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UVOD 

Pred nami je obsezno gradivo o pomnikih NOB in ljudske revolucije ter kratek pregled zgodovihskih do
gajanj v stari Jugoslaviji in med NOB na obmocju obcine Ljubljana-Siska. 
Dobili smo celovit pregled vseh pomnikov in tako tudi lahko ocenimo upravicenost postavitve le teh. Po
stavljanje pomnikov v prvem povojnem obdobju je bilo precej nenacrtno in vcasih zgodovinsko premalo 
preverjeno. Tako sta nekaterim dogodkom, oziroma padlim in ubitim udelezencem NOB posvecena 
dva ali celo vec pomnikov. $e vedno pa so dogajanja, ki bi zasluzila zaznamovanje, pa se vedno nimajo 
pomnika. Sem bi predvsem stela gostilno Primorje v Spodnji Siski, kjer je bit feta 1920 sedez krajevne 
organizacije Komunisticne stranke Jugoslavije, pre} in kasneje pa tudi zbiralisce delavcev. Ta objekt ial 
nima vec pomembnejsih zivih pricevalcev, mlajsi pa pogosto mislimo, da se je zgodovina zacela tedaj, 
ko smo se mi vkljucili v revolucionarno dejavnost. 
Posebno tezavno je bilo napisati kratek pregled dogajanj za cas NOB, kajti danasnja obcina Siska je 
med zadnjo vojno spadala pod dva okupatorja in v vec razlicnih organizacijskih enot NOB. Pod italijan
sko okupacijo je bit rajon $iska (nekaj casa skupaj z Bezigradom), ki je bit sestavni def mestne organiza
cije Ljubljana. Sprva je segal do nemsko-italijanske razmejitvene crte. Z ograditvijo mesta Ljubljane z 
zico, je med zico in nemsko-italijansko mejo nastal rajon Dravlje kot def zunanjega ljubljanskega okroz
ja. Obmocje pod nemsko okupacijo je do jeseni 1942 spadalo pod okrozje Kranj, desna stran Save pod 
rajon $kofja Loka, leva pa pod rajon Kranj. Tedaj je bilo ustanovljeno okrozje Skofja Loka in na desni 
strani Save je nastal rajon Medvode, na levi pa Smlednik. Od aprila 1944 sta se ti dve enoti imenovali 
okra}. Oktobra 1944 sta se prikljucila okraju $kofja Loka. 
Ceprav so septembra 1943 tudi Ljubljana zasedli Nemci, je se vedno ostala nemsko-italijanska razmeji
tvena crta, kot tudi zica okoli mesta Ljubljane. 
Predstavitev pomnikov in kratek pregled zgodovinskih dogajanj nakazuje najvaznejse dogodke in nam 
predstavi najpomembnejse revolucionarje, borce in aktiviste, ki so tu delovali. Ponosni smo, da smo 
lahko napisali, da so nasi najvecji revolucionarji, tovarisi Josip Broz- Tito, Edvard Kardelj in Boris Kidric 
ustvarjalno sodelovali pri vaznih dogodkih, ki so bili na obmocju nase obCine. 
Zal pa smo mnoga dogajanja, tako svetla kot temna, lahko samo beino omenili. Toda, ce se iz gradiva 
lahko vsaj zasluti teiak, a velicasten boj in pomen Ljubljane v NOB -rajon Siska je bit njen sestavni def 
- in vso krutost boja v delu, ki spada h Gorenjski, smo namen dosegli. 
Pomnikom bodo sledile zgodovinske obdelave, ki bodo podrobno prikazale poedina obdobja, obmocja 
in dogajanja. 
Gradivo iz pricujocih pomnikov bo sluzilo druzbenopoliticnim organizacijam in drustvom, vzgojnovar
stvenim organizacijam in Salam, organizatorjem pros/av, pohodov, ekskurzij, izletov itd. kot tudi posa
meznikom, pa bodisi, da bodo podatke o dolocenem pomniku prebrali pred ali po obisku. Delovnim ko
lektivom, ki nosijo ime po znanih revolucionarjih , borcih in aktivistih ali pojmih iz NOB, bo gradivo sluzilo 
za seznanjanje delavcev, ki vstopajo v njihov kolektiv in poslovnim partnerjem z imenom organizacije. 
Prepricana sem, da bodo pricujoci pomniki zanimivi in korismi za vse obcane in vse prebivalce Ljublja
ne, ki Jim je to obmocje pogost cilj izletov in druge rekreacije . 
Predvsem pa bodo ti pomniki sluZili mlajsim rodovom, ki dogajanj in ljudi, na katere nas spominjajo, niso 
sami dozivljali ali jih poznali. 
Za predvojne revolucionarje, borce in aktiviste NOB je to delo potrditev njihovega de/a in pravilne opre
delitve v najtezjih casih nase zgodovine, osvezili pa Jim bodo tudi spomin na soborce in dogajanja v 
nasem tezkem, a edinstvenem narodnoosvobodilnem boju in ljudski revoluciji. 

lvka Kriznar 



ORIS NARODNOOSVOBODILNEGA BOJA 
NA OBMOCJU OBCINE LJUBLJANA-SISKA 

Obcina Ljubljana-Siska je nastala v sedanjem obsegu leta 1963, ko se ji je prikljucila dotedanja obcina 
Medvode. Ze I eta 1961 pa se ji je pridruzila takrat ukinjena obcina Ljubljanc.1-Sentvid . Pred zadnjo vojno je 
bilo njeno ozemlje v okrajih Kamnik, Kranj, Ljubljana-okolica in Skofja Loka ter deloma mestni obcini 
Ljubljana. V okraju Kamnik je bila obcina Vodice, v okraju Kranj obcina Smlednik, razen Trboj in Zerjavke, 
v okraju Ljubljana-okolica obcine Medvode, Smartno pod Smarno goro in Sentvid , v okraju Skofja Loka 
pa sta bili naselji Doi in Sora, ki sta takrat spadali v obcino Zminec. V obmocju mesta Ljubljane so bile 
Siska, Dravlje, Kamna gorica, Koseze in Zapuze.1 

Obmocje danasnje obcine Ljubljana-Siska je bilo v predvojnem obdobju po socialni strukturi mocno raz
novrstno. Obmocje izven Siske je bilo v pretezni meri poseljeno s kmeti, polkmeti in posameznimi obrtni
ki. lndustrija se je omejevala na posamezne kraje: tekstilna tovarna Stora na Trati , Tekstilna tovarna v 
Medvodah, tekstilna tovarna Hribernik-Beer v Vizmarjah , obrat tekstilne tovarne Stora v Zgornjih Ga
meljnah , tovarna Seta v Tacnu, tovarna tanina v Goricanah, tovarni celuloze in papirnici v Goricanah in 
Medvodah ter Tovarna firnefa, barv in lakov v Medvodah. 
Siska v ozjem pomenu je bila razdeljena v primestni in predmestni del. v prvem so ziveli predvsem urad
niki in delavci , vecinoma :Zeleznicarji , medtem ko so se prebivalci predmestnega dela (Zgornja Siska) 
sprva vecinoma ukvarjali s kmetijstvom. Kljub temu paje bilo obcutiti blizino mesta in prisotnost mescan
ske miselnosti. Od druge polovice dvajsetih let se je stevilo prebivalcev zaradi priseljevanja s podezelja 
mocno povecalo. V predmestni del so se priceli naseljevati obrtniki in mali trgovci , med njimi pa so se 
ostajale posamezne kmetije , katerih stevilo se je proti obrobju (Dravljam) vecalo. 
Na obmocju Zgornje in Spodnje Siske so pred vojno delovale tovarne in podjetja: pivovarna Union, Uni
tas , Elektricna cestna :Zeleznica (ECZ) , :Zelezniska kurilnica, mostovne in signalne delavnice, Malina, Ki
sarna, Avtokaroserija Rojina in druge.2 

Nekaj znacilnosti razvoja naprednega gibanja na obmocju obcine Ljubljana-Siska v letih pred pri
cetkom druge svetovne vojne 

Na obmocjih , kjer je bilo prebivalstvo kmecko, je imela v obdobju med obema vojnama precejsen vpliv 
klerikalna Slovenska ljudska stranka, liberalci , posebej pa se socialdemokrati , so bili v manjsini. Kljub 
taksnim razmeram pa ljudje niso bili nedovzetni za nove politicne in druzbene vplive. Z vecanjem stevila 
delavcev se je veeala tudi njihova aktivnost, sprva na kulturnem in prosvetnem, nato pa tudi na politicnem 
podrocju . Delavska kulturno-prosvetna drustva Vzajemnost, ustanovljena 29. marca 1936 (nasledila so 
leta 1935 razpuscena delavska kulturno-prosvetna drustva Svobod (podruznica te Svobode je bila tudi v 
Siski), so imela velik pomen za mnozicno organiziranje in prosvetljevanje delavcev ter za prebujanje nji
hove revolucionarne zavesti. 
Pobudnik za organiziranje teh drustev je bila predvsem Komunisticna partija. Na obmocju Dravelj se je 
iniciativni odbor sestal jeseni 1938, ustanovni sestanek draveljske Vzajemnosti pa je bil 2. februarja 
1939. I eta. Med ustanovitelji so bili Toncek Zerjal, Peter Lakner, Pavle Zibelnik, Martin Kokalj, Miha Bab
nik, Ervin Dolgan, Jo:Ze in lvanka Sluga, Ivan in Pepca Matoh, Stefan in Mara Slosar, Franc Brdajs in 
drugi.3 
V Spodnji Siski je Vzajemnost delovala od ser:;tembra 1939, ceprav je bila uradno odobrena in njena pra
vila potrjena sele 1. februarja 1940. Tudi tuknj je bil steber drustva Toncek Zerjal, ob njem pa so delovali 
se Zvonko Runko, Pavla, Vida in Dana Kastrin , Rudi Honn, Janez Karcielj, Taneka Lavric, Mirko Zlatnar, 
Marija Drakslar in drugi. Zaradi sporov in nasprotovanj oportunisticni politiki vodstva Zveze Vzajemnosti 
je bila podruznica Vzajemnosti v Siski leta 1940 razpuscena. 4 

Drustva Vzajemnosti so prirejala razne igre, recitacije, organizirala pevske zbore, tamburaske orkestre, 
knji:Znice in pripravljala skupinske izlete. Pod videzom nepoliticne kulturne in izobra:Zevalne organizacije 
pa so skrivala svojo napredno politicno opredelitev. Drustva Vzajemnosti so bila pod popolnim vplivom 
KP . Vanje so se vkljucevali ne le delavci , pac pa tudi obrtniki , usluzbenci in studentje. Najvecji uspeh 
drustev je bil v tern , da so v svoje delo pritegnila stevilno mladino, ki se je kasneje vsa vkljucila v NOB. 
V tridesetih letih , predvsem v njihovi drugi polovici, se je v Siski povecalo tudi stevilo komunistov , ki so utr-

5 jevali in sirili partijsko organizacijo ter pridobivali nove clane in simpatizerje, predvsem iz vrst delavcev. 



Partijska organizacija v Siski in Dravljah je imela svoje celice tako na terenu , kakor tudi v podjetjih. V pivo
varni Union je bi la partijska celica ustanovljena :Ze !eta 1923.s (st. 12)0 Leta 1932 je zacela delovati teren
ska celica v Spodnji Siski . Leta 1933 so clane te celice zaradi »provale« pozaprli , vendar so po vrnitvi iz 
zapora delovali dalje.6 Leta 1933 je bila ustanovljena partijska celica v signalnih delavnicah7 (st. 7) , ka
sneje pa se partijski celici v mostovnih delavnicah (st. 40) in v zelezniski kurilnici.Sredi tridesetih let , naj
verjetneje !eta 1935, je bila ustanovljena partijska celica v podjetju Unitas (st. 43), v istem casu pa je bila 
ustanovljena tudi partijska celica mizarjev v mizarstvu Perko, ki je delovala do leta 1939. Konec !eta 1936 
je zacela delovati partijska celica v ECZ (st. 27) , ki je v istem letu tudi uspesno vodila stavko delavcev po
djetja za izboljsanje delovnih pogojev. Celica v Avtokaroseriji Rojina na Vodnikovi cesti je bila ustanov
ljena !eta 1939, po prihodu Franca Kolmana iz celice mizarjev pri Perku . lstega !eta, po prihodu Jo:Zeta 
Sluge iz celice mizarjev, je bila ustanovljena se partijska celica v Dravljah .8 

Na delo partijskih organizacij v Siski in Dravljah so bile tesno vezane tudi skojevske grupe, ki so jih se
stavljali studentje, dijaki in delavska ter vajeniska mladina. 
Tudi vecina sisenskih Sokolov, ki so se zbirali v Sokolskem domu (danes Dom narodnega heroja Ljuba 
Sercerja) , je bilo napredno usmerjenih. Vpliv KP in stevilo komunistov , clanov sokolskega drustva, pa se 
je mocno povecalo v letih tik pred pricetkom vojne. Mlajso generacijo sisenskih Sokolov so predstavljali 
predvsem Zvonko Runko, Mirko Zlatnar, Darko Marusic, Barut Skoporc, Bo:Zo Groselj, Franc Stadler, 
Julij in Majda Gliha. Vsi ti so se !eta 1941 tudi v celoti vkljucili v narodnoosvobodilni boj, prav tako pa tudi 
posamezniki iz starejse generacije (Marjan Kremfar, Stane Kremfar, Rudi Berdajs, Joze Gabrovsek, 
Leopold Dolinsek in drugi).9 
Vajenci so bili organizirani v okviru delavske mladine za mesto Ljubljana. Predsednik odbora in glavni or
ganizator delavske in vajeniske mladine je bil Ervin Dolgan , komunist in clan PK SKOJ za Slovenijo. 
Odbor je bil povezan z vajenskimi salami, na katerih so skoraj povsod izdajali zepne casopise. Mladinci iz 
Zgornje Siske in Dravelj so leta 1940 izdajali casopis »Iskra" , ki so ga tiskali v Sokolskem domu v Zgornji 
Siski. List je izhajal vsak teden, urejala sta ga Edo Brajnik in Ervin Dolgan. 10 Vajenci so se borili proti delu 
preko rednih ur, za izboljsanje delovnih in zivljenjskih pogojev, proti izkoriscanju mojstrov, za vkljucitev v 
sindikat (1939-1940), za ureditev platila solnin in podobno. 
Siroka aktivnost komunistov in njihovih simpatizerjev je tudi omogocila, da je v Zapufah pri Pavlu Zibel
niku I eta 1934 delovala ciklostilna tehnika, v kateri so tiskali glasilo PK KPJ za Slovenijo, Rdeci prapor. lz 
Zapuz se je tehnika nato preselila k Hinku Smrekarju v Brejcevo ulico v Sisko. (st. 24) lstega leta je ciklo
stilna tehnika delovala tudi pri Marici Ogrin na Celovski cesti. 
Organizacijska in akcijska krepitev celic Komunisticne partije Slovenije in sirjenje vpliva KP je prislo do 
izraza tudi pri skupnih akcijah, kot npr. leta 1939 akcija za ustanovitev Drustva prijateljev Sovjetske 
zveze, ko je bilo na obmocju Siske in Dravelj zbranih preko 2.900 podpisov 11 ali pri akciji Rdece pomoci 
(od zacetka leta 1936 Ljudska pomoc) , v kateri so zbirali sredstva, namenjena ilegalcem in druzinam za
prtih ter preganjanih revolucionarjev. 
Tudi na obmocju izven Siske so posamezniki , clani KPJ , kljub rezimskemu preganjanju komunistov in 
njihovih simpatizerjev, okoli sebe zbirali delavstvo pa tudi kmete, jih organizirali v legalne nepoliticne or
ganizacije ter drustva, ki pa so bila pod vplivom partije, ter tako sirila revolucionarni duh med najsirse 
mnozice. . 
Tako je :Zeleznicar Tine Rofanc leta 1932 ustanovil v Pirnicah kulturno-prosvetno delavsko drustvo 
Aljaz s pribli:Zno stiridesetimi clani . V njegovem okviru sta delovala knjiznica in dramski kro:Zek. lstega 
leta je v Gameljnah zacelo delovati po stevilu clanov dokaj mocno Drustvo kmeckih fantov in deklet. V 
Smartnem pod Smarno goro je uciteljica in komunistka Poldka Kos skupaj z uciteljico lvo Pirjevec leta 
1934 v okviru Zveze delovnih :Zena in deklet, organizirala :Zenski kro:Zek. 12 Njeno delo sta nadaljevala 
kljucavnicar Alojz Kebe in cevljar Ivan Novak, ki sta v zimi 1936/37 organizirala v Tacnu esperantski klub. 
Vanj se je vpisalo okrog trideset mladih iz Pirnie, Vikrc , Gamelj in Tacna. Ucne ure esperanta so vsakic 
zakljucili s pogovori o politicnih vprasanjih ter s prebiranjem napredne marksisticne literature. 13 

Gospodarski polofaj v svetu , velika gospodarska kriza in njene posledice sredi tridesetih letter zaostrene 
politicne razmere , so pognale slovensko delavstvo v boj za svoje razredne pravice. Ena teh oblik boja so 
bile tudi stavke. Leta 1936 je bila velika stavka tekstilnih delavcev, v kateri so sodelovali tudi tekstilci iz to
varne Hribernik-Beer in obrata Stora v Zgornjih Gameljnah (st. 69). Opogumljeni z njihovim primerom . 
so se v stavko podali tudi mizarski pomocniki v Sentvidu nad Ljubljana. Julija 1937 so po 27-dnevni stav-

0 Stevilka pomnika v tej publikaciji , pri katerem je dogodek opisan podrobneje. 6 



ki , ki so jo vodili levo usmerjeni socialdemokrati iz Ljubljane , dosegli delno zboljsanje delovnih razmer.14 

Revolucionaren nastop delavstva je ustvaril pogoje za sirjenje in utrjevanje partijske organizacije. Tako 
so bili z revolucionarnim gibanjem sentviskih mizarjev ustvarjeni pogoji za organiziranje partijske cel ice v 
Sentvidu. CK KPS je v Sentvid jeseni 1937 poslal komunista Jozeta in Rezko Kogoj , ki sta skupaj s komu
nistom Stanetom Mrharjem v Sentvidu organizirala partijsko celico. Spomladi I eta 1938 je bilo v Sentvidu 
ustanovljeno tudi delavsko ku!turno drustvo Vzajemnost. ki je bilo pod vplivom partije . V sentvisko par
tijsko celico sta se vkljucila tudi Alojz Kebe in Ivan Novak. Zaradi nesoglasja obeh Kogojevih s parti jskim 
vodstvom je CK KPS jeseni 1939 to celico razpustil. Kebe in Novak sta se nato vkljucila v delo rajonskega 
komiteja na Jezici , ki je bil ustanovljen leta 1938 ter je poleg Crnuc in Jezice zajemal se obmocje Sentvi
da.1s 

Ko je dejavnost tacenskega esperantskega kluba postala preozka, sta Kebe in Novak maja 1939 na po
budo partije ustanovila v Tacnu delavsko kulturno-prosvetno drustvo Vzajemnost. Vanj so se vkljucili 
clani esperantskega kluba in delavska mladina iz pirniskega prosvetnega drustva Aljaz 16, docim se je 
kmecka mladina iz tega drustva v zacetku leta 1940 organizirala v klerikalno prosvetno-kulturno drus
tvo.17 
Posamezni k9munisti so z vkljucevanjem v Drustva kmeckih fantov in deklet v Skarucni ter v Pirnicah , v 
pevski drustvi Zarja in Smarna gora v Tacnu , v gasilsko drustvo v Tacnu , v sokolsko drustvo v Sentvidu in 
drugam, sirili vplive KP in ji s tern omogocili legalni nacin delovanja. Vpliv partije se je vedno bolj siril. 
Poleg komunistov pa so si v teh organizacijah in drustvih pridobivali vplivtudi skojevci, predvsem clani ta
censke skojevske grupe. 
Partijske celice pa so se razmahnile na obmocju nekdanjih obcin Smartno pod Smarno goro in Sentvid 
med leti 1938 in 1941 . Leta 1939 je bila ustanovljena partijska celica v Tacnu . Njeni clani so junija 1939 
sodelovali pri tehnicnih pripravah in zavarovanju drzavnega posvetovanja vodilnega kadra KPJ , ki je bilo 
v Tacnu (st.72) , leto kasneje , avgusta 1940, pa so podobno nalogo opravili tudi na zborovanju Zveze de
lovnega ljudstva Ljubljane na Dobravi za Smarno goro. 18 (st. 143) 
Oktobra 1940, je bil ustanovljen samostojen partijski ·rajon za obmocje Tacen-Sentvid-Medvode, kate
rega sekretar je postal Ivan Novak. V zacetku I eta 1941 je bi la iz clanov tacenske partijske eel ice ustanov
ljena celica, ki je bila zadol:Zena za delo med delavci v tovarni Hribernik-Beer, v tovarni Seta in na ob
mocju Sentvida. lstocasno je bila ustanovljena partijska celica v Zgornjih Gameljnah , tej pa je sledila se 
partiJska celica v Pirnicah .19 
lstocasno kot partijska organizacija pa se je razvijala in sirila med mladino na obmocju Smartna in okol ice 
tudi skojevska organizacija. Mladi so sodelovali pri vseh akcijah , za katere je bila idejni pobudnik partija 
-trosili so letake, izvajali napisne akcije, sodelovali pri praznovanju delavskega praznika, v protidraginj
skih akcijah ter pri vseh drugih akcijah na sirsem obmocju Ljubljane in v Ljubljani sami. 
Komunisti so svoje delo usmerjali med sirse mnozice. Tako so septembra 1940 dvakrat organizirali pred 
obcino v Smartnem protidraginjske demonstracije, v katerih je sodelovalo okrog 250 ljudi, mesec za tern 
pa je okrog sto demonstrantov demonstriralo tudi pred zgradbG-Ol::>Gine v Sentvidu . V istem letu je bila or
ganizirana tudi Ljudska pomoc, z velikim odmevom pa je bila izpeljana tudi akcija zbiranja podpisov za 
ustanovitev Drustva prijateljev Sovjetske zveze. 20 

Od februarja do oktobra oziroma do zacetka novembra 1940 je pri Albinu Novaku v Tacnu delovala prva 
samostojna partijska graficna tiskarna. Pobudo zanjo je dal Franc Leskosek, ki je v njej tudi prvi tiskal , 
pomagali pa so muse Edvard Kardelj, Tone Tomsic , Boris Kraigher in drugi. Med drugim so tu natisnili 
tudi gradivo za tretjo pokrajinsko partijsko konferenco. 21 

Januarja 1941 so rezimske oblasti pod pretvezo oro:Znih vaj v lvanjici pri Uziski Po:Zegi vpoklicale v vojsko 
vecino partijskih funkcionarjev. Stern so jim skusali onemogociti organiziranje ljudskih mnozic v boj proti 
paktiranju jugoslovanske vlade z nacisti . 

Tudi na obmocju Smlednika, Valburge, Hras in sosednjih vasi so bili kljub prete:Zno kmeckemu prebival
stvu ter velikemu vplivu duhovscine, posamezniki napredno usmerjeni. V Valburgi je delovalo delavsko 
kulturno-prosvetno drustvo Svoboda (do leta 1935) , ki je v svojih vrstah zadrzevalo vascane iz Valburge 
in Smlednika. Prebivalci Smlednika so se vkljucevali tudi v Drustvo kmeckih fantov in deklet, ki je delovalo 
v Zapogah. V vasi sami pa je delovalo le klerikalno telovadno drustvo Orel. 22 

V Vodicah in njeni okolici je bi la vecina prebivalstva pod vplivom duhovscine ali pa je bila politicno neo
predeljena. V vasi sta delovala prosvetno in telovadno drustvo Orel, ki so ju vodili duhovniki. V drustvi so 
bili vkljuceni fantje in dekleta iz Vodic in Bukovice. Kasneje je v Vodicah delovalo tudi telovadno drustvo 

7 Sokol .23 



V Medvodah so partijsko celico ustanovili povratniki iz ruskega vojnega ujetnistva v prvi polovici dvajsetih 
let. Sprva so bili v njej trije clani, nato pa se je njihovo stevilo povecalo na pet. Organizacija, ki sta jo vodila 
krojac Franc Sesek in :Zeleznicar Franc Babnik, je delovala le nekaj let. Po njenem prenehanju so komu
nisti s tega obmocja delovali v celicah tovarn, kjer so bili zaposleni , predvsem pa v partijski organizaciji 
:Zeleznicarjev (Tine Rofanc, Dominik Carman) . 2 4 V Medvodah je delovalo tudi telovadno drustvo Sokol, v 
katerega so se vkljucevali mladi telovadci iz Medvod in iz sosednjih vasi, npr. Pirnie. 
Taksen je bil polofaj tudi spomladi 1941 . leta, ki so fasisticni osvajalci napadli ter razkosali slovensko 
ozemlje in so se vse napredne sile pod vodstvom partije zdruzile v enotno fronto terse postavile v bran 
proti okupatorjem. 

Hisa Albina Nov aka v Tacnu pod Smarno goro, v kateri je bila od februarja do novembra 1940 ilegalna tiskarna centralnega komiteja KPS 

Oris razvoja NOB na obmocju danasnje obcine Ljubljana-Siska 

Po fasisticnem napadu in razsulu jugoslovanske vojske aprila 1941 , so italijanski vojaki sredi aprila za
sedli tudi obmocje severno od Ljubljane in levi breg Save. Stern sta takratni obcini Medvode in Smartno 
pod Smarno goro prisli pod italijansko okupacijsko oblast. Stab italijanske vojske za ljubljansko okolico je 
bil v Sentvidu pri Ljubljani , v prostorih skofovih zavodov sv. Stanislava. 
Po 24. aprilu se je morala italijanska vojska umakniti nemskim okupacijskim oblastem preko Save na njen 
desni breg. Konec aprila pa so se morali ltalijani umakniti Nemcem tudi iz tedanje obcine Sentvid. V sko
fovih zavodih se je zacasno naselil stab gestapa za obmocje Sentvida in okolice, del stavbe pa so zaceli 
preurejati v preselitveno taborisce za slovenske izganance z Gorenjske in iz Meziske doline ter v zapore. 
(st. 59) 
Dokoncno je bila meja med italijanskim in nemskim zasebnim obmocjem urejena sele konec aprila. Pote
kala je cez Trato, Tosko celo, Katarino (danes Topol) , Polhograjsko Grmado in dalje proti severozahodu. 
Tako Nemci kakor ltalijani so ob meji postavili obmejne postojanke s strafarji in policijo ter carinske kon
trolne postaje. Takratno obcino Medvode so Nemci prikljucili okraju Kranj, obcino Smartno pod Smarno 
goro pa najprej okraju Kamnik, konec junija 1941 pa so tudi njo prikljucili okraju Kranj. 
V obcini Sentvid je bil za zupana postavljen predvojni sentviski :Zupan in klerikalec F. Erjavec, kasnejsi or
ganizator bele garde v Sentvidu. Tudi v Medvodah je ostal predvojni :Zupan Franc Kokalj . Predvojnih ob
cinskih usluzbencev okupatorji niso menjali, pac pa so jih pomnozili s starojugoslovanskimi orozniki in 8 



ucitelji , ki so jih izselili z Gorenjske. Reorganizacijo so izvedli na orozniskih postajah, kjer so nemski fan
darji zamenjali starojugoslovanske oroznike, nekatere od teh pa so zaposlili kot vodice in tolmace. Naj
mocnejsa je bila oro.lniska postaja v Sentvidu, nova postajo pa so postavili v Smartnem pod Smarno 
goro.2s 

Oris razvoja NOB v rajonu Siska 

Ze v prvih dneh okupacije so Ljubljancani priceli s pripravami na vstajo proti okupatorjem. Zaradi lazjega 
ilegalnega delovanja je bilo mesto razdeljeno na rajone. 
Rajan Siska, ustanovljen maja 1941 , je zdru.leval obmocje od zelezniske ambulante na Celovski cesti do 
Trate, to je do takratne nemsko-italijanske razmejitvene Crte. Rajan je bil del ljubljanskega okrozja in je 
sprva obsegal sti ri kvarte: I. kvart (danasnja KS Milan Majcen), 11. kvart (danasnja KS Hinko Smrekar in 
del KS Na Jami), Ill. kvart (Zgornja Siska s Kosezami) ter IV. kvart (Dravlje). V februarju 1942 je italijanski 
okupator obdal Ljubljana z zicno ograjo ins tern oddvojil IV. kvart. Dravlje so tako postale samostojen 
rajon v okviru zunanjega ljubljanskega okrozja. Jeseni 1943. leta so bile Dravlje prikljucene rajonu Do
brova, kjer so ostale do jeseni 1944, ko je prislo do novega preosnovanja okrajev (nekdanjih rajonov) in 
okrozij. 
Po kapitulaciji ltalije 8. septembra 1943 je bil I. kvart razdeljen v dva samostojna kvarta, imenovana kvart 
I. a in kvart I. b, tako da so raj on Siska ponovno sestavljali stirje kvarti . V njih je bilo enajst terenskih in se
stintrideset ulicnih odborov OF.2s 
Razgibana revolucionarna dejavnost v predvojnem obdobju je omogocila, da je bil .le maja 1941 usta
novljen RK KPS za rajon Siska, ki pa je do 22. junija 1941 vkljuceval tudi Bezigrad (RK KPS Siska-Bezi
grad oziroma RK KPS za severni del Ljubljane). Ciani prvega komiteja so bili sami predvojni komunisti: 
Viktor Avbelj, Rudi Ganzitti , Marija Drakslar in Ciril Ker.Zic, sekretar komiteja pa je bil Jo.le Sluga-Lenart 
(do februarja 1942) . Clanstvo v rajonskem komiteju ni bilo stalno, pac pa se je zaradi aretacij, odhodov v 
partizane in na druge dol.lnosti menjalo. Oktobra 1942 se je RK KPS ponovno zdruzil z RK KPS Bezigrad , 
sekretar tega komiteja je bil Peter Bratkovic-Zvone. Rajona sta bila preko komiteja povezana do marca 
1 943 , ko je sisenski komite ponovno postal samostojen , sekretar takratnega sisenskega komiteja je bil od 
aprila 1943 dalje Mirko Bezjak-Vlado-Polde. 27 

Od leta 1941 so delovale v rajonu naslednje partijske celice: v vseh stirih kvartih (IV. kvart do februarja 
1942) so delovale po dve terenski celici, partijske celice pa so bile tudi v pivovarni Union, v ECZ, Avtoka
roserij i Rojina, Unitasu , signalnih in mostovnih delavnicah, .lelezniski kurilnici , kasneje pasta bili usta
novljeni se partijska celica v okviru rajonskega odbora Slovenske narodne pomoci (SNP) in cel ica v ok
viru rajonskega odbora Slovenske protifasisticne zenske zveze (SPZZ). 
RK KPS Siska je deloval samostojno do poletja 1944, ko je sprico mnozicnih aretacij v organizacijskem 
smislu prenehal obstojati. Odslej je delo potekalo preko aktivov in grup, ki so bili vezani direktno na okroz
je. 2s 
V zacetku junija 1941 je bil ustanovljen tudi RO OF Siska, njegov sekretar je bil Joze Sluga-Lenart, clani 
pa Marija Drakslar, inz. Stane Jesih, dr. Andrej Kopac in Franc Stefancic. 29 Tudi sestava RO OF se je 
skozi obdobja spreminjala. Od poletja do jeseni 1941 so bili organizirani ze tudi vsi stirje kvartni odbori 
OF, do zacetka leta 1942 pa je bilo oblikovanih enajst terenskih odborov, ki so povezovali ulicne odbore. 
Mocni odbori OF (kasneje odbori Delavske enotnosti) so bili tudi v sisenskih podjetjih in tovarnah. Taksna 
organizacija je bila v pivovarni Union, stela je preko sto clanov, odbori pa so bili se v ECZ; Unitasu, Malini, 
Avtokaroseriji Rojina, mizarstvu Perko pa tudi v tovarni Stora in drugod. 
V letu 1942 je zaradi okupatorjevega nasilja -aretacij, racij, zicne meje - organizacija OF teze delovala 
in je njena aktivnost nekoliko padla, v letu 1943 pa je znova dozivela izredno mnozicnost. RO OF je delo
val do maja 1944, ko je bil zaradi pogostih aretacij prisiljen spremeniti organizacijsko obliko delovanja. 
Odslej je delo potekalo prek odborov OF, medtem ko sta DE in rajonska organizacija SNP nemoteno 
delovali do jeseni 1944, ko je prislo do novih aretacij aktivistov. 30 

Akcije sisenskih aktivistov in clanov OF so bile raznolike. Naloga frontnih odborov je bila pritegniti mno
zice v osvobodilni boj, siriti ilegalni tisk, zbirati materialna sredstva za partizane, zapornike, internirance, 
njihove druzine ter ilegalce, pripravljati prostovoljce za odhod v partizansko vojsko, skrivati ilegalcke. Ak
tivisti so pozivali k bojkotu sovraznikovih kulturnih, sportnih in drugih prireditev, k udelezbi na plebiscitnih 
akcijah , ki so pri sovrazniku povzrocale strah ter negotovost, k borbi proti domacim izdajalcem. Razvijali 

9 so ideje NOB in ustvarjali temelje nave ljudske oblasti. 



