Vido Deželak Barič o nacionalni zbirki podatkov o žrtvah 
druge svetovne vojne in zaradi nje v Sloveniji 1941–1945, v: Družina, 5. junija 2011, št. 23, str. 16, 17. 
Daljša verzija intervjuja je dosegljiva tudi na e-naslovu: 

 http://www.druzina.si/ICD/spletnastran.nsf/all/B44CF70A8F2195ACC12578A00034D517?OpenDocu
ment
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Vipava, ki je bila ustanovljena novembra 1995.8 Njen prvi predsednik je bil zgodovinar 
Jurij Rosa, sicer zgodovinar in arhivist v Pokrajinskem arhivu v Novi Gorici. Prav on je 
poskrbel, da se je bogato arhivsko gradivo, ki je nastalo pri delu komisije, uredilo in pred 
kratkim predalo Pokrajinskemu arhivu v Novi Gorici.9 Kolikor mi je uspelo ugotoviti, je to 
edini tovrstni primer na severnem Primorskem. Predano vipavsko gradivo je popisano, 
ustrezno označeno in nudi odlične možnosti raziskovanja, tudi za primere revolucionarne-
ga nasilja. Večina zbranih dokumentov in pričevanj obravnava dogajanje med drugo sve-
tovno vojno oziroma neposredno po njej, geografsko pa je omejeno na ozemlje današnje 
Občine Vipava, čeprav posamezni dokumenti in pričevanja segajo tudi v sosednje občine 
(Ajdovščina, Postojna, Idrija).10 

Povojna politična emigracija je vključevala manj Primorcev v primerjavi z osrednjo Slove-
nijo. Vendar je vse povojno obdobje ostajala zelo živa povezanost med demokratičnimi 
krogi v zamejstvu, tako na Goriškem in Tržaškem kot tudi na avstrijskem Koroškem, s 
slovenskimi političnimi emigranti v Argentini, Avstraliji, Kanadi, Nemčiji in ZDA. Prav v 
Argentini, jedru politične emigracije, je bila objavljena prva resnejša analiza revolucionar-
nega nasilja na Primorskem. Napisal jo je Matija Tratnik, najverjetneje gre za psevdonim 
prof. Antona Kacina iz Gorice.11 Objavljena je bila leta 1951 v Koledarju Svobodne Slove-
nije pod naslovom Temna zarja na Primorskem (1940–1945).12

Poleg tega se je poznala lega Primorske ob državni meji z Italijo in s tem odprtost proti 
zahodu. Nekdaj stoletja enotno pokrajino je sicer nova državna meja septembra 1947 raz-
delila na večji jugoslovanski in manjši italijanski del. Obe veliki središči, Trst in Gorica, sta 
ostali v Italiji, ohranile pa so se sorodstvene, prijateljske in kulturne vezi ljudi z obeh strani 
meje. Kljub temu da je bila meja do sredine 50. let težko prehodna, je bilo vendarle mo-
goče čutiti medsebojno vplivanje in pretok idej. Svoje je naredila tudi dveletna zavezniška 
prisotnost v coni A Julijske krajine (1945–1947), ki je demokratične ideje na Primorskem 
podaljšala za dve leti, v primerjavi s preostalo Slovenijo. V Gorici je bila dejavna sloven-

8 Podobna komisija je bila po volitvah leta 1990 ustanovljena tudi v nekdanji skupni občini Ajdovščina, 
kamor je do leta 1994 spadalo tudi ozemlje današnje Občine Vipava. Vendar zbrano gradivo ni bilo 
predano ustreznemu arhivu. Prav tako ni bilo predano gradivo ajdovske občinske komisije, ki je po letu 
1994 nadaljevala svoje delo.

9 PANG 1053, Komisija za raziskavo povojnih množičnih pobojev, pravno dvomljivih procesov in drugih 
nepravilnosti občine Vipava. Delo komisije je bilo vezano na mandat Občinskega sveta Občine Ajdo-
vščina, torej so njeno delovanje potrjevali po vsakokratnih občinskih volitvah. Zadnjič je delovala v 
obdobju 2002–2006, kajti po konstituiranju novega občinskega sveta jeseni 2006 ni bila več potrjena in 
je delo te komisije počasi zamrlo. 