Skojevci iz vasi pod Smamo goro, septembra 1940 

V Siski je bila skojevska organizacija utrjena :le pred okupacijo in je poleg Zgornje in Spodnje Siske ter 
Dravelj povezovala tudi obmocje od Sentvida do Tacna. RK SKOJ je bil ustanovljen v zacetku poletja 
1941 , njegov prvi sekretar je bil Darko Marusic, clan OK SKOJ Ljubljana. Skojevski komite je bi! samosto
jen tudi v casu , ko je bil partijski rajonski komite skupen za Sisko in Bezigrad .31 

Poleti 1941 je zacela mladina rajona Siska z mnozicnimi listkovnimi in napisnimi akcijami , ki so jih vodili 
skojevci . Najbolj borbeni skojevci so se organizirali v posebne mladinske borbene in sabotazne skupine, 
ki so konec !eta 1941 postale jedro VOS. 
Mnozicno mladinsko gibanje je jeseni 1941 dobilo svojo prvo organizacijsko obliko v Mladinski OF, v ka
tero so se vkljucevali skojevci , mladi krseanski socialisti in Sokoli . RO Mladinske OF v rajonu Siska je bi! 
ustanovljen septembra 1941 , njegov sekretar je bil Jo:Ze Humar. Od rajonskega odbora navzdol je orga
nizacija potekala prek kvartnih in terenskih odborov Mladinske OF, do ulicnih odborov.32 

Skojevci in mladinci so izvajali stevilne sabotafoe akcije , od rezanja telefonskih in elektricnih zic , podira
nje telegrafskih drogov do miniranja :Zelezniske proge. Zbirali so podatke za VOS , prenasali posto in lite
rature . se udele:Zevali mnozicnih akcij , ki jih je pripravila OF in vodila partija (plebiscitne akcije. demon
stracije) in podobno. 
V drugi polovici !eta 1942 je Mladinska OF zacela prerascati svoje okvire. Mladinsko gibanje je postalo 
vse bolj mnozicno in mladinska organizacija je dobila novo ime: Zveza slovenske mladine (ZSM). Njeno 
jedro in njen najbolj aktiven del pa so se naprej bili skojevci . V zacetku I eta 1943 je bil organiziran RO ZSM 
za rajon Siska, nato pa se kvartni , terenski in ulicni odbori ZSM. V novo mladinsko organizacijo se je mla
dina vkljucevala ne glede na versko ali politicno prepricanje, kajti druzil jih je skupni cilj-boj proti fasizmu in 
nacizmu.33 

Jeseni 1941 je bila iz borbenih grup poleg VOS organizirana tudi narodna zascita (NZ) , ki je v letu 1942 
stela okoli 380 zascitnikov. Organizirani so bili v bataljon , ki je imel pet cet: 1. cetaje delovala v I. kvartu , 2. 
ceta v II . kvartu , 3. cetaje bila v Il l. kvartu , 4 . ceto so sestavljali delavci ECZ, v 5. ceto pa so bili organizirani 
delavci pivovarne Union. Prvi komandant bataljona je bil Polde Dolinsek (do jeseni 1942), politicni komi
sar pa Jo:Ze Gabrovsek (do pomladi 1943), potem pasta ju zamenjala komandant Mirko Preseren in poli
ticni komisar Milan Juricev-Jugov, ki je bil prej bataljonski obvescevalec. NZ je pri svojem delu tesno so
delovala z VOS , zascitniki so opravljali strafarsko sluzbo, izvajali mobil izacijo , sodelovali sos partizani v 
posameznih akcijah, zbirali vojaski material in orozje.34 

Organizacija SPZZ je imela svoje korenine ze v obdobju pred okupacijo v delu predvojne komunistke Ma
rije Drakslar-Marjane. Drakslarjeva je po okupaciji kot clanica RK KPS Siska-Bezigrad nadaljevala z or
ganiziranjem naprednih :Zena. Junija 1941 je pricela z ustanavljanjem t. i. grup zena, predhodnic SPZZ. 
Grupe so bile zadolzene za pridobivanje novih clanic. za ustanavljanje novih skupin . za raznasanje litera
ture, za sodelovanje v trosilnih in napisnih akcijah, za obvescevalno sluzbo, za zbiranje razlicnega mate
riala za OF in partizansko vojsko. Za delo med :Zenami je bila Drakslarjeva zadolzena do svojega odhoda 
v partizane julija 1942 tako s strani RK KPS kot tudi RO OF. Po ustanovitvi SPZZ v letu 1943 so bili v ra-
jonu in kvartih ustanovljeni se odbori SPZZ. 35 1 o 



Zenske so izredno enotno in organizirano nastopale v t. i . .lenskih demonstracijah , ki so jih od zacetka fe
bruarja pa do srede junija 1943 ponovile kar sedemkrat in v katerih so protestirale proti nasilju in neclove
skemu ravnanju z zaporniki v italijanskih in belogardisticnih zaporih .36 

V Siski je od poletja 1941 delovala tudi Ljudska pomoc (jeseni 1942 preimenovana v SNP) , ki je zbirala in 
razdeljevala material no in denarno pomoc za zrtve fasisticnega nasilja. Predvsem pa je Ljudska pomoc 
oziroma SNP odigrala pomembno vlogo pri skrivanju ilegalckov-otrok ilegalnih frontnih in partijskih funk
cionarjev , saj so na sisenskem obmocju v casu NOB nudili zatocisce kar osemdesetim malim ilegal
cem .37 

Razvoj NOB po posameznih obmocjih rajona Siska 

Obmocje Spodnje Siske je bilo v casu okupacije razdeljeno v kvart I. in kvart II. Kvartni odbor OF I. kvarta 
je bil oblikovan julija 1941. Sestavljalo ga je pet clanov, prvi sekretar je bil Jo.le Gabrovsek. Ne dolgo 
zatem sta bila oblikovana dva terenska odbora OF (prvi za ilirijanski blok, drugi pa za obmocje Franko
panske in sosednjih ulic). Zaradi vedno vecjega stevila clanov OF pa sta bila kasneje ustanovljena se 
dva terenska odbora OF (za obmocje od Medvedove do Gubceve in Lepodvorske ulice ter za obmocje 
okrog Zibertove ulice). Ti terenski odbori so vkljucevali devet ulicnih odborov OF. Tudi po delitvi I. kvarta 
na kvart I. a in kvart I. b jeseni 1943, sta v vsakem od obeh novih kvartov delovala po dva terenska odbora, 
tudi stevilo ulicnih odborov je ostalo nespremenjeno. 38 

V kvartu je delovala tudi kvartna partijska celica , ki je bila ustanovljena jeseni 1941 , kmalu pa ji je sledila 
se drug a. V okviru kvarta je delovala tudi ceta NZ. Leta 1942 je ceta stela petinsedemdeset zascitnikov, ki 
so bili razdeljeni v stiri vode. Operativno obmocje cete se je raztezalo od zelezniske proge do Gasilske 
ulice. 39 

Konec leta 1941 je bil postavljen kvartni komite SKOJ , ki je zdru.leval delo skojevskih grup. Mladinske 
skupine, ki so v kvartu delovale .le v drugi polovici leta 1941 , so bile sprva organizirane v Mladinski OF. V 
zacetku I eta 1942 je bil ustanovljen tudi kvartni odbor Mladinske OF, ki je povezoval delo terens.kih in ulic
nih odborov. Mladinci I. kvarta so se pri delu povezovali z gojenci Uciteljskega doma (st. 14). Skojevci 
in mladinci niso bili organizirani le na terenu , pac pa so se v delo vkljucevali tudi v solah , ki so jih obiskova
li , enako je to veljalo tudi za vajenisko mladino. Kvartni odbor Mladinske OF je bil v zacetku leta 1943 
preimenovan v kvartni odbor ZSM _4o 
Med leti 1941 in 1945 je v I. kvartu delovalo kar sestnajst ilegalnih delavnic, v katerih so izdelovali orozje , 
razstrelivo in drugo za potrebe partizanske vojske, VOS in NZ, npr. pirotehnika pri Pavli Mencejevi v 
Medvedovi ulici (st. 9) in Hribernikova delavnica na Celovski cesti (st. 5). V I. kvartu je bilo v casu NOB 
osemnajst bunkerjev, ki so jih uporabljali za skrivanje razlicnega blaga (npr. dvojni bunker pri Mari Prosen 
na Vodnikovi cesti 13, kjer so skrivali orozje in literaturo), triintridesetjavkza tehniko , obvescevalce in lite
raturo , sestnajst ilegalnih skladisc za intendanco, v stevilnih stanovanjih pa so bila skrivalisea za ilegalce 
in ranjence. Med leti 1942 in 1943 je pri Toni Krzisnik na Celovski cesti 50 delovala tudi ciklostilna tehnika, 
pri Semerlovih v Gubcevi ulici pa je nasel varno mesto za oddajanje tudi radio »Kricac«. (st. 15)41 

Kvartni odbor II. kvarta je bil oblikovan jeseni 1941 , njegov prvi sekretar je bil Franc Stadler-Pepe. Do 
tega easa so delovali v kvartu trije terenski odbori OF, kasneje pa je bil organiziran se cetrti. Konec leta 
1941 je v Milicinskega ulici zacela delovati partijska celica, njen sekretar je bil Lojze Preseren. lstocasno 
je Zlatko Bozic-Bojan, clan RK KPS Siska, kasneje tudi sekretar tega komiteja, v Podlimbarski ulici orga
niziral partijsko celico, v kateri je obcasno deloval tudi Tine Rofanc. Ta celica je bila .le julija 1942 razfor
mirana zaradi odhoda treh clanov v partizane, med njimi je odsel tudi sekretar celice Jule Gliha. lstocasno 
je .le obstojala druga terenska partijska celica , njena sekretarja je bila Zlata Visenjak, po njeni aretaciji pa 
jo je zamenjal Jo.le Nedog, ki je bil hkrati tudi kvartni sekretar OF.42 

V kvartu je bila organizirana tudi ceta NZ z 82 clani. Ceta je delovala na obmocju med Gasilsko ulico in 
Zgornjo Sisko.43 
Konec I eta 1941 je bil ustanovljen kvartni komite SKOJ, ki je vodil delo skojevskih grup. Mladinci , ki soak
tivno sodelovali v razlicnih akcijah, niso pa bili clani SKOJ, so bili organizirani v Mladinski OF. Kvartni 
odbor Mladinske OF je bil ustanovljen konec leta 1941. V zacetku leta 1943 pa je bil ustanovljen se kvartni 
odbor ZSM. 44 

Mladinci in skojevci so najvec izvajali razne sabotazne akcije (unicevanje telefonske in elektricne nape
ljave) , ob razlicnih obletnicah izobesali zastave, trosili letake in pisali gesla, se udelefovali demonstracij 

11 (5. in 8. julija 19~ 1 so na gorenjskem kolodvoru demonstrirali proti nemskemu izganjanju Gorerijcev (st. 



13), napadali okupatorjeve vojake (7. februarja 1942 je »levja« grupa Na Jami napadla italijansko patru
ljo), prenasali ilegalno literaturo in posto. Septembra 1943 so natisnili prvo od stirih stevilk mladinskega 
lista »Mi Siskarji« , organizirali so tecaj prve pomoci (poleti 1943) in sodelovali se pri vseh drugih akcijah , ki 
sta jih pripravili in vodili parti ja ter fronta. 
Mladinci se pri izvrsevanju akcij niso strogo omejevali na kvartno razdelitev, pac pa so delovali celo v so
sednjih rajonih (napad na italijansko patruljo 5. junija 1941 na Vecni poti) , kjer so se povezovali s tam
kajsnjo mladino. Tako so sisenski mladinci julija in avgusta 1941 skupaj z mladinci z Brda dvakrat pretr
gali telefonske kable pri Doi gem mostu na Vieu. 45 

VII. kvartu je delovalo med NOB sest ciklostilnih tehnik: pri Janezu Ovseneku v Hotimirovi ulici, pri Na
cetu in Francu Gregorac v Podlimbarskega 34, pri Jozetu Zivicu v Milicinskega 3, pri Tinetu Zagoznu v 
Cernetovi ulici, pri lngu Vrscaju v Obirski ulici in v Podjunski ulici 24 , kjer sta delala Gorazd Skoporc in 
Majda Gliha. V Jernejevi ulici ( danes Ulica Milana Majcna) je od avgusta do sept em bra 1942 delovala tu di 
tiskarna Tehnika. (st. 35) V kvartu je bilo devet bunkerjev in osem skladisc za intendanco ter prek petde
set stanovanj za ilegalce. 46 
Zgornjo Sisko in Koseze je zajemal kvart Ill. V zacetku maja 1941 je bila na Vodnikovi cesti ustanovljena 
partijska celica. Njen sekretar je bil Franc Kolman , predvojni komunist in organizator kvartnega in teren
skih odborov OF v Zgornji Siski , clan RK KPS Siska in od februarja 1942 tudi sekretar RO OF Siska. 
Spomladi 1942 je bila v Zgornji Siski ustanovljena se druga partijska celica. 47 

Po ustanovitvi OF so se prebivalci Zgornje Siske in Kosez mnozicno vkljucevali v njeno delo. Junija 1941 
je Franc Kolman organiziral petclanski odbor OF za obmocje Zgornje Siske. Ta odbor je avgusta 1941 
prerasel v kvartni odbor OF Zgornja Siska s sestimi clani. Temu odboru so se v istem mesecu sledili od
bori OF Na Jami , Za vasjo, za Pavsicevo, Kneza Koclja, Tugomerjevo, Scopolijevo ulico, za Sisensko in 
Vodnikovo cesto do poti Za vasjo in Pod hribom. Terenski odbori so bili kasneje razdeljeni na sest teren
skih pododborov, ki so bili po obsegu in funkciji enaki ulicnim odborom. 48 

V akcijah mladinske organizacije v Zgornji Siski , v katero je bil vkljucen tudi Franc Nebec, clan MK SKOJ, 
so sodelovali tudi mladinci iz Spodnje Siske in Dravelj. V zacetku poletjaje bila iz komunistov in skojevcev · 
ustanovljena borbena skupina, ki jo je vodil Eda Brajnik-Stefan, njena instruktorica pa je bila Majda Pe
ruzzi-Urska. Pozneje so clani skupine postali clani VOS. Skupina je bila izrerlno aktivna in je izvajala ste
vilne sabota2ne akcije ne le na sisenskem in draveljskem terenu, pac pa tudi po vsej Ljubljani , pred ogra
ditvijo Ljubljane z zico pa tudi v njeni sirsi okolici. v juniju 1941 je bila v Zgornji Si ski ustanovljena se Zen
ska skupina, ki jo je organizirala Marija Drakslar-Marjana. 
Zaradi aktivnosti borbenih skupin in velikega razmaha OF je bil del Zgornje Siske poleti 1941 napol osvo
bojeno ozemlje in ltalijani so si upali na to obmocje le v patruljah z najmanj desetimi ljudmi. 49 

Jeseni 1941 je bila v Zgornji Si ski ustanovljena ceta NZ. Pri organiziranju cete je v zacetku I eta 1942 so
deloval Iva Levstik-Gojc, clan OK KPS Ljubljana in politicni komisar NZ mesta Ljubljana, ki je ilegalno 
zivel v Dravljah. V letu 1943 je ceta stela 11 0 clanov, ki so bili organizirani v pet vodov. Komandir cete je bil 
Rajko Jenko. 50 
V letih 1941 in 1942 so na obmocju Ill. kvarta delovale stiri ciklostilne tehnike. Tri so bile v Pavsicevi ulici : 
pri Nebcevih , pri Milki Smolinsky in Rihardu Knezu , cetrta ;:.ia je bila pri Selanovih v Podutiski ulici (delo
vala je od pomladi 1942 do februarja 1945) . 51 Pri desetih druzinah v Zgornji Si ski so bi la ilegalna stanova
nja in prenocisca, ki so jih uporabljali vidni partijski in frontni aktivisti (Torno Brejc, Ervin Dolgan , Tone Do
linsek, Tone Tomsic in drugi).52 
Ko so zaceli ltalijani v februarju 1942 ograjevati Ljubljana z zico in je bil prihod in izhod iz mesta brez kon
trole nemogoc, so aktivisti organizirali vec ilegalnih prehodov-kanalov, npr. : skozi kozolec v Kosezah ali 
pa po lestvi cez zico, kjer je bilo trenutno najvarneje.53 

Od pomladi 1942 do septembra 1943 je v Zgornji Siski delovala borbena skupina sedmih mladink, ki jo je 
vodil Bine Ravnikar-Edo. Skupina je sodelovala z VOS in terenskimi organizacijami OF pri razlicnih akci
jah-proslavljanje 1. maja 1943, ko so vse ulice posuli z zastavicami in popisali z gesli , na Sisenskem hribu 
je z gesli OF nastopil govorni zbor, zazgali pa so tudi kres in na koseski cerkvi izobesili zastavo. Taksne 
akcije so se ob raznih obletnicah pojavljale skozi vsa stiri leta. 54 

V zacetku jeseni 1943 je bila v Zgornji Siski ustanovljena domobranska postojanka, ki je ovirala aktivi
sticno in pol iticno delo, od I eta 1 944 pa je grozodejstva med ljudmi sejela tudi crna roka . 55 

Obmocje Dravelj in sosednjih vasi Zapuz . Kamne gorice. Glinic. Podutika s Toskim celom. Dolnic in Po
ljan, je prvotno kot IV. kvart pripadalo rajonu Siska. Februarja 1942 je kvart postal samostojen rajon zu
nanjega ljubljanskega okrozja, jeseni 1943 pa je bi! prikljucen rajonu Dobrova. Do italijanske kapitulacije 12 



je bil rajon stisnjen med zico, ki je obkrofala Ljubljana in med italijansko-nemsko razmejitveno Crto ter je 
bil tako skoraj povsem izoliran od ostalih obmocij. 
Ker so bili legalni prehodi mo:Zni le s posebnimi prepustnicami, so aktivisti , predvsem ilegalci , uporabljali 
za prehode ilegalne kanale. 
Predvojni komunisti z draveljskega obmocja so takoj po okupaciji zaceli pozivati in organizirati ljudi v boj 
proti okupatorjem. V zacetku maja 1941 so na sestanku pri Dragu Cihaku na Vodnikovi cesti ustanovili 
partijsko celico za Dravlje56, do konca I eta 1941 pa je bila ustanovljena se druga. 57 Pri organiziranju in 
delovanju obeh celic so v polni meri sodelovali tudi vsi predvojni komunisti . Konec aprila ali v zacetku 
maja 1941 je partijska organizacija po navodilih clanice RK KPS Siska-Bezigrad Marije Drakslar-Marjane 
organizirala sestanek OF, na katerem je bil postavljen tudi kvartni odbor OF. Njegov sekretar je bil Ivan 
Matoh. Naloga odboraje bila pritegniti cim vec ljudi v OF, organizirati terenske odbore OF, mladino, grupe 
:Zena in NZ ter izvajati nabiralne akcije. Do jeseni 1941 so bili ustanovljeni terenski odbori OF na Trati, na 
Poljanah, na Sojerjevi cesti, na Krakovem , v Glinicah, Dolnicah, v Podutiku (skupaj s Toskim celom) in v 
tovarni Stora. 5a 
Odbori so dosegli velik uspeh predvsem pri zbiranju denarja, hrane in obleke za prvo partizansko enoto v 
Dolomitih. 
Povezovanje :Zena in politicno delovanje med njimi je v zacetku leta 1942 za Drakslarjevo prevzela 
okro:Zna aktivistka Andrina Levstik. 59 
Jeseni 1941 je bila ustanovljena sabota:Zna trojka. ki so jo sestavljali mladinci Stefan in Miha Babnik ter 
Edo Brajnik-Stefan. Do konca leta je bila v kvartu ustanovljena tudi NZ, pri kateri je v zacetku leta 1942 
kot okrozni instruktor sodeloval tudi lvo Levstik-Gojc, politicni komisar NZ za mesto Ljubljana. Od fe
bruarja 1942, ko so Dravlje postale samostojen rajon , je bila draveljska NZ organizirana v bataljon. Nje
gov komandant je bil Franc Babnik, politicni komisar pa Bozo Mravlje. 60 

Od aprila do septembra 1942 je pri cevljarju Sepicu na Trati v izredno tezkih razmerah delovala ciklo
stilna tehnika, v kateri so delali Pavle Zibelnik , Tone Kovac in Drago Cihak. 
Zaradi izdaje je italijanski okupator 28. maja 1942 blokiral obmocje Dravelj in Podutika ter aretiral 92 
domacinov. Najprej so jih zaprli v osnovno solo v Dravljah , nato pa so jih odpeljali v belgijsko vojasnico. 
Tu so jih loci Ii v dve skupini , manjso so poslali domov, 79 oseb pa so internirali v taborisce Gonars. NOB 
v Dravljah je stern dozivel velik udarec, vendar tudi taksno nasilje ni odvrnilo Draveljcanov od sodelova
nja v OF.61 

V zacetku julija 1942 je NZ pomagala Dolomitskemu odredu zavarovati prehod II. grupe odredov prek 
Dolomitov na Gorenjsko in dalje na Stajersko. Okrog stirideset zascitnikov iz Dravelj in Podutika se je 
sest dni borilo z ltalijani na obmocju Peskov, Toskega cela in Gabrja. Po koncanih borbah se je vecina 
zascitnikov prikljucila partizanom. ltalijani pa so se v svoji nemoci mascevali s ponovnimi aretacijami. 62 

Avgusta 1942 je bila v rajonu ustanovljena belogardisticna postojanka. ki so jo najprej sestavljali belo
gardisti z Vrhnike , novembra 1942 pa so se vanjo vkljucili tudi domacini. Postojanka je imela svoj sedez 
v Dravljah. Poizkus Dolomitskega odreda 1. decembra 1942, da bi razbil postojanko, ni uspel. Kot do
macini so belogardisti poznali ljudi in teren ter tako predstavljali veliko oviro pri razvoju NOB na tern ob
mocju . Belogardisti in kasneje v okviru domobranske postojanke ustanovljena crna roka , so izvrsili vec 
strahotnih zlocinov nad posameznimi pripadniki NOB in njihovimi druzinami.63 

Razvoj NOB na levem bregu Save 

Ciani partije , ki so se po razpadu starojugcslovanske vojske vrnili domov, so priceli po nalogu CK KPS z 
zbiranjem orozja, kajti vedeli so, da se bo; za obrambo domovine in boj proti fasizmu sele zacenja. Odvr
:Zeno orozje starojugoslovanske vojske in drug vojaski material iz opuscenih skladisc, so hranili v skriva
liscih, nato pa so z njim oborozili prve ilegalce, ki so odsli v okoliske gozdove. 
V prvi polovici maja 1941 je Ivan Novak sklical sestanek RK KPS Tacen - Sentvid - Medvode, na kate
rem so sklenili , da mora delo odslej potekati v strogi ilegali . Pripravili so tudi nacrt za organiziranje prvih 
borbenih skupin na Rasici , Smarni gori in v medvoskih gozdovih. 
CK KPS je za organizacijo vstaje na obmocju tedanjih obcin Smartno pod Smarno goro, Sentvid, Crnuce 
in Medvode zadolzil Alojza Kebeta. V juniju 1941 je Kebe organiziral vojnorevolucionarni komite, ki so ga 
sestavljali Stane Kasee, Franc Ravbar in Franc Sifrer. Kasee je dobil nalogo, da na terenu vzpostavi or
ganizacijo, katere naloga naj bi bila pridobivanje novih kadrov, zbiranje hrane, orozja in drugega. Sprvaje 
nameraval vojni komite ustanoviti dve partizanski ceti: eno na levem bregu Save - na Rasici in drugo na 

13 desnem bregu Save - na medvoskem obmocju , vendar je nacrt le delno uspel.64 
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V juniju 1941 je nemski okupator na obmocju Tacna, Pirnie in Gameljn pricel s prvimi aretacijami , ki pa 
niso bile uspesne, saj sta jim usla ze aretirana Marjan Ro:Zanc in Stane Kasee, v begunjske zapore so od
peljali le lzidorja Kraljica in ga tam ustrelili kot talca. 
V skladu z navodili CK KPS o zacetkih vstaje , se je smarnogorska skupina ilegalcedv odlocila likvidirati 
starojugoslovanskega oro:Znika in nemskega tolmaca Franca.Znidarsiea. Akcijo, v kateri je bil Znidarsic le 
ranjen , so izvedli 22 . julija 1941. (st. 79) Se isti dan se je skupina Tacencanov zaradi nevarnosti aretacij 
umaknila v smarnogorske gozdove, pridruzili pa so se jim tudi posamezniki iz Spodnjih Pirnie in iz Ska
rucne . Smarnogorsko-tacenska skupina se je naslednji dan, 23. julija, zdruzila z gameljsko skupino, na
slednji dan pases crnusko. Stern so bili ustvarjeni pogoji za ustanovitev Rasiske cete. Ceta je bila usta
novljena 28 . julija 1941 , njen komandir je bil Stane Kasee, politicni komisar pa Mile Spacapan. Ceta je de
lovala na obmocju Smarne gore in Rasice do septembra 1941 , ko se je zaradi okupatorjeve premoci mo
rala od tad umakniti.6s (st. 90) 
Po pozigu Rasice in umiku borcev Rasiske cete z obmocja okrog Smarne gore in Rasice se je okupator
jev teror izredno povecal. Okupator je zasledoval in preganjal terenske aktiviste ter sorodnike rasiskih 
partizanov. Vrstile so se aretacije, obsodbe, preseljevanja in odgoni v taborisca. lz vasi Vodice, Gamelj
ne. Tacen. Pirnice Medvode in Sentvida. so Nemci izselili skoraj vse svojce partizanov Rasiske cete. 
poleg njih pa se mnoge druge. Zaradi tega je bilo aktivisticno delo otezkoceno in v glavnem prekinjeno 
oziroma omejeno na posameznike. Od drugod so prihajali na to obmocje posamezni ilegalci (Torno 
Brejc-Pavle, Anton Dolinsek-Metod, Alojz in Mira Kebe, ilegalec Vican) , ki so skusali ponovno vzpostaviti 
mrefo OF, vendar jim je uspelo navezati le stike s posameznimi aktivisti. 
Sprva je obmocje na levem bregu Save organizacijsko pripadalo okrozju Kranj. Po delitvi kranjskega 
okrozja na okrozje Kranj in okrozje Skofja Loka septembra 1942, je bil ustanovljen rajon Smlednik, ki je 
postal sestavni del skofjeloskega okrozja. Meja rajona je tekla po reki Savi od Brega pod Kranjem do 
Broda in nato navzgor do Gameljn . Od tu dalje je razmejitev potekala ob vaseh Rasica, Vojsko, Repnje, 
Dobrusa, Torovo in naprej do Save pri Mosah .66 

Novembra 1942 sta na to obmocje prisla po nalogu Alojza Kebeta Janez Kalan-Kasee kot sekretar RK 
KPS Smlednik in Cveto Novak- lztok kot njegov pomocnik. Njuna naloga je bila poziviti politicno delo in 
organizirati odbore OF. Preko posameznikov sta zacela siriti in utrjevati mrefo aktivistov in pristasev OF 
ter simpatizerjev partije. Obnavljala sta prekinjene zveze in ozivljala politicno delo. Zaradi poostrenega 
nemskega nadzora je bilo postavljanje odborov in pridobivanje novih clanov zelo te:Zavno, posebno se, 
ker so se ljudje bali ukrepov, ki bi jih Nemci izvajali nad pristasi NOB. Sredi marca 1943 se jimaje pridruzil 
kot ilegalni politicni delavec tudi Karel Notar-Kovac, v prvih dneh aprila pa se Franc Pestotnik-Aljosa.67 

Organizirali so RK KPS Smlednik, ki so ga setavljali sekretar Janez Kalan-Kasee ter clani Franc Pestot
nik-Aljosa, Jaka Konjar-Gabrovec , Cv.eto Novak-lztok, julija pa se jim je pridruzil se Jo:Ze Peklaj-Kris
tof.68 Takoj za partijskim komitejem so postavili se RO OF Smlednik. Sekretar odbora je bil Janez 
Kalan-Kasee, clana pa Karel Notar-Kovac in Franciska Petac-Soca. 69 

S prihodom politicnih delavcev na obmocje rajona, se je mre:Za aktivistov in pristasev OF cedalje bolj ve
cala. Aktivnost se je stopnjevala iz meseca v mesec. Kmalu je bil oblikovan nov devetclanski RO OF, ka
terega sekretar je bil se vedno Janez Kalan-Kasee. Kasneje se je sestav rajonskega odbora spreminjal in 
novi clani so zamenjevali prejsnje. 
Maja 1943 so bile po vseh vaseh ustanovljene mladinske organizacije. Julija 1943 je po nalogu Avgusta 
Barleta-Ambro:Za prisel v rajon Jo:Ze Peklaj-Kristof, ki je bil zadol:Zen za vzpostavitev organizacije ZKM 
(SKOJ) v rajonu. Do septembra 1943 so bili organizirani skojevski aktivi v vseh vaseh smledniskega rajo
na. Cez poletje in jesen 1943 sta bila ustanovljena se RK ZKM (SKOJ) in RO ZSM. 70 Sekretar prvegaje 
bil Ivan Pravhar-Slovenko, sekretar drugega pa Jo:Ze Merjasec-Stefan, ki je na teren prisel iz Gorenj
skega odreda. 71 Vecina vaskih odborov OF je bila ustanovljena v avgustu in septembru 1943, v istem 
casu pa so bile po vaseh ustanovljene tu di gospodarske komisije (GK) , ponekod pa tu di partijske eel ice. V 
avgustu je prise! iz Gorenjskega odreda v rajon Ivan Skrt-Tomo. Janez Kalan-Kasee ga je zadolzil za or
ganiziranje vaskih odborov SPZZ v rajonu. 72 Jeseni 1943 je bil oblikovan tu di RO SPZZ, istocasno pa tudi 
rajonska GK. Za Skrtom je organizacijo :Zena prevzela Marija Cvelbar-Mira (do julija 1944).73 

Do druge polovice leta 1943 so potekale zveze s sosednjimi obmocji , predvsem z rajonom Medvode, 
preko posameznikov in njihovih druzin (npr. druzina Verbicevih v Vikrcah) , od avgusta 1943 pa so delo
vale :le redne kurirske zveze. Medvoski kurirji so bredli Savo ju:Zno od Medvod, na pirniski strani pa so 
posto prevzemali smledniski kurirji. Kasneje so bredli Savona primernih mestih med Medvodami in Trbo-

15 jami. Poleg kurirjev so posto prenasali tudi ostali aktivisti. 74 



Oktobra 1943 je zacela blizu smledniskega gradu delovati rajonska tehnika, ki je v organizacijskem po
gledu spadala pod skofjelosko okrozje , tehnicni material pa je dobivala iz kamniskega okrozja . Sprva so 
tiskarji delovali na prostem, pozimi pa so se preselili v bunker pod fago. Do avgusta 1944 so v tehniki na
tisnili 10.194 lepakov, radijskih porocil in karikatur, 21.340 listicev s parolami , 150 pesmaric, 41 O casopi
sov, 120 primerkov razlicnih brosur in se nekaj drugih tiskovin . Tehnika je bila ena tedaj najbolje oprem
ljenih na Gorenjskem, saj je imela elektricno napeljavo, pisalni stroj ter rocni in elektricni ciklostil. 75 

Novembra 1943 je bila s pomocjo instruktorja PK KPS za Gorenjsko Franca Perovska v rajonu ustanov
ljena tudi grupa VOS . Vosovci so ob podpori terenskih aktivistov izvedli vec uspesnih akcij, med drugim 
so napadli tri gestapovske ogleduhe med Valburgo in Smlednikom januarja 1944. En gestapovec je bil v 
spopadu ubit, druga dva pa sta se predala. Aprila 1944 so napadli skupino oroznikov iz Smlednika, pri 
tern je bil ubit komandir patrulje Cabusnik, eden najbolj zagrizenih smledniskih oro:Znikov. 76 

V prvih mesecih leta 1944 so partizani skupaj z aktivisti in vosovci rajona Smlednik izvedli nekaj akcij , ska
terimi so povzrocili okupatorju obcutno materialno skodo. Januarja 1944, so v dogovoru z lastnikom na
padli tovarno Seta v Tacnu , naslednji mesec pa so pozgali tovarno Stora v Zgornjih Gameljnah. 77 

Na velikonoeni ponedeljek 10. aprila 1944. so aktivisti in vosovci sentviskega, medvoskega in smledni
skega terena pripravili na Smarni gori miting. Po koncanem programu pa so izvedli se mobilizacijo. Se 
isto noc so Nemci zaceli hajko, s katero so hoteli ocistiti teren partizanov in pripraviti pogoje za nastanek 
domobranskih postojank. 70 
V drugi polovici leta 1943 in v januarju ter februarju 1944, ko so enote Gorenjskega odreda izvedle v ra
jonu tri mobilizacije , je vecina fantov in moz odsla v partizane. Uspeh mobilizacije leta 1944 je bil kar 
90 % . 79 Uspesne mobilizacije pa so slabile organizacije OF, predvsem v kadrovskem smislu. V vojaske 
enote je odsla tudi vecina clanov NZ. Delo so potem v glavnem prevzemala dekleta in zene. 
Sredi leta 1944 je okrajna GK dozivela sirok razmah . Naloga teh komisij je bila predvsem zbiranje hrane, 
obleke, obutve, sanitetnega, tehnicnega in drugega materiala za partizansko vojsko in ilegalce. Meseca 
junija je bilo v okraju enajst vaskih GK in dva vaska gospodarska odbora z 52 clani. Zaradi izdaje v avgu
stu 1944 je bilo razbitih pet vaskih GK, v Gameljnah in Smartnem pa je bilo aretiranih 45 ljudi. 00 

Pojav domobranstva je cedalje bolj begal in zastraseval prebivalstvo. Zato je 2. bataljon Gorenjskega 
odreda 23. maja 1944 v Gameljnah pripravil skupaj z domacimi aktivisti miting , na katerem so razkrinkali 
izdajalsko vlogo domobrancev. Mitinga se je udelezilo okrog 250 prebivalcev iz Gameljn in sosednjih 
vasi. Podoben miting je bataljon organiziral tudi tri dni prej v Skarucni. 81 

V poletnih mesecih I eta 1944 se je v okraju Smlednik mocno povecala aktivnost domobrancev iz posto
jank v Volklem , Vodicah , Valburgi , Smartnem pod Smarno goro in Sentvidu. Z nadzorovanjem mostu 
preko Save pri Smledniku so smledniski domobranci od oktobra 1944 dalje stalno ovirali zvezo med okra
jem Smlednik in okrozjem Skofja Loka.02 

Oktobra 1944 so bili okraji skofjeloskega okrozja zdruzeni v okraj I. in II. , slednjega so setavljali okraji 
Skofja Loka, Medvode in Smlednik. 83 

Konec leta 1944 je bila zveza s sosednjimi obmocji popolnoma prekinjena, ker so bili vsi prehodi preko 
Save zastrazeni in zaminirani. Enako je bilotudi v prvih mesecih leta 1945. V drugi polovici leta 1944 so 
Nemci skusali z vecimi hajkami onemogociti NOB v okraju Smlednik, vendar brez uspeha. Kljub Zrtvam 
med terenskimi aktivisti , ubiti so bili Stane Zivalic-Davo, Zeljko Toni-Rajko, lvanka Bergant, Ludvik 
Thuma-Francelj, Francka Jeras-Silva in drugi , kljub pretnjam in zlocinom domobrancev, NOB na ob
mocju smledniskega okraja ni bil zatrt. 

Razvoj NOB na posameznih obmocjih rajona Smlednik in na vodiskem obmocju 
Vecina prebivalcev vasi Smlednik, Valburga , Dragocajna, Mose, Trboje in Zerjavka so se kmalu po oku
paciji.vkljucili v NOB. Ena njihovih prvih akcij je bi la zbiranje denarnih prispevkov za OF med delavci , ki so 
pri Smledniku gradili nov most cez Savo. 
Prva organizatorja OF na obmocju Smlednika in sosednjih vasi sta bila cevljar Franc Kon jar in sofer Jo:Ze 
Rozman, oba iz Valburge. K delu sta pritegnila posameznike pa tudi cele druzine iz okoliskih vasi. Njihova 
glavna naloga je bila pridobivati nove clane OF ter zbirati denarne prispevke. Delo se je se posebej ra
zmahnilo po prihodu nekaterih ilegalcev (A. Dolinsek, T. Brejc) konec poletja 1941. Septembra 1941 sta 
se jim pridruzila se Mira in Lojze Kebe, ki sta zveze med aktivisti se bolj utrdila in povecala dejavnost or
ganizacije OF. Kebe je vzpostavil tudi prve kurirske zveze med Smlednikom. Mengsem . Medvodami in 
Kranjem. Na njegovo pobudo je bil v septembn.i 1941 v Smledniku organiziran terenski odbor OF s petimi 
clani. Sekretar odbor2 je bil Ludvik Juric Odbor je skrbel za zbiranje orozja, sanitetnega material a, oble- 16 



ke, obutve, sirili so ilegalno literaturo in zbirali podatke o gibanju sovralnikovih patrulj ter o razmerah v 
orozniskih postojankah . Odbor je zelo aktivno deloval do Kebetovega odhoda v januarju 1942. Po umiku 
Rasiske cete in v zimi 1941-42 ter v naslednjih mesecih je povecan okupatorjev pritisk zelo otefoval 
delo aktivistov, tako da se je njihovo delovanje omejilo le na stike med posamezniki . Stanje se je izbolj
salo po prihodu ilegalcev novembra 1942 (J . Kalan, C. Novak) in spomladi 1943 (K. Notar, F. Pestotnik). 
Konec maja 1943 je bil v Smledniku ustanovljen terenski odbor ZSM , kmalu zatem pa se aktiv ZKM 
(SKOJ) . 
Ceprav je bilo po postavitvi belogardisticne postojanke v Smledniku oziroma v gradu v Valburgi avgusta 
1943 politicno in aktivisticno delo zelo otezkoceno, so smledniski aktivisti se naprej delovali organizirano 
in se povezovali s sosednjimi vasmi. 
Avgusta 1943 je bil na pobudo clanov RO OF preosnovan terenski odbor OF Smlednik. Odbor je sedaj 
stel sedem clanov, sekretar pa je bil gradbeni tehnik Alojz Debeljak. Ta odbor je potem deloval nepreki
njeno do osvohoditve. Novembra 1943 je bila prav tako na pobudo RO OF ustanovljena v Smledniku se
demclanska vaska GK. Njen prvi predsednik je bil delavec Franc Reveredo. Ciani GK so skrbeli za pre
hrano, preskrbo in nocitve terenskih aktivistov, ilegalcev in vojaskih enot. Oktobra 1944 je bila kot zadnja 
v smledniskem okraju ustanovljena se organizacija SPZZ v Smledniku . Njena predsednicaje bila ucite
ljica Marija Oblak, v odboru pa je bilo se pet vascank. 84 

Tudi na obmocju vasi Zgornje in Spodnje Pirnice, Verje, Vikrce in Zavrh so se posamezniki kmalu po oku
paciji vkljucili v NOB. Sredi meseca julija 1941 je Tine Rofanc zacel sklicevati sestanke, na katerih je ra
zlagal politicno situacijo, pomen NOB in vlogo OF. lstocasno pa je udelefoncem tudi ze poveril posa
mezne naloge, kot na primer zbiranje hrane in orozja. Rofanc je pristase OF organiziral v trojke. 
Streljanje prvih talcev (st. 130) , razbitje Rasiske cete (st. 90) , aretacije in stopnjevano okupatorjevo nasi
lje, so tudi tu povzrocili zmanjsanje aktivnosti organizacije OF. Ta paje ponovno zazivela s prihodom ile
galcev na obmocje Pirnie in sosednjih vasi jeseni 1942. 
Marca 1943 je Janez Kalan-Kasee sprejel v KP Jofota Peklaja, Ivana Skrta in Jofota Merjasca. Stern je 
bila osnovana partijska celica za teren Pirnice. Delo OF je dobilo sirsi razmah v drugi polovici leta 1943. 
Po vrnitvi Jozeta Peklaja-Kristofa in Ivana Skrta iz Medvoske cete v rajon Smlednik v ju Ii ju 1943 ter po vr
nitvi Jozeta Merjasca avgusta istega leta, je NOB na pirniskem obmocju dozivel nov polet. Julija 1943 je 
bil ustanovljen skojevski aktiv za vasi Vikrce in Spodnje Pirnice, sekretarka je bila Tilka Verbic. Pred or
ganiziranjem aktivov ZKM (SKOJ) pa je delovala tudi Ze mladinska organizacija. Konec julija 1943 je bil 
na pobudo Janeza Kalana-Kosca postavljen stiriclanski odbor OF za Zgornje Pirnice in Verje , predsednik 
odbora je bil delavec Ivan Merjasec. V avgustu 1943 je bil v Zgornjih Pirnicah osnovan se aktiv ZKM 
(SKOJ) s stirimi clanicami. Pobudo zanj je dal Joie Peklaj-Kristof. lstega meseca je bi la na pobudo Jo
fota Merjasca v Zgornjih Pirnicah postavljena tudi mladinska organizacija, nekoliko kasneje je Merjasec 
organiziral mladinsko skupino tudi na Verju. Prav tako je bila avgusta 1943 na pobudo Janeza Lotrica
Jonkla v Zgornjih Pirnicah in na Verju osnovana partijska celica. Vanjo so bili vkljuceni Manica Kajzer
Smrekarica. Jakob Kopac, Marija Kovac, Marija Peklaj in Ana Skrt. V tern mesecu pa je price! v Zgornjih 
Pirnicah in na Verju z delom tu di dvanajstclanski odbor SPZZ, ki ga je postavil Ivan Skrt . V mesecu sep
tembru je Janez Lotric-Jonkel organiziral partijsko celico tudi v Vikrcah. Vanjo so bili vkljuceni Ivana Ver
lie, Tilka Verlie in Andreja Vehar. V decembru 1943 je bila ustanovljena tudi vaska GK. 
Clanstvo v odborih organizacij se je stalno menjalo, predvsem zaradi odhodov v partizane in zaradi pre
razporeditev na druge dolfoosti. Vse organizacije, ki so bile organizirane v Pirnicah in okoliskih vaseh so 
delovale neprekinjeno do osvoboditve, kljub vedno vecjemu pritisku belogardistov in kasneje domobran
cev, posebno od sredine leta 1944 dalje.05 
Organiziran odpor na obmocju med Gameljnami in Skarucno, ki se je razmahnil ze v drugi polovici leta 
1941, je po umiku Rasiske cete in zaradi strahovlade okupatorja v letu 1942 nekoliko zamrl. Nov polet je 
NOB na tern obmocju dozivel spomladi 1943. Takratje bil ustanovljen terenski (sprva imenovan obcinski) 
odbor Gameljne-Skarucna, ki je zajemal tudi Smartno pod Smarno goro, Povodje in Vojsko. Odbor je stel 
deset clanov, sekretar odbora in tudi njegov organizator je bil Martin Kos-Martinov iz Zgornjih Gameljn. V 
okviru tega odbora sta delovali mladinska in skojevska organizacija pa tudi fonska organizacija in GK, v 
slednjo je bila vkljucena se kmetijska komisija. Posamezni clani odbora so bili zadolfoni za propaganda 
in obvescevalno sluzbo. V sirsem smislu pa so v odbor spadali tudi njegovi kurirji in stralarji. 
Delovanje odbora je pozivilo delo na terenu , kjer so nastajale od maja in junija 1943 dalje nave organiza
cije OF in KPS. Odbori OF so bili organizirani v Zgornjih in Srednjih Gameljnah , kjer sta bila celo dva, ter v 

17 Spodnjih Gameljnah. V vaseh so poleg frontne organizacije delovale tudi mladinska in pionirska organi-

2 - Spomin je moc 



Vesca: spomenik posvecen preboju 2. in 4. bataljona Gorenjskega odreda 18 



zacija, SPZZ, NZ, GK ter v Srednjih in Spodnjih Gameljnah tudi partijska in skojevska organizacija. 
V drugi polovici leta 1943 so delo na terenu prevzeli novi aktivisti, clani prejsnjega odbora pa so odsli v 
partizane ali pa se vkljucili v delo RO OF Smlednik. 
Od poletja 1944 se je aktivnost organizacije OF na obmocju Gameljn in Skarucne nekoliko zmanjsala, 
predvsem zaradi odhodov terenskih aktivistov v partizane in na druge dolfoosti ter zaradi mobilizacije. 
Poleg tega pa je sovrafoik s hajkami proti ilegalnim politicnim delavcem spomladi in poleti 1944 ter stevil
nimi aretacijami s pomocjo domacih izdajalcev v juliju 1944 onemogocil nadaljni razmah NOB na tern 
obmocju. 86 

Na vodisko obmocje so v drugi polovici aprila 1941 , po umiku ltalijanov za novo italijansko-nemsko ra
zmejitveno Crto, prisli nemski okupatorji. Sredi junija so Nemci aretirali in nato izgnali slovenske ucitelje, 
zupnike in kaplana ter imenovali svojega zupana. 
V juliju 1941 so se zaceli tudi s tega obmocja prvi ilegalci umikati pred okupatorjem v okoliske gozdove. 
Del prebivalcev Vodic in sosednjih vasi , se je fo v zgodnjem poletju 1941 vkljucil v NOB ter podpiral borce 
Rasiske cete , ki so tudi na tern obmocju izvajali razne sabotafoe akcije. Kljub nemskemu terorju - stre
ljanju talcev, izgnanjanju , pobijanju celih druzin, provokacijam raztrgancev , ki so se v Vodicah in okolici 
pojavljali od pomladi 1942 dalje, so posamezniki se naprej podpirali NOB. 87 

Obmocje vasi Vodice, Utik, Polje, Bukovica, Vesca, Kot, Selo, Sinkov turn je od poletja 1943 spadalo v 
zasavski rajon kamniskega okrozja. Konec avgusta 1943 je bil ta rajon razdeljen na dva nova, tako da je 
to obmocje odslej bilo v mengeskem rajonu oziroma v njegovem mengeskem sektorju .88 

V drugi polovici I eta 1943 je bi! v Vodicah ustanovljen odbor OF s sestimi clani .in delo je od tedaj dalje po
tekalo bolj organizirano. lstocasno sta z delom pricela tudi novoustanovljeni triclanski odbor ZSM in prav 
tako triclanska GK. 
Terenski aktivisti so razlicne akcije proti okupatorju izvajali sami ali pa so sodelovali s partizanskimi eno
tami. V februarju in marcu 1944 je 2. bataljon Gorenjskega odreda tudi na vodiskem obmocju izvedel vec 
obsefoih mobilizacij, v katerih so nekajkrat mobilizirali celo po vec deset novincev hkrati. 89 Terenski akti
visti in obvescevalci so sodelovali tudi pri preboju 2. in 4. bataljona Gorenjskega odreda iz nemskega 
obroca pri Vesci junija 1944. (st. 134) 
7. marca 1944 je okupator v Utiku in Polju aretiral sest aktivistk ter jih odgnal v taborisca. To je bil precej
sen udarec za frontno organizacijo. Ze tako tezke razmere so se se poslabsale, ko se je sredi avgusta 
1944 v Lufarjevi domaciji v Vodicah utrdila domobranska postojanka tridesetih moz. Domobranci so bili 
domacini iz Vodic in okoliskih vasi. Kot domacini so poznali ljudi in bili seznanjeni z njihovo politicno opre
delitvijo. Dobro so poznali tudi teren , zato so lahko uspesneje kot okupatorji zasledovali aktiviste in 
manjse patrulje. Taksne razmere so terjale od aktivistov se posebno pazljivost in iznajdljivost. Prisotnost 
nemskih orozniskih in domobranskih postojank je onemogocalo tudi delo okrajnih partijskih in frontnih ak
tivistov, stern pa tudi organizacjj na terenu . Sredi leta 1944 je bilo tako koncano obdobje poleta v delova
nju frontnih in partijskih organizacij v celotnem mengeskem okraju ins tern tudi na obmocju Vodic, Buko
vice in sosednjih krajev . 
Marca 1945 so Nemci mobilizirali Vodicane za dela pri utrjevanju bunkerjev na Crnivcu pri Kamniku ter 
tudi stern otezili delo tistih aktivistov, ki se niso mogli izogniti mobilizaciji. 
Vodisko postojanko so Nemci zapustili zadnje dni aprila 1945, 8. maja pa so jim sledili se domobranci. 
Preden so odsli , so izdali letak s seznamom oseb, ki so jih dolocili za talce v primeru , da bi partizani ukre
pali proti njihovim druzinam. Nasledni dan, 9. maja, pa so Vodicani fo pricakali partizansko vojsko in 
osvoboditev. 90 

Razvoj NOB na desnem bregu Save 

Takoj po okupaciji aprila 1941 so posamez,1iki iz Sentvida, Stanezic, Mednega, Medvod in okoliskih vasi 
zaceli z zbiranjem orozja ter drugega vojaskega materiala. Program Protiimperialisticne fronte in proglas 
CK KPS slovenskemu narodu in okupatorjevim vojakom konec aprila sta partijskim organizacijam zacr
tala temelje njihovega delovanja med mnozicami. 
V prvih mesecih okupacije je tudi na desnem bregu Save slonela organizacija OF na posameznih zaupni
kih (Avgust Barie, Dominik Carman , Slavko Carman, Franc Kalan , Franc Sesek in drugi) , postopoma pa 
so se razvijale tudi nove organizacijske oblike.91 

Po odhodu Rasiske cete, pozigu R.asice in preselitvi p(ebivalcev iz vasi pod Smarno goro se je farisce 
odpora proti okupatorju preneslo v Medvosko kotlino, kjer so bili posamezniki ze pred aprilom 1941 pove-
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Vecanje stevila aktivistov OF je zahtevalo vedno bolj cvrsto frontno organizacijo. Sredi oktobra 1941 je bil 
v Medvodah v hisi predvojnega komunista, krojaea Franca Seska ustanovni sestanek odbora OF za 
Medvode. Na sestanku, ki so se ga udelezili predstavniki komunistov, krscanskih socialistov in Sokolov, 
so sklenili, da bodo v OF pritegnili cim vec clanov, te pa potem po posameznih vaseh organizirali v troj
ke.92 Obmocje medvoske kotline so razdelili na sektorje, za skrb nad posameznimi sektorji pa so bili za
dolzeni posamezni clani odbora: Avgust Barie je bil zadolzen za vasi Preska, Vase, Goricane, Svetje, 
Medno, za tovarno tanina v Goricanah in tekstilno tovarno Miklavc v Medvodah; Pavle Sesek, sin Franca 
Seska, je bil zadolien za Medvode, Rakovnik, Soro in tovarno celuloze v Goricanah; inz. Joie Duhovnik, 
kasneje ga je v odboru zamenjal Joie Triller, pa je odgovarjal za vasi Zlebe in Topol.93 

V nekaj tednih so bili ustanovljeni terenski odbori OF v vaseh Preska, Vase, Sora, Medvode, Svetje, 
Zlebe in odbora v tovarnah celuloze in tanina v Goricanah. Odbor v tovarni Miklavc v Medvodah, ki je de
loval ie od poletja 1941 in je bil stevilcno od vseh najmocnejsi, je imel nalogo organizirati OF (kasneje DE) 
v vseh tovarniskih oddelkih. Odbor je deloval tudi v krojaski delavnici Franca Seska, kjer so med drugim 
sivali tudi partizani Rasiske cete. 94 

Po oblikovanju PK KPS za Gorenjsko v oktobru 1941 so bile tedanje obcine Smartno pod Smarno goro, 
Sentvid in Medvode vkljucene v OK KPS Kranj. Delo na medvoskem obmocju, ki je spadalo v rajon Skofja 
Loka kranjskega okrozja, so pozivljali stalni stiki clanov PK KPS za Gorenjsko, predvsem Alojza Kebe
ta-Stefana (jesen 1941) in Toneta Dolinska-Metoda (zima 1941-42) s clani osrednjega odbora OF v 
Medvodah. V zimi 1941--42 so ta odbor sestavljali Avgust Barie-Ambroz, Franc Kovac, Lojze Stale in 
Pavle Sesek. 95 

V letu 1942 so bili v KPS sprejeti prvi medvoski aktivisti OF. Stern je pricela delovati tudi partijska celica, ki 
je obsegala vasi Medvode, Vase, Presko in Svetje. Ciani te celice so kratek cas po njeni ustanovitvi orga
nizirali partijske celice se po drugih vaseh. Zaradi konspiracije celice stevilcno niso bile mocne, zato pa jih 
je bilo kar sestnajst.96 
Hud udarec partijski in frontni organizaciji pa je zadalo izdajstvo clana OK KPS Kranj Ivana Urbanca-Ku
merdaja marca 1942. Na osnovi Kumerdajevega spiska sodelavcev je gestapo aretiral stevilne aktiviste v 
Medvodah in v Kranju. V nekaj dneh je bilo v Medvodah aretiranih osemnjast ljudi, le redkim z izdajalce
vega seznama se je uspelo pred aretacijo umakniti v partizane, v novoustanovljeno Medvosko ceto. Ak
tivisticno delo v okrozju je skoraj v celoti zamrlo. 97 

llegalrio delo je zacel ponovno ozivljati Pavle Sesek, v aprilu in maju 1942 je preko posameznih zaupni
kov ponovno utrjeval organizacijo OF. 98 Konec decembra 1942 je v rajon Medvode za obmocje Sentvida 
prise! Tine Zaletel , za njim pa se Maks Mrzlikar-Gorjan, tako da se je politicno delo pondvno okrepilo.99 

Konec I eta 1942 in v prvih mesecih naslednjega leta je bila vzpostavljena na terenu siroka mrefa OF in 
veliko stevilo novih aktivistov OF in clanov partije je zahtevalo prilagoditev frontne in partijske organiza
cije novim razmeram. Jeseni 1942 je bilo ustanovljeno okrozje Skofja Loka in obmocje na desnem bregu 
Save je bilo organizirano v rajonu Medvode. Meja rajona je od Save pri Brodu tekla ob tedanji italijansko
nemski meji, mi mo Sentvida v Dolomite in nato ob tej meji po obronku Dolomitov nekako do Brezovice, od 
tod pa je razmejitev z rajonom Skofja Loka proti Savi potekala tako. da so v rajon Medvode sodile mejne 
vasi Draga, Doi , Gorenja vas pri Reteeah, Podreca, Mavcice, Prase, Jama in Breg. Skupno je rajon zaje
mal 35 vasi in trg Sentvid.100 Za sekretarja rajona je bil dolocen Avgust Barie-Ambroz. 
Spomladi 1943 je bil ustanovljen RK KPS Medvode, ki so ga sestavljali sekretar Avgust Barie-Ambroz in 
clani Ivan Bizant-Niko, Franc Kalan-Evstahij, lvanka Jenko-Urska (porocena Andromako) in Tilka Kni
fic-Klara.101 lstocasno je bil ustanovljen sestclanski RO OF Medvode. Sekratar je bil Avgust Barle-Am
broz .102 Preko poletja in jeseni 1943 so bili ustanovljeni RK ZKM (SKOJ) , RO ZSM , RO SPZZ in rajon
ska GK.103 

Sredi avgusta 1943 sta bili ustanovljeni sentvisko-medenska in medvoska vosovska skupina, ki sta s 
svojim delom slabili moc okupatorja. Kljub stevilnim poizkusom sefa blejskega gestapa Rosumeka, da bi 
z vrivanjem agentov in vohunov onemogocil delo partijskih in frontnih vodstev ne le v skofjeloskem 
okrozju ins tern tudi v medvoskem rajonu, pac pa tudi v drugih gorenjskih okrozjih, so vosovci spretno ra
zbijali nastavljene pasti in odkrivali resnico. (st. 117) Ena najvecjih akcij medvoske vosovske grupe je bilo 
miniranje ielezniske proge pri Medvodah oktobra 1943. (st. 122) Januarja 1944 sta dva clana medvoske 
varnostne grupe izvedla justifikacijo sentviskega zupana inz. Maurerja (st. 60) , marca 1944 so medvoski 
vosovci v tekstilni tovarni Hribernik-Beer na Brodu zasegli dvajset bal blaga za uniforme, v istem mesecu 
so izvedli mobilizacijo politicno sumljivih ljudi v Sentvidu , Vizmarjah , na Brodu, v Goricanah in Medvodah. 
10. aprila 1944 na velikonocni ponedeljek so medvoski vosovci skupaj z vosovci iz smledniskega okraja 20 



zavarovali miting na Smarni gori. Poleg teh akcij so varnostniki in obvescevalci medvoskega rajona 
(okraja) skozi ves cas odkrivali gestapovske agente in domace izdajalce ter izvajali se stevilne druge ak
cije - od prehranjevalnih do sabotaznih.104 
V poletju 1944 je bila na obmocju medvoske kotline ustanovljena Civkova ceta s priblizno tridesetimi 
borci , predvsem domacini iz Medvod. V. okviru cete je deloval tudi minerski vod, ki je najvec operiral na 
progi med Sentvidom in Skofjo Loko. Ob preosnovanju je ceta prisla v sestav Skofjeloskega odreda. 105 

Medvoska kotlina je bila tudi eno od operativnih obmocij Skofjeloskega odreda. Ta prostor je bil za delo
vanje odreda zelo nevaren, saj se je zajedal med nemske in dmobranske postojanke, ki so bile v Gorica
nah , Medvodah, na Golem brdu , na Svetjah , v Preski , Sentvidu , Vizmarjah in na Brodu. Kljub temu pa je 
odred tukaj veckrat izvajal mobilizacijo (septembra in decembra 1944) , prehranjevalne in sabota:Zne ak
cije , predvsem so odredni minerci rusili :Zeleznisko progo Skofja Loka - Sentvid. 10s Na tern obmocju so 
se obcasno zadr:Zevale tudi enote Presernove brigade, ki so ob sodelovanju s terenskimi aktivisti in Skof
jeloskim odredom izvajale prehranjevalne akcije (28. februarja in 4. marca 1945), rusile :Zeleznisko progo 

Grad Goricane: slovenska pokraj inska partij ska konferenca leta 1934 in nemsko zbirno taborisce v letih 1942-45 

(minerska skupina 2. bataljona je 20. maja 1944 na vecih mestih z.aminirala progo v neposredni blizini 
Medvod) in mobilizirale okolisko prebivalstvo. 107 
Oktobra 1944 je prislo do preosnovanja okrajev in ·okrozij, pri tern je bil medvoski okraj prikljucen okraju 
Skofja Loka. · 
Prati koncu I eta 1944 so se ra:Zmere v medvoskem rajonu zelo zaostr.ile. V prvi polovici novembra 1944 so 
Nemci pripravili na obmocju okraja hajko, s katero so skusali uniciti NOB na tern obmocju. (st. 63) V letu 
1944 je~NOB v medvoskem okraju utrpel veliko izgub tudi zaradi vohunov in raznih vrinjencev v vrste ak
tivistov OF. Veliko aktivistov je bilo izdanih . Padli so v zasede ali pa so jih aretirali na domu, izdani pa so 
bili tudi ~unkerji in razna skrivalisca. Kljub likvidacijam nekaterih izdajalcev pa gibanje ni doseglo istega 
viska, kakor v prejsnjih letih .108 Vzrok je bil predvsem v aretacijah stevilnih aktivistov, deportacijah njiho
vih sorodnikov in sorodnikov partizanov v nemska taborisea ter nasploh povecan nadzor in pritisk okupa
torja, kajti zanj je bilo to obmocje izrednega pomena, saj skozenj teceta dve zelo pomembni prometni 
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Preko medvoske kotline so potekale tudi glavne kurirske poti med Ljubljana in Gorenjsko, to je med itali
janskim in nemskim zasedbenim obmocjem. Ko je bila dokoncno urejena razmejitev in so bile postavljene 
obmejne straze, ni bilo vec mogoce legalno prenasati posto in literature preko meje . CK KPS je Alojzu 

· Kebetu-Stefanu zaupal nalogo vzpostaviti strogo ilegalne kanale za prenos poste iz Ljubljane proti Go
renjski. Avgust Barie-Ambroz in Franc Kalan-Evstahij sta po Kebetovem narocilu organizirala javko »Pri 
treh krizih ," na vrhu Medenskega hriba. Tu so ljubljanski kurirji odlagali posto v zakopano kovinsko skat
lo. zatem so jo prevzemali medvoski kurirji in jo nosili na javko kranjskega okrozja, ki je bila v gozdu nad 
Jeperco. Tukaj so se odmaknili od javke in pocakali , da so kranjski kurirji dvignili posto in odlozili svojo za 
Ljubljana. Medvoscani so jo prevzeli in se vrnili z njo k Trem krifom. Vse je potekalo strogo konspirativno 
in kurirji z obeh strani se niso nikdar srecali , stern je bilo izkljuceno morebitno izdajstvo. 109 

Leta 1941 je bila pomembna kurirska javka tudi pri krojacu Francu Sesku v Preski , kurirsko zvezo med 
Ljubljana in Kranjem, ki je bila organizirana po foleznici , pa je vzdrzeval sprevodnik Zlatnar. 
Pozimi 1941 je Avgust Barie-Ambroz organiziral novo javko, ki je bila v Bergantovem mlinu v Senicici , k 
njej pa je vodila kurirska zveza iz Podutika. Kadar se je nabralo veliko literature , so jo odpeljali kar z 
vozom ali sanmi do javke »Rdeci kriz« nad Straziscem, kjer jo je prevzel kurir kranjskega okrozja. Ta 
zveza med Medvodami in Kranjem je delovala do izdaje v marcu 1942. 110 

Razgibana dejavnost medvoske organizcije je vplivala tudi na vasi v tedanjih sosednjih obcinah Sentvid 
in Smartno pod Smarno goro. Organizacijo so sirili tudi delavci, organizirani v medvoskih tovarnah , ki so 
ziveli izven Medved (Sentvid , Vizmarje). V Mednem je 2e od poletja 1941 deloval odbor OF s tremi clani , v 
oktobru istega leta pa so organizirali se tri trojke, katerih delo je vodil odbor. 
Na sentviskem obmocju se je organizacija OF zacela utrjevati 2e sredi poletja 1941 . V juliju so pricele z 
delom prve trojke OF. V Sentvidu in Vizmarjah je bil organizator trojk OF, predvojni komunist, ilegalec 
Fortunat Cizelj-Nande, ki je na tern obmocju deloval po navodilu sekretarja RK KPS Siska-Bezigrad Jo
zeta Sluge-Lenarta. Trojke so bile organizirane v mizarski delavnici Ermana Arharja v Sentvidu , v mi
zarski zadrugi in podjetju Kolb v Vizmarjah , v Podgori in v Guncljah . Fortunat Cizelj je bil julija 1941 areti
ran , za njim je organizacijsko delo prevzel Joze Sluga-Lenart. Nastali sta novi trojki : na Brodu in na sen
tviski posti . Ciani slednje so dobili zvezo z vojasko posadko v zbirnem taboriscu in prek nje imeli stike z 
izgnanci in zaporniki , dobivali pa so tudi podatke 0 stevilcni moci posadke. 
Zaradi narascanja stevila trojk na obmocju Sentvida, je bil osnovan osrednji odbor OF za to obmocje. 
Odbor so sestavljali Janez Demsar, Pavle Rovsnik in Milan Troha. 111 Clanom odbora je uspelo jeseni 
1941 organizirati t. i. odbor industrialcev, v katerega so bili vkljuceni tovarnarja Kolb iz Vizmarij in Miklavc 
iz Medved terse nekaj drugih tovarnarjev iz Domfal in Kamnika. Zvezo med njimi je vzdrfoval Franc Fle
rin , usluzbenec pri carinskem uradu na foleznici. 11 2 

V prostorih Kolbove tovarne je bilo glavno skladisce razlicnega tekstilnega, sanitetnega in drugega mate
riala , namenjenega partizanom nad Medvodami in v okolici Skofje Loke. Pri Kolbovih je delovala tudi ile
galna slovenska sola.113 
Na osrednji odbor OF v Sentvidu so bile vezane tudi trojke v Spodnjih Vizmarjah in na Brodu. V trojke na 
Brodu so se vkljucevali poleg domacinov in nekaterih Tacencanov tudi delavci tovarne Hribernik-Beer, 
ti pa so imeli tu di zvezo z medvosko organizacijo OF. 114 

Tako zaokrofon oris bo lazje vodil v nadaljevanju nas spomin od pomnika do pomnika, ki pricajo o veli
castju herojskih casov sisenskega dela slovenskega naroda. 
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23 Podutik : spomenik kurirjem Dolomitskega odreda 
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POMNIKI REVOLUCIJE 
V OBCINI LJUBLJANA-SISKA 

SEZNAM POMNIKOV REVOLUCIONARNEGA DELAVSKEGA GIBANJA IN NOB 
V OBCINI LJUBLJANA-SISKA PO KRAJEVNIH SKUPNOSTIH 

Stevilka pred navedbo pomnika je njegova zaporedna stevilka v tej publikaciji . 

KS BRATOV BABNIK 
24. Zapuska 23 , spominska plosca posvecena ilegalni tiskarni »Rdecega praporja" 

KS BUKOVICA-SINKOV TURN 
153 . Bukovica 6, spominska plosca aktivistu Francu Marnu-Srecku 
154. Bukovica 23 , spominska plosca partizanoma Mirku Kraljicu-Cenetu in Mirku Musicu-Zeusu 
155. Bukovica 32 , spominska plosca skojevcu Francu Sesku 
147. Selo pri Vodicah 29, spominska plosca druzini Kristan 
148. Selo pri Vodicah 30, spominska plosca borcu Dusanu Otonicarju-Samu 
146. Selo pri Vodicah , spominska plosca padlim borcem Rasiske cete 
149. Sinkov turn 37, spominska plosca aktivistu Rafaelu Zamnu 
150. Utik 1, spominska plosca padlim borcem in zrtvam fasisticnega nasilja 
151 . Utik 1, spomenik posvecen Drustvu kmeckih fantov in deklet 
152. Utik 13, spominska plosca trem clanom druzine Znidar 
134. Vesca, spomenik posvecen pre,boju 2. in 4. bataljona Gorenjskega odreda 

KS DOLOMITSKI ODRED 
48. Celovska cesta 280, spominska plosca padlim delavcem tovarne Stora 
49. Dravlje-pokopalisce , skupni grob padlih borcev in zrtev fasisticnega nasilja 
50. Stegne 23 , spominska plosca padlima delavcema tovarne Zmaj 

KS DRAVLJE 
41 . Bjediceva 5, doprsni kip Marije Drakslar-Marjane 
43. Celovska cesta 224, spominska plosca padlim delavcem tovarne Unitas 
42. Klopciceva 1, doprsni kip kurirja Milana Mravljeta 

KS DR. PETER DRZAJ 
20. Vodnikova cesta 62 , doprsni kip dr. Petra Drfaja 

KS EDVARD KARDELJ 
70. Tacen 3, doprsni kip Edvarda Kardelja 
71. Tacen 3, spominska plosca padlim gasilcem 
72. Tacen 4, spominska plosca posvecena posvetovanju vodilnega kadra KPJ 
73. Tacen 4, spominska plosca posvecena pokrajinski konferenci SKOJ za Slovenijo 
74. Tacen 38 , spominska pi'osca narodnemu heroju Alojzu Kebetu~tefanu 
75. Tacen 48, doprsni kip narodnega heroja Franca Rozmana-Staneta 
76. Tacen 48, spominska plosca zrtvam za svobodo 
77. Tacen 48 , skulptura posvecena Varnostno-obvescevalni sluzbi 
78 . Tacen 85, spominska plosca posvecena ustanovitvi RK KPS Tacen-Sentvid-Medvode 
79. Tacen-Psatnik, spomenik posvecen zacetku organiziranega odpora slovenskega ljudstva 
80. Smartno 7, doprsni kip narodnega heroja Staneta Kosca 
81. Smartno 7, spominska plosca posvecena padlim borcem in zrtvam fasisticnega nasilja 
82. Smartno-pokopalisce, grob narodnega heroja Staneta Kosca 
83. Smartno-pokopalisce, skupni grob padlih borcev in zrtev fasisticnega nasilja 

KS GAMELJNE-RASICA 
84. Spodnje Gameljne, grob dveh neznanih talcev 
85. Srednje Gameljne 50, spominska plosca padlim borcem in zrtvam fasisticnega nasilja 
86. Zgornje Gameljne 31 , spominska plosca posvecena okrofoi partijski konferenci 

29 87. Zgornje Gameljne 49, spominska plosca narodnemu heroju Stanetu Koscu 



88. Zgornje Gameljne, spominska plosca padlim borcem obrata tovarna Stora 
89. Rasica, spomenik posvecen pozigu Rasice 
90. Rasica-planinski dom, spominska plosca posveeena ustanovitvi Rasiske cete 
91. Rasica-stolp , spominska plosca posveeena ustanovitvi Kamniskega bataljona 
92. Rasica - Vrh Staneta Kosca, spominska plosca narodnemu heroju Stanetu Koscu 

KS HINKO SMREKAR 
37. Alesevceva 38 , spominska plosca slikarju Hinku Smrekarju 
38. Alja2eva 32 , spomenik padlim zeleznicarjem 
34. Drenikova 32, spominske plosce padlim clanom telovadnega drustva Sokol 
35. Gasilska 17, spominska plosca aktivistoma Alojzu Ajdisku in Francu Obranu 
36. Gasilska 17, doprsni kip narodnega heroja Zvonka Runka 
39. Milicinskega 2, spominska plosca padlim sportnikom 
40. Verovskova 60, spominska plosca padlim delavcem mostovnih delavnic 

KS KOMANDANT STANE II. 
25. Vodnikova cesta 162, spomenik padlim kolesarjem 

KS KOSEZE 
21 . Ledarska 23, doprsni kip narodnega heroja Veljka Vlahovica 
22. Podutiska 25, spominska plosca posvecena ilegalni ciklostilni tehniki in zatoeiscu ilegalcev 
23. Vodnikova cesta 155, spominska plosca padlim borcem in zrtvam fasisticnega nasilja 

KS LITOSTROJ 
26. Celovska cesta 150, spomenik svobodi 
27. Celovska cesta 164, spomenik padlim delavcem podjetja ECZ 
28. Celovska cesta 180, spomenik padlim delavcem Avtomonta2e 
29. Celovska cesta 180, doprsni kip narodnega heroja Janeza Bizjaka-Janka 
30. Celovska c. (pri Avtomontazi) , spomenik okupirani Ljubljani 
31. Gorazdova 16, spomenik slikarju Hinku Smrekarju 
32. Korotanska 14, spominska plosca narodnemu heroju Darku Marusicu-Blafo 
33 . krizisce Ulice Ljubljanske brigade in Djakoviceve ulice, spomenik-bunker 

KS MEDVODE 
124. Cesta komandanta Staneta 4, spominska plosca padlim delavcem Tovarne firneza . barv in lakov 
125. Cesta komandanta Staneta 38 , doprsni kip Eda Bregarja-Dona 
121 . Cesta na Svetje 16, spominska plosca padlim godbenikom 
123. Cesta ob Sori 15, spominska plosca padlim telovadcem 
122. Donova cesta-gramozna jama, spomenik talcem 
120. Ostrovrharjeva 4, doprsni kip Ota Vrhunca-Blafa Ostrovrharja 

KS MILAN MAJCEN 
7. Celovska cesta 6, spominska plosca padlim delavcem signalne delavnice 
1. Celovska cesta 23, kip Josipa Broza-Tita 
2. Celovska cesta 23, spomenik pionirjem 
5. Celovska cesta 50 , spominska plosca ubitim delavcem f-!nbernikove delavnice 
6. Frankopanska 1, spominska plosca narodnemu heroju Milanu Majcnu 

15. Gubceva 18, spominska plosca ilegalni radijski postaji »Kricac" 
8. Lepodvorska 23, spominska plosca pisatelju Bagu Flandru 
9. Medvedova 13, spominska plosca ilegalni pirotehniki 

1 O. Medvedova 14, spomenik Varnostno-obvescevalni sluzbi 
11. Parmova 35, spominska plosca padlim 2eleznicarjem 
12. Pivovarniska 1, spominska plosea padlim delavcem pivovarne Union 
13. Pivovarniska 1, spominska plosca mnozicnim protestom Ljubljancanov ob izganjanju Slovencev 

3. Tivoli , kip Svobode 
4. Tivoli , kip rudarja 

14. Zibertova 27, spomenik padlim gojencem Uciteljskega doma 

KS NA JAMI 
16. Pod gozdom 12, spominska plosca ustanovnemu kongresu KPJ 
17. Vodnikova cesta 27, spominska plosca ustanovitvi Glavnega poveljstva slovenskih partizanskih cet 30 
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KS PIRNICE 
94. Sp. Pirnice 18, spominska plosea narodnemu heroju Tinetu Rofancu 
95 . Sp. Pirnice 41 , spominska plosca narodnemu heroju Francu Rozmanu-Stanetu 
96 . Sp. Pirnice 41 , doprsni kip narodnemu heroju Francu Rozmanu-Stanetu 

102. Verje - Zbiljsko jezero, spominska plosca aktivistoma Francki lsteric-Jeras in Ludviku Thumi 
101 . Verje 44, spominska plosca narodnemu heroju Francu Bukovcu - Jefovniku 
93. Zavrh - Na peskah, spomenik partizanu Zeljku Toniju-Rajku 
97 . Zg. Pirnice 6, spomenik padlim borcem in zrtvam fasisticnega nasilja 
98. Zg . Pirnice 37 b, doprsni kip narodnega heroja Tineta Rofanca 
99. Zg. Pirnice 84, spominska plosca partizanskemu pesniku Otu Vrhuncu-Bla:Zu Ostrovrharju 

100. Zg . Pirnice 114, spominska plosca borcema Stanku Burgarju in Jo:Zetu Struklju 

KS PODUTIK 
47. Dolniska 18, spomenik padlim borcem in zrtvam fasisticnega nasilja 
45. Podutik, spominska plosca kurirju Milanu Mravljetu 
46. Podutik-Podutiski klanec, spomenik kurirjem Dolomitskega odreda 
44. Tosko celo 8, spominska plosca posvecena bivanju in delovanju CK KPS pri Krascevih 

KS PRESKA 
105. Preska-pokopalisce , skupni grob padlih borcev in zrtev fasisticnega nasilja 
103. Barletova cesta 4, spomenik padlim delavcem Tekstilne tovarne Medvode 
104. Barletova cesta 8, spominska plosca bratoma Avgustu in Stanetu Barie 
107. Golo brdo 8, spominska plosca Savku Carmanu 
106. Preska cesta 22, doprsni kip narodnega heroja Franca Bukovca 
109. Studencice, spomenik kurirjem kurirske postaje TV G-25 
108. Zlebe-Malenskova faga, spominska plosca posvecena sede:Zu RK KPS in RO OF Medvode 

KS SENICA 
128. Ladja 10, spominska plosca padlim delavcem tovarne 
126. Sp. Senica 23 , spominska plosea padlim borcem in zrtvam fasisticnega nasilja 
127. Sp. Senica 23, spomenik upornim kmetom 

KS SMLEDNIK 
134. Mose, spominska plosca komandantu bataljona Jo:Zetu Fajfarju in mitraljezcu Sandorju 
130. Smlednik-Kovacija, spomenik petim ustreljenim talcem 
129. Smlednik 4b, spominska plosca narodnemu heroju Albinu Gr;:ijzarju 
131 . Stari grad, spominska plosca posvecena partizanski javki 
132. Valburga, spomenik padlim borcem in zrtvam fasisticnega nasilja 
133. Valburga 44 , spominska plosea padlim gasilcem 
135. Zapoge-Trsanec, spomenik borcu Francu Gartnerju-Crtu 

KS SORA 
113. Sora , spominska plosca padlim gasilcem 
116. Sora , spominska plosca skojevski instruktorici Anici Cviklovi-Zmagoslavi 
114. Sora 6a, spominska plosca padlim borcem in zrtvam fasisticnega nasilja 
115. Sora 11 , doprsni kip Avgusta Barleta-Ambrofa 
110. Osolnik, spomenik trem padlim borcem 
111 . Osolnik, spomenik borcu lvanu Cvajnarju 
112. Osolnik, spominska plosca borcem lvanu Cvajnarju , Francu Jamarju in Jo:Zetu Tancarju 

KS STANEZICE-MEDNO 
64. Medno-Medenski klanec, spomenik padlim borcem in zrtvam fasisticnega nasilja 

KS SENTVID 
60. Celovska cesta, spomenik talcem in spominski plosci padlirn borcem in zrtvam fasisticnega nasilja 

Cesta za solo 6, spominska plosca bratom Kamel 56. 
51 . 
52. 
53. 
54 . 
55. 
57. 