10 Današnja Občina Vipava je bila ponovno ustanovljena leta 1994 po reformi lokalne samouprave. Izločila 
se je iz skupne Občine Ajdovščina. 

11 Anton Kacin (1901–1984), šolnik in kulturni delavec. Ožji sodelavec dr. Janka Kralja, v letih 1944 in 1945 
je poučeval v slovenski gimnaziji v Gorici. 

12 Matija Tratnik, Temna zarja na Primorskem (1940–1945), v: Koledar Svobodne Slovenije, Buenos Aires 
1951 (dalje Tratnik, Temna zarja na Primorskem), str. 142–151. Avtor v svojem delu poimensko navaja 
naslednje žrtve revolucionarnega nasilja na (Severnem) Primorskem: Darinko Černe z Vogrskega; Anton 
Rejec iz Šebrelj; Ivan Bric iz Dornberka; prof. Ciril Šinigoj iz Mirna; dr. Emil Petrič iz Ajdovščine; Alojzij 
Obid, župnik v Podsabotinu; Lado Piščanc in Ludvik Sluga, kaplana v Cerknem; Filip Bevk, Pavla Paa, 
Pavla Sedej, Anton Mlakar, Janez Ambrožič, Rudolf Bogataj, Karlina Zorzut, Angela Ržen, Katarina 
Mežek, Malka Purgar, Franc Rojc, Albert Kavčič, vsi iz Cerkna; Jožko Schiff iz Vrtojbe; Štefan Breščak 
iz Kanala; Izidor Ostan iz Bovca; Anica Černe iz Grgarja; Anton Pisk, duhovnik iz Kanala in Jože Šorli iz 
Gorice. 
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ska demokratična organizacija, ki je izdajala tednik Slovenski Primorec. Pisali so tudi o 
revolucionarnem nasilju, kot je na primer poročilo iz Števerjana v Brdih leta 1946: »Pretekli 
teden so tu odkrili grob Marije Čadež iz Kojskega, 26-letne mladenke, ki so jo Titovi komu-
nisti ubili aprila 1945, par dni pred koncem vojne, ker ni tulila v njihov rog. Bila je poštena 
mladenka in se za politiko ni brigala.«13

V tem časopisu je pod naslovom Primorskim mučencem tudi prvi zapis o žrtvah revolucije 
na Primorskem, gre za nekaj deset oseb s celotnega Primorskega. Na seznamu so sicer 
pomešane žrtve partizanov, večinoma pobitih med vojno, nekaj pa tudi po končani vojni. 
Na njem pa je tudi nekaj žrtev nemškega okupatorja in četnikov.14 Že med vojno je sicer 
o žrtvah revolucije pisalo časopisje, ki so ga urejali pretežno primorski domobranci oz. 
pripadniki Slovenskega narodnega varnostnega zbora.15 

Župnijski kroniki, pravzaprav gre za dnevnika, ki podrobno opisujeta krvavo medvojno 
dogajanje v Vipavski dolini, sta pisala vsaj dva duhovnika; Alojzij Novak v Črničah16 in dr. 
Rudolf Klinec v Velikih Žabljah.17 Oba sta konec aprila 1945 zapustila Vipavsko dolino in 
do smrti živela v Gorici. Kroniki sta bili objavljeni po njuni smrti. 