Prusnikova 3, spominska plosca pisatelju Tonetu Cufarju 
Prusnikova 85, spominska plosca narodnemu heroju Francu Rozmanu-Stanetu in njegov doprsni kip 
Prusnikova 98 , doprsni kip narodnega heroja Alojza Kebeta-Stefana 
Prusnikova 98 , spominska plosea padlim dijakom mescanske sole 
Prusni°kova 98 , akvarij s kipom mladenica posvecen 40. obletnici ustanovitve KPJ in SKOJ 
Sentvid-pokopalisce, grob padlih borcev 



58. Sentvid-vojasnica JLA »Boris Kidric« , doprsni kip narodnega heroja Borisa Kidrica-Petra 
59. Sentvid vojasnica JLA, »Boris Kidric" , spominska plosca posvecena nemskemu zbirnemu taboriscu 

KS VASE-GORICANE 
118. Goricane-Grad, spominska plosca posvecena slovenski poi<rajinski partijski konferenci 
119. Goricane-Grad, spominska plosca posvecena nemskemu zbirnemu taboriscu 
117. Goricane 19, spominska plosca ustreljenim aktivistom in talcem 

KS VIZMARJE-BROD 
65. Kozlarjeva 24, spominska plosca partizanskemu pesniku Tonetu Pipanu 
67. Na gaju 2, doprsni kip Ivana Novaka-Ocka 
68. Na gaju 2, spomenik padlim borcem in zrtvam fasisticnega nasilja 
69 . Tacenska cesta 125, spominska plosca posvecena stavki tekstilnih delavcev 
66. Vizmarska pot 22, spominska plosca padlim borcem in skojevki lvanki Erjavec 

KS VODICE 
144. Povodje 6, spominska plosca aktivistoma Marjanu Rofancu in Matevfo Bohincu 
139. Repnje, spominska plosca talcema Francu Dresarju in lvanu Pircu 
140. Skarucna, spomenik padlim borcem in zrtvam fasisticnega nasilja 
141. Skarucna 17, spominska plosca druzini Dermastja 
142. Skarucna 36, spominska plosca borcem lvanu Polajnarju , Jofotu Staretu in Stanetu Zivalicu 
143. Skarucna 42, spominska plosca posvecena zborovanju Zveze delovnega ljudstva 
138. Vodice-pokopalisce, skupni grob borcev in zrtev fasisticnega nasilja 
137. Vodice 33 a. doprsni kip aktivista Franca Marna-Sreca 
136. Zapoge, spomenik padlim borcem in zrtvam fasisticnega nasilja 

KS TRNOVEC TOPOL 
61. Topol , spomenik padlim borcem in zrtvam fasisticnega nasilja 
62 . Topol 17, doprsni kip Janeza Kalana-Kosca 
63. Trnovec 4, spomenik padlim aktivistom medvoskega okraja 

KS ZGORNJA SISKA 
18. krizisce Tugomerjeve in Sternenove ulice, spominska plosca aktivistu Marjanu Majcnu 
19. Vodnikova cesta 69 , spominska plosca ilegalnemu zatociscu in skladiscu 
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Spomenik posvecen marsalu Titu pred Muzejem ljudske 
revolucije Slovenije v parku Tivoli , je bil postavljen leta 
1961. Spomenik je delo kiparja Antuna Augustincica, 
prostor okoli njega pasta uredila arhitekta Edo Mihevc in 
Mitja Omersa. 

Josip Broz-Tito je bil rojen 7. maja 1892 kot sedmi otrok 
v stevilni druzini Franja in Marije Broz v Kumrovcu . Po 
koncani osnovni soli se je izucil za kljucavnicarja. Leta 
191 0 se je vpisal v Zvezo kovinskih delavcev in postal 
istocasno tudi clan Socialnodemokratske stranke Hrva
ske. Zaradi iskanja zaposlitve se je preselil iz Zagreba v 
Ljubljana, od tu v Trst, pa spet nazaj v Zagreb, julija se je 
slednjic zaposlil v Titanu v Kamniku. Nato pa ga je pot vo
dila na Cesko pa v Nemcijo in nazadnje v Dunajsko Novo 
mesto. Povsod se je povezal s sindikalnimi organizaci-

33 jami in z organizacijami socialisticne mladine. 

3 - Spomin je moc 

Na slu:Zenje vojaskega roka je bil poklican jeseni 1913, 
sluzil ga je najprej na Dunaju , nato pa v Zagrebu. Tu ga je 
tudi zatekla prva svetovna vojna. Zaradi protivoja5ke 
propagande je bil krajsi cas zaprt v Petrovaradinski trd
njavi , nato pa je bil s svojo enoto premescen na galicijsko 
fronto. Aprila 1915 je bil tezko ranjen in ujet. Po okrevanju 
je bil deportiran v taborisce za vojne ujetnike, nato pa so 
ga kot vojnega ujetnika posiljali na delo v razlicna ruska 
mesta. Zaradi zvez z boljseviki je bil v letu 1917 dvakrat 
zaprt , vendar je konec junija 1917 pobegnil in odsel v Pe
trograd (danes Leningrad). Po neuspelem poizkusu po
bega preko ruske meje je bil ponovno zaprt, vendar je 
spet pobegnil. Po zmagi oktobrske revolucije je stopil v 
lnternacionalni odred Rdece garde v Omsku. Ves cas je 
politicno deloval med kmeti , vzdr:Zeval pa je tudi stike z 
delavci. Leta 1920 je postal clan Komunisticne partije v 
jugoslovanski sekciji pri boljseviskem oblastnem komi
teju v Omsku. Od tu so mu omogocili s skupino.jugoslo
vanskih vojnih ujetnikov vrnitev v Jugoslavijo, kamor je 
prise! oktobra 1920. leta. 

Po vrnitvi je Broz nadaljeval s politicnim delom najprej v 
Zagrebu , nato pa v Veliki Trojici pri Bjelovarju in zatem v 
Kraljevici. V partijsko in sindikalno organizacijo je skusal 
pritegniti cim vec delavcev. Zaradi njegove aktivnosti so 
ga zaprli in odpustili z dela. Nato je odsel v Beograd , kjer 
je poslusal predavanja v sindikalni soli . Odbil je sodelo
vanje z desno frakcijo v KPJ. Za kratek cas je nasel delo v 
Beogradu, nato pa se je januarja 1927 zaposlil v Smede
revski Palanki. Tu je zaradi revolucionarnega delovanja 
kmalu dobil odpoved. Ponovno se je vrnil v Zagreb , kjer je 
delal kot sekretar oblastnega odbora Zveze kovinarskih 
delavcev Hrvaske, jeseni 1927 pa je postal se sekretar 
Zveze ko:Znopredelovalnih delavcev. 

Aprila 1927 je postal clan mestnega komiteja KPJ za Za
greb. Kasneje je kot njegov organizacijski sekretar na 
VIII. mestni partijski konferenci ostro nastopil proti frak
cijskim bojem v partiji. Ta konferenca je pomenila tudi za
cetek obracuna s frakcijami v vrhu KPJ. lzbran je bil tudi 
za politicnega sekretarja mestnega komiteja KPJ v Za
grebu. 

Avgusta 1928 je bil predviden za sekretarja pokrajin
skega vodstva KPJ za Hrvasko, vendar je bil aretiran in 
na bombaskem procesu obsojen na pet let jece. Kazen je 
prestal v Lepoglavi in Mariboru. 

Po prihodu iz zapora je odsel na Dunaj (julij 1934) , kjer je 
bil sedez CK KPJ. Tu je bil kooptiran za clana politbiroja 
CK KPJ. V tern obdobju je tudi zacel uporabljati ilegalno 
ime Tito. Na IV. dr:Zavni partijski konferenci I. 1934 je bil 
izbran za clana CK KPJ , nato pa se za clana politbiroja. 
Sredi februarja 1935 je na zahtevo CK KPJ odsel v Sov
jetsko zvezo, kjer je delal v balkanski sekciji Kominterne. 
Avgusta 1936 je bila sprejeta odlocitev , da se CK KPJ 
vrne iz Pariza v domovino. Tito je dobil nalogo voditi par
tijo v domovini in pripraviti pogoje za vrnitev vodstva. Av
gusta 1937, po zamenjavi Gorkica, je dokoncno prevzel 
vodstvo partije. 

V tern obdobju je Kominterna skoraj v celoti prekinila stike 
s KPJ in razmisljala o njeni razpustitvi. Titu je uspelo ob
dr:Zati enotnost partije in revolucionarnega gibanja. V 
maju 1938 je formiral zacasno vodstvo KPJ v domovini , 
prepreCil pa je tudi namen Kominterne, da bi ukinila KPJ. 



Januarja 1939 je Kominterna potrdila zacasno vodstvo 
KPJ s Titom kot generalnim sekretarjem CK KPJ. 
Od sredine 1937. leta je razvoj KPJ tesno povezan s Ti
tovo dejavnostjo. Tito je imel prvenstveno vlogo pri pri
pravljanju partije na naloge, ki so jo cakale v naslednjem 
obdobju , to je v casu , ko se je fasisticna nevarnost vedno 
bolj blifalaJugoslaviji. Nadrfavni partijski konferenci I.eta 
1940 v Zagrebu so bile izdelane smernice delovanja KPJ 
v pogojih druge svetovne vojne. Na tej konferenci je bilo 
poudarjeno, da je fasizem velika nevarnost ne le za sa
mostojnost malih narodov, temvec tudi za socialisticno 
bodocnost ter da je glavna naloga delavskega gibanja 
borba proti fasizmu . Tito je vedno poudarjal tudi sodelo
vanje delavcev s kmeti in resitev kmeckega vprasanja , ki 
je tesno povezano z resitvijo nacionalnega vprasanja. 
Pod Titovim vodstvom je bila KPJ aprila 1941 edina poli
ticna sila, ki se je postavila v bran fasisticni agresiji in do
macim reakcionarjem . Aprila 1941 je bil pri CK KPJ formi
ran vojni komite pod Titovim vodstvom. Sedemindvajse
tega junija 1941 je bil ustanovljen Glavni stab narodnoo
svobodilnih partizanskih odredov Jugoslavije, katerega 
komandant je postal Tito. Kot komandant Glavnega 
staba. nato Vrhovnega staba, je izdelal strateski koncept 
za vodenje oborofonega boja proti sovrazikom in za do
sego dalekoseznih nacionalnoosvobodilnih in revolucio
narnih ciljev. 
Ze od zacetka NOB je bil Tito zacetnik izgradnje ljudske 
oblasti , od prvega NOO in vse do AVNOJ. Na drugem za
sedanju AVNOJ novembra 1943. leta v Jajcu mu je bil 
dodeljen naslov marsala JugoslaviJe. Tito je bil tudi izbran 
za predsednika NKOJ-prve narodne vlade nove Jugo
slavije. 
Na osnovi sporazuma s staro jugoslovansko vlado v emi
graci ji , je bila 7. marca 1945 formirana zacasna vlada 
Demokraticne federativne Jugoslavije , ki so jo priznavale 
vse zavezniske in nevtralne drfave. Avgusta 1945 je bil 
Tito izbran za predsednika Ljudske fronte Jugoslavije in 
nosilca njene liste na volitvah v ustavodajno skupscino 
novembra 1945. Predsednik LFJ (od leta 1953 SZDL) je 
bil do leta 1963. 
Januarja 1946, po sprejetju ustave, je dobil pooblastilo za 
sestavo vlade, imenovan pa je bil tudi za komandanta 
oborozenih sil Jugoslavije. Do 1953 je opravljal tudi delo 
ministra za narodno obrambo. 
V zvezi s sodelovanjem Jugoslavije z ostalimi drfavami 
ljudske demokracije ter njihovimi komunisticnimi in de
lavskimi partijami , se je Tito zavzemal za ustanovitev po
sebnega lnformacijskega biroja komunisticnih partij 
(Kominform) , do katerega je prislo septembra 1947. leta. 
Zaradi nasprotovanja stalinisticni hegemoniji , je prislo v 
Kominformu pod vplivom Sovjetske zveze do akcij proti 
KPJ. Ocitali so ji revizionizem in nacionalizem. Julija 
1948 Je V. partijski kongres z resolucijo ovrgel klevete 
Kominforma in ponovno potrdil stalisca CK KPJ s Titom 
na celu. Temu je sledi l ekonomski in vojaski pritisk na Ju
goslavijo, ki pa ni popustila. Po Stalinovi smrti marca 
1953 so se odnosi med Jugoslavijo in Sovjetsko zvezo 
spet zaceli normalizirati . Enoten odpor proti obtozbam 
Kominforma je dal mofoosti za nove razvojne smernice , 
katerih bistvo so bili antibirokratizem in samoupravni so
cialisticni druzbeni odnosi . 
Januarja 1953 je bila z ustavnim zakonom uvedena funk-

cija predsednika drfave. ki jo je Tito opravljal do leta 
1953, stern , da mu je bil leta 1974 dan mandat brez ca
sovne omejitve. 
Tito je bil tudi eden najpomembnejsih pobudnikov aktivne 
in miroljubne koeksistence . Zastopal je stalisce enako
pravnosti de.zel in drfav, ne glede na njihovo velikost , 
stopr;ijo razvoja .in obl.iko notranje ureditv.e. Bil je pobudnik 
skupne miroljubne in protiblokovske politike , kar je prislo 
do izraza pri zblizevanju neuvrscenih drfav (beograjska 
konferenca leta 1961 ). 
Tito je bil z odlokom predsedstva AVNOJ proglasen prvic 
za narodnega heroja 19. oktobra 1944, drugic mu je bil ta 
naslov podeljen 24. maja 1972 na predlog Zvezne 
skupscine SFRJ, tretjic pa je bil z Redom narodnega he
roja odlikovan 16. maja 1977, bil pa je tudi heroj sociali
sticnega dela. 
16. novembra 1958 je bil imenovan za prvega castnega 
clana SAZU , bil pa je tudi castni clan drugih jugoslovan
skih akademij. Podeljen mu je bil tudi naziv castnega 
doktorja ljubljanske Univerze (11 . decembra 1969), prav 
tako pa je bil castni doktor drugih JUQOSlovanskih univerz , 
pa tudi univerz v tujini. 
Josip Broz-Tito je umrl 4. maja 1980 v Ljubljani , pokopan 
pa je v Hisi cvetja na Dedinju v Beogradu. 

Na svojih poteh se je tovaris Tito veckrat ustavil tudi na 
obmocju danasnje obcine Ljubljana-Siska. V obdobju 
pred drugo svetovno vojno je bil tu dvakrat: 16. septem
bra 1934 se je udelezil slovenske pokrajinske partiJske 
konference v gradu Goricane, 9. in 10. junija 1939 pa je 
prisostvoval drfavnemu posvetovanju vodilnega kadra 
KPJ , ki je bilo v Tacnu. 
Tudi po osvoboditvi je med svojimi obiski v Ljubljani vec
krat prisel v Sisko. 12. avgusta 1947 je prvic obiskal li
varno v tovarni Litostroj, ki je bila tik pred zacetkom obra
tovanja, 1. septembra pa se je udelezi l slavnostne otvori
tve livarne. Ob tej prilofoosti je tudi govoril zbranim de
lavcem. Tovarno Litostroj je ponovno obiskal ob zacetku 
obratovanja prve peci v novi jeklolivarni 1. septembra 
1951. V naslednjih desetih letih se pri obiskih Ljubljane ni 
posebej ustavljal v Siski , pac pa je ponovno prisel v Lito
stroj 21 . junija 1961 , tokrat skupaj s predsednikom repu
blike Mali , Modibom Keitom. Leta 1965 je z Mihom Ma
rinkom in lvanom Mackom obiskal sportno halo Tivoli , 
naslednje leto (3. marca) pa je prisostvoval slavnost
nemu pricetku 32. svetovnega hokejskega prvenstva, ki 
je potekalo v tivolski sportni dvorani. 4. marca 1967 je 
obiskal Goricane in si ogledal spominski muzej posvecen 
slovenski partijski konferenci . 2. decembra istega leta je 
bil na rednem zdravniskem pregledu v bolnici dr. Petra 
Drfaja, enak pregled pa je v tej bolnici opravil tudi v na
slednjem letu. 16. maja 1970 je v dvorani Tivoli odprl sve
tovno prvenstvo v kosarki. Leto 1972 je pricel v Sloveniji , 
1. januarja je namrec obiskal tovarno dekorativnih tkanin 
Dekorativno. 5. septembra 1975 je spregovoril delavcem 
tovarne Litostroj ob 25. obletnici samoupravljanja v tej to
varni . 4. maja 1977 si je na Brdu pri Kranju ogledal mod no 
revijo tovarne Rasica iz Gameljn . 18. decembra istega 
I eta ie obiskal tu di Edvarda Kardelja na njegovem do mu v 
Tacnu . Pri njem je bil tudi v decembru naslednjega leta. 
12. februarja 1979 pa je ob Kardeljevi smrti obisdkal nje-
gove domace ter jim izrekel sofalje. 34 



V parku Tivoli , levo od vhoda v Muzej ljudske revolucije 
Slovenije, stoji spomenik pionirjem Spomenik je delo ki
parja Zdenka Kalina, odkrit pa je bil 19. februarja 1962. 

Predhodnice pionirskih organizacij so bile otroske skupi
ne, ki so v Sloveniji delovale v letih 1922 do 1924. Najprej 
so te skupine delovale skupaj s skojevci in mladinci v ok
viru delavskoizobrafovalnega drustva Vesna v Zagorju in 
to predvsem v pevski in dramski sekciji. lz Zagorja pa se je 
taksna oblika zdrufovanja otrok razsirila v Trbovlje, Mari
bor, Liti jo, na Jesenice iri drugam. 
Okupacija slovenskega ozemlja in njegovo razkosanje 
aprila 1941. razvoj NOG. pa je tudi od najmlajsih zahteva
lo, da odlozijo igrace in se vkljucijo v osvobodilno gibanje. 
Spomladi 1942 je nastalo na obmocju t.i . Ljubljanske po
krajine veliko osvobojeno ozemlje , na katerem se je za
cela pospeseno organizirati ljudska oblast. v okviru tega 
je prislo do pravega razcveta mladinskega gibanja. 
Ze v zacetku oktobra 1941 je bila organizirana Mladinska 
OF (MOF). Mladinsko gibanje na osvobojenem ozemlju 
pa je dobilo svoje organizacijske okvire v Zvezi delovne 
mladine (ZDM). Januarja 1943 sta se MOF in ZDM zdru
zila v Zvezo slovenske mladine (ZSM). Ta zdruzitev je 
pomenila nov korak k mnozicnosti in enotnosti mladin
skega gibanja na Slovenskem. 
Od 27. do 29. decembra 1942 je potekal v Bihacu I. kon-

35 gres Ujedinjenog saveza antifasisticke omladine Jugo-

slavije (USAOJ), na katerem je bila ustanovljena tudi 
Zveza pionirjev. Pionirji , ki so doslej delovali v okviru mla
dinske in skojevske organizacije , so sedaj dobili svojo , 
ceprav so mladinci in skojevci se vedno obdrfali vodilno 
vlogo pri organiziranju in vodenju najmlajsih , to je otrok 
med sedmim in stirinajstim letom. 
Pionirji so se lotevali vsakrsnih akcij - zbirali so hrano, 
obleko, zdravila, trosili letake, pisali gesla, izobesali za
stave, prenasali posto in zaupna porocila, strazili , oprav
ljali obvescevalno sluzbo in celo odhajali v partizanske 
enote (od septembra 1942 do marca 1943 je bila v se
stavu Slivniskega bataljona Notranjskega odreda pionir
ska ceta, ki so jo sestavljali otroci od petega do stirinaj
stega leta) . 
Pionirji so poleg nalog polvojaskega znacaja opravljali 
tudi delovne in kulturno-prosvetne naloge. 
V Ljubljani so se prve pionirske skupine, ki jih je sestav
ljalo 5 do 1 O pionirjev, zacele pojavljati spomladi 1942. 
Organizacijsko so bile vezane na skojevske komiteje. V 
naslednjem letu se je stevilo skupin mocno povecalo, 
predvsem v Mostah , Siski , na Vieu in za Bezigradom. 
Po italijanski kapitulaciji , ko je vecina za orozje sposobnih 
moskih odsla v partizane, je aktivisticno delo padlo na ra
mena :Zensk in mladine ter seveda tudi pionirjev. Tudi v 
taksni situaciji so pionirji dokazali svoje sposobnosti , 
pogum, iznajdljivost ter so z nezmanjsano mocjo nadalje
vali svoje delo do osvoboditve , nemalo pa jih je izgubilo 
svoja mlada zivljenja. 

Na zacetku tivolskega parka stoji kip Svobode, postavljen 
I eta 194 7. lzdelal ga je kipar Tine Kos na pobudo krajevne 
organizacije ZB NOV Milan Majcen. 



Kip rudarja, simbol povojne socialisticne izgradnje, simbol 
udarnistva in graditve porusene domovine, delo kiparja 
Antona Kogovska, je bil izpred stavbe Mestne konference 
SZDL, Komenskega 7, premescen v park Tivoli. Prostor, 
kjer sedaj spomenik stoji , je uredila arhitektka Irena Cer
niceva. 

Spominska plosca na Celovski cesti st. 50, posvecena sti
rim ustreljenim delavcem ilegalne delavnice in Rudolfu 
Medvescku, je bi la odkrita 27. avgusta 1952 na pobudo 
takratne krajevne organizacije ZB NOV Sp. Siska. 

V svoji kljucavnicarski delavnici na Celovski cesti v Siski je 
Friderik Hribernik-Fric s sodelavci od konca leta 1941 iz
deloval in popravljal hladno orozje, predvsem bajonete, 
bodala in ohisja za rocne bombe, za potrebe VOS, NZ in 
partizanskih enot. 
Avgusta 1942 jih je izdal njihov sodelavec Rudi Kosmac iz 
Siske za placilo 100.000 lir. ltalijani , vojaki oddelka I. sek-

cije CC NN »XXI aprile«, so 27. avgusta obkolili delavnico. 
Hribernika in njegove pomoenike Milana Kerpana, Jozeta 
Kroparja in Antona Mihelica so izgnali iz delavnice ter jih 
po triurnem zaslisevanju postrelili na dvoriscu. Naslednji 
dan so aretirali se Rudolfa Medvescka, lastnika podjetja 
»Kromkovina«, ki je nabavljal material za Hribernikovo 
ilegalno delavnico. Po hudem mucenju , ko so mu populili 
vse nohte, izbili zobe, zlomili celjusti , polomili prste na 
rokah , so ga dan kasneje ustrelili kot talca v gramozni 
jami. 
Vseh pet ubitih je sedaj pokopanih v grobu talcev na ljub
ljanskih Zalah. 
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Na procelju gostilne Kersic v Frankopanski ulici v Si ski je 
vzidana spominska plosea, ki je posvecena narodnemu 
heroju Milanu Majcnu. Plosca je delo arhitekta Vlasta Ko
paca, odkrita pa je bila 8. maja 1970 na pobudo obcin
skega odbora ZZB NOV Ljubljana-Siska. 

Milan Majcen se je rodil 17. novembra 1914 v Sentjanfo 
pri Mokronogu, v stevilni druzini srednjega posestnika. 
Kot izucen natakar je najprej delal v 2elezniski restavraciji 36 



v Zidanem mostu , nato pa v ljubljanski restavraciji Daj
dam. Leta 1940 je vzel v zakup gostilno Kersic v Siski . 
Majcen je bil vseskozi napredno usmerjen, saj je bil :le 
pred vojno v Zidanem mostu clan Drustva kmeckih fantov 
in deklet, po prihodu v Ljubljana pa je postal clan Glav
nega odbora te Zveze. 
Kot zakupnik Kersiceve gostilne je nudil shajalisce komu
nistom in drugim voditeljem naprednega gibanja, v dneh 
pred okupacijo pa se je tam sestajal tudi CK KPS. Majcen 
je ze od vsega zacetka sodeloval tudi pri razlicnih akcijah, 
ki jih je organizirala in vodila OF. V tern casu je bi l sprejet 
tudi v Komunisticno partijo. 
Zaradi njegove dejavnosti so ga ltalijani v veliki raciji v 
Siski ponoci med 1. in 2. avgustom 1941 aretirali in zaprli v 
sentpetrske zapore. Od tu mu je po nekaj dneh uspelo po
begniti v partizane v Mokrc, kjer je postal vodja ene izmed 
skupin Mokrske cete. 

Zaradi poguma in vojaskih sposobnosti je bil septembra 
1941 poslan v Mirnsko dolino, kjer naj bi organiziral novo 
partizansko ceto. 28 . oktobra je Milan Majcen odsel s so
borcem Jankom Mevzljem v vas Murnice pri Sentjanfo . 
Ustavila sta se pri Vodenikovih . Bila sta izdana. Hiso so 
obkolili Nemci iz postojank ob demarkacijski crti , kasneje 
pa so jim prisli na pomoc se gestapovci , fandarji , var
nostna policija in nazadnje se ceta rezervnega policij
skega bataljona. V ogorceni in neenaki borbi , ki je trajala 
vse popoldne in vso noc, je padel najprej Janko, za njim 
pa v poznem jutru 29. oktobra se Milan, ki je bil :le prej 
tezko ranjen. Ceprav jima je zmanjkalo streliva in sta pre
strezala nemske rocne born be ter jih metala nazaj, sta, kot 
je novembra objavil Slovenski porocevalec, usmrtila tri , 
ranila pa 19 Nemcev. 
Njun junaski in neustrasen boj ni prevzel le domacinov, 
temvec tudi Nemce, ki so oba junaka z vsemi vojaskimi 

37 castmi prekopali iz groba blizu mesta , kjer sta padla, na 

pokopalisce v Sentjanfo. Nemski oficir je v govoru ob 
grobu deja! : »Tak clovek bi bil pri nas general. " 
Za narodnega heroja so Milana Majcna proglasili 20. de
cembra 1951 . leta. 

Pred poslopjem Signalnih delavnic, Celovska cesta st. 6, 
stoji spominska plosca, ki je bila postavljena v spomin sti
rim padlim borcem, delavcem Signalnih delavnic. Plosca 
je bila odkrita na pobudo delovnega kolektiva v letu 1 948. 

Zacetki revolucionarnega gibanja delavcev Signalnih de
lavnic segajo v prva leta po prvi svetovni vojni. Aprila 1 920 
so se delavci Signalnih delavnic pridruzili stavkajocim ze
leznicarjem na Zaloski cesti . Temu so sledile odpustitve 
delavcev z dela in se bolj zagrizeno preganjanje komuni
stov in njihovih simpatizerjev. Med najbolj aktivnimi orga
nizatorji delavskega gibanja v Signalnih delavnicah je bil 
kljucavnicar Lovro Mejac, clan KPJ od leta 1920. Leta 
1928 se je povezal s kljucavnicarjem Tonetom Sustarsi
cem. Ta je leta 1933, leto dni po svojem sprejemu v KPJ , 
organiziral v Signalnih delavnicah partijsko celico s tremi 
clani : sekretar je bil Tone Sustersic, clana pa Tone Zalar 
in Alojz Zargi st. To je bila partijska celica :Zeleznicarjev v 
ljubljanskem :Zelezniskem vozliscu . Stevilo clanov se je v 
naslednjih letih poveealo na sedem, med njimi je bil tudi 
Tine Rofanc. Tej celici so sledile se partijske celice v mo
stovnih delavnicah, zelezniski kurilnici in :Zeleznicarski 
zadrugi. Komunisti v Signalnih delavnicah so v zadnjih 
letih pred drugo svetovno vojno postali eno od farisc re
volucionarnega delovanja med slovenskimi :Zeleznicarji . 
Po ustanovitvi OF slovenskega naroda so se delavci Sig
nalnih delavnic i1 partijske celice :Zeleznicarjev vkljucili v 
OF. Po 27. aprilu je bil izmed komunistov na :Zeleznici 
izvoljen aktiv (Tine Rofanc, Tone Sustersic, Alojz Zalar) , 
ki je imel nalogo organizirati odbore OF. Tone Sustersic je 
bil zadol:Zen , da organizira OF v Signalnih delavnicah. 
Prvi terenski odbor OF s sestimi clani je bil ustanovljen 15. 
julija 1941 , ko je prislo do menjave clanstva v odboru. Za
radi vedno vecje nevarnosti so bili odslej sestanki odbora 
na domovih clanov, v delavnici, v shrambi za premog, so 
bili le se sestanki clanov in pristasev OF. 
Stevilo clanov OF se je cedalje bolj vecalo . Poleg odbora 
OF so ustanavljali v posameznih oddelkih se pododbore 



OF s tremi do petimi clani. Delo odborov OF v vseh zelez
nicarskih enotah v Si ski pa je usklajeval MO OF za folez
nico s sedefom v Siski. 
Konec oktobra 1941 je bila v delavnicah ustanovljena NZ. 
Ciani desetin , bile so tri , so opravlja li obvescevalno delo in 
naloge vojaskega pomena. 
13. januarja 1943 je bil aretiran sekretar odbora Joze 
Svetlin , se istega dne pa so sestavili v delavnicah tudi nov 
odbor OF (sekretar je bil Ivan Lampic). 15. aprila 1943 pa 
je bil celotni odbor aretiran . lstega dne so ltalijani zaceli 
tudi z aretacijami drugih clanov in pristasev OF iz Signal
nih delavnic, tako da ie bilo skupno aretiranih enaintride
set delavcev in njihovih druzinskih clanov. 
Po teh aretacijah , posebno pa od druge polovice I eta 1944 
dalje, je aktivno delo nekoliko zamrlo, ker so bili vsi orga
nizatorji in vecina clanov OF iz delavnic v zaporih ali na 
prisilnem delu v Nemciji in je tako delo slonelo le na po
sameznikih. 
Delavci Signalnih delavnicso v sluzbenem casu izdelovali 
razne kamuflafoe predmete iz plocevine in lesa: vodote
sne zaboje , posode z dvojnim dnom , tiskarske prese, 
rocne brzojave , telefonske kasete, razne druge predmete 
za potrebe ilegalnih tehnik in tiskarn , popravljali so orozje. 
V posodah z dvojnim dnom so z vlaki razposiljali ilegalno 
literaturo po celi Sloveniji. Zbirali so hrano. obleko , sani
tetni in drug material. lzvajali pa so tudi razlicne sabotaz
ne, trosilne in napisne akcije. Ciani OF v Signalnih delav
nicah so pri akcijah sodelovali z NZ. V partizane zaradi 
dela v podjetju in na terenu niso odhajali mnozicno, pac pa 
so odsli posamezniki , ki so se kompromitirali. Prva sta 
odsla komunista Tone Sustersic in Tone Zalar njima pa 
so sledili se drugi. 

Spominska plosca partizanskemu pisatelju Bagu Flandru 
v Lepodvorski ulici v Siski je bila odkrita 13. maja 1969. lz
delana je bila po nacrtih arhitekta Vlasta Kopaca, verze 
zanjo pa je spesnil Tone Seliskar. Plosca je bila postav
ljena na pobudo krajevne organizacije ZB NOV Milan 
Majcen-Hinko Smrekar. 

Bogomil Flander- Klusov Jofa se je radii v druzini ma
lega trgovca 8. decembra 1918 v Ljubljani. Odrascal je pri 
stari materi v Siski , v Knezovi ulici. Leta 1930 se je vpisal v 
prvi razred I. drfavne realne gimnazije v Ljubljani. Aprila 
leta 1933 se je prepisal na II. drfavno gimnazijo. Zaradi 
neuspeha v solskem letu 1932133 ga je ace poslal v Crno 
na Korosko , kjer naj bi se izuCil za trgovca. Boga se ie 
kmalu vrnil domov in se odlocil za ucenje krojastva. Jeseni 
193~ je odsel na slufonje vojaskega roka, najprej v Sent
jernej, nato pa aprila 1939 kot radiotelegrafist v Pofare
vac. Staino sluzbo je dobil spomladi 1941 , ko se je po 
opravljenem telegrafskem tecaju zaposlil na folezniski 
postaji v Rajhenburgu (danes Brestanica). 
Ob kapitulaciji stare Jugoslavije se je vrnil v Ljubljana, kjer 
se je zaposlil v telefonski centrali pri takratni direkciji dr
favnih foleznic . Poleti 1941 je postal clan odbora OF na 
zelezniski direkciji. Aprila 1942 je prvic poizkusal oditi v 
partizane, vendar je bila skupina prostovoljcev pri Dobrovi 
razbita. 8. maja 1942 je poizkusal drugic in skupaj s se 
dvainsedemdesetimi Ljubljancani sreeno prisel preko 

bloka in dalje v partizane. Sprva je bil dodeljen Dolomit
skemu bataljonu Notranjskega odreda. V poletju 1942 je 
bil premescen na Gorenjsko , kjer se je vkljuCil v Skofjelo
sko ceto Poljanskega bataljona. zatem pa v Poljansko 
ceto istega bataljona. 
3. avgusta 1942 so Nemci priceli z ofenzivnimi akcijami 
proti Poljanskemu bataljonu. Skupina partizanov. v kateri 
je bil tudi Boga Flander, se je prebila preko Malenskega 
vrha na Zlati vrh , kjer se je pridruzila skupini dolomitskih 
partizanov. V casu svojega bivanja v Dolomitih je Flander 
pogosto odhajal zaradi politicnih nalog na draveljski teren. 
lz Dolomitskega odreda je bil znova poslan v Poljansko 
ceto, kjer je ostal do zacetka marca, ko se je ponovno vrnil 
v Dolomitski odred. lstega meseca je bil odred razformi
ran in Flander se je prikljucil 5. SNOUB Ivan Cankar. Naj
prej je bil borec v eni od cet 1 . bataljona, nato cetni politicni 
komisar , zatem pa pomocnik politicnega komisarja 2. ba
taljona 5. SNOUB Ivan Cankar. Konec aprila 1944 so ga 
imenovali za pomocnika politicnega komisarja 15. 
SNOUB »Belokranjske". V prvi polovici maja 1944 pa je 
bil Flander ponovno premescen v Cankarjevo brigado, v 
njen 2. bataljon. 
30. junija 1944 je sodeloval pri napadu na ustasko posto
janko v Bosiljevem na Hrvaskem . Med jurisem je bil tezko 
ranjen v trebuh. Prvo pomoc so mu nudili v ambulantnem 
previjaliscu v gozdu nad Bosiljevim , med prevozom v par
tizansko bolnisnico pa je umrl. 
Pokopali so ga na Vinici, junija 1947 pa je mati prenesla 
njegove posmrtne ostanke na ljubljanske Zale. 

Bodo Flander, bolj znan kot Klusov Jofa. je bil tudi ploden 
partizanski pisatelj. Pisati je zacel Ze pred vojno. Nekaj del 
je objavil pod vzdevkom Boga Kresnik. V zacetku svojega 
partizanstva J8 napisal stevilne crtice 0 partizanskem ziv- 38 



ljenju , o akcijah in borbah, v katerih je predvsem poudarjal 
hrabrost borcev in njihovo predanost narodnoosvobodilni 
borbi. Svoja dela je prebiral borcem ob poCitku , med poli
ticnimi urami, na mitingih , objavljal jih je v stenskih caso
pisih, v glasilih Cankarjeve brigade , v Borcu in Mladih 
silah , objavljala pa sta jih tudi Slovenski porocevalec in 
Ljudska pravica. Jeseni 1943 je izsla v Cankarjevi brigadi 
njegova prva samostojna brosura lz dni Cankarjeve bri
gade, ki je bila posvecena prvi obletnici Cankarjeve briga
de. Konec leta 1943 oziroma v zacetku leta 1944 1e bila iz
dana zbirka Gorenjski junaki . s Crticami. ki so nastale se v 
casu n1egovega bo1evanja v Poljanskem bataljonu. Marca 
1944 je izsla zbirka Tovaris , mesec za tern pa ji je sledila 
nova zbirka Batalion. 
S svojim plodnim literarnim ustvarjanjem se je zapisal 
med najpomembnejse in najboljse pisatelje , ki jim tudi 
vojna vihra ni preprecila umetniskega snovanja. Prez
godnja smrt ga je doletela pri pripravah za izdajo zbirke 
crtic z naslovom Blegos. uresniciti pa ni mogel tudi svoje 
zamisli o trilogiji z naslovi Goreniska, Dolenjska in Osvo
boditev 

TOZBA IZ DALJE 

lz daljnih ravni , koder sonce zahaja 
strmim zdaj utrujeni potnik nazaj, 
kjer cvete prekrasne pomladi vam raj 
in Rofoik ves v cvetu razkosnega maja. 

A jaz sem sam tu sredi gluhe puscave , 
praznota v srcu in solze v oceh 
mi pricajo zgodbe o krasnih noceh , 
ki sva jih prebila v srcu narave. 

In v duhu prehodim Grmade strmine , 
sepeceio pesem presladko gozdovi , 
slovesno pojo v dalji smarni zvonovi , 
srebrni trak Save oviJa doline. 