Na področju zapisovanja medvojnih krvavih dogodkov na Primorskem je morda še naj-
zanimivejši Statistični pregled, ki ga je pripravil Občinski ljudski odbor Tolmin. Glede na 
poimenovanje občinskega organa smemo sklepati, da je seznam nastal najverjetneje sre-
di 50. let preteklega stoletja. Gre za zvezek št. II, pravzaprav broširano knjigo, naključno 
najdeno pred nekaj leti med obnavljanjem hiše v Tolminu. Izvirnik danes hrani Ivan Božič 
iz Tolmina, nekdanji poslanec Državnega zbora Republike Slovenije. Kar se nanaša le na 
del nekdanje velike Občine Tolmin, ki je do reforme lokalne samouprave leta 1994 vklju-
čevala tudi danes samostojni občini Bovec in Kobarid, smemo upravičeno domnevati, da 
sta obstajala podobna statistična pregleda v dveh ločenih zvezkih tudi za bovško in ko-
bariško občino. Žal njuno nahajališče danes ni znano. Zdi se, da to ni bil prvi tak seznam, 
saj je na četrti strani, na koncu skupnega popisa žrtev, pomenljiv zapis: »Opomba: Gornji 
pregled je številčno precej višji od onega objavljenega v lanskem statističnem pregledu, 
ker takrat niso bili zajeti umrli pripadniki raznih sovražnih formacij in italijanske vojske ter 
justificirano od NOV.« Ampak to še ni vse. Poleg tiskanih črk na seznamu so tudi ročno s 
svinčnikom pripisane dodatne številke. Gre za število v rubriki »Umrli in padli« in v podru-
briki »justificirani od NOB«. Tudi tokrat so številke precej višje glede na natipkani seznam. 
Po uradnih popravljenih in dopolnjenih podatkih občinskih organov Občine Tolmin v me-
jah pred letom 1958 so med drugo svetovno vojno v tej občini umrli 903 ljudje, od tega jih 
je bilo 209 »justificirani/h/ od NOB«. 

Dodatna vrednost sledi v nadaljevanju, ko je po abecednem redu navedenih vseh sedem-
deset naselij, ki so večinoma v mejah današnje Občine Tolmin. Tu so štiri rubrike: ime in 

13 Slovenski Primorec, št. 27, 4. julija 1946, str. 3.
14 Slovenski Primorec, št. 44, 3. november 1948, naslovnica.
15 Goriški list (maj 1944–april 1945), Tolminski glas (julij 1944–april 1945), Mi gremo naprej (junij 1944–april 

1945), Idrijčan (februar 1944–april 1945), Vipavec (februar–april 1945), Glas izpod Krna (avgust 1944–
februar 1945), Goriški stražar (november 1944–februar 1945), Straža ob Jadranu (marec 1944–marec 
1945).

16 Alojzij Novak, Črniška kronika, uredil Boris Mlakar, Goriška Mohorjeva družba (dalje GMD), Gorica 1992. 
Dolgoletni črniški dekan Alojzij Novak (1881–1967), je kroniko pisal od prihoda v Črniče decembra 1914.

17 Rudolf Klinec, Dnevniški zapisi (1943–1945), ur. Peter Černic in Renato Podbersič, GMD, Gorica 2010.
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priimek umrlega, hišna številka njegovega prebivališča, letnica in kraj smrti ter vzrok smrti. 
Danes lahko žal le ugibamo, ali so podobni seznami obstajali tudi za druge občine v Slo-
veniji, kdo je sodeloval pri njihovem nastajanju in čemu so bili namenjeni.

Pravi preporod oziroma pravico javnosti je tovrstno raziskovanje dobilo ob demokratičnih 
reformah v Sloveniji leta 1990. Sicer so se že ob koncu 80. let prejšnjega stoletja pojavljali 
posamezni zapisi, tudi o primorskih žrtvah revolucije, v revijah Mladina, Tribuna, potem 
tudi v Družini in še kje. Počasi, čeprav zelo sramežljivo, so se začeli pojavljati tudi posa-
mezni zapisi v lokalnih zbornikih. Še starejše so bile tovrstne objave v italijanskem tisku, 
ki pa so večkrat izvirale tudi iz političnega in ideološkega vzgiba, pri čemer je prednjačil 
tržaški Il Piccolo. Slednji je večkrat objavil take in drugačne sezname umorjenih na Pri-
morskem oz. v tedanji Julijski krajini. Na strokovnem področju veliko pomeni izid petih 
knjig s skupnim naslovom »Padli, pogrešani in civilne žrtve iz občin dežele Furlanije Ju-
lijske krajine med drugo svetovno vojno«, ki jih je pripravil Furlanski inštitut za zgodovino 
osvobodilnega gibanja (Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione).18 