A zopet sem tu sredi gluhih ravnin, 
na strazi - sam - in o dolgih noceh 
mi pricajo solze pekoce v oceh , 
od sanj daljnosladkih srce krvavi. 
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Spominska plosca v Medvedovi ulici v Siski , posvecena 
ilegalni pirotehniki , je bila odkrita 14. septembra 1955. 
Nacrt zanjo so izdelali studentje FAGG v seminarju prof. 
Eda Ravnikarja , besedilo zanjo pa je sestavil Franc Kimo
vec-Ziga. Plosca je bila vzidana na pobudo krajevne or
ganizacije ZB NOV Sp. Siska. 

V pasarski delavnici Pavle Mencejeve v Medvedovi ulici je 
od julija 1941 pa do januarja 1944 delovala ilegalna piro
tehnicna delavnica. Delavnico je v zacetku vodil student 
kemije Dusan Bravnicar-Veljko. Pasarska obrt je nudila 
odlicno kritje skrivni delavnici , saj so v pasarstvu potrebna 
podobna sredstva kot pri izdelavi razstreliv , npr. razne 
soli , kisline , galvanizacija. Delavnica je imela mnogo 
stranskih prostorov , v katere Je bilo mogoce skriti razlicne 
materiale in orodja. Okolje je bilo vec kot primerno za ile-

39 galno delovanje. Poleg tega so se ob vhodu na delavnisko 

dvorisce nastanili italijanski vojaki , sardinski grenadirji, ki 
so delavnici nehote nudili zascito. 

V delavnici so izdelovali razlicna razstreliva, vzigalnike, 
born be, peklenske stroje, strupe za zivali, popravljali in iz
delovali pa so tudi razlicna orozja. Sardinski grenadirji so 
nemalokdaj priskocili na pomoc 2enskam v delavnici ter 
jim pomagali treti mocno eksploziven klorat , dajali so jim 
celo strojni vazelin , ki je bil pomembna surovina pri izde
lavi razstreliv. 
V Pavlini delavnici je bilo izdelano razstrelivo , s katerim so 
diverzanti povzrocili hudo eksplozijo in se vecjo zmedo na 
ljubljanskem velesejmu jeseni 1941. Tu so bile narejene 
tudi posebne cianovodikove bombe, s katerimi so ilegalci 
podusili skupino dresiranih policijskih psov v sempetrski 
voiasnici. 
Najvec dela v delavnici je opravila sama Pavla Menceje
va, pomagala pasta ji Joze Hodoscek in Franc Obram. V 
delavnici so kasneje zgradili tudi bunker, ki je sluzil za 
skladiscenje. Kljub kasnejsi izdaji in stevilnim preiska
vam, skladisce ni bi lo nikoli odkrito. 

Spomenik Varnostnoobvescevalni sluzbi stoji na zelenici 
na vogalu Medvedove in Frankopanske ulice v Siski. Od
krit je bil v letu 1979. 

15. avgusta 1941 je politbiro CK KPS osnoval poseben 
sektor dela, ki se je ukvarjal z bojem proti podtalnim silam. 
Njegova naloga je bila, da z obvescanjem in neposred
nimi akcijami podpre vojaski in politicni boj proti okupator
jem in njihovim sodelavcem. To je bil zacetekdela organi
zacije Obvescevalne in varnostne sluzbe. 
Septembra 1941 je Vrhovni plenum OF vodenje in organi-



ziranje te sluzbe poveril partiji. Organizaijo so preimeno
vali v Obvescevalno in varnostno sluzbo OF, maja 1942 
pa v Varnostno-obvescevalno sluzbo OF (VOS OF). 
Varnostno in obvescevalno sluzbo je sprva vodil kolegij , 
februarja 1943 pa so kolegij VOS preimenovali v cen
tralno komisijo VOS (CK VOS). Nacelnica CK VOS je bila 
Zdenka Kidric, clana pa dr. Vito Kraigher in Franc Ravbar, 
po Ravbarjevem odhodu na drugo delo tudi Edo Brajnik in 
krajsi cas v letu 1943 se Anton Pirjavec. Nacelnik VOS za 
Ljubljano·pa je bil lvo Svetina. 
Ljubljana je bila sedez in glavno sredisce delovanja orga
nizacije vse do odhoda CK VOS OF na osvobojeno ozem
lje v maju 1 943, po tern pa se je VOS razsirila po vseh slo
venskih pokrajinah . 
Ze od vsega zacetka je delo VOS OF potekalo v dveh 
smereh . v obvescevalni in varnostni . Obvescevalna 
sluzba (OS) je imela nalogo odkrivati tajnosti okupatorjev 
in domace reakcije. Delila se je na mnozicno in posebno 
sluzbo. Prva je zajemala skoraj vse pripadnike NOB, ki so 
zbirali porocila na terenu , posebna obvescevalna sluzba 
pa si je utrla potv okupatorjeve vojaske enote, stabe, belo 
in plavo gardo, na policijo, italijansko kvesturo, na sodis
ca, v zapore, v sovra:Znikove centre v Rimu , na Madfar
skem in drugod po tretjem rajhu. 
Varnostna sluzba (VS) pa je v okviru svojega dela organi
zirala resevanje voditeljev NOB iz zaporov, izvajala justi
fikacije narodnih izdajalcev in najozjih sodelavcev okupa
torjev , odkrivala skladisca sovra:Zne propagande, oprav
ljala sabota:Zne in diverzantske akcije, napadala sovraz
nikove oficirje, vojake in manjse oddelke . 
Vzporedno z razvojem osvobodilnega gibanja pa se je ra
zvijala tudi NZ, ki sta jo 17. oktobra 1941 ustanovila 10 OF 
in Poveljstvo slovenskih narodnoosvobodilnih cet. Njena 
naloga je bila varovati prebivalstvo in premo:Zenje pred 
sovra:Znikom in sodelovati s partizanskimi enotami . Ciani 
NZ so opravljali stra:Zarsko sluzbo , sodelovali s partizani 
pri konkretnih akcijah , rusili razlicne objekte, zbirali voja
ski material in orozje za partizane, preprecevali aretacije, 
rekvizicije , izganjanje Slovencev, naseljevanje tujcev, 
poziganje in ropanje. 
14. septembra 1943 je NZ postala po navodilu organiza
cijskega odseka Glavnega staba NOV in POS vojaska sila 
NOO in OF. Vloga NZ se je utrdila na prvem zasedanju 
SNOS 19. in 20. februarja 1944 v Crnomlju. Pri predsed
stvu SNOS so namrec ustanovili Odsek za notranje zade
ve, ki je imel tudi oddelek za narodno zascito. Delovati so 
zaceletudi okro:Zne izpostave odsekov za notranje zadeve. 
19. februarja 1944 je bila zaradi spremembe nacina dela 
na varnostnoobvescevalnem podrocju ukinjena VOS. 
Njene naloge sta pravzela Odsek za notranje zadeve in 
Vojska drfavne varnosti (VDV) , ki je bila z odlokom Pred
sedstva SNOS z dne 1. marca 1944 dodeljena Odseku 
kot njegova vojaska sila. 13. maja 1944 je njune naloge 
prevzel Oddelek za zascito naroda (OZNA). 
Velik del vosovcev se je prikljucil VDV, ki je sedaj imela 
nalogo zagotavljati nemoten razvoj in delo ljudske oblasti , 
boriti se proti peti koloni in varovati osvobojeno ozemlje. 
VDV je bila organizirana v divizijo s stirimi brigadami , ki so 
delovale na obmoeju vse Slovenije, organizacija je bila 
zakljucena 24. avgusta 1944, Decembra 1944 je cela di
vizija VDV prisla v sestav Korpusa narodne obrambe Ju
goslavije (KNOJ) kot njegova druga divizija. 

Enote KNOJ so se se posebej izkazale ob koncu vojne, ko 
so zavarovale vse meje, unicevale ostanke domobran
skih in cetniskih skupin in s tern pripomogle k nemote
nemu delovanju nove ljudske oblasti in obnovi domovine. 

17. novembra 1946 so :Zeleznicarji odkrili spominsko 
plosco v spomin na 37 sodelavcev, ki so padli med leti 
1942 in 1945. Med njimi sta vklesani tudi imeni narodnih 
herojev Evgena Matejke-Pemca in Valentina Rofanca. 
Plosca stoji pred poslopjem zelezniske kurilnice, Par
mova 35. 

27. avgusta 1947. leta so delavci Pivovarne Union odkrili 
spominsko ploseo 18 delavcem, ki so zrtvovali svoja ziv
ljenja v boju za domovino. Plosca je vzidana na procelju 
upravnega poslopja Pivovarne Union, Pivovarniska 1. 
Prva partijska celica v pivovarni Union je bi la ustanovljena 40 
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ie leta 1923, njen sekretar je bil Anton Sustersic, clan PK 
KPJ za Slovenijo. Ciani te celice so bili se Tone Hafner, 
Janez Korosec in Franc Podberscek. Leta 1929 je bil 
vanjo sprejet tudi Gabriel Gaspersic. 
Uvedba sestojanuarske diktature leta 1929 in poostreno 
preganjanje clanov KP ter njenih simpatizerjev je mocno 
otezilo delovanje partije. Leta 1930 so bili aretirani in ob
sojeni na zaporne kazni , ki so jih prestajali v Bileci in Glav
njaci, tudi komunisti iz pivovarne Union. Unionska partij
ska celica je do leta 1938 delovala v zaostrenih razmerah , 
po tern letu pa je ponovno zacela z delom v vecjem obse
gu. Sekretar te celice je postal Tone Pustovremsek, clana 
pa Gabriel Gaspersic in Janez Korosec, Toneta Hafnerja 
pa po vrnitvi iz zapora niso vec sprejeli na delo v pivovar
no. Anton Sustersic je leta 1931 napravil samomor v Ljub
ljanskih zaporih . 
Sredi julija 1940 se je v pivovarni zaposlil komunist Slavko 
Zidanek, ki je prevzel zadolzitev partijskega sekretarja in 
jo opravljal do konca aprila 1941 , ko je odsel v ilegalo in 
postal clan vojaske komisije pri CK KPS . Ta partijska ce
lica je kljub preganjanju in aretacijam delovala nepreki
njeno ves cas okupacije. 
Po kapitulaciji stare Jugoslavije je Janez Korosec zacel 
organizirati skupino delavcev za zbiranje orozja, streliva 
in druge vojaske opreme, ki jo je odmetavala jugoslovan
ska vojska. Zbrano orozje so delavci skrivali v kleteh pivo
varne - v katakombah. Delavci so zbirali orozje tudi na 
terenu , v pivovarno pa so ga prinasali tudi aktivisti iz 
Siske. Ze v poletju 1941 se je orozju pridruzilo tudi razno 
intendancno in sanitetno blago. Konec poletja in v zacetku 
jeseni 1 941 so orozje in drug material zaceli v pivskih 
sodih razvafati do aktivistov, ki so poskrbeli , da je mate
rial prise! do partizanskih enot v Polhograjskih Dolomitih 
in na Dolenjskem. 
Maj a 1941 je bil v pivovarni ustanovljen prvi odbor OF, je
seni istega leta pa so ustanovili tudi NZ. Stevilo zascitni
kov je naraslo na 80 in njihova ceta je bila kot peta ceta 

41 vkljucena v bataljon NZ rajona Siska. 

Zaradi izdajstva je bilo v juniju 1943 aretiranih 86 delavcev 
pivovarne Union, ki so bili obtoieni sodelovanja v NOG . 
Kljub tern aretacijam pa odpor proti okupatorjem ni bil zatrt 
in delavci so se dalje pod vodstvom KP delovali v odborih 
DE , OF, v NZ in drugod, osemnajst delavcev paje za svo
bodo zrtvovalo tudi svoja zivljenja. 

4. julija 1983 je bila na zgradbi nekdanje ielezniske po
staje na Gorenjskem kolodvoru v Siski , Pivovarniska ulica 
1, odkrita spominska plosca v spomin na mnozicne prote
ste Ljubljancanov proti okupatorjevemu izseljevanju Slo
vencev. Plosca je bila odkrita na pobudo krajevne organi
zacije ZB NOV Milan Majcen. 

4. julija 1941 je bila v zgradbi nemskega veleposlanistva v 
Zagrebu konferenca, ki so se je udelezili predstavniki 
nemskih civilnih ter vojaskih in ustaskih ustanov iz Mari
bora, Zagreba in Beograda. Obravnavali so nacrt za izgon 
Slovencev v Srbijo in NOH in izgon Srbov iz NOH. V naCrtu 
so predvidevali izgon 179.000 Slovencev z Gorenjske ins 
Stajerske v treh zaporednih valovih . S prvih valom naj bi 
do 5. julija 1941 preselili s slovenske Stajerske v Srbijo 
5000 slovenskih izobraiencev, med njimi tudi duhovnike. 
Slednje naj bi preselili na Hrvasko. V drugem valu, od 1 O. 
julija do 30. avgusta, so imeli namen preseliti 25.000 Slo
vencev s slovenske Stajerske na Hrvasko. V tretjem valu , 
od 15. septembra do 31 . oktobra, pa so hoteli preseliti 
65.000 slovenskih kmetov s Spodnje Stajerske in okoli 
80.000 Slovencev iz jufoih krajev Gorenjske. Vecino od 
teh naj bi preselili na Hrvasko, izobraience in politicno 
nezanesljive z Gorenjske pa bi preselili v Srbijo. 
lzgnance so po aretaciji prepeljali v zbirna taborisca, kjer 
so jih razdelili v transporte. Pred odpravo vsakega tran
sporta so pri izgnancih opravili telesno preiskavo ter jim 
odvzeli orozje, strelivo , strupe , denar, nakit in podobno. 
Za vsak transport so izmed izgnancev sestavili vodstvo 
transporta, ki je imelo v vsakem vagonu pooblascenca. Ta 
je skrbel za red in mir. Vsak transport je imel tudi sanitetno 
sluzbo, ki so jo sestavili iz izgnancev ter oboroieno 
spremstvo zascitne policije. lzgnanci so smeli s seboj 
vzeti le omejeno kolicino rocne prtljage. 
Na zagrebski konferenci 4. junija so sklenili preseliti v Sr
bijo tudi 4000 slovenskih izobraiencev z Gorenjske. V za
cetku julija so organizirali pet posebnih vlakov. Njihovi 
odhodi so bili doloceni za cas med 6. in 1 o. julijem. Vsakic 
naj bi odpeljali ob 23.51 z ielezniske postaje v Sentvidu. 
Ko so ljubljanski ielezniearji dobili vozne rede teh vlakov, 
so takoj organizirali pomoc izgnancem na ielezniskih po-



stajah v Siski, na glavni postaji v Ljubljani , v Polju in Zalo
gu. Zbirali so prostovoljne prispevke, kupovali hrano in ci
garete ter vse to izrocali izgnancem ob postankih tran
sportov. lstocasno so ob podpori frontnih aktivistov orga
nizirali tudi demonstracije proti izseljevanju. Kljub nocnim 
uram se je vsakic zbrala na peronih mnozica Ljubljanca
nov in okolicanov, ki je vzklikala protinemska gesla in 
vzpodbujala izgnance. Okupator je bil brez moci, demon
strante niso prestrasile in razgnale niti aretacije. Da bi 
okupator preprecil nadaljnjo pomoc deportirancem, je po 
teh dogodkih prepovedal ustavljanje transportov v ljub
ljanskem folezniskem vozliscu. 
To so bile prve demonstracije proti fasizmu , ki jih je orga
nizirala OF. 

;\ 
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Konec leta 1945 so preziveli gojenci Uciteljskega doma 
na stavbo doma v Zibertovi ulici v Siski vzidali spominsko 
plosco z imeni 39 padlih tovarisev, leta 1953 so dodali 
novo plosco, kajti na prvi se ni bilo imen vseh padlih. Dve 
leti kasneje, 9. oktobra 1955, so nekdanji gojenci, zdru
foni v Klubu borcev NOV ,,Kosmac-Klemenc" postavili na 
ploscadi pred domom se spomenik, ki sta ga oblikovala 
kipar Stane Kersic in slikar Zoran Didek, besedilo pa je 
sestavil pisatelj France Bevk. 

Uciteljski dom v Siski so ustanovili pred drugo svetovno 
vojno podefolski ucitelji z namenom, da bi v njem prebi
vali njihovi otroci med svojim solanjem v Ljubljani V dom 
so sprejemali tudi druge dijake in ne le uciteljske otroke, 
tako da je bila socialna struktura gojencev zelo pestra. 
Z:e pred prihodom okupatorjev je bila vecina gojencev na
predno usmerjena. Po okupaciji Gorenjske in Stajerske je 
dom postal zatocisce beguncev, tako uciteljev kakor tudi 
dijakov, ki so pribefali iz teh dveh pokrajin. 
Delo gojencev se ni omejevalo le na prebiranje literature 
in na razpravljalnje o politicnih ter socialnih problemih, 
pac pa so pod vodstvom gojencev, clanov SKOJ, tudi 
drugi v domu sodelovali v razlicnih akcijah, predvsem v 
demonstracijah. 
V decembru 1941 so dijaki v domu ustanovili odbor OF . ki 
ie deloval do julija 1942. Njegova naloga je bila organizi-

rati cim vec mladincev za boj proti okupatorju in izvaiati 
razlicne akcije proti ltalijanom. V decembru so ustanovili 
desetino mladinske Narodne zascite pod vodstvom Jo
fota Ravbarja , vojaskega referenta rajona Siska, ki je 
zacel z vojaskim izobrafovanjem gojencev. Nekako v 
istem casu, konec leta 1941 , so organizirali Ljudsko 
pomoc. Njena naloga je bila pomagati tovarisem, ki jih je 
aretiral in zaprl okupator. 
Poleg trosilnih in napisnih akcij, so dijaki organizirali tudi 
zbiranje najrazlicnejsega materiala za partizane. V Uci
teljskem domu je bilo celo skladisce materiala, ki so ga 
zbrali na terenu. 
Misel na lastno tiskarno se je pojavila fo jeseni 1 941 , kajti 
letakov jim ni bilo nikoli dovolj. Ves potrebni material so 
preko zvez dobili v knjigarni UCiteljske tiskarne. Najprej so 
tiskali letake za lastne potrebe, nato pa so zaceli z njimi 
oskrbovati vso Sisko in tudi Bezigrad. Tiskarna je tako po
stal a rajonska. Tiskali so vsako noc, delalo pa je tudi do 30 
gojencev hkrati. 

......... 
Skoievska in mladinska organizacija v domu se je kljub 
okupatorjevemu ostremu nadzoru naglo sirila. Posa
mezni mladinci so celo odhajali kot instruktorji v kvarte si
senskega rajona pa tudi druge rajone. ZnotraJ doma je 
pod vodstvom skojevske organizacije uspesno delovala 
tudi pionirska organizacija. 
Med leti 1941 in 1945 je v partizane odslo 93 gojencev 
Uciteljskega doma, od teh se jih 39 ni vrnilo - zrtvovali so 
svoja zivljenja v boju za svobodo. 
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9. junija 1948 je bila na hisi v Gubcevi ulici v Siski odkrita 
spominska plosca v spomin na oddajanje radijske postaje 
,,Kricac«. Plosca je bila vzidana po nacrtih arhitektke Sete 
Music, pobudo zanjo pa je dala delovna organizacija RTV 
Ljubljana. 
V Ljubljani je od 17. novembra 1941 do 5. aprila 1942 de
lovala ilegalna radijska oddajna postaja OF, imenovana 
»Kricac". Radio OF si ie zamislil , organiziral in vseskozi 
vodil CK KPS. 
Sredi !eta 1941 je CK KPS ustanovil v okviru Centralne 
partijske tehnike radijski sektor, za katerega je bi! zadol
Zen organizacijski sekretar CK KPS Tone Tomsic. Tomsic 
je organiziranje radijskega sektorja poveril Milku Gorsicu. 

Sodelavci »Kricaca" so postali: predvojna komunista inz. 
Marjan Vesenjak in inz. Drago Hartman , inz. Rado Luz
nar, inz. Milos Brelih in skojevca ter studenta elektroteh
nicne fakultete Vida Jelka Tom-Lasic in Milan Osredkar. 
Radijski oddajnik je izdelal inz. Rado Luznar v najvecji taj
nosti v seminarju na elektrotehnicni fakulteti, kjer pa je 
delo zaradi pomanjkanja materiala, te:Zav pri nabavi in za
radi konspiracije potekalo dokaj pocasi. Oddajnik je bi! iz
delan konec oktobra. Takrat je Milko Gorsic price! z odda
jami za tehnicno preizkusanje oddajnika, predvsern nje
gove slusnosti . Temu pa so sledile poskusne govorne 
oddaje . 
17. novembra 1941 je stekla prva redna oddaja ilegalnega 
radia OF »Kricac". Odslej je radio OF oddajal redno. Do 
srede decembra so bile oddaje trikrat tedensko, v sredo , 
soboto in nedeljo, od srede decembra do konca januarja 
so oddajali v sredo in soboto, nato pa zopet trikrat teden
sko. v ponedeljek. sredo in soboto. 
Sprva je bila valovna dolzina oddajanja nestalna, nihala je 
od 20 do 40 m. Od srede januarja 1942 pa so stalno odda
jali na dolzini okrog 27 m, v drugi polovici marca pa je bila 
dolzina spremenjena na 48 m. 
Oddaje so bile v zacetku na sporedu ob 20. uri, od druge 
polovice decembra pa so zaceli oddajati ob 19.45. Dol-

43 zina oddaje je bila 15 minut. Nekaj minut pred pricetkom 

oddaje se je "Kricac" najavil z uvodnim signalom - s tik
takanjem ure (»Nas cas - prihajalu) , nato pa je sledil , ne 
vedno, poziv »Slovenci poslusajte, govori OF, govori OF 
slovenskega naroda'" Od srede februarja 1942 je zacetek 
oddaje sestavljala tudi slovenska narodna himna »Naprej 
zastave slave« .Vseh oddaj je bilo skupaj 50. 
Pri oddajah so neposredno sodelovali Marjan Vesenjak, 
Drago Hartman, Milos Brelih , Milan Osredkar in od fe
bruarja 1942 Vida Lasic. Sprva je napovedoval inz. Vese
njak , sredi decembra pa ga je zamenjal Milan Osredkar, 
njemu je kasneje pomagala tudi Lasiceva. 
Oddajali so iz 22 ljubljanskih his , med njimi tudi s pod
stresja pri Juliju in Ljudmili Semrl v Guocevi ulici. Julij 
Semrl je pripravil »Studio" in sicer je iz desk zbil zaboj v 
velikosti 170 x 90 cm. Postavil ga je pokonci in nanj privil 
vrata. V njem sta bila se dva zaboja , prvi je nadomestoval 
mizico, na kateri je bi! mikrofon. drugi pa sedez. V casu 
oddajanja iz tega studia so ltalijani pripravili lov na oddaj
nik. ltalijanski avto z goniometrom je bil parkiran takoj za 
hisnim vogalom, kljub temu pa so sodelavci »Kricaca" 
srecno oddajali do konca, ne da bi jih odkrili. 

Tekste oddaj je sestavljal uredniski odbor, katerega pro
gramski vodja je bil pisatelj Lovro Kuhar - Prezihov Vo
ranc. Oddaje so obsegale predvsem informacije o dogod
kih v okupirani Ljubljani , na partizanskih bojiscih in na 
svetovnih frontah , razkrinkavanje izdajalcev in politicne 
ter kulturne komentarje. 
ltalijani kljub neprestanemu iskanju niso nikdar odkrili 
oddajnika »Kricac" , niti izsledili nobenega od njegovih 
sodelavcev_ Ves cas svojega oddajanja je »KricaC« pred
stavljal veliko oporo okupirani Ljubljani in prebivalcem 
njene okolice. S svojo agitacijsko in propagandno naravo 
je ljudem vecal samozavest in jih se bolj gnal v boj proti 
okupatorju. 
Zadnja oddaja radia »Kricac" je bila 5. aprila 1942. V njej 
so se sodelavci radia poslovili od svojih poslusalcev. Kajti 
italijanski okupator je v svoji nemoci , da bi odkril skrivni 
oddajnik , zasegel vse radijske sprejemnike v Ljubljani ins 
tern onemogocil poslusanje ,,Kricaca". 
Svojega naslednika je oddajnik dobil v Radiu OF, ki je de
loval na osvoboienem ozemlju v Beli krajini od julija 1944 
dalje. 



Spominska plosea, posvecena ustanovnemu kongresu 
KPJ na prizidku hotela Bellevue, Pod gozdom 12, je bila 
odkrita septembra 1959 na pobudo uprave Gostinskega 
solskega centra Ljubljana. 

Sodelovanje predstavnikov socialisticnih strank z bur
foaznimi strankami v oblastnih organih stare Jugoslavije 
je privedlo do koncnega razcepa socialisticnih strank v 
levo in desno smer. Levice so zahtevale ustanovitev nave 
stranke in brezpogojni razredni boj . 
Zdrufovalni kongres levicarskih struj je bil v Beogradu 
med 20. in 23. aprilom 1919. Udelezilo se ga je 431 dele
gatov. Na kongresu ni bilo takrat se nerazcepljene slo
venske socialne demokracije, kajti desnicarji so udelezbo 
preprecili. Na kongresu so sprejeli ime nave stranke So
cialisticna delavska stranka Jugoslavije (komunistov) in 
njen zacasni program, ki je imel za osnovo nekoliko spre
menjen program srbske socialnodemokratske stranke, ta 

Zasedanje Vukovarskega kongresa 

Na procelju hise na Vodnikovi cesti st. 27, je vzidana 
spominska plosca, posvecena ustanovitvi Glavnega po
veljstva slovenskih partizanskih cet. Plosca je bila odkrita 
22. julija 1953 na pobudo takratnega rajonskega odbora 
ZZB NOV Sp. Siska. 

pa je temeljil na erfurtskem socialisticnem programu. 
Kongres se je izrekel za pristop k tretji internacionali. 
lstocasno z organiziranjem enotne revolucionarne 
stranke se je odvijal tudi proces zdruzevanja razrednih 
si~dikalnih strokovnih organizacij v Centralni delavski 
sindikalni svet Jugoslavije. Septembra istega leta je bil 
ustanovljena tudi Savez komunisticke omladine Jugosla
vije (SKOJ) . 
V naslednjih mesecih je prislo do razkola tudi v slovenski 
socialni demokraciji. Levica je v marcu 1920 doko.ncno 
sklenila, da izstopi iz JSDS in postane sestavni del nove 
Delavske socialisticne stranke za Slovenijo. 
Prvi kongres je slovenska levica sklicala 11 . aprila 1 920 v 
Tivoli ju v Ljubljani . Udelezilo se ga je 54 delegatov iz 20 
politicnih organizacij z 12.000 clani . Na kongresu so pou
darili , da je nepretrgan razredni boj nujen za zrusenje ka
pitalisticnega druzbenega reda in za popolno zmago so
cializma. Sprejeli so sklep, da se mora Delavska sociali
sticna stranka Slovenije v celoti vkljuciti v Socialisticno 
delavsko stranko Jugoslavijo (komunistov) , kajti le tako se 
bo povecala bojna moc proletariata. 
Socialisticna delavska stranka Jugoslavije (komunistov) 
se je na svojem drugem kongresu , ki se je pricel 20. junija 
1920 v Vukovaru , preimenovala v Komunisticno partijo 
Jugoslavije (KPJ) . Kongresa se je udelezilo 347 delega
tov, vkljucno s slovensko delegacijo. Sprejeli so program, 
v katerem so ugotavljali , da kapitalizem dozivlja krizo , 
svet pa prehaja v razdobje svetovne proletarske revoluci
je. Zato je bila takrat dolfoost jugoslovanskih komunistov, 
boriti se za jugoslovansko sovjetsko republiko ter izvesti 
razlastitev in socializacijo proizvodnje. 
Z vukovarskim kongresom je bila dokoncno potrjena 
zdruzitev revolucionarnega delavstva vse Jugoslavije s 
KPJ na celu. 

Po napadu fasisticnih sil na Sovjetsko zvezo 22. junija 
1941 se je polofaj v Sloveniji bistveno spremenil , kajti 
glavnina okupatorjeve vojske se je premaknila na nova 
bojisca. Se isti dan se je pri Filipu Bernardu na Vodnikovi 
cesti sestal CK KPS in izdal proglas, v katerem je pozval 
slovenski narod naj dvigne orozje proti okupatorju in naj 
ga ne odlozi , dokler fasizem ne bo premagan. Nemski 
napad na Sovjetsko zvezo pa je oznacil kot poizkus uniCiti 44 



oporo, ki jo imajo podjarmljeni narodi v Sovjetski zvezi. 
Z napadom na Sovjetsko zvezo je nastal pogoj, da pri
prave na oboro:Zen upor prerastejo v akcijo. Politicno ak
cijo za zbiranje vseh naprednih in domoljubnih sil je vodila 
OF, zbiranje orozja, vojaskega materiala in drugega pa je 
usmerjala vojaska komisija pri CK KPS, katere predsed
nik je bil sekretar CK KPS Franc Leskosek-Luka. Zaradi 
pospesenih priprav na izvedbo oboro:Zene vstaje proti 
okupatorjem in oblikovanja partizanskih cet je CK KPS 22. 
junija 1941 vojasko komisijo preimenoval v Glavno po
veljstvo slovenskih partizanskih cet. 

Za komandantaje bil imenovan Franc Leskosek-Luka, za 
politicnega komisarja Boris Kidric , ki ga je kmalu zamenjal 
Miha Marinko, dr. Ales Bebler je bil pomocnik komandan-

28. novembra 1948 je bila na vogalu Tugomerjeve in 
Sternenove ulice odkrita spominska plosca, posvecena 
ubitemu aktivistu Marjanu Majcnu. Plosca je bila vzidana 
na pobudo krajevne organizacije ZB NOV Zgornja 
Siska. 
Marjan Majcen se je radii 14. maja 1921 v Sentjan:Zu pri 
Mokronogu. Po koncani osnovni soli je nadaljeval solanje 
na vojnoindustrijski soli v Kragujevcu. Leta 1939 je postal 
clan SKOJ. leto kasneje pa je bil sprejet v KPJ . 
Zaradi aktivisticnega dela med mladinci v zavodu in izven 
njega ter zaradi sodelovanja pri razlicnih demonstracijah 
in drugih akcijah je bil I eta 1 940 izkljucen iz sole. lz Kragu
jevca je odsel na Jesenice, kjer je delal med mladino, nato 
pa se je vrnil k starsem na Dolenjsko. Ker doma ni nasel 
dela , se je odpravil v Ljubljano k bratu Milanu, ki je imel v 
zakupu gostilno Kersic v Si ski. Ob okupaciji aprila 1941 se 
je javil kot prostovoljec v starojugoslovansko vojsko, ven
dar je bil zavrnjen kot politicno nezanesljiv. 
Z vsemi svojimi silami se je vkljucil v narodnoosvobodilno 
gibanje. v okviru sisenske borbene skupine je izvajal ra-

45 zlicne sabota:Zne akcije-rezal telefonske :lice, pisal gesla, 

ta, clana pasta bila v zacetku se Stane L'.agar in Oskar 
Kovacic , nato pa so clanstvo razsirili z Milosem Zidan
skom, Marjanom Brecljem in Dusanom Podgornikom. 
Trije clani poveljstva so bili doloceni za terensko delo: za 
Gorenjsko Stane L:agar, za Stajersko Milos Zidansek in 
Oskar Kovacic za Primorsko. Ozji del poveljstva, ki je 
ostal v Ljubljani , je sestavljalo ostalih pet clanov. Od teh 
so bili komandant , njegov pomocnik in komisar clani CK 
KPS , druga dva sta bila pripadnika krscanskih socialistov 
in demokraticnega dela Sokola. lz tega je razvidno, da je 
bilo Glavno poveljstvo sestavljeno po istem nacelu kot 10 
OF. 
Glavno poveljstvo je v Ljubljani delovalo do srede maja 
1942, ko se je z ostalim vodstvom NOB preselilo na osvo
bojeno ozemlje Dolenjske. 



uniceval okupatorjevo premo:Zenje. Postal je tudi clan ra
jonskega komiteja SKOJ Siska. 
11 . avgusta 1 941 je Marjan odsel k Prelcevim v Pavsicevo 
ulico (danes Tugomerjeva), kjer naj bi dobil novo ilegalno 
stanovanje. Spremljala ga je aktivistka Julka Loncaric. 
Med potjo ga je videl in prepoznal policijski agent Viktor 
Jagodic. Skupaj s policijskim vodnikom in tremi ltalijani ga 
je pricel slediti. Marjan se je skusal pred zasledovalci skriti 
v stanovanju Prelcevih , vendar so ga nasli ter pripeljali na 
dvorisce. Ko so zahtevali naj dvigne roke , je potegnil iz 
zepa revolver in ustrelil izdajalca Jagodica v trebuh. Ja
godic se je zrusil smrtno zadet. Marjan je izkoristil tre
nutno zmedo med ltalijani ter stekel po Tugomerjevi ulici. 
Pri tern je se nekajkrat ustrelil nazaj . ltalijani so se med 
streljanjem pognali za be:ZeCim. Marian je bil zadet, se 
preden je zavil v Sternenovo ulico, kljub temu pa je tekel 
dalje. Zrusil se je tik pred sisenskimi polji . Da ga ne bi ujeli 
zivega, se je nazadnje ustrelil sam. 
16. avgusta 1941 ie bila v Slovenskem porocevalcu ob
javljena osmrtnica: 

Pod italijanskimi fasisticnimi kroglami 
je padel neustrasen borec za osvoboditev 

slovenskega naroda 
MARJAN MAJCEN 

Podli izdajalec Jagodic-bivsi jugoslo
vanski policaj , ki je postal zvest hlapec 

fasisticn ih krvnikov - je svoj ogabni zlocin 
placal z zivljenjem. 

Slava junaskemu tovarisu Marjanu! 
Smrtna kazen za vsakega denunciantal 

Spominska plosca posvecena ilegalnemu zatociscu , 
skladiscu , je vzidana na procelju stavbe na Vodnikovi 
cesti st. 69. Plosco je izdelal kamnosek Alojzij Selan , od
krita pa je bila v letu 1955 na pobudo krajevne organiza
cije ZB NOV Zg. Siska. 

Pri Jerici in Lojzu Pretnar sta bila v letu 1 942 zgrajena dva 
bunkerja, od katerih je bil prvi vrinjen med pekarno in ku
rilnico parne peci v pritlicju. V tern bunkerju so mesali eks
ploziv za bombe. 

Drugi bunker pa je bil v stanovanju Pretnarjevih . V njem so 
ziveli ilegalci , ki so delali v spodnjem bunkerju , najvec se 
je v njem zadr:Zeval in:Zenir kemije Tibor Skerlak. Oba 
bunkerja sta bila kasneje kompromitirana in od tedaj dalje 
so eksploziv mesali v pasarski delavnici pri Pavli Mence
jevi v Medvedovi ulici . 
Pri Pogacarjevih, prav tako na Vodnikovi cesti st. 69 , je bil 
seen bunker, ki so ga od I eta r941 uporabljali za skrivanje 
orozja, streliva in zdravil. 

V avli bolnisnice dr. Petra Drfaja , Vodnikova cesta 62 , je 
postavljen Drfajev doprsni kip , ki ga je izdelal kipar Anton 
Sigulin. Kip je bil odkrit 8 . julija 1968 na pobudo delovnega 
kolektiva bolnisnice. 

Dr. Peter Drfaj se je radi i 26. februarja 1913 v Sticni . 
Promoviral je I eta 1938 v Zagrebu , nato je sluzboval v 
Novem Celju in v Ljubljani , kamor se je pred Nemci uma-
knil aprila 1941 . Poleti 1941 je postal clan zdravniskega 
MO OF. Decembra 1941 so ga aretirali ltalijani. Obsojen 
je bil na vec let zapora. V italijanskih zaporih in internaciji 
je bil do avgusta 1943, ko se je vrnil v Slovenijo in odsel v 
partizane . Septembra 1943 je bil imenovan za sanitet
nega referenta 6. SNOUB ,,s1avka Slandra«. Do maja 
1944 je bil na Dolenjskem . nato pa so ga premestili na 
Stajersko, kjer je delal v saniteti 14. divizije in IV. opera
tivne cone. Sprva je bil referent za bolnisnice na obmocju 
IV. operativne cone. Kmalu po prihodu na Stajersko je v 
Gornjem gradu skli cal in vodil posvetovanje sanitetnih re
ferentov enot in bolnisnic na Stajerskem Pri svojem delu 46 



si je prizadeval strokovno dvigniti sanitetno sluzbo ter 
izboljsati organizacijo bolnisnic, posebno skrb pa je po
svecal delu kirurskih ekip . 5. julija 1944 ga je sanitetni 
oddelek pri Glavnem stabu NOV in POS imenoval za sa
nitetnega referenta pri stabu IV. operativne cone. 
24. decembra 1944 so Nemci na Veliki Lasni napadli stab 
IV. cone in 14. divizije ter brigado Toneta Tomsi.ca. Dr. 
Peter Dr:Zaj je pad el isti dan proti veceru pri vasi Cesnjice v 
Tuhinjski dolini , ko je scitil borce med umikom pred 
Nemci . Sprva je bil pokopan v Cesnjicah v skupnem grobu 
s tedaj padlimi borci , kasneje pa so njegove posmrtne 
ostanke prenesli na pokopalisce v Velikem Gabru pri 
Sticni. 

Doprsni kip spanskega borca in narodnega heroja Veljka 
Vlahovica stoji v avli osnovne sole v Ledarski ulici v Siski . 
Kip je bil odkrit leta 1977, izdelal pa ga je kipar Anton Si
gulin . 

',. v ~ 
:: '\, HER OJ 

']( r-. 
-J.\J YLA HOVJC 

Velimir Vlahovic-Veljko se je radii 2. septembra 1914 v 
vasi Trmanje pri Kolasinu . Po koncani osnovni soli je na
daljeval s solanjem na gimnaziji v Podgorici in v Beogra
du. Nata je nadaljeval studij na tehnicni fakulteti v Beo
gradu, Pragi, na pariski Sorboni , diplomiral pa na univerzi 
v Moskvi . 
le kot srednjesolec se je vkljucil v napredno mladinsko 
gibanje. Leta 1932 je bil v Beogradu izbran za sekretarja 

47 Zdru:Zenja srednjesolcev beograjskih gimnazij, ki je bilo 

jedro naprednega gibanja med beograjskimi srednjesol
ci. Tudi med studijem na beograjski tehnicni fakulteti je bil 
med vidnimi voditelji naprednega studentskega gibanja 
Leta 1933 je bil sprejet v SKOJ, dve leti kasneje pa tudi v 
KPJ. 
Bil je clan , od ustanovitve leta 1935 pa do julija 1936 tudi 
preds.ednik, Akcijskega odbora studentskih strokovnih 
zdru:Zenj na beograjski univerzi. Bil je tudi eden najpo
membnejsih organizatorjev in voditeljev velikih student
skih demonstracij februarja 1935 in 4. aprila 1936. V casu 
priprav na studentske stavke se je povezoval tudi s stu
denti zagrebske in ljubljanske univerze. Zaradi teh aktiv
nosti je bil aretiran in interniran v taborisce v Visegradu 
(od 14. februarja do 20. marca 1935), izkljucen pa je bil 
tudi z univerze za solsko leto 1935/36. 
Sredi 1935. leta je po nalogu univerzitetnega partijskega 
vodstva odsel v Prago, kjer se je vkljucil v delo partijske 
organizacije jugoslovanskih studentov in kmalu postal 
namestnik partijskega sekretarja te organizacije. 
V drugi polovici januarja 1937 je s skupino jugoslovan
skih studentov odsel ilegalno iz Prage v Spanijo , kjer je 
postal borec internacionalnega bataljona balkanskih na
rodnosti »Dimitrov". Tu je izvrseval vrsto pomembnih 
nalog , med drugim je delal tudi v kadrovski sekciji baze 
internacionalnih brigad. Na Jarami je bil 14. februarja 
1938 tezko ranjen in zaradi posledice rane je izgubil 
nogo. Po ozdravitvi je iz Spanije odsel v Pariz , kjer je or
ganiziral kanal za legalna vracanja jugoslovanskih pro
stovoljcev iz Spanije. V Franciji je bil tudi clan biroja CK 
KPJ. V Parizu se je prvic srecal z Josipom Brozom in po
stal njegov najtesnejsi sodelavec. 
Leta 1939 je bil izvoljen za clana CK SKOJ. Oktobra 
istega leta je odsel v Moskvo v Komunisticno mladinsko 
internacionalo (KIM) , kjer je bil predstavnik SKOJ in od 
leta 1942 pa do razpusta internacionale v letu 1943 tudi 
njen sekretar. Bil je tudi predstavnik KPJ v Kominterni do 
leta 1 943. Poleg tega pa je nadaljeval s studijem na teh
nicni fakulteti . Novembra 1941 je po nalogu CK KPJ in 
Vrhovnega staba NOV in POJ v Moskvi skupaj z Durom 
Salajem organiziral radijsko postajo »Svobodna Jugo
slavija«, preko katere je obvescal javnost o narodnoo
svobodilnem boju jugoslovanskih narodov. V Jugoslavijo 



se je vrnil konec leta 1944, tedaj je postal nacelnik 
Uprave za agitacijo in propagando pri CK KPJ . 
Po osvoboditvi je opravljal pomembne in odgovorne dr
favne in partijske dolfoosti. Bil je poslanec Zvezne ljud
ske skupscine, predsednik Zbora narodov ljudske 
skupscine FLRJ, clan CK ZKJ , od IX. kongresa dalje clan 
izvrsnega biroja predsedstva CK ZKJ in clan sveta fede
racije . Bil je tudi eden najuglednejsih marksisticnih teore
tikov, priznan tudi v tujini. Objavil je veliko stevilo clankov 
s podrocja splosno politicnih in ideolosko-teoreticnih 
vprasanj marksizma in leninizma ter o razvoju in vlogi 
ZKJ v socialisticnem samoupravnem sistemu. 
Umrl je 7. marca. 1975. leta. Za narodnega heroja je bil 
proglasen 27. novembra 1953. 

Spominska plosca posvecena ilegalni ciklostilni tehniki in 
zatociscu ilegalcev je pritrjena na procelju hise Alojza Se
lana v Podutiski ulici st. 25. Odkrita je bila 10. julija 1961 , 
izdelal jo je kamnosek Alojzij Selan na pobudo krajevne 
organizacije ZB NOV Zgornja Siska. 

oDLETA1041Dot 

So B!L~ V TEI HiSi !AV 
ZA ToCI SCE BoRCEV 
No oSVOBODttNEGA 

.SOCASNo IE TU D~.Lo 
fLEGALNA TfSKAR!;:-tA, .. 
SIRILA LITERA TURo t~f B 

Pri Alojzu in Pepci Filipic na Podutiski cesti sta bila v za
cetku junija 1941 postavljena javka in skladisce za litera
turo. Skrb zanju je prevzel gospodar hise in brat Pepce 
Filipic, Alojz Selan-Martin. Decembra 1941 pa so zgradili 
v hisi se dva bunkerja, enega za literature in enega za in
tendanco. 
Od pomladi leta 1942 pa do februarja 1945 je delovala v 
hisi tudi ilegalna ciklostilna tehnika. V zacetku sta v njej 
delala Alojz Selan in Julka Loncaric, Kasneje pa se je 
stevilo tiskarjev povecalo se za tri. Razmno:Zevali so Slo
venskega porocevalca, Radio vestnik, Naso zeno, Mla
dino, Ljudsko pravico , razlicne brosure , letake in pre
pustnice. Ves cas svojega obstoja je delovala tehnika 
brez daljse prekinitve, razen decembra 1943, ko je bila 
Selanova hisa tri dni obkoljena. Tiskarne pri preiskavi 
niso odkrili , kljub temu pa so tiskarji za stirinajst dni preki
nili delo. Najvecji problem tehnike je bilo prenasanje in 
odnasanje vecjih kolicin materiala. 
Februarja 1945 je bila tehnika izdana. lzdala jo je Mimi 
Mekina-Bogo, ki je bila takrat zadol:Zena za nadzor nad 
tiskarno. Pri preiskavi so Nemci nasli le en bunker, dru
gega - pomembnejsega pa niso odkrili. Alojza Selana 

so po hudem mucenju obsodili na smrt, vendar mu je 
uspelo pobegniti. 
V tej hisi sta bili tudi dve ilegalni stanovanji oziroma pre
nocisci za ilegalne partijske in frontne funkcionarje. Pre
nocisci sta bili pri Pepci Filipic in Alojzu Selanu. lstocasno 
so ju uporabljali tudi kot kurirski in obvescevalni center. 

Na procelju stavbe TVD Partizan na Vodnikovi cesti st. 
155 je bila 5. maja 1955 vzidana spominska plosca 141 
zrtvam fasizma med leti 1941 in 1945. lzdelal jo je ka
mnosek Alojz Selan, pobudo zanjo pa je dala krajevna 
organizacija ZB NOV Zg. Siska. 

Spominska plosca posvecena tiskarni »Rdecega prapo
ra" , vzidana na procelju stavbe na Zapuski cesti st. 23 , je 
bila odkrita ob 40. obletnici ustanovitve KPJ in SKOJ 22. 
julija 1959, na pobudo obcinskega odbora ZZB NOV 
Ljubljana-Siska. 

Do leta 1 932 je bila partijska organizacija v Sloveniji 
delno obnovljena. Zacela je pridobivati vse vecji vpliv 
med delavskim razredom. lstocasno je bila postavljena 
tudi mocna ilegalna tehnika. Partija je poleg razlicnih le
takov zacela izdajati tudi svoje ilegalno glasilo »Rdeci 
prapor«. Glasilo je izdajal Pokrajinski komite KPJ za Slo
venijo. lzhajalo je v Ljubljani od marca 1932 do avgusta 
1934, njegov urednik pa je bil Boris Kidric. Glasilo je s 4, 
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svojimi kriticnimi analizami delovanja slovenske partije 
mnogo pripomoglo k uveljavljanju le-te med mnozicami 
ink borbi proti sektastvu znotraj organizacije. V casu svo
jega izhajanja je odigralo pomembno vlogo v procesu 
obnove KPJ v Sloveniji. 
Leta 1934 so »Rdeci prapor« razmno:levali v ilega~ni ci
klostilni tehniki pri Pavlu Zibelniku v Zapufah . Tu so bile 
natisnjene tri stevilke glasila (st. 1 - marec, st. 2 - maj, 
st. 3 - julij) in posebna izdaja (avgust) , ki je izsla ob gla
dovni stavki rudarjev v Trbovljah . 
Novembra 1934 je bila tehnika zaradi izdajstva odkrita. 
Pavle Zibelnik in njegov sodelavec Slane Mrhar iz Sen
tvida sta bila aretirana in obsojena na zaporne kazni , teh
nika pa se je nato preselila k Hinku Smrekarju v Brejcevo 
ulico v Sisko, kjer je delovala vse naslednje leto. 
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4 - Spomin je mac 

Krajevna skupnost Bratov Babni k je bi la ustanovljena I eta 
1979, takrat je bila tudi na predlog krajevne konference 
SZDL in krajevne organizacije ZB NOV poimenovana po 
padlih bratih Stefanu in Mihi Babniku. 

Stefan Babnik je bil rojen 27. decembra 1917 v kmecki 
druzini v Dravljah. Po koncani osnovni soli in stirih razre
dih gimnazije je ostal na domaCi kmetiji . 
Pred okupacijo je bil clan Drustva kmeckih fantov in 
deklet ter delavskega kulturno-prosvetnega drustva Vza
jemnost. Aprila 1941 je zacel sodelovati v narodnoosvo
bodilnem gibanju , jeseni 1941 je bil sprejet v SKOJ, vklju
cil pa se je tudi v borbeno grupo, ki so jo sestavljali sko
jevci in komunisti iz Dravelj in Zgornje Siske. Kasneje so 
clani te skupine postali clani VOS. 
Zaradi njegovega delovanja so ga ltalijani dvakrat skusali 
aretirati , vendar mu je uspelo obakrat pobegniti . Od jeseni 
1941 je zato zivel v polilegali. Januarja 1942 je bil sprejet v 
KPS. 
20. februarja 1942 je Stefan Babnik sodeloval v akciji VOS 
v Tavcarjevi ulici v Ljubljani. Vosovci so izvrsili smrtno ob
sodbo nad Avgustom Praprotnikom, bancnikom in indu
strialcem, predsednikom fasisticne industrijske zbornice 
in clanom vodstva izdajalske bele garde. Pri tern je agent, 
ki je spremljal Praprotnika, Babnika smrtno ranil s strelom 
iz pistole. Ranjenega so odpeljali v Leonisce, kjer pa je 
kmalu podlegel rani. Starsi so skusali njegove posmrtne 
ostanke prenesti na domace pokopalisce v Dravljah , ven
dar jim ltalijani niso dovolili prehoda preko bloka. Stefana 
Babnika so nato pokopali na ljubljanskih Zalah . 

Mihael Babnik-Miha, Stefanov brat, je bil rojen 20. sep
tembra 1920 v Dravljah. Po koncani osnovni soli se je izu
ci l za trgovca, nato pa se je kot trgovski pomocnik zaposlil 
v trgovskem podjetju Veriga na Celovski cesti v Siski. 
Tako kot brat je bil tudi on clan Drustva kmeckih fantov in 
deklet in delavskega kulturno-prosvetnega drustva,, Vza
jemnost«. Po okupatorjevi zasedbi Ljubljane se je vkljucil 
v narodnoosvobodilno gibanje, postal je clan SKOJ, 
zatem pa se borbene oziroma kasneje vosovske grupe v 
Dravljah . 
Jeseni 1941 so ga priceli iskati ltalijani , zato se je moral 
umakniti v polilegalo. Kljub nevarnosti aretacije pa je se 
vedno nadaljeval z de lorn na terenu. Jeseni 1 942 je po na
logu KPS odsel v partizane, v Dolomitski odred. Tu je na
daljeval z varnostnoobvescevalnim delom, vendar je :le 
29. oktobra 1942 padel v borbi z ltal ijani in belogardisti v 
Dravljah. 



Na Peskah na podutiskem klancu , kjer so pred zadnjo 
vojno prirejali kolesarske dirke, je bil leta 1952 postavljen 
spomenik sedemindvajsetim kolesarjem, ki so kot borci, 
talci in interniranci med leti 1941 in 1945 izgubi li svoja ziv
ljenja. Spomenik je bil postavljen na pobudo Kolesarske 
zveze Slovenije, ki je vrsto let na podutiski krofoi progi 
prirejala tudi spominske dirke v pocastitev padlih tovari
sev. Leta 1978 je bil spomenik prestavljen ob Vodnikovo 
cesto, po kateri Ze nekaj let zapovrstjo ob' Dnevu zmage 
poteka manifestativna spominska dirka kolesarjev. 50 



Pri zgradbi Sloveni1a avta ob Celovski cesti stoji bronast 
kip Svobodi , delo arhitekta Vinka Glanza in kiparja Antona 
Sigulina. Postavljen je bil v spomin 668 borcem, padlim v 
NOB, 269 ustreljenim aktivistom OF in 129 internirancem 
umrlim v koncentracijskih taboriscih med leti 1941 in 1945 
z obmocja takratnega rajona Ljubljana-Siska 
Spomenik je bil postavljen 13. maja 1951 na pobudo ta
kratnega rajonskega odbora ZZB NOV Ljubljana-Siska. 

·.~ 

Pred stavbo podjetja Integral , TOZD Mestni promet, Ce
lovska cesta st. 1 64, stoji spomenik, posvecen devetnaj
stim padlim delavcem in usluzbencem podjetja Elek
tricna cestna :Zeleznica - ECZ. Spomenik je delo arhi
tekta Dusana Krapefa, odkrit pa je bil 1. novembra 1946 

51 na pobudo delovnega kolektiva Ljubljana transport. 



Ze v predvojni Jugoslaviji so se delavci ECZ organizirano 
borili za osnovne pravice delavcev kot so osemurni de
lavnik, placilo nadurnega dela, zagotovitev temeljnih po
gojev dela, pravica do delovne pogodbe, pravica do so
cialne in zdravstvene zascite, pravilnik 0 delovnih oble
kah. Delavci so skusali izboljsanje polofaja doseci s 
stavkami (14. april 1919, 26. september 1920, 7.-17. 
februar 1923), vendar so bili rezultati vedno le kratkotraj
ni. 
Ko so se razmere vedno bolj slabSale, so se clani kolek
tiva na pobudo KP 3. septembra 1936 zbrali v dvorani 
Delavske zbornice. Med govorniki je nastopil tudi Franc 
Leskosek, ki je pozval delavstvo, naj vztraja pri svojih za
htevah. Prisotni policijski komisar je zaradi tega poziva 
prekin" zborovanje. Med delavci ECZ je tedaj dozorel 
sklep o stavki. Zvrsti li so se v sprevod in molce odsli proti 
remizi v Siski. Na polovici poti, pri stari soli v SiSki, jih je 
zaustavil kordon policistov. Delavci so se morali raziti, 
vendar so potem po stranskih poteh preko njiv prisli v re
mizo. Vseh delavcev je bilo priblifoo 200. lzvolili so takoj 
tri strokovne odbore in glavni stavkovni odbor, ki ga je 
vodil Jernej Urbanija. V vodstvu stavke so bili se clani 
partijske celice v ECZ, ustanovljene 1936 leta, Franc Ko
zamernik, Ivan Matulj in Franc Stefancic ter Leopold Cej 
in Franc Juhan. 
Kljub pritisku policije in grofojam vodstva ECZ z odpusti
tvami z dela , stavkajoci niso popustili. 5. septembra, ob 
pol dveh zjutraj, je prislo do prvih pogajanj. Ne dolgo 
zatem so stavko zakljucili. kajti vodstvo ECZ je pristalo na 
zahteve stavkajocih. Obvezali so se, da ne bodo proti ni
komur izvajali kazenskih ukrepov, da bodo placali dan 
stavke, priznali stalnost zaposlitve in placali vse nadurno 
delo od 1. junija dalje. Stavka je imela velik politicen 
pomen, saj so bili njeni idejni pobudniki komunisti, clani 
partijske celice v ECZ. 
Poizkusi tedanjih politicnih strank, da bi v idejno enotnem 
kolektivu pridobili svoje pristase, niso uspeli. Delavci so z 
doslednim zagovarjanjem in utemeljevanjem svojih za
htev dosegli enotnost, ki je ni razbila niti prihajajoca vojna 
vihra. 
Ze junija 1941 je bil v ECZ ustanovljen maticni odbor OF 
(MO OF) , ki je povezoval tri odbore: odbor za promet, 
odbor v delavnici in odbor progovnih delavcev. MO OF so 
sestavljali delavci, ki so :le pred vojno pristopili k napred
nemu revolucionarnemu delavskemu gibanju: Kozamer
nik, Matulj, ki je bil istocasno tudi sekretar partijske celice , 
Cej, Urbanija in Stefancic , ki je bil tudi predsednik tega 
odbora. Vodje odborov so bili: za promet Jernej Urbanija, 
za delavnice Henrik Skrbinc in za proge Jurij Jager. MO 
OF je s pomocjo teh odborov organiziral sirjenje Sloven
skega porocevalca in drugega ilegalnega tiska, zbiranje 
orozja, hrane, obleke , sanitetnega materiala za partizane 
in druge akcije. MO je imel stalne stike z Borisom Krai
gherjem, Tonetom Dolinskom, Marijo Drakslarjevo in 
drugimi terenskimi aktivisti, ki so dajali odboru navodila 
za posamezne akcije. MO OF pa jim je dajal podatke kje 
in kdaj bi bilo primerno minirati tramvajsko progo, da bi bil 
dosefon najvecji ucinek. Potem ko je okupator ogradil 
Ljubljana z zico, je MO OF preuredil en tramvajski voz za 
ilegalni prevoz raznega materiala preko zice. Letake in li
teraturo so prevafali tudi v ostalih tramvajih. Tu so jih 
skrivali v omaricah z dvojnim dnom ali pa v zlebovih na 

~trehah , ki se jih ltalijani zaradi elektricne napetosti niso 
upali pregledovati. Ob pomembnih praznikih OF, ob stre
ljanju talcev, ob obletnicah zrtev ter ob drugih prilofoostih 
so vsi tramvaji ob doloceni uri obstali na progah. V delav
nicah ECZ so izdelovali razlicne predmete predvsem za 
potrebe Centralne tehnike in razne dele za bunkerje , iz 
delavnic pa so odnasali tudi velike kolicine gradbenega 
materiala in kable. Ciani odborov so na svojih domovih 
skrivali ilegalce in pomembne politicne delavce, kot so bili 
Miha Marinko, Mica Slandrova in Oskar Kovacic. Delavci 
in vodstvo ECZ se kljub pritiskom niso hoteli vpisati v itali
janski fasisticni sindikat Dopolavoro. V ECZ je bila tudi 
kurirska javka. 
Konec leta 1941 ali v zacetku leta 1942 je bila v ECZ or
ganizirana tudi NZ. Enola se je kasneje vkljucila v sisen
ski bataljon NZ kot njegova 4. ceta. Zaradi toliksne aktiv
nosti delavcev na sluzbenem mestu in tudi na terenu , kjer 
so ziveli , je bilo konec decembra 1942 v bozicnih racijah 
aretiranih sedemnajst clanov kolektiva. Tu je ponovno 
prisla do izraza enotnost delavcev ECZ, saj je odbor Slo
venske narodne pomoci (SNP) v podjetju organiziral po
siljanje paketov aretirancem. Zaradi aretacij je delo za
casno zamrlo, po ustanovitvi odbora Delavske enotnosti 
(DE) v zacetku pomladi 1943 pa se je znova razmahnilo , 
k delu so pritegnili se tiste, ki so dotlej stali ob strani. 
Maja 1944 so bili aretirani se trije delavci , septembra in 
oktobra 1944 pa je bilo aretiranih se devetintrideset de
lavcev ECZ. Skupaj je bilo iz vrst kolektiva zaprtih in in
terniranih osemindevetdeset delavcev. Vee kot trideset 
clanov kolektiva je odslo v partizane, devetnajst pa jih je 
izgubilo svoja zivljenja. 

Pred podjetjem Avtomontafa na Celovski cesti 180 stoji 
spomenik petnajstim delavcem tega podjetja, ki so padli v 
NOB. Spomenik, ki je prvotno stal v Kamniski ulici st. 25, 
je bil postavljen na pobudo delovnega kolektiva ter je delo 
arhitekta Vlasta Kopaca in kiparja Draga Trsarja. Spome
nik je bil odkrit v letu 1962. 
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S pripravami za ustanovitev partijske celice v Avtomon
ta.Zi sta pricela brata Ivan in Stane Bizjak, komunista iz 
Crnuc, v avgustu 1936, kmalu po svojem prihodu v tovar
no. Sredi decembra 1 936 je bila tako ustanovljena partij
ska celica s petimi clani: Slane in Ivan Bizjak, Franc 
Obran , Martin Zagozen in Srecko Zg.ajner. V naslednjih 
stirih letih se je clanstvo razsirilo se za deset komunistov. 
Prvi sekretar celice je bil Stane Bizjak (1936-1939), nato 
pa sta mu do okupacije sledila se Viii Slander 
(1936-1940) in Srecko Ucakar (1940-1941). 
Pod vplivom partijske organizacije so se vsi delavci 
enotno vkljucili v razredne ursove sindikate (URSSJ) ter 
se v njihovih okvirih borili za uveljavljanje boljsih zivljenj
skih in delovnih pogojev. V dveh stavkah , avgusta 1937 in 
decembra 1939, ki so ju vodili komunisti , so delavci dose
gli zvisanje urne mezde. 
Mocna partijska organizacija, ki je bila okrepljena z enot
nim sindikatom, je tudi v casu tik pred izbruhom druge 
svetovne vojne usmerjala ves kolektiv v boj za razredne 
pravice in kasneje tudi v oboro:len odpor proti okupator
jem in domacim izdajalcem. 
Novembra 1941 je bil v Avtomonta.Zi ustanovljen prvi 
odbor OF. Sekretar odbora je bil od zacetka pa do svoje 
aretacije januarja 1945 Janez Prasnikar st. Novembra 
1941 so zaprisegli tudi prvi clani NZ. Zascitniki iz Avto
monta:le niso deloval i le v tovarni , pac pa so se povezovali 
z desetinami NZ na terenu . 
Okupator je proglasil delo v Avtomontazi za vojno indu
strijo . Vsi zaposleni so imeli posebne izkaznice, ki so jim 
omogocale nekaksno imuniteto, npr. ob racijah. To so 
spretno izkoriscali predvsem vosovci , ki so se zaposlili v 
Avtomontazi in tako dobili izkaznice. To je trajalo do ja
nuarja 1945, ko je okupatorju uspelo odkriti prevaro. 
Ciani OF so z razlicnimi akcijami skusali cirnbolj ovirati 
delo v tovarni in s tern skodovati okupatorju . Ce se je le 
dalo, niso pravocasno opravili dela, niso usposobil i vozil , 
ki so jih dobili v popravilo, kvarili in skrivali so rezervne 
dele, v strojno olje so nasipali pesek in podobno. Zbirali so 
denar hrano, obleko in drug material , ki so ga prek zvez 
posilja li partizanski vojski. 
Med NOB je petnajst delavcev Avtomonta:le Zrtvovalo 
tudi svoja zivljenja - padli so kot borci NOV, bili ubiti kot 
talci in umrli v okupatorjevih taboriscih. 

Na stopniscu podjetja Avtomontafa, TOZD skupne sluz
be, Celovska cesta 180, stoji doprsni kip narodnega he
roja Ivana Bizjaka-Janka, delo kiparja Marjana Kersica 
Belaca. Kip je bil odkrit spomladi 1977 na pobudo delov
nega kolektiva Avtomontaze. 

Janez Bizjak-Janko se je rodil 31. decembra 1911 v 
Spodnji Otlici pri Ajdovscini. Zaradi vse vecjega fasistic
nega nasilja so se Bizjakovi preselili v Crnuce pri Ljublja
ni . Janez je do januarja 1941 sluzboval v ljubljanski Av
tomontazi, kjer se je tudi izucil za kljucavnicarja. Ze leta 
1932 je zacel delovati v crnuskem delavskem ku lturno
prosvetnem drustvu Svoboda. Januarja 1934 je postal 
clan novoustanovljene partijske organizacije v Crnueah. 

53 Skupaj z bratom Stanetom je istega leta organiziral v Av-

tomontazi partijsko organizacijo, ki je bila ena najmoc
nejsih med ljubljanskimi tovarniskimi organizacijami. 
Mocan je bil tudi njegov vpliv v sindikalnih organizacijah. 
Leta 1938 je bil zaradi svojega dela aretiran in zaprt. Po 
izpustitvi iz zapora je ponovno nadaljeval svoje delo, do
kier ni bil januarja 1941 interniran v lvanjico. 
Takoj po prihodu okupatorja je Bizjak zacel s pripravami 
na vstajo v Crnucah in okolici. 23. julija se je s crnuskimi 
komunisti umaknil v okoliske gozdove. Naslednji dan se 
je crnuska skupina zdruzila z gameljsko in smarnogorsko 
skupino, 28 . julija pa so borci ustanovili Rasisko ceto. 



Bizjak je kot borec Rasiske cete sodeloval v njenih prvih 
akcijah - pri pozigu sovrafoikovega zita, pri likvidaciji 
izdajalca Alojza Majhenica in pri drugih. 
17. avgusta 1941 je bil ustanovljen Kamniski bataljon in 
Bizjak je postal komandir Mengesko-moravske cete. 
Operativno podrocje te cete je bilo v okolici Moravc in tu je 
spretno vodil borce v spopadih z Nemci. 
V zacetku oktobra je Bizjak s ceto odsel na desni breg 
Save, na italijansko okupacijsko obmocje. 29. oktobra se 
je s ceto ustavil pri kraju Sujica blizu Ljubljane. Tu so jih 
opazili ltalijani in jih napadli . Bizjak se je hrabro boril na 
celu svoje enote, dokler ga ni sovrafoikov strel zadel v 
glavo. Borci so kljub komandirjevi smrti nadaljevali z 
bojem in ltalijane prisilili k umiku. 
Za narodnega heroja so Janeza Bizjaka razglasili 27. no
vembra 1953. leta. 

Spomenik okupirani Ljubljani stoji ob Celovski cesti blizu 
podjetja Avtomonta:la. Odkrit je bil 9. maja 1959 ter je delo 
arhitekta Vlasta Kopaca in kiparja Bo:la Pengova. Spo
menik je bil postavljen na pobudo takratnega okrajnega 
odbora ZZB NOV Ljubljana in okolica. 

OkupaciJa, razdelitev slovenskega ozemlja med tri oku
patorie , ustanovitev Ljubljanske pokrajine - vse to ni 
preprecilo Ljubljani , da ne bi bi la se naprej sredisce slo
venskega naroda in stern tudi naprednega revolucionar
nega gibanja in boja proti okupatorjem. 
V Ljubljani je bila ustanovljena OF slovenskega naroda, 
bilo je ustanovljeno Glavno poveljstvo slovenskih parti-

zanskih cet , tu sta delovala okrofoi odbor OF in okrofoi 
komite KPS, tu je veckrat zasedal CK KPS, pa Vrhovni 
plenum OF in mnogi drugi partijski in frontni forumi. ltali
janska obvescevalna sluzba je :le sredi junija 1941 poro
cala, da se v mestu mnozicno razrasca komunisticna or
ganizacija, ki tiska celo lastno periodicno glasilo Sloven
ski porocevalec. Ljubljancani so se mnozicno vkljucevali 
in delovali v odborih OF, bili njeni pristasi in simpatizerji , 
prvo leto odpora je bilo v Ljubljani kar 385 terenskih odbo
rov OF. Ljubljancani so se vkljucevali v OF tako na terenu 
kot v sluzbah. V skoraj vseh ustanovah , podjetjih tovarnah 
so delovali maticni odbori OF (MO OF) Ze poleti 1 941 so 
v Ljubljani in njeni okolici delovale borbene grupe, ki so 
svojim delom povzrocale pri sovrafoiku ne le materialno 
skodo , pac pa tudi nemir in strah. 15. avgusta 1941 je bila 
v Ljubljani ustanovljena obvescevalna in varnostna 
sluzba OF. Ze konec leta 1942 je bila razpredena mre:la 
mnozicne obvescevalne sluzbe po vsej Ljubljani . Obves
cevalci so bili postavljeni pri vseh rajonskih partijskih ko
mitejih in maticnih odborih OF, tudi pri kvartnih , terenskih 
in ulicnih odborih OF. 17. oktobra je bila ustanovljena Na
rodna zascita, ki je tesno sodelovala z varnostno sluzbo, 
in ki je kasneje samo v Ljubljani stela skoraJ 3000 clanov. 
Ljubljana je bila dr:lava v drfavi. Bila je :larisce organiz ira
nega odpora, ki se je od tu siril v vse pokrajine. Kljub poo
strenim okupatorjevim ukrepom, s katerimi je skusal po
koriti uporno Ljubljana, pa je prebivalstvo mnozicno sode
lovalo v vseh akcijah, ki sta jih vodil i in organizirali KP in 
OF, pa naj si bodo to plebiscitne , trosilne , nabiralne. sabo
ta:lne, obvescevalne ali druge akcije. 
22. februarja 1942 so ltalijani zaceli obkro:lati Ljubljana z 
bodeco zico. Njihov namen je bil stisniti mesto v obroc 
nato pa ga preiskovati iz ulice v ulico toliko casa, dokler ne 
bi aretirali vseh aktivistov in simpatizerjev partije in OF, 
odkrili njihovih ilegalnih delavnic, tehnik , sk ladisc , 24. fe
bruarja so priceli ltalijani s splosnimi racijami , ki so trajale 
vse do 15. marca. Kljub temu , da je slo skozi natancne 
preiskave na tisoce moskih in so jih mnogo poslali v za
pore in v internacijo, ji m vseeno ni uspelo zatreti narod
noosvobodilnega boja v Ljubljani . 
Ljubljana Je bila kot veliko taborisce, obdano z zico in :le
lezobetonskimi bunkerji z mocnimi vojaskimi posadkami 
in mitraljeskimi gnezdi. Odhod in prihod v Ljubljana je bil 
mogoc le s posebnimi prepustnicami. 
V maju so ltalijani zaceli z novim utrjevanjem. Mejo so 
razsirili od 50 na 250 m, zgradili so stratesko in obrambno 
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zicno mejo z novimi bunkerji , obrambnimi zidovi , s polo
faji za tezko orozje in s strelskimi jarki. Napeljali so tudi 
posebno telefonsko linijo in elektricno omrezje za osvetli
tev meje. 
Sledile so nove racije. V osemdnevnih racijah (24. 
junij-1. julij 1942) so ltalijani pregledali vec kot 20 000 
L1ubljancanov, od tega so jih v zaporih obdrfali 2558. 
Tudi v samem mestu so ltalijani zgradili obrambni sistem. 
mesto so razdelili v cone, prehode med njimi pa so zaprli 
s spanskimi jezdeci in strafarnicami. Na pomembnih toc
kah-kriziscih, mostovih so zgradili bunkerje, po ulicah pa 
so hodile pomofoe stra:le in patrulje z orozjem, priprav
ljenim na strel. Se posebej so utrdili posamezne zgradbe, 
kjer so bili italijanski vojaski uradi. sedez fasisticne stran
ke . kvestura. visoki komisariat , utrdili pa so tudi sodnijske 
zapore, elektricne centrale in mestni vodovod . Mesto je 
dobi lo podobo prave trdnjave. 
Celoten utrjen pas z 69 bunkerji in 13 bloki je bil dolg 
29.663 m, visok 8 m, sirok od 5 do 8 m, skupaj z reflektor
skimi postajami in notranjo obhodno stezo pa je meril do 
80 m. Na prvi obrambni liniji je okupator imel 3000 ljudi , 
od tega 2500 vojakov, ostalo pa so bili karabinierji , agenti 
javne varnosti , kvesturini in drugi. 
Sledile so nove racije - »bozicne" -v noci od 21. na 22. 
in z 22. na 23. december 1942, v katerih so belogardisti s 
pomocjo italijanskega okupatorja aretirali okrog 1 500 
Ljubljancanov ter jih nato poslali v internacijo. 
Kljub taksni zastra:lenosti in nadzoru pa aktivistom in ile
galcem le niso v celoti onemogocili prehajanja preko 
me1e in delovanja v mestu samem. llegalne dokumentne 
tehnike so ponarejale italijanske dokumente in zige, tajni 
kanali pa so omogocali nenadzorovane izhode iz mesta. 
Ljudje so od pomladi 1942 v vecjih skupinah odhajali v 
partizane. lz Ljubljane so odbori OF posiljali velike koli
cine razlicnega materiala , ki so ga skritega prevafali tako 
na kmeckih vozovih in v zelezniskih vagonih , kakor tudi v 
otroskih vozickih . Ljubljane okupator ni pokoril. 

Po kapitulaciji ltalije 8. septembra 1943 so ostali bunkerji 
prazni , prehodi nezastrazeni. Okrog sest tisoc Ljubljan
canov je odslo iz mesta v partizane. 11. septembra 1943 
ie bila na Golem nad lgom ustanovljena 10. SNOUB 
»Ljubljanska«. Ko so Nemci zasedli Ljubljano, so po
novno zasedli tudi mejo. Za njen prehod so izdajali svoje 
posebne dovolilnice. Po ustanovitvi slovenskega domo
branstva so nadzor nad mejo prevzeli domobranci. 

Leta 1961 so zaceli na mestih , kjer je od februarja 1942 
potekala zica okrog okupirane Ljubljane, s postavljanjem 
spominskih znamenj-stebricev. Do 7. maja 1961 jih je 
bilo postavljenih prvih 50 , ostale pa so postavili do srede 
julija. Delo je bilo dokoncano v letu 1962. V nacrtu je po
stavitev 120 znamenj, od katerih jih stoji :le 108. Sest ste
bricev je vecjih in so kiparsko obdelani. Stebrici so ka
mniti ter imajo obliko osmerokotne prizme. Na njih sta 
vklesani letnici 1942-1945 ter pod njima napis : Postavil 
delovni kolektiv ali Delovni kolektiv ter ime delovne orga
nizacije. 

V letih 1974175 se je pricela se izgradnja sprehajalne poti 
Pot spominov in tovaristva. Na obmocju obcine Ljublja
na-Siska je postavljenih 16 znamenj (od znamenja st. 17 

55 do znamenja st. 32). 

Pred Osnovno solo Hinka Smrekarja v Gorazdovi ulici v 
Siski stoji spomenik posvecen slikarju Hinku Smrekarju. 
Spomenik je delo kiparja Cirila Cesarja, odkrit pa je bil 5. 
septembra 1958. leta. 

22. julija 1955. leta je bila na rojstni hisi narodnega heroja 
Darka Marusica v Siski , Korotanska 14, odkrita spomin
ska plosca, ki jo je izdelal kamnosek Jo:le Valant. Plosca 
je bila odkrita na pobudo krajevne organizacije ZB NOV 
Litostroj. 