Po zamenjavi političnega sistema pa se je to problematiko začelo raziskovati in o njej pi-
sati tudi na Primorskem. Zdelo se je, da so dolgoletno zanikanje, pozabljenost in ignoran-
ca uradne stroke končno pozabljeni. Tema revolucionarnega nasilja in žalostne zgodbe 
posameznih žrtev so za krajši čas stopili v sprednje vrste, govorilo se je o spravi, začeli so 
nastajati taki in drugačni seznami pobitih med drugo svetovno vojno. Svoje so prispevali 
predvsem posamezniki, največkrat nezgodovinarji, ki so bili sorodstveno povezani z med 
vojno pobitimi.19

Veliko delo pri tovrstnem odstiranju preteklosti je opravila revija Zaveza, ki jo izdaja dru-
štvo Nova slovenska zaveza iz Ljubljane. Revija pa žal na Primorskem ni doživela širšega 
odziva. Še danes se nanjo pogosto lepi očitek, da je to »domobranski« izdelek, uvožen 
s Kranjskega, ki s Primorci nima »ničesar skupnega«. Tudi farnih spominskih plošč oz. 
spomenikov žrtvam komunistične revolucije, ki jih je vzpodbujala Nova slovenska zaveza, 
je na Primorskem bolj malo.20

Toda že v prvih številka revije Zaveza, ki sicer redno izhaja od poletja 1991 in je do danes 
izšlo že več kot osemdeset številk, se je pokazala tudi t. i. primorska prisotnost. Za to sta 
v glavnem skrbela danes žal že pokojna dr. Tine Velikonja (1929–2010) in duhovnik Jožko 
Kragelj (1919–2010) s svojimi publicističnimi zapisi o posameznih tragičnih življenjskih 
usodah. Prednjačil je Tine Velikonja, sin Narteta Velikonje, primorskega emigranta v Lju-
bljani, kulturnega delavca in povojne žrtve komunističnega sodnega umora. Zdi se, da je 
prav to ter tudi vključenost v domobranske enote in osebno doživeta kalvarija na Teharjah 

18 Caduti, dispersi e vittime civili dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia nella seconda guerra mon-
diale, Istituto Friulano per la storia del movimento di liberazione, Videm/Udine (dalje Caduti, dispersi). Za 
današnje slovensko ozemlje prideta najbolj v poštev III. zvezek (Provincia di Gorizia, 1990) in IV. zvezek 
(Provincia di Trieste, 1991).

19 Nekaj naslovov: Anton Kosovel, Zločin brez kazni, Slovenska matica, Ljubljana 2003; Tatjana Srebotnjak 
Rejec, Partija in tigrovci: medvojna in povojna usoda nekaterih vodilnih tigrovcev, Slovenska matica, 
Ljubljana 2006; Silvan Vidrih, Mladenič, pozabi, to je bila revolucija!, v: Zaveza, št. 54, Ljubljana 2004.

20 Spomeniki, ki negujejo spomin na žrtve revolucije na Primorskem: Log pri Vipavi, Črni Vrh nad Idrijo, 
Lajše pri Cerknem, Kanalski Lom, Col, Podkraj. Za Primorsko izjemen je napis šestnajstim žrtvam na 
pokopališču v Podkraju: »Po koncu vojne izdanim in pomorjenim slovenskim domobrancem in drugim 
medvojnim in povojnim žrtvam državljanske vojne na protikomunistični strani.«
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vplivalo na njegovo nizanje primorskih medvojnih zgodb.21 Duhovnik Kragelj, po rodu iz 
župnije Sv. Lucija (Most na Soči), sicer tudi publicist in kulturni delavec, je bil po vojni 
obsojen na smrt z ustrelitvijo, pozneje pomiloščen, in je več kot sedem let preživel v za-
porih Titove Jugoslavije. Svoje zgodbe o medvojni revoluciji na Primorskem je objavljal v 
glavnem v reviji Zaveza.22 Poleg tega je leta 2003 v samozaložbi izdal tudi knjižico Pobitim 
v spomin, ki govori o primorskih žrtvah komunističnega nasilja.23 Pri tovrstnem odstiranju 
primorske preteklosti izpostavljam še enega duhovnika, Antona Pusta, lazarista, ki je del 
svojega službenega časa preživel na Mirenskem Gradu in predvsem v samozaložbi obja-
vlja tudi primorske žalostne zgodbe.24