Darke Marusic-Blaz se je rodil 6. decembra 1919 v Ljub
ljani . Njegova druzinaje izvirala iz Slovenskega primorja, 
kamor se je po Darkovem rojstvu tudi preselila. V iskanju 
zasluzka so se za kratek cas odpravili celo v Brazilijo, 
vendar so se spet vrnili in se naselili v Opatjem Selu. Tu je 
Darko obiskoval tudi osnovno solo. Zaradi povecevanja 
italijanskega pritiska na Slovence, so se Marusicevi pre
selili v Ljubljana. Oarko se je po koncani mescanski soli 
izucil za strojnega kljucavnicarja in se zaposlil v tovarni 
Unitas. Tu se je vkljucil v delo naprednih delavskih orga
nizacij. Konec leta 1938 je bil sprejet v SKOJ, dve leti ka
sneje pa v Komunisticno stranko. Kot spreten organizator 
je sodeloval v mnogih protifasisticnih akcijah. Ob zacetku 
okupacije je postal sekretar okrofoega komiteja SKOJ 
Ljubljana. Njegova zasluga je bila, da je mladina, bodisi 
studentska, dijaska ali vajeniska, tako mnozicno vkljuce
vala v narodnoosvobodilno gibanje oziroma Ze leta 1941 
odsla v partizane. Tudi sam je bil clan mladinske borbene 
skupine , ki je delovala v Siski . 

V zacetku januarja 1942 je odsel po nalogu CK KPS v 
Trst , da bi organiziral in vodil narodnoosvobodilno giba
nje med tamkajsnjo mladino. Tudi to nalogo je uspesno 
opravil. Nekaj mesecev kasneje pa je prevzel se nalogo 
organizirati OF med delavci v Trstu in Trziscu. 
Februarja 1943 je moral zapustiti Trst , ker mu je bila na 
sledi policija. Odslej je vojasko in politicno deloval na ce
lotnem ozemlju Slovenskega primorja. lmenovan je bil za 
clana PK KPS za Slovensko primorje, istocasno pa je bil 
tudi namestnik politicnega komisarja primorske opera
tivne cone. V zacetku novembra 1943 je postal politicni 
komisar Goriske divizije , vendar je Z8 po nekaj dneh, 17. 
novembra, padel pri vasi Srednji Lokovec v boju z nem
sko patruljo. 

Za narodnega heroja so ga razglasili 14. decembra 1949. 
I eta. 

Ob kriziscu Ulice Ljubljanske brigade in Djakoviceve ulice 
so urejeni ostanki italijanske postojanke z bunkerjem, 
spominsko plosco in reliefom Poti spominov in tovaristva. 
Bunker je bil obnovljen leta 1979 po nacrtih arhitekta Mihe 
Kerin a. 

Na jufoem procelju Dama narodnega heroja Ljuba Ser
cerja v Drenikovi ulici , so bile 20. maja 1956 vzidane stiri 
sesterokotne plosce z imeni 34 telovadcev , clanov drus
tva Sokol , ki so padli kot borci NOV ali bili zrtve fasistic
nega nasilja med leti 1941 in 1945. Med njimi je vklesano 
tudi ime narodnega heroja Zvonka Runka. 
Plosce sta oblikovala arhitekta Zdenka Vezovsek in Emil 
Medvescek. Odkrite so bile na pobudo TVD Partizan 
Spodnja Siska. 
Leta 1972 je bila dodana nova plosca z imeni padlih telo
vadcev. Ta plosca je delo arhitekta Vlasta Kopaca. 

Telovadno drustvo Sokol je nastalo v 19. stolet1u kot na
rodnoobrambna in telesnovzgojna organizacija, naper
jena proti pritiskom germanizacije. Sprva je Sokol pove
zoval klerikalce in liberalce, kasneje pa so se vanj vkljuce
vali le liberalci. 
Z zakonom o Sokolu Kraljevine Jugoslavije v zacetku de
cembra 1929, se je moral Sokol vkljuciti v enotno rezim
sko sokolsko organizacijo. Rezim Jugoslovanske nacio
nalne stranke (JNS) je hotel prostovoljno telovadno orga
nizacijo podrediti svojim strankarskim namenom. Vse to 
pa je povzrocilo spore znotraj Sokola. Sredi tridesetih let 
so se na eni strani krepile fasisticne tefoje , na drugi strani 
pa se je oblikovala vse mocnejsa in stevilcnejsa opozicija , 
ki se je izoblikovala v napredno demokraticno krilo. 
Konec I eta 1940 je ob enotni akciji za ustanovitev Drustva 
prijateljev SZ prislo do prvih stikov med KPS in levim kri-
lom Sokola, aprila 1941 pa se je to krilo vkljucilo v OF slo- 56 
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venskega naroda. S tern je bi! med drugimi ustanovnimi 
skupinami OF zastopan tudi napredni de! tradicionalnega 
slovenskega liberalnega tabora. 

Spominska plosca padlima aktivistoma Alojzu Ajdisku in 
Franciju Obranu je vzidana na vogal Osnovne sole 
Zvonka Runka v Gasilski ulici v Siski. ldejni projekt za 
plosco je izdelal arhitekt Albert Susnik, besedilo pa je se
stavil pisatelj Tone Seliskar. Plosca je bila odkrita 11. ok
tobra 1 958 na pobudo krajevne organizacije ZB NOV 
Milan Majcen - Hinko Smrekar. 

~A TEM >0ESTU STJ, lZKfV#VE:A" 

t$r.f~YINI 21VLIENIE ZUVC!>VAIJ. 
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Alojz Ajdisek-Rudi je bi! rojen 2. avgusta 1922 v Spodnji 
Siski. Po koncani osnovni soli in nizji gimnaziji se je zapo
slil kot vajenec v Delniski tiskarni v Ljubljani. Vclanjen je 
bi! v sindikat grafikov in v organizacijo slovenske graficne 
mladine. Ukvarjal se je s kulturnoprosvetnim delom, pisal 
je pesmi in tudi pogosto nastopal na Sentjakobskem 
odru . Kot vajenec se je vsak dan sreceval s problemi de
lavstva, pod vplivom sodelavcev iz tiskarne pa se je tudi 
aktivno vkljucil v delavsko gibanje. 25. avgusta 1940 je z 
recitacijami sodeloval na taboru Zveze delovnega ljud
stva na Dobravi za Smarno goro in bi! naslednji dan areti
ran ter denarno kaznovan. Ze pred vojno je bil sprejet v 
SKOJ. 

Po okupaciji slovenskega ozemlja je postal tudi clan OK 
SKOJ za Ljubljana . Maja 1942 so ga na povratku s sko
jevskega sestanka aretirali ltalijani, vendar so ga po 
nekaj dneh zaradi pomanjkanja dokazov o njegovem 
delu izpustili. Nato je odsel v ilegalo. Po nalogu partije je 
bil kot grafik dodeljen na delo v CT KPS. Nazadnje je 
delal v tiskarni »Tehnika" v Jernejevi ulici v Siski. 
Avgusta 1942 je CK KPS v Jernejevi ulici (sedaj Ulica Mi
lana Majcna st. 47) pri Golobovih organiziral ilegalno ti
skarno z imenom »Tehnika" . 
Tiskarna je bila skrita pod mizarsko delavnico, ki je bila v 
zgradbi na dvoriscu. Prostor je v zacetku julija vzel v 
najem Janez Ovsenik, ker pa ni imel mizarskega obrt
nega dovoljenja, je delavnico prevzel mizarski mojster 
Janez Turk. Delavnica je imela dva prostora, pod enim pa 
je bila jama, namenjena mizarskim odpadkom. To jamo 
so ocistili in zabetonirali. Vhod v bunker se je odpiral z 
mehanizmom za odpiranje vode, sam vhod pa se je po 
sistemu voza na tirih premaknil v notranjost. V bunker je 
bila napeljana elektrika in varnostna signalna luc , zrace
nje pa je bilo speljano skozi dimnik. 
Tiskarna je pricela z de lorn med 8. in 14. avgustom. V njej 
sta delala tiskarski strojnik Rudolf Babnik in stavec Alojz 
Ajdisek, nekaj casa pa jima je pomagal tudi tiskarski 
strojnik Bojan Sekula. V kratkem casu obstoja tiskarne so 
v njej natisnili 13.000 letakov v italijanskem jeziku , 1 5.000 
izvodov Odredbe Glavnega poveljstva slovenske parti
zanske vojske z dne 27. avgusta 1942, 13.900 izvodov 
razglasa 10 OF z naslovom Slovenci z dne 17. avgusta 
1942, letak z naslovom Slovenci (zacetek: Kdo je izdal in 
prodal .. . ) in obrazec nemske legitimacije. 
V prvih dneh septembra je prisla v mizarsko delavnico 
nad bunkerjem italijanska policija, vendar so tiskarji misli
li , da je to le ena obicajnih italijanskih kontrol. Kljub temu 
pa so za dva tedna prekinili z delom. Nato pa so zaceli 
staviti 4. stevilko Dela , ki naj bi jo natiskali v 3.000 izvodih. 
23. septembra 1942 so nenadoma pridrli na dvorisce ita
lijanski karabinjerji in obkolili delavnico. Tiskarna je bila 
izdana. Ker ltalijani niso nasli vhoda v bunker, so prebili 
steno tam, kjer so pred dvema mesecema zazidali okno. 
Tiskarja sta bila na nevarnost opozorjena z rdeco sig
nalno lucjo. Sklenila sta, da se prebijeta iz bunkerja. Prvi 
je planil iz njega Ajdisek. Med ltalijane je vrgel rocno 
bombo in se prebil skozi obroc. Ko pa se je skusal povz
peti preko ograje sosednjega dvorisca, so ga zadele kro
gle italijanske strojnice. Ostale so ltalijani ujeli in jih odg-



nali na kamion, pri tern je uspelo pobegniti Francu Golo
bu. ltalijani so razstavili in odpeljali tudi vso tiskarno -
stroj, material , nedotiskano stevilko Dela in celo celo mi
zarsko delavnico, bunker pa si je ogledal tudi komandant 
IX. armadnega korpusa general Mario Robotti. 
Tiskarskega strojnika Rudolfa Babnika in mizarskega 
mojstra Janeza Turka so ltalijani oktobra 1942 ustrelili kot 
talca, ostale delavce iz mizarske delavnice pa so na pro
cesu pred vojaskim vojnim sodiscem 17. decembra 1942 
obsodili na vec let zapora. 

Franc Obran° je bil rojen 1. aprila 1912 v Borovcih pri 
Ptuju. Bil je clan KPS in OF. Vecinoma je deloval kot or
ganizator Delavske enotnosti (DE) na obmocju Ljubljane 
in se posebej v rajonu Siska. 
Delal je tudi v Hribernikovi delavnici na Celovski cesti , 
kjer so izdelovali in popravljali hladno orozje za partizane 
ter vosovske in borbene skupine. 27. avgusta 1942 je bila 
delavnica izdana. Fasisti so postrelili Obranove sodelav
ce, njemu pa je uspelo pobegniti. Od tedaj dalje so ga lta
lijani stalno zasledovali. 8. septembra 1942 so ga ltalijani 
na prehodu proti Gasilski ulici aretirali, vendar pa se jim je 
iztrgal in tekel proti soli . Med potjo pa so ga smrtno zadele 
okupatorjeve krogle. 

V avli Osnovne sole Zvonka Runka, Gasilska ulica st. 17, 
stoji doprsni kip narodnega heroja, po katerem nosi sola 
tudi ime. Doprsni kip je delo arhitekta Alberta Susnika in 
kiparja Staneta Kersica, odkrit je bil 11 . oktobra 1 958 na 
pobudo krajevne organizacije ZB NOV Milan Majcen in 
druZbenih organizacij te krajevne skupnosti. 

0 V maticno knjigo vpisan s priimkom Obran sicer pa je uporab
ljal priimek Obram. 

Zvonko Runko-Pavle se je radii 4. januarja 192.0. leta v 
Ljubljani ocetu Hrvatu in materi Srbkinji. V casu pred itali
jansko okupacijo Istre so starsi ziveli v Puli , nakar so se 
preselili v Ljupljano, kjer je ace sluzboval kot policist. 
Druzina je stanovala v Siski v starih vojaskih barakah ob 
Drenikovi in Cernetovi ulici , skupaj z ostalimi ubefoiki s 
Koroske, iz Istre in Slovenskega Primorja. V Siski je 
Zvonko koncal osnovno solo , nato pa je solanje nadalje
val na bezigrajski gimnaziji. V zacetku je bil pristas jugo
slovanskega nacionalizma in clan Sokola, vendar je pod 
vplivom marksisticne literature spremenil svoje nazore. 
Zacel se je druziti s komunisti in leta 1936 je bil sprejet v 
SKOJ. 
Med bozicnimi pocitnicami leta 1937 je odsel z nekaj so
solci in prijatelji na Veliko planino in tam preuceval mark
sisticno literaturo. Zaradi izdaje upravnika doma so jih 
policijski agenti aretirali ter pri preiskavi nasli marksisticni 
tisk, enako so skrito literaturo nasli tudi pri preiskavah na 
njihovih domovih. Zaradi mladoletnosti in spretnega za
govora je bil Zvonko po mesecu preiskovalnega zapora 
izpuscen. lzkljucen pa je bil iz vseh srednjih sol v Jugo
slaviji, vendar s pravico do opravljanja privatnih izpitov. 
Od tedaj dalje se je v celoti posvetil politicnemu delu med 
mladino. Konec leta 1940 ali pa v zacetku leta 1941 je bil 
sprejet v KPS. 

Po okupaciji aprila 1941. leta se je Runko takoj vkljucil v 
OF in kasneje tudi v VOS. V drugi polovici leta 1941 je v 
Siski pod vodstvom Franca Ravbarja-Viteza organiziral v 
VOS tri borbene skupine, ki so se v boju z okupatorji in 
domacimi izdajalci zelo odlikovale. Od oktobra dalje je 
Runka ob pomoci domacih izdajalcev zacela iskati in 
preganjati italijanska policija. Runko je bil prisiljen spre
meniti zunanjost in uporabljati lafoe dokumente. 
Zaradi nevarnosti , da bi bil zajet v racijah , ki so jih ltalijani 
zaceli izvajati februarja 1 942, je v zacetku marca odsel na 58 



delo v Novo mesto. Vendar je bil kmalu ujet in zaprt. V za
poru se je pretvarjal , da ima vnetje slepega crevesa, pre
peljali so ga v novomesko bolnisnico in ga operirali. Od tu 
mu je s pomocjo zdravnika uspelo pobegniti. Takoj, ko je 
okreval, je odsel v partizane. Kot clan staba Ill. grupe 
odredov je bil odgovoren za varnostnoobvescevalno 
sluzbo. 
V zacetku junija 1942 se je v okolici Novega mesta pojavil 
t. i. »stajerski bataljon« - v partizane preobleceni belo
gardisti. Runko je dobil nalogo, .da to razisce. 16. junija je 
skupina teh belogardistov zvabila Runka in njegovega 
spremljevalca Franca Packa na sestanek v gozd ob 
cerkvi Sv. Roka pri Novem mestu . Belogardisti so oba 
partizana zaklali , nato pa pokopali na kraju zlocina. 
Zvonka Runka so proglasili za narodnega heroja 27. no
vembra 1953. leta. 

Na hisi v Alesevcevi ulici st. 38 , v kateri je zivel in deloval 
slikar ter revolucionar Hinko Smrekar, je bila 27. novem
bra 1952 vzidana spominska plosca. Plosco so vzidali na 
pobudo organizacije ZB NOV Milan Majcen. 

,z1vEL JN DELAL 
LUMETNIK IN 

NAR 
EKAR 

LX.1942 

Hinko Smrekar se je rodil 13. julija 1883 v Ljubljani. Oce 
ni imel stalne zaposlitve in se je prezivljal s prilofoostnimi 
deli. Hinko se je po koncani gimnaziji odloCil za studij 
prava na innsbruski fakulteti v Avstriji . Po preselitvi na 
Dunaj je opustil studij prava in se posvetil slikarstvu. Za
radi pomanjkanja ni koncal studija v Muzeju za umetnost 
in obrt. Leta 1905 je odsel v Munchen. Po vrnitvi iz 
Munchna je zivel nekaj let v Kranju , leta 1911 pa se je 
stalno naselil v Ljubljani. Prezivljal se je z ilustriranjem in 
slikanjem. 
Med prvo svetovno vojno je bil mobiliziran v avstroogrsko 
vojsko. Ker pa ni skrival svojih nasprotovanj avstrijski 
oblasti , so ga najprej zaprli , nato internirali , potem pa spet 
vpoklicali v vojasko enoto, vendar se je s spretnim hlinje
njem dusevne bolezni izmaknil vojaski suknji. 
Po prepricanju je bil socialist. Obdarovan z izjemnim smi
slom za karikaturo je ob vsaki prilofoosti smesil predstav
nike oblasti , bodisi cerkvene ali posvetne. Skoraj ni bilo 
vidnejse osebe, ki bi se izmaknila Smrekarju - kronistu . 
Socialne in politicne karikature so se z narascanjem druz
benih , ekonomskih ter politicnih kriz vse bolj gostile, a tudi 
vse bolj zaostrovale , se posebeJ strupeno pa je Smrekar 
smesil neclovecnost fasizma in njegovo nasilje med oku-
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ltalijani so ga kmalu po okupaciji zaprli , vendar ga je spet 
resila dobro zaigrana dusevna bolezen. Po ustanovitvi OF 
slovenskega naroda se je Smrekar vkljucil v njene vrste. V 
njegovi hisi so se shajali skojevci in clani OF, nekaj casa 
pa je pri njem delovala tudi ciklostilna tehnika. S svojimi 
slikami in karikaturami je opremil mnoge partizanske bro
sure, pesmarice in casopise. 
One 29. septembra 1942 so ga na vogalu Alesevceve 
ulice ustavili ltalijani. Ob preiskavi so nasli pri njem Radio 
vestnik OF. Po krajsem mucenju, v katerem ni izdal, kje je 
dobil casopis , so ga brez obsodbe ustrelili kot talca zvecer 
1. oktobra 1942 v Gramozni jami . 
Pokopan je na ljubljanskih Zalah med ostalimi talci. 

Rebus, posvecen Hinku Smrekarju, namesto pre
povedane. osmrtnice v Jutru 2. novembra 1942. 
Risbo je izrisal in »Vtihota7Jil (( V CQSOpiS njego-i; 
p-rijatelj Eli Justin 

Pred Domom folezniskih sol , Aljafova 32, je postavljena 
skulptura iz belega naravnega kamna, posvecega folez
nicarjem padlim v NOB. Spomenik je izdelal kipar Boris 
Prokofijev v sodelovanju z likovno sekcijo ZG DZS, odkrit 
pa je bil 22 . novembra 1975. 



Kljub predvojni sindikalni in politicni razcepljenosti in veli
kokrat celo politicni neopredeljenosti , pa se je vecina 28-
leznicarjev po okupaciji Jugoslavije zdruzila v boju proti 
okupatorju in se vkljucila v narodnoosvobodilni boj . 
Ze v marcu in aprilu 1941 so se domoljubni in narodno za
vedni foleznicarji pod vodstvom komunistov vkljucevali v 
protifasisticno gibanje. Po razpadu stare Jugoslavije so 
zaceli s prvimi oblikami neposrednega odpora. Pripravljali 
so prve sabotafoe akcije, s katerimi so skusali cimbolj po
skodovati folezniski vozni park, organizirano pa so zbirali 
tudi orozje in strelivo. 
Konec junija 1941 so komunisti na obmocju ljubljanskega 
folezniskega vozlisca ustanovili folezniski rajonski ko
mite KPS (sprva imenovan partijski biro) , ki so ga sestav
ljali Tine Sustersic, Tine Rofanc, Tone Zalar , Martin Ko
kalj, Karel Crnic, Peter Romavh (kasneje sekretar komite
ja) in Peter Zlatnar ml. , slednja je v komite dolocil okrofoi 
komite KPS Ljubljana. Ciani folezniskega komiteja KPS 
so si razdelili delovna podrocja: Romavh je bil odgovoren 
za direkcijo, Zargi za mostovno delavnico in progovno 
sekcijo, Zlatnar ml. za glavno postajo, Kokalj za folezni
carsko zadrugo, Rofanc in Crnic za kurilnici v Ljubljani in 
Siski, Sustersic pa za signalno delavnico v Siski. 
Po vseh manjsih delovnih enotah so Z8 poleti 1941 zaceli 
ustanavljati terenske odbore OF. Njihovi sekretarji so se
stavljali maticne odbore OF (npr. MO OF gorenjskega ko
lodvora v Siski so sestavljali terenski odbori OF v signalni 
delavnici , v Mostovni in na postaji). MA OF je bilo pet, nji
hovi sekretarji so sestavljali vrhovni-osrednji odbor OF 
zeleznice , istocasno so bili nekateri tudi clani zelezni
skega komiteja KPS. Prvotno je osrednji odbor OF spacial 
pod rajon Center, maja 1942 pa je foleznica postala sa
mostojen rajon . Prvi sekretar osrednjega (rajonskega) 
odbora OF je bil Peter Romavh (ju lij 1941 - september 
1942) , clani pa Jofo Gabrovsek, inz. Ciril Mravlja, Ante 
Brinar in Peter Zlatnar ml. Sestava RK KPS in RO OF ze
leznica ter zadolzitve posameznikov so se spreminjale 
zaradi odhodov v partizane in na delo na druge terene. 
Med pomembnejsimi organizatorji narodnoosvobodil
nega gibanja na foleznici so bili foleznicarji gorenjskega 
kolodvora. Njihova dejavnost ni vplivala le na Sisko, pac 
pa tudi na druge delovne enote ljubljanskega folezni
skega vozlisca. 
Jeseni 1941 je bi la v ljubljanskem folezniskem vozliscu iz 
razlicnih borbenih in sabotafoih skupin ustanovljena NZ, 
ki je bila organizirana v pet cet. Cetrta ceta je delovala v 
Siski , sestavljali pa so jo zascitniki s postaje, iz mostovne 
in signalne delavnice ter iz nadzornistva prog v Siski . 
Zeleznicarji so imeli organizirano tudi varnostnoobves
ceval no sluzbo. Opravljali so razlicne naloge, bodisi v in
tendancni , kurirski ali obvescevalni sluzbi. Bili so po
memben clen pri povezovanju vodstva KP in OF s parti
zanskimi enotami in slovenskimi ter drugimi jugoslovan
skimi pokrajinami. s pomocjo zeleznicarjev je zaledje 
oskrbovalo partizanske enote s hrano, obleko, sanitet
nim, tehnicnim in drugim materialom. V sodelovanju s te
renskimi aktivisti so odposiljali partizanom cele vagonske 
posiljke. Omogocali so varen prevoz clanom vodstva 
NOB in CK KPS, aktivistom, ilegalcem in borcem , s stro
kovno pomocjo so sodelovali pri rusenju zelezniske 
proge in objektov, narodnoosvobodilne enote so sezna
njali z zavarovanjem foleznice , z vojaskim in tovornim 

prometom, izvajali so raz licne sabotafoe akcije, spremi
njali prometne razmere, zavlacevali in prekinjali folezni
ski promet. Odhajali so tudi v partizane, posebno so bili 
odhodi stevilni po kapitulaciji ltalije. Borili so se skoraj v 
vseh enotah NOV - v 14. foleznicarski brigadi , 1 O. ljub
ljanski brigadi , Tomsicevi , Cankarjevi brigadi in drugod 
ter tako tudi z orozjem prispeval i k osvoboditvi . 

Ob vhodu v Sportni park Ljubljana. Milcinskega 2. je 
vzidana spominska plosca z vklesanimi imeni 23 padlih 
sportnikov, med njimi sta tudi imeni narodnih herojev 
Darka Marusica in Zvonka Runka. 
Spominska plosca je bila odkrita avgusta 1953, postavil 
pa jo je Sportni klub Zeleznicar ob 35. obletnici ustanovi
tve SDZ Hermes. 

V letu 1948 so delavci Mostovne postavili spominsko 
plosco sedmim padlim borcem in trem talcem , predvojnim 
delavcem te tovarne. Plosca stoji na dvoriscu tovarne, 
Verovskova ulica st. 60 v Siski . 
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Po okupacij i in razkosanju slovenskega ozemlja so se 
domala vsi delavci Mostovne vkl juci li v narodnoosvobo
di lno gibanje. Ze v zacetku poletja 1941 so v Mostovni or
ganizirali odbor OF. Med glavnimi organizatorji tega od
bora je bil Alojz Zargi st , clan Komunisticne partij e od leta 
1932. Sekretar odbora je bi l Anton Bezek, ostali clani pa 
so bili: intendant Jo:Ze Simoncic, obvescevalec Valentin 
Kmetic , tehnik Stane Zupancic in vojaski referent Tine Po
renta. Preko terenskega odbora so bili delavci Mostovne 
povezani z maticnim odborom zeleznicarjev za obmocje 
Ljubljana-Siska. 
Ciani fronte so bili organizirani v trojke in zaradi konspira
cije clani ene trojke niso vedeli za delo drugih . Za izvajanje 
raznih sabotafoih akcij so imeli organizirane desetine. 27. 
septembra so v Mostovni ustanovili borbeno enoto NZ, ki 
jo je vodil Anton Pecka]. Ciani novoustanovljene enote so 
zaprisegli pred Tinetom Rofancem in Alojzem Zargijem 
st. NZ je imela v Mostovni se posebej tezko nalogo: od
kril a in kaznovala naj bi izdajalca, kajti aretacije so posta
jale vse pogostejse, vendar se je izkazalo, damed delavci 
v Mostovni ni bilo izdajalca in da so bile izdaje na terenu, 
kjer so bili delavci prav tako vkljuceni v narodnoosvobo
dilno gibanje. 
V svojih delavnicah so delavci Mostovne izdelovali najra
zli cnejse predmete za potrebe ilegale: posode z dvojnim 
dnom za prenasanje ilegalne li terature, posebne kljuce za 
razdiranje :Zelezniskih tirnic, bajonete, 1e:Ze , lezisca za na
boje, skatle za razstrelivo , posebna sestavljiva kladiva za 
likvidacije , zagozde za iztirianje vlakov. sablone za pisa
nje gesel in drugo. 
Vendar pa v Mostovni pripomockov za sabotafoe akcije 
niso samo izdelovali , ampak so jih njihove trojke in dese
tine tudi same uspesno uporabljale. Na zelezniski postaji 
v Siski so odpirali vagone z orozjem, strelivom, sanitetnim 
in drugim materialom in vcasi h posiljali tudi cele vagonske 
posiljke raznega materiala na dogovorjene zelezniske 
postaje, od koder so jih potem :Zelezniearji in terenci od
posiljali v partizane. Onesposobili so tovorne in potniske 
vagone, tako da so v lefaje koles nasipali :Zelezne opilke 
in pesek. Veckrat so delavci Mostovne unicili blifojo 
transformatorsko postajo, zbirali denar, obleko, obutev, 
orozje , prek zice so prenasali posto in ilegalno literaturo , 
izdelovali so razna poljedelska orodja, jih prodajali , denar 
pa namenili OF in narodni pomoci . Veliko izmed njih jih je 
odslo tudi v partizane in sedem se jih ni vrnilo , trije delavci 
Mostovne pa so leta 1942 izgubili zivljenje kot talci. 

V avli Doma starejsih obcanov, Bjediceva 5, stoji doprsni 
kip Marije Drakslar-Marjane. Kip je izdelal kipar Anton 
Sigulin , odkrit pa je bil 26. aprila 1983, na pobudo kra
jevne organizacije ZB NOV Dravlje. 

Marija Drakslar-Marjana-Mica je bila rojena 23. junija 
1903 v Ljubljani. Do desetega letaje zivela pri stari materi 
v Mavcicah pri Kranju , nato pa se je preselila k materi in 
ocimu v Spodnjo Sisko. Tu je dokoncala osnovno solo in 
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Ze kot vajenka se je - najprej s svojim ocimom, nato pa 
sama - udelezevala raznih delavskih zborovanj in sho
dov. Tu se je srecevala z mladino, organizirano v SKOJ, 
leta 1920 pa se je tudi sama aktivno vkljucila v skojevsko 
organizacijo. Sodelovala je v razlicnih demonstracijah, 
manifestacijah in drugih akcijah, ki jih je organizirala in 
vodila KP . Vclanjena je bila v strokovno organizacijo kro
jacev, ki se je zavzemala za izboljsanje pogojev delavcev 
te stroke. 
Decembra 1925 je bila sprejeta v KP. Delovala je v delav
skih kulturno-prosvetnih drustvih Svoboda in Vzajem
nost zadol:Zena pa je bila tudi za delo pri Rdeci pomo
ci. Ves cas se je politicno izobra:Zevala in vsaj na tern po
drocju do neke mere uresnicila svojo :Zeljo po izobraze
vanju , ki je v mladosti zaradi tezkih socialnih razmer ni 
mogla. 

r· 
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Zaradi njene aktivnosti v komunisticnem delavskem gi
banju jo je takratni rezim preganjal. Prvic je bila aretirana 
12. aprila 1929 in pred Drfavnim sodiscem za zascito dr-
2ave v Beogradu obsojena na sest mesecev zapora. 
Drugic je bila aretirana 5. maja 1930, tokrat jo je isto so-



disce obsodilo na dve leti »robije«, ki jo je prestala v za
grebski kaznilnici. Vendar je vse aretacije, vseh skupaj je 
bilo do leta 1941 deset, niso odvrnile od njenega dela. 
Pred drugo aretacijo je bila clanica PK KPJ za Slovenijo 
in clanica mestnega partijskega komiteja za Ljubljana. 
Aprila 1941 so jo okupatorji aretirali, vendar so jo po dva
najstih dneh izpustili. Maja jo je italijanska policija po
novno iskala z nalogom za aretacijo, toda takrat je le zi
vela kot ilegalka. Tega meseca je postala clanica RK 
KPS Siska-Bezigrad (do 22. junija 1941 ), nato pa clanica 
RK KPS Siska (do 5. julija 1942). Ves cas je aktivno sode
lovala pri organiziranju narodnoosvobodilnega gibanja v 
Siski in tudi v. ostalih predelih Ljubljane: organizirala je 
zbiranje orozja in Ljudsko pomoc, politicno je delovala 
med zenami, pripravljala ljudi na oborozen upor. 
6. julija 1942 je po nalogu partije odsla v partizane, kjer je 
bila sekretarka bataljonskega partijskega biroja 2. bata
ljona Notranjskega odreda. Od decembra 1942 je kot po
liticna aktivistka delovala na terenu, sprva v Dolomitih, 
nato na Dolenjskem in v Beli krajini. Bila je clanica Glav
nega odbora SPZZ. Jeseni 1944 je odsla na Stajersko, 
vendar se je od tam vrnila na Dolenjsko, kjer je sodelo
vala pri evakuaciji ranjenih in boln ih partizanov. 
Po osvoboditvi se je aktivno vkljucila v povojno izgradnjo 
in politicno delo. Sprva je bila zaposlena v Ministrstvu za 
socialno politiko LRS, nato pa na Centralnem komiteju 
KPS v upravi za kadre in v zgodovinskem arhivu . Bila je 
republiska ljudska poslanka, clanica Glavnega odbora 
AFZ , Glavnega odbora SZDL in clanica revizijske komi
sije pri CK KPS, aktivna pa je bila tudi v organizaciji ZZB 
NOV. Za svoje delo je bila odlikovana s stevilnimi politic
nimi in vojaskimi odlikovanji. 
Umrla je 30. maja 1973. leta. 

v osnovni soli Milana Mravljeta, Klopciceva 1, je bil 28. 
maja 1984 odkrit doprsni kip kurirju Dolomitskega odreda 
Milanu Mravljetu. Pobudo zanj je dal obcinski odbor ZZB 
NOV Ljubljana-Siska, izdelal pa ga je kipar Anton Sigu
lin. 

Delavci podjetja Unitas so na procelju stavbe na Celovski 
cesti 224, maja 1947 odkrili bronasto sp?minsko ploseo 
enajstim sodelavcem, ki so izgubili svoja zivljenja med 
leti 1941 in 1945. Med imeni padlih so tudi imena narod
nih herojev Darka Marusica-Blafa, Franca Ravbarja-Vi
teza in Toneta Trtnika-Tomafa. 

V podjetju Unitas se je delavsko gibanje mocno razmah
nilo v drugi polovici tridesetih let. v tern obdobju je zacela 
delovati tudi partijska celica, katere sekretar je bil Franc 
Ravbar-Vitez. Celi ca je bila po stevilu svojega clanstva in 
po aktivnosti ena najmocnejsih v Ljubljani . Leta 1941 je 
bil vanjo sprejet tudi Darko Marusic-Bla2. Stevilni delavci 
so se pod vodstvom KP vkljuCili v NOB in mnogi so le 
spomladi 1941 odsli v partizane. Enajst delavcev pa je v 
NOB izgubilo tudi svoja zivljenja. 

22. julija 1951 je bila na Krascevi domaciji odkrita spomin
ska plosca posvecena bivanju in delovanju CK KPS na 
Toskem celu v zimi 1942/43. 
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Vodstvo NOG Slovenije se je moralo med italijansko 
rosko ofenzivo na Dolenjskem in Notranjskem umakniti iz 
Kocevskega Roga. Najprej so se umaknili v Podlipoglav, 
od tu pa so se v dveh skupinah preselili v Dolomite. 13. ok
tobra je odsla na pot prva skupina s clanoma 10 OF Tone
tom Fajfarjem in Jofotom Rusom ter clanom CK KPS lva
nom Mackom, slednji je imel nalogo poiskati zacasna bi
valisca za clane 10 OF, CK KPS in Glavnega poveljstva 
slovenskih partizanskih cet. 

Fajfarju in Rusu je Macek nasel skrivalisce v Z8 prej zgra
jenem bunkerju blizu domacije Vida Omejca, po domace 
pri Krascevih , na Toskem celu. Krasceva hisa je stala na 
samem in zaradi velike oddaljenosti je sosedje niso veliko 
obiskovali. 

Bunker so pripravili Rudi Ganziti -Grad in sodelavci Pa
vleta Zibelnika-Paja , bratranca Vida Omejca. Zgradili so 
ga v zgornjem delu grape, ki jo je izdolbla defovnica. 
Zgornji del grape so odkopali , v jamo postavili velikemu 
zaboju podobno barako, jo oblozili s stresno opeko in 
premazali s smolo. Vse skupaj so zasuli z zemljo . Vhod je 
bil na vrhu. V okroglo odprtino v stropu so vlozili tesno se 
prilegajoc plocevinast pokrov, podoben skafu , ki je bil na
polnjen z zemljo. Nad pokrov so posadili smrecico, vse 
skupaj pa posuli z listjem in dracjem. V bunkerju je bilo 
prostora le za dva pograda in mizico. Prezracevanje bun
kerja je bilo speljano v trhel stor nekaj metrov stran . Prebi
valci te zemljanke so jo imenovali »truga«. 

Za skrivalisce in njegove prebivalce je skrbel Anton 
Kovac-Toncek, dolomitski obvescevalec. Prinasal je 
hrano z blifoje kmetije ter casopise in novice. Posebno je 
bilo treba paziti na konspiracijo , kajti bunker je bil na tere
nu , ki ni bil vec znotraj obroca partizanskih cet. Bil je na 
zunanjem robu osvobojenega ozemlja, od koder je bil 
teren odprt vse do ljubljanske zice ter do postojank ob njej. 
To obmocje so partizanske patrulje kontrolirale le obca
sno. 

17. oktobra 1942 je krenila na pot iz Podlipoglava v Dolo
mite nova skupina. V njej so bili Franc Leskosek ter clani 
10 OF Edvard Kocbek, Franjo Lubej in Josip Vidmar. Po 
prihodu na Tosko celo so se naselili v bunker, kjer sta bila 
Ze Fajfar in Rus, kasneje se jim je v prenapolnjenem bun
kerju pridruzil se Marijan Brecelj. Bivalisce so morali ne
koliko preurediti , tako da so izrabili sleherni koticek. lzme
njavali so se na pogradih in ob mizici. Svetili so sis karbi
dom. Podnevi so bili v bunkerju, zapuscali so gale ponoei. 
Za clane CK KPS je Ivan Macek pripravil bivalisce v bun
kerju v hisi Vida Omejca. Bunker je bil skrit pod kuhinjo, 
vhod vanj pa je bil pod stedilnikom. Bunker je bil sicer 
dobro zakamufliran, vendar tehnicno ni bil naibolje izde
lan. Najprej sta v njem zivela Leskosek in Macek, po svo
jem prihodu iz Ljubljane pasta se jima pridruzila se Ed
vard Kardelj in Boris Kidric. 