S Primorsko se ukvarja tudi novinar, zgodovinar in publicist Ivo Žajdela, ki svoje članke 
objavlja predvsem v časopisu Družina in reviji Demokracija. Prav on je zaslužen za pripra-
vo in dopolnjevanje spletne strani, kjer je veliko prispevkov in člankov, ki govorijo tudi o 
revolucionarnem nasilju na Primorskem. Spletno stran sicer vzdržuje Študijski center za 
narodno spravo iz Ljubljane.25

Izmed poklicnih zgodovinarjev je dr. Boris Mlakar, zaposlen pri Inštitutu za novejšo zgo-
dovino (INZ) v Ljubljani, sicer doma iz Cerknega, praktično ves svoj raziskovalni opus po-
svetil protipartizanski strani. Raziskavo komunistične revolucije na Primorskem je posebej 
zaznamoval z obravnavo poboja nedolžne petnajsterice zaradi dogodkov v Cerknem po-
zimi 1944, ki je državljansko vojno dokončno zaostril tudi na zahodu Slovenije.26 

Omeniti velja tudi mag. Tadejo Tominšek Čehulić, prav tako z INZ v Ljubljani, kjer se po-
sveča predvsem raziskovanju žrtev druge svetovne vojne na Slovenskem. Svoje posebno 
zanimanje za Primorsko je pokazala v magistrski nalogi z naslovom Struktura žrtev na 
Primorskem med drugo svetovno vojno, v kateri je obdelala tudi tukaj obravnavano temo 
pod naslovom Primorci in revolucija ter kolaboracija.

Izpostavimo še dve slovenski zgodovinarki, ki sta se ukvarjali s poboji ob in takoj po kon-
cu druge svetovne vojne na Primorskem oziroma s t. i. fojbami: dr. Nevenka Troha z INZ, 
ki je raziskovala predvsem razmere na Tržaškem, in Nataša Nemec iz Goriškega muzeja, 
ki je obdelovala predvsem Goriško. 

21 Nekaj naslovov: Človek za vse čase (Zaveza, št. 8, 1993); Anatomija nekega zločina (Zaveza, št. 16, 
1995); Grob v Črnem Vrhu (Zaveza, št. 28, 1998); Smrt kraljevega adjutanta (Zaveza, št. 29, 1998); Moja 
pot je za Mijo v Čedad (Zaveza, št. 30, 1998); Fojbe v Trnovskem gozdu (Zaveza, št. 33, 1999); Polja 
smrti v Gorenji Trebuši (Zaveza, št. 39, 2000); Pade Črni Vrh nad Idrijo (Zaveza, št. 40, 2001); Primorska 
in revolucija (Zaveza, št. 54, št. 3, 2004).

22 Nekaj naslovov: Umori na Vipavskem (Zaveza, št. 8, 1993); Ciril Lisjak iz Saksida pri Dornberku (Zaveza, 
št. 24, 1997); Umor na Kobariškem (Zaveza, št. 14, 1994); Enotnost slovenskega prostora v luči revolu-
cije – Goriška in Tolminska (Zaveza, št. 40, 2001).

23 Jožko Kragelj, Pobitim v spomin, samozaložba, Gorica 2003, ponatis 2005. 
24 Lajše, kraj trpljenja in molitve, Nova Gorica 2004, Vera Lestan: njene pesmi, njena doba, njena smrt, 

Miren pri Gorici 1996; S Kristusom na tabor in na Kalvarijo: Emil Kete, Ljubljana 2011. Poleg tega je 
sodeloval, kot pisec in urednik, tudi pri zborniku Palme mučeništva, Celje 1995.

25 Več na spletni strani http://www2.scnr.si/.
26 Boris Mlakar, Tragedija v Cerknem pozimi 1944, GMD, Gorica 2000. Dne 27. januarja 1944 je nemška 

enota napadla partijsko šolo v Cerknem. Padlo je 47 partizanov, med njimi veliko tečajnikov. Pokrajinski 
komite KPS je krivce našel med skupino domačinov, ki jih je partizanska stran že jeseni označila za 
»belo gardo«. Vosovci so prijeli petnajst ljudi in jih 3. februarja 1944 postrelili, med njimi kaplana Piščan-
ca in Slugo. Eni žrtvi, Josipu Bavconu, je ranjenemu uspelo pobegniti.
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Časopis Slovenski Primorec iz Gorice je 3. novembra 1948 objavil enega prvih seznamov 
žrtev revolucije na Primorskem.
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V zamejstvu je revolucionarno nasilje na Primorskem raziskoval časnikar in publicist Ivo 
Jevnikar. Posebej je dragocen njegov prispevek k poznavanju usode t. i. primorskih pa-
dalcev, slovenskih vojakov v zavezniških uniformah, ki so izginili v krempljih ideološkega 
boja, večina po končani vojni. Članke v zvezi s to tematiko je objavljal predvsem v tržaški 
reviji Mladika. 

Seveda ta kratek pregled še zdaleč ni popoln. Čaka na dopolnitev, kot nanjo čakajo tudi 
zgodbe posameznikov, žrtev revolucije na Primorskem. Priložnosti vidim tudi v pristopu 
mlajše generacije, predvsem študentov, kajti možnosti študija zgodovine, tudi na Primor-
skem, je več kot včasih. 

Skupni spomenik vsem žrtvam druge svetovne vojne na Colu.
(Foto: Ivo Žajdela)



Goriška in Vipavska

17

VSEBINSKA RAZDELITEV

V uvodu študije je predstavljen položaj na Primorskem med obema vojnama in po italijan-
skem napadu na Jugoslavijo aprila 1941. Na kratko so predstavljeni italijanska zasedba 
Primorske po koncu prve svetovne vojne, fašistično nasilje nad primorskimi Slovenci, za-
četki protifašističnega upora na Primorskem in politična organiziranost domačega prebi-
valstva, pojav partizanskega gibanja na Primorskem, nemška okupacija septembra 1943 
ter delovanje partizanskih enot in komunistične partije v obdobju 1941–1945. V ta časovni 
pregled je vključen tudi osnovni oris organizacije in delovanja enot, ki so izvajale revoluci-
onarno nasilje, osrednja tema pa je prikaz posamičnih primerov revolucionarnega nasilja 
na širšem območju Goriške (na ožjem Goriškem, v Vipavski dolini in v Brdih).
 
Skušal sem raziskati in odgovoriti na vprašanja, v kakšni obliki se je kazalo partizansko 
oz. revolucionarno nasilje nad prebivalstvom, v kolikšni meri je bilo partizansko oz. revo-
lucionarno nasilje usmerjeno proti resničnim sodelavcem okupatorja in v kolikšni meri le 
proti ideološkim nasprotnikom komunistične partije (KP) oz. Osvobodilne fronte (OF), na 
koncu publikacije pa so podrobneje predstavljeni posamezni primeri revolucionarnega 
nasilja, pobiti duhovniki in bogoslovci na celotnem Primorskem, mikroraziskava na ob-
močju vasi Vrtojba pri Gorici, poimenski seznam žrtev partizanskega nasilja na severnem 
Primorskem in podroben seznam žrtev za območje današnje Občine Vipava. 