Oba bunkerja sta bila le resitev za cas, dokler nista bila 
dograjena bunkerja primernejsa za prezimovanje , kajti 
clani 10 OF nikakor ne bi mogli preziveti blifajoce se zime 
v gozdnem bunkerju. 9. decembra 1942 se je 10 OF pre
selil v Babno goro, kjer so ostali do marca 1943. Od tu so 
se preseli li v bunker na Osredek 1. aprila 1943 pa so se 
vrnili na Kocevsko . CK in Glavno poveljstvo pa sta se 
sredi novembra 1942 od Krascevih preselila v bunker v Zi-
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Sredi marca 1 943 pa se je del vodstva NOG za kratek cas 
vrnil v bunker na Toskem celu. ltalijani so namrec ob po
moci belogardisticnih enot pripravili mocno ofenzivo na 
obmocje Dolomitske republike. V bunker pod kuhinjo so 
se takrat umaknili Edvard Kardelj, Boris Kidric , Franc Le
skosek, Polde Macek st. in nacelnik vrhovnega staba 
Arsa Jovanovic. Kljub natancni hisni preiskavi, ltalijani 
skrivalisca in vodstva niso odkrili. Ta bunker ni bil nikoli 
odkrit in je do konca vojne sluzil kot kurirska javka. 
Dokler se v bunker blizu Krascevih ni naselil 10 OF, je 
bunker sluzil za skladisce tiskarskega materiala. Tisk so 
razmnofovali v sobi Krasceve hise. Razmnozevali so 
Slovenskega porocevalca in Ljudsko pravico. S tukaj na
tiskano literaturo so zalagali Dolomite, Gorenjsko, del 
Stajerske in Korosko. 

Ob cesti proti Dobrovi , nasproti kamnoloma v Podutiku , 
stoji spominska plosca padlemu kurirju Milanu Mravljetu. 
Plosco je izdelal arhitekt Marko Slajmer leta 1958, odkrita 
pa je bi la na pobudo krajevne organizacije ZB NOV Drav
lje. 

Milan Mravlje-Slovenko se je rodil 21. januarja 1927 v 
Siski. Ob okupaciji je obiskoval 4. razred gimnazije. V za
cetku leta 1941 je bil sprejet v SKOJ , po ustanovitvi OF je 
postal njen clan. Maja 1942 se je vkljucil v 1. ceto 4. bata
ljona Notranjskega odreda, ki se je junija 1 942 preobliko
val v Dolomitski odred . Bil je odredni kurir, kurir za ob
mocje Dravlje-Tosko celo-Podutik-Kljuc. Svoje delo je 
izvrseval z veliko spretnosti in domisljije in niti zica okoli 
Ljubljane mu ni bila nepremostljiva ovira. Nemalokdaj je 
pomembna sporocila prenasal skrita v harmoniki. 
Ko je 28 . septembra 1942 nesel ilegalno posto iz Dolomi
tov v Dravlje , so ga pod Toskim celom iz zasede ustrelili 
belogardisti . 
Pokopan je v skupnem partizanskem grobu na dravelj
skem pokopaliscu. 



Spomenik mladincem - kurirjem Dolomitskega odreda 
stoji na vrhu Podutiskega klanca ob cesti na Tosko celo. 
Spomenik je bi! odkrit 22. julija 1961 ter je delo arhitekta 
Marka Slajmerja in kiparja Staneta Kerzica. Spomenik je 
bi! postavljen na pobudo obcinskega odbora ZZB NOV 
Ljubljana-Siska in ZPM Slovenije. 

Pred Gasilskim domom v Podutiku , Dolniska 18, stoji 
spomenik stiriindvajsetim v NOB padlim domacinom iz 
vasi Tosko celo, Kamna gorica, Dolnice in Glinice. Spo
menik je bi! odkrit !eta 1945, nacrt zanj je izdelal arhitekt 
Franc Lampert , postavile pa so ga druzbene organizacije 
Podutik, Glinice, Dolnice, Kamna gorica in Tosko celo. 

Na dvoriscnem zidu tovarne tkanin Dekorativna, Celov
ska cesta 280, je pritrjena spominska plosca iz belega 
naravnega kamna. Vzidali so jo na predlog delovnega 
kolektiva v spomin na stiri delavce tekstilne tovarne 
Stora, ki so izgubili zivljenje v boju za svobodo. Ploseo je 
izdelal kamnosek Anton Bostnar, odkrita pa je bila 29. 
novembra 1946. !eta. 

• 

Na draveljskem pokopaliscu je urejen skupni grob 142 
padlih borcev in zrtev fasisticnega nasilja. 
Mogocen obelisk z vklesanimi imeni padlih za svobodo, 
delo arhitekta Alberta Susnika, je bil postavljen 1. no
vembra 1 957 na pobudo krajevne organizacije ZB NOV 
Dravlje-Zgornja Siska. Vklesano besedilo je sestavil pi
satelJ France Bevk. 

Delovni kolektiv podjetja »lskra-Zmaj" v Stegnah je 20. 
julija 1957 odkril spominsko plosco padlima delavcema 
tovarne ,,zmaj«: Jo:Zetu Velkovrhu in Francu Vrbcu. 
Plosca je vzidana ob vhodu v podjetje. 6· 



• 
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5 - Spomin je moc 

Spominsko plosco pisatelju Tonetu Cufarju na Celovski 
cesti st. 347 so ob 30. obletnici pisateljeve smrti , 27 . no
vembra 1972, odkrili ucenci osnovnih sol Toneta Cutarja 
z Jesenic, iz Ljubljane in Maribora. 

10 V BUZl'\! JE lLAVGUSTA 194? 
POD OKt.:PATORJ EYf:'-1! STREU OMAH!'!!LYSXlH 

DHAVSKI P!SATH J !t-; PESN!K IFSE"lSKl REYOLtlC!ONAR 

TONE C'UFAR 
POD TEM N0\!>1 SO'lCEM YSTAT-\ KONC~O NOVUOVEK, 

J(J ZACENIANOYO DOSO SVETA. 

PLOSCO SO OB 30 OBLETNJC! SM!n! 
ODKRlL! IJCE>KI OSNOYNlli SOL 

CU FAR" JESEN!C:E ,LJUB\..J.ASA, 

Proletarski pisatelj Tone Cufar se je rodil 15. novembra 
1905 na Jesenicah, v druzini delavca. Kot otrok je bil pa
stir, nato zidarski in tesarski pomocnik, voznik in hlapcek. 
Zaradi pomanjkanja in revscine sploh ni hodil v solo. S 
petnajstimi leti je postal mizarski vajenec, cez sest let, 
potem ko je bil krajsi cas v Ljubljani , pa se je zaposlil kot 
mizar v jeseniski zelezarni. Leta 1 932 je opustil mizarski 
poklic in se zacel ukvarjati s pisateljevanjem v Ljubljani in 
Mariboru . 
Leta 1931 je postal clan KPJ , bil je aktiven clan naprednih 
politicnih organizacij in dusa delavskega kulturnega ziv
lj ~nja . Svoje c lanke in prispevke je objavl jal v naprednih 
l"Stih in revijah -v Enotnosti , Svobodi , Knjifovnosti , So-

·: ;'t- obnosti. Pisal je v delavska glasila , njegove drame so 
J..... prizarjali na vseh delavskih odrih. 

Leta 1 936 so ga zaradi revolucionarnega delovanja ob
sodili na leto dni zapora, zatem je bil nekaj casa konfini
ran , nato pa so ga neprestano nadlegovali fandarji. Od 
leta 1938 je polilegalno zivel na Pobrezju pri Mariboru , 
aprila 1941 pa se je preselil v Ljubljano. Tu je zivel pod 
ilegalnim imenom Karel Strukelj. 
Leta 1941 in v prvi polovici 1942. leta je bil med organiza
torji osvobodilnega gibanja v Ljubljani , dokler ga niso 29. 
junija 1942 aretirali ltalijani in ga odpeljali v internacijo v 
Gonars, vendar pod ilegalnim imenom. ltalijanska polici
ja, ki je s pomocjo izdjalca kmalu zvedela njegovo pravo 
ime, ga je vrnila v Ljubljano, nato pa ga predala Nemcem, 
ki so ga 11 . avgusta 1 942 s skupino talcev odpeljali na 
streljanje v Sentvid pri Ljubljani . Cufar se je odlocil za 
beg: skocil je s kamiona, stekel proti gozdu , vendar mu ni 
uspelo, kajti nemske krogle iz brzostrelk so mu presekale 
p~. . 
9. avgusta 1942 je Cufar zvedel, da ga ltalijani namera
vajo izrociti gestapu. Takrat se je tudi odlocil za beg , ki naj 
bi mu prinesel svobodo ali pa tudi smrt. Zato je napisal 
poslovilno pismo starsema, ki sta bila tedaj zaprta v naci
sticnem taboriscu v Werenfelsu . 



Dragi , ljubljeni! 
Vern, da ste dalec! 
Mnogo sem mislil na Vas in na usodo v starih letih. Ce 
prejmete ta list, pa ne vidite vec svojega sina-romarja, 
potem vedite, da se Vas je toplo spominjal in bil z Vami v 
mislim do zadnjega. 
Ako nam je sojena locitev, tedaj Vas najlepse pozdrav
ljam. Ne born Vas prosil za obicajno oproscenje. Z mano 
ste imeli dokaj skrbi, vendar vem, da ste me ljubili bolj, 
kakor sem zasluzil , in da ste razumeli , zakaj sem hodil 
svoja pota. 
Imel sem vedno najboljse namene. 
Za vse sem Varn hvale:Zen. Za zivljenje in vso skrb v vseh 
casih. V najtezjem je bil vedno dom, ki me je sprejel. 
Pisem v naglici. 
Mnogo bi povedal , a kaj, ko je tezko. Ko ne utegnem. 
Pozdravljam Vas iz srca. 
Zivimo v casih , ko morajo biti slovenske matere mocne, 
ko morajo prenesti vec kakor kdaj koli poprej. In mozje, 
stari in mladi , morajo biti res mozje. 
Za Vaju , ljuba mama in dragi oce, sem preprican , da sta 
med njimi. Saj morata biti . Ne gre drugace. Treba je nositi 
kriz , ki je nam nalo:Zen. Treba je mirno vztrajati v tern vi
harju. 
Pod plazom, ki ga je vihar v teh letih sprozil, bodo zasuti 
milijoni , od Slovencev pa tisoci. Vendar narod bo ostal in 
koncno na tej lepi zemlji vendar enkrat zadihal in zazivel 
tako, kakor zasluzi. Zelim le, da bi vidva uzila nekaj let 
tega zivljenja. Ce katerega nas ne bo - Jofa menda :Ze 
ni - vedita, da nismo ziveli zaman, da smo bili tam, kjer 
mora biti sin dobre, trpece slovenske matere in vedno za
vednega slovenskega oceta. To naj Vaju pomiri . Vern , 
tezko je, toda prijetna je zavest , da je clovek sam nekaj 
dal za lepso bodocnost: svojo lastno kri. 
Kmalu bo svet gledal nazaj na vse kakor na grozotno 
pravljico, ki se jim ne bo zdela mogoca. In vendar je vse 
krvava resnica, kar se dogaja. Rad bi o tej pravljici napisal 
nekaj pricevanj. 0 materah , ki so morale imeti nad vse 
mocna srca; o ocetih , ki so morali biti res jekleni mozje. O 
vsem, kar se dogaja. 
Ce me ne bo domov, bodo to storili drugi . 
Vzemita Vidva vse za pravljico in laze Varna bo. lmela sta 
otroke, a ni vec vseh. Zajel jih je vihar. Pase je vihar pole
gel, zasmejalo se je sonce, ki daje novo moc in ozdravlja 
rane. Pod tern novim soncem vstaja koncno nov clovek, 
ki zacenja novo dobo sveta. 
V to dobo :Ze stopamo, se malo, pa bo tu. Mo:Zno je, da se 
vidimo in da je to pismo odvec. Prav lahko pane born z 
Vami vred videl novega sonca. Za ta primer :Zelim samo 
eno: ne falosti in tarnanja, temvec ponos. 
Objemam Vas in pozdravljam 

Vas Tone 

22. decembra 1956 je bil v avli Osnovne sole Franca Ro
zmana-Staneta v Sentvidu . Prusnikova ul. 85 . odkrita 
spominska plosca v pocastitev narodnega heroja, po ka
terem nosi sola tudi ime. Spominska plosca je delo arhi
tekta Petra Trpina, besedilo pa je sestavil Venceslav Win
kler. Tu je bil 22. 5. 1966 odkrit tudi doprsni kip Franceta 

Rozmana - Staneta, katerega je oblikova I kipar Gorazd 

Sotlar. 

V avli Osnovne sole narodnega heroja Alojza Kebeta
Stefana v Sentvidu , Prusnikova ulica 98 , je postavljen 
Kebetov doprsni kip , ki je delo kiparja Antona Sigulina. 
Odkrit je bil leta 1959 ob 40. obletnici ustanovitve KPJ in 
SKOJ, na pobudo Osnovne sole Alojza Kebeta. 

Alojz Kebe-Stefan se je rodil 26. julija 1908. leta v vasi 
Dolnje Jezero pri Cerknici. Oce, mali kmet, je s tefavo 
prezivljal svojih osem otrok. Lojze se je po koneani Ljud
ski soli v Trnovem pri Ljubljani izucil za kljucavnicarja. 
Zaposlil se je v tovarni Titan v Kamniku , kjer se je tudi 
vkljucil v sindikalno gibanje, vendar je bil zaradi sodelo
vanja v stavki leta 1928 odpuscen. 
Tudi v casu slu:Zenja vojaskega roka v Vojnotehnicnem 
zavodu v Kragujevcu se je vkljucil v napredno delavsko 
gibanje , ki je bilo pod vplivom KP. Po odsluzenju voja
skega roka se je zaposlil v Tacnu v tovarni Seta (danes 
Kot). V Tacnu je bilo mocno razvito delavsko gibanje :Ze v 
casu med obema vojnama in Kebe se je hitro vkljuCil vanj . 
Sodeloval je v akcijah . ki jih je vodila Komunisticna stran-
ka, deloval je v kulturno-prosvetnih drustvih , v esperant- 66 



skem klubu , sodeloval je pri akcijah Rdeee pomoCi , orga
niziral stavke, vodil mladino. Med ljudmi je veljal za aktiv
nega in predanega komunista, ceprav je bil v KPS for
malno sprejet sele leta 1940. Kmalu za tern je postal clan 
rajonskega komiteja KPS Jezica-Crnuce-Sentvid in clan 
glavnega odbora Rdece pomoci. 
27 . mar ca 1 941 so ga zaprli zaradi sodelovanja v demon
stracijah proti pristopu Kraljevine Jugoslavije k trojnemu 
paktu . Po izpustitvi iz zapora se je prostovoljno javil v 
staro jugoslovansko vojsko, vendar se je :Ze po nekaj 
dneh zaradi njenega razsula vrnil domov. Na partijskem 
posvetovanju v Mencingerjevi hisi v zacetku junija 1941 
je prevzel dolfoost instruktorja CK KPS ins tern dol:Znost, 
da organizira vstajo na Gorenjskem. Sredi junija je skupaj 
z :Zeno odsel v ilegalo. Do oktobra 1941 je organiziral par
tizanske enote v okolici Ljubljane. Tega meseca je bilo 
oblikovano pokrajinsko partijsko vodstvo za Gorenjsko. 
Kebe je postal njegov clan, poverjeno mu je bilo delo na 
vojaskem sektorju . Postal je tudi politicni komisar parti
zanskega staba za Gorenjsko. 
Spomladi 1942. leta so bile gorenjske partizanske enote 
zdru:Zene v I. grupo odredov, Kebe je bil imenovan za 
njenega politicnega komisarja . Vendar pa se je se dalje 
posvecal tudi problemom vojaske organiziranosti . Zaradi 
svoje skromnosti in demokraticnega odnosa do sotovari
sev je bil med ljudmi izredno priljubljen in cenjen. 
V oktobru 1942 se je Kebe skupaj z ostalimi clani staba I. 
grupe odredov zadr:Zeval v bli:Zini vasi Jamnik na robu Je
lovice. Kebe se je nekoliko odmaknil od taborisca, da bi 
napisal porocilo CK KPS. Nenadoma so se mu priblifali 
Nemci in ga tezko ranili v trebuh . Ranjen je imel se toliko 
moci , da se je odvlekel v vas po pomoc. Kljub pomoci je 
po nekaj dneh trpljenja 20. oktobra 1942 izdihnil. 

67 Za narodnega heroja so ga proglasili 5. julija 1951. leta. 

V steno avle Osnovne sole Alojza Kebeta v Sentvidu , 
Prusnikova ulica 98, je bila leta 1959 vzidana spominska 
plosca 39 dijakom sentviske mescanske sole , ki so padli v 
NOV, bili ustreljeni kot talci in umrli v koncentracijskih ta
boriscih. 
Plosca je bila vzidana na pobudo Gimnazije Ljubljana
Sentvid, nacrt zanjo pa je narisal kipar Anton Sigulin. 



Akvarij z bronastim kipom mladenica v avli Osnovne sole 
Alojza Kebeta v Sentvidu , Prusnikova ulica 98 , je bil po
stavljen leta 1959 v pocastitev 40. obletnice ustanovitve 
KPJ in SKOJ. Akvarij je delo kiparja Antona Sigulina, od
krit pa je bil na pobudo Gimnazije Ljubljana-Sentvid. 

V Sentvidu , Cesta za solo 6, je krajevna organizacija ZB 
NOV Podgora-Sentvid-Gunclje 28. septembra 1967 od
krila spominsko plosco trem pad Ii m bratom Komel. Plosca 
je delo kiparja Antona Sigulina. 

Anton Komel se je rodil 19. februarja 1914 v Krombergu 
pri Gorici. Oce je bil po poklicu :Zelezniski kurjac, mati pa 
gospodinja. Ko se je I. 1916, sredi 1. sv. v. ne blizu Gorice 
izoblikovala frontna crta, se je druzina umaknila fronti v 
Jugoslavijo, v Podgoro pri Sentvidu. Po koncani 6-ra
zredni osnovni soli se je Anton v treh letih izucil na obrtni 
soli za :Zelezostrugarja. Leta 1 941 se je zaposlil v jeseniski 
zelezarni. 
v sentvidu je bil clan delavskega kulturno-prosvetnega 
drustva Vzajemnost , bil je tudi clan SKOJ in kandidat za 
clana KP. 
V easu spanske vojne je bil zajet v Splitu na ladji , s katero 
so hoteli jugoslovanski prostovoljci oditi v Spanijo. Nato je 
prebil sest mesecev v zagrebskih zaporih , po izpustitvi pa 
je bil ves cas pod policijskim nadzorom. 
Ob nemski zasedbi Gorenjske je postal kurir med Jeseni
cami in Ljubljano, kamor je prinasal politicna in vojaska 
porocila. Bil je izdan in 24. julija 1941 so ga aretirali na 
njegovem domu. Stirinajst dni je bil zaprt v Skofji Loki , 
nato pa so ga odpeljali v begunjske zapore, in 3. januarja 
1942 ustrelili kot talca. Se isti dan so ga pokopali v Dragi 
pri Begunjah. 

Franc Komel je bil rojen v Podgori pri Sentvidu nad Ljub
ljano 7. decembra 1916. leta. Po koncani 6-letni osnovni 
soli in 3-letni obrtni , kjer se je izuCil za brivca, se je zaposlil 
v Kranju. V narodnoosvobodilno gibanje se je vkljucil leta 
1941 , deloval je na obmocju med Kranjem in Sentvidom. 
27. aprila 1943 se je prikljucil borcem Kamnisko-savinj
skega odreda, nato pa se je od poletja 1943 boril kot 
borec 7. SNOUB Franceta Preserna, v Poljanski dolini. 
Padel je v borbi z t~81nci 2. avgusta 1943 na Zirovskem 
vrhu. 
Pokopan je v skupnem grobu padlih borcev na pokopa
liscu Dobraceva pri Zireh. 

Joze Komel-Niko se je rodil 12. marca 1924 v Podgori 
pri Sentvidu nad Ljubljano. Dokoncal je mescansko solo 
v sentvidu in dva letnika :Zelezarske industrijske sole 
elektricne smeri na .Jesenicah, nato pa se je zaposlil kot 
elektromehanik v jeseniski :Zelezarni. 
Kot napreden mladinec in clan SKOJ se je leta 1941 
vkljucil v delo OF, vendar je bil prisilno mobiliziran ter po
slan na delo v Nemcijo. Leta 1943 se je vrnil na dopust ter 
se ponovno vkljucil v delo OF. Decembra 1943 je odsel v 
partizane, najprej v Skofjeloski odred , potem pa je bil 
premescen v Presernovo brigade. 
Padel je kot borec 3. cete 1. bataljona 2. brigade VDV, ki 
je delovala na Primorskem in Gorenjskem, 22. julija 1944 
v borbi na Oblakovem vrhu pri Zgornji Trebusi . 
Pokopan je v skupnem grobu na pokopaliscu v Sebreljah 
nad ldrijo. 

Na sentviskem pokopaliscu je grob, v katerem pociva 6 
zrtev fasisticnega nasilja. Grob so uredili svojci pokopanih 
in borci iz Sentvida 1. novembra 1946. Nagrobno plosco 
je izdelal kamnosek Vodnik iz Podutika. 68 
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Ob vhodu v upravno stavbo vojasnice JLA Boris Kidric v 
Sentvidu stoji doprsni kip narodnega heroja Borisa Kidri
ca. Kip je izdelal ktpar Boris Kalin. Novembra 1973 pa je 
bila odkrita se spominska plosca, delo arhitekta Vlasta 
Kopaca. 

Boris Kidrlc-Peter se je radii 10. aprila 1912 na Dunaju, 
kjer je bil njegov oce knjifoicar dvorne knjifoice, sicer pa 
pomemben slovenski kulturni in literarni zgodovinar. Boris 
si je zgodaj pridobil vsestransko izobrazbo. Leta 1927 se 
je kot dijak sestega razreda gimnazije v Ljubljani vkljucil v 
delo marksisticnega krozka, leto dni kasneje je postal clan 
SKOJ, v istem letu pa tudi clan KPJ. Kot dijak osmega 
razreda gimnazije je bil novembra 1 929 zaradi komuni
sticne dejavnosti aretiran in leto dni zaprt v mariborski 
kaznilnici. 

Po vrnitvi iz zapora je zacel z obnavljanjem partijskih or
ganizacij, ki so bile razbite v casu sestojanuarske diktatu
re. Uspelo mu je formirati zacasno partijsko vodstvo, ki je 
leta 1932 prerastlo v pokrajinski komite KPJ za Slovenijo, 
katerega clan je bil tudi Kidric. Skupaj z ostalimi vodilnimi 
slovenskimi komunisti je obnovil partijsko organizacijo in 
komiteje v nekaterih slovenskih mestih in industrijskih 
srediscih. v tern casu je pisal clanke za partijske casopise 
(Rdeci prapor. Rdeci signali) pa tudi za legalne in pol
legalne casopise. 

Za njegov nadaljnji razvoj je bilo pomembno srecanje z 
Josipom Brozom septembra 1934 na slovenski pokrajin
ski partijski konferenci v Goricanah. Ker je bil Kidric 2e 
prevec kompromitiran, ni bil izbran v nov pokrajinski komi
te, vendar pa je zaradi svojih organizacijskih zvez poma
gal novemu komiteju pri delu. 
Na IV. drfavni konferenci KPJ konec decembra 1934 v 
Ljubljani , je bil izbran za kandidata CK KPJ . V zacetku leta 
1935 je bil dolocen za sekretarja zacasnega vodstva 
SKOJ, to zadolzitev je prevzel maja istega leta. Takrat je 
tudi presel v ilegalo in odpotoval iz Ljubljane v Zagreb. 
Postal je clan drfavnega biroja KPJ s sedefom v Zagre
bu . 
Septembra 1935 je bil na IV. drfavni konferenci SKOJ 
izbran za sekretarja CK SKOJ. Konec septembra in v ok
tobru 1935 je bil v Moskvi VI. kongres Komunisticne mla
dinske internacionale, ki se ga je udelezila tudi jugoslo
vanska delegacija pod Kidricevim vodstvom. 
lz Moskve je novembra 1935 odsel na Dunaj, kjer je sode
loval pri delu CK KPJ. Predvsem se je ukvarjal z reorgani
zacijo SKOJ . s katero bi organizacijo resil sektaske zapr
tosti in idejne ozkosti ter jo spremenil v jedro borbenih in 
zavecinih mladincev. 
Sredi junija 1936 ga je dunajska policija aretirala. Po 
enem letu zapora je bil izgnan. Odsel je na Cehoslovasko. 
Jeseni 1937 je iz Prage odsel v Pariz, kjer je imel sedez 
CK KPJ. Tu je nadaljeval studij kemije in politicno deloval 
med studenti. Bil je v tesnih stikih z Josipom Brozom. 
Jeseni 1939 se je vrnil v domovino. Takoj po prihodu je bil 
aretiran, vendar je bil po stirih mesecih preiskovalnega 
zapora na sodnem procesu oproscen. Od poletja 1940 je 
zivel vecinoma v ilegali . Bil je med vodilnimi organizatorji 
»Drustva prijateljev Sovjetske zveze ," ki je organiziralo 
demokraticne sloje slovenskega naroda za boj proti fasi
zmu. Od pomladi 1940 leta je bil clan CK KPS . Na tretji 
partijski konferenci KPS 29. junija 1940 je bil izvoljen za 
delegata za V. drfavno partijsko konferenco, ki je bila v 
Zagrebu . Tu je bil izbran za clana CK KPJ . Ves cas se je 
intenzivno ukvarjal s publicisticnim delom, clanke je ob
javljal v Knjifovnosti , Sodobnosti , Slovenskem poroce
valcu in drugod. 



Po okupaciji je bi! med pobudniki in organizatorji Protiim
perialisticne fronte slovenskega naroda, ki je bila usta
novljena 26. aprila 1941. lzbran je bi! za politicnega se
kretarja lzvrsnega odbora OF. 22. junija 1941 je bi! dolo
cen tudi za politicnega komisarja Glavnega staba NOV in 
PO Slovenije. To dol:Znost je opravljal s prekinitvami do 
marca 1945. Oktobra 1943 je bi! na zboru odposlancev 
slovenskega naroda v Kocevju ponovno izvoljen za se
kretarja 10 OF. 
Bil je vodja slovenske delegacije na II . zasedanju AVNOJ 
v Jajcu 29. novembra 1943. Kidric je bi! tudi prvi predsed
nik narodne vlade Slovenije, sestavljene 5. maja 1945 v 
Ajdovscini . 
Po osvoboditvi je opravljal razlicne pomembne in odgo
vorne druzbenopoliticne funkcije. Posebno je pomem
ben njegov delez na podrocju socialisticne gospodarske 
politike, saj je bi! pobudnik ukinjanja centralizma in biro
kratizma v gospodarstvu. 
Leta 1946 je postal minister za industrijo pri zvezni vladi. 
Nata je bi! predsednik Planske komisije in predsednik go
spodarskega sveta pri vladi FLRJ. Na V. kongresu KPJ 
!eta 1948 je bi! izvoljen v Politbiro CK KPJ , na VI. kon
gresu KP J pa je postal clan lzvrsnega komiteja CK ZKJ in 
hkrati tudi clan sekretariata lzvrsnega komiteja CK ZKJ . 
Vso dobo po osvoboditvi je bi! tudi ljudski poslanec 
Zvezne skupscine in republiski ljudski poslanec. Imel je 
cin rezervnega generalpolkovnika. Decembra 1949 je bi! 
izvoljen za rednega clana SAZU . Za svoje delo je prejel 
stevilna priznanja in odlikovanja, med njimi tudi Red ju
naka socialisticnega dela, ki ga je prejel za izredno pozr
tvovalnost pri ustanavljanju novega jugoslovanskega 
gospodarstva. 15. julija 1952 !eta je bi! odlikovan tudi z 
Redom narodnega heroja. 
Umrl je 11 . aprila 1953 v Beogradu , star 41 let. Pokopan 
je v Ljubljani v grobnici narodnih herojev. 

Na steni zgradbe vojasnice JLA Boris Kidric v Sentvidu je 
pritrjena spominska plosca v spomin na nemsko zbirno 
taborisce za slovenske izgnance z Gorenjske. 
Plosca je delo arhitekta Vlasta Kopaca, odkrita pa je bila 
16. decembra 1 973 na pobudo obcinskega odbora ZZB 
NOV Ljubljana-Siska. 

Nemski okupator je takoj po zasedbi Gorenjske in Mezi
ske doline zacel zapirati slovenske izobrafonce-ucitelje, 
profesorje, uradnike in duhovnike. Najprej je zapiral po
sameznike , ob koncu aprila pa so aretacije postale mno
zicne. Kmalu sta nastali taborisci v Begunjah in v Sentvi
du. Taborisce v Begunjah je bilo prehodno in jetnike so v 
drugi polovici maja 1941 premestili v Sentvid , v taborisce 
tajne drfavne policije. Taborisce je bilo v stavbi nekdanjih 
skofovih zavodov (danes vojasnica JLA Boris Kidric), 
vodil ga je SS-Hauptscharfuhrer Werner Kluge. lz Sen
tvida so izgnance v transportih posiljali v Srbijo, Bosno, 
na Hrvasko ter v Nemcijo. Do junija 1941 je bilo zaprtih v 
taboriscu Ze okrog 800 oseb, predvidenih za izgon. V 
sentvisko taborisce so vodili tudi aretirane sorodnike par
tizanov in talcev z Gorenjske. Do zacetka julija so bili v 
Sentvidu zaprti le moski in zenske brez druzin , njihove 
druzine so ostale sprva se doma, potem pa so zaceli tudi 
njih zapirati v taborisce. 
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Druzine z Gorenjske in iz Meziske doline je izseljeval 
oddelek zascitne poli cije iz sentviskega preseljevalnega 
taborisca. Osebe, ki so bile dolocene za izselitev, so mo
rale na poziv policistov v nekaj urah priti k cakajocim av
tobusom. S seboj so lahko vzeli do 30 kg rocne prtljage s 
predmeti za osebno rabo , popotno obleko in odejo, hrano 
za osem dni , dokumente in doloceno vsoto denarja v go
tovini. 
V juliju 1941 je bilo odposlanih iz sentviskega zbirnega 
taborisca v Srbijo pet transportov in to v Valjevo (prispel 
8. julija) , v Veliko Orasje in Smederevsko Palanko (pri
spel 9. julija) , v Varvarin (prispel 11 . julija) , v Krusevac 
(prispel 12. julija) in v Uzisko Po2ego (prispel 13. julija). V 
zadnjem transportu v letu 1941 , ki je odsel iz taborisca v 
Sentvidu , so med drugimi odpeljali na Hrvasko tudi 110 
ljudi iz vasi Tacen , Pirnice , Zgornje Gameljne in iz poz
gane Rasice. Ti transportiranci so bili v Sentvidu sest 
dni . nato ,so jih z avtobusi prepeljali v Litijo od tam pa 
z vlakom v Rajhenburg (Brestanico), kjer so bili en dan, 
nato pa so jih izselili na Hrvasko. 
Od marca 1942 so aretirane sorodnike partizanov in tal
cev z Gorenjske zaceli deportirati v Nemcijo. Ta prvi tran
sport 126 oseb ni bil iz 'sentvida poslan naravnost v Nem
cijo, pac pa najprej v Rajhenburg in sele nato v Nemcijo. 
V Nemcijo je bilo odposlanih vsega skupaj pet transpor
tov. Te transportirance so razdelili po raznih delovnih ta
boriscih - Volksdeutsche Mittelstelle (VOMI ). 
Od zacetka julija do septembra 1 942 so nacisti izvedli vec 
ofenzivnih aKcij na raznih obmocjih Gorenjske. Pozgali 
so dvanajst vasi in zaselkov, postrelili nekaj sto talcev 
(samo julija 330) , v glavnem moske in to od 15 leta staro
sti dalje, 2enske in otroke pa so odgnali v sentvisko tabo
risce. 
V Sentvidu niso locevali otrok od starsev , ceprav se je za 
slovenske otroke, ki jih je bilo poleti 1942 v taboriscu okoli 
600 , zanimalo vec organizacij in ustanov, med njimi tudi 
organizacija »Lebensborn«. Otroci so iz sentviskega ta
borisca potovali vedno skupaj z odraslimi , bodisi s starsi, 
sorodniki ali znanci. V samem taboriscu so otroci ziveli v 
izredno slabih razmerah in to so priznavali celo nacisti 
sami. 
Junija 1942 je okupator organiziral novo preselitveno ta
borisce v gradu Goricane pri Medvodah, sentvisko tabo
risce pa je spremenil v zapore. 

Spomenik petindvajsetim talcem ustreljenim v Sentvidu , 
stoji na ploscadi med Celovsko cesto in Prusnikovo ulico. 
Odkrit je bil 29. novembra 1949 na pobudo krajevne or
ganizacije ZB NOV Sentvid. Nacrte zanj sta izdelala arhi
tekt Anton Bitenc in kipar Bofo Pengov. 
1. novembra 1968 sta bili spomeniku dodani se dve plos
ci , delo kiparja Antona Sigulina, z imeni 71 domacinov iz 
Sentvida in okolice, ki so izgubili svoja zivljenja v casu 
NOB. 

Po naroCilu OK VOS Skofja Loka sta vosovca medvoske 
varnostne skupine Peter Jeraj-Pero iz Vodic in Jaka 
Gaber-Oto iz Gorican 25. januarja 1944 ob 12. uri in 20 

71 minut izvedla justifikacijo sentviskega zupana in gesta-

povca ing. Maurerja, ki ga je zaradi sodelovanja z nem
skim okupatorjem OF obsodila na smrt. 
Prvic sta poizkusala 2e stirinajst dni prej. Medtem ko sta 
cakala nanj, sta se skrivala v bliznji trgovini . To je bilo zelo 
tvegano, kajti lahko bi ju kdo videl in prepoznal ter o tern 
obvestil Nemce. Atentata takrat nista mogla izvedsti , kajti 
fopana je spremljal pes, ki bi prav gotovo skocil nanju in 
jima preprecil beg. 
25 . januarja sta poizkusala drugic. Zupana sta hotela 
prestreci na poti z obcine proti domu. Gaber je ostal pod 
gozdom, nekaj stran od ceste, Jeraj pa se je sprehajal 
med obcino in zupanovim stanovanjem ob zelezniski 
progi. Ko je Jeraj zagledal fopana, se mu je priblifal in 
vanj izstrelil vse naboje , ki jih je imel v pistoli . V blizini je 
bila ravno takrat skupina nemskih vojakov, ki se je med 
petjem vracala v vojasnico, vendar sta vosovca izkoristila 
vrvez in zmedo , ki je sledila strelom, ter se srecno uma
knila cez Medenski hrib v Senicico. 
Zupan je podlegel ranam nekaj dni po napadu. Nemci so 
za povracilo 31. januarja 1944 v Sentvidu ustrelili petind
vajset talcev, med njimi tudi tri Medvodscane in stirinajst 
Kamnicanov. Talce so pripeljali iz begunjskih zaporov in 
celo iz taborisca v Mauthausnu. 



Jufoo od vasi Topol ob cesti Dobrava-Topol stoji stiri 
metre visoka rezljana skulptura, delo rezbarja Franca 
Tavcarja. Spomenik je posvecen desetim padlim borcem 
in umrlim v sovrafoikovih taboriscih med leti 1941 in 1945, 
postaviti pa ga je dala Krajevna skupnost Trnovec-Topol 
ob Dnevu borca 1978. 

Pomnik Janezu Kalanu-Koscu ob vhodu v osnovno solo v 
Topolu , je bil odkrit 21. maja 1972 in je delo kiparja Antona 
Sigulina. Pomnik je bil postavljen na pobudo krajevne or
ganizacije ZB NOV Medvode. 

Janez Kalan-Kosec se je rodil 11. maja 1920 v Vasah pri 
Medvodah, v revni delavski druzini. Oce je bil progovni 
delavec na zeleznici , mati pa gospodinja. Osnovno solo je 
obiskoval v Preski pri Medvodah. Kljub veliki zelji po na
daljevanju solanja in izredno dobrim ucnim uspehom, se 
zaradi siromastva ni mogel izuciti kake obrti. Od petnaj
stega leta se je prezivljal z raznimi prilofoostnimi deli. 
kajti zaradi gospodarske krize ni dobil stalne zaposlitve. 
To je trajalo do leta 1939, ko 5tl je zaposlil v tovarni tanina 
v Goricanah. Tu je bil najprej pomofoi delavec, nato pa se 
je izucil za kurjaca. 
Ze v predaprilski Jugoslaviji se je povezoval z naprednimi 
voditelji delavskega gibanja, bil je clan kulturnoprosvet
nega -:;rustva Vzajemnost v Sentvidu. Po zlomu bivse 
i12goslovanske vojske in po okupaciji je zacel zbirati orozje 
in strelivo. Avgust Barie-Ambroz ga je poleti 1941 vkljucil 
v organizacijo OF v Medvodah. Janez Kalan je bil med 
najbolj aktivnimi organizatorji OF na terenu in odborov DE 
v tovarnah. Organiziral je trojke OF v tovarni tanina in ce
luloze ter terenske odbore OF v vaseh Sora , Rakovnik, 
Goricane, Senica-Ladja. Pripravljal je tudi mo:Ze ter fante 
za odhod v partizane. Bil je tudi clan prvega terenskega 
odbora OF, ki je bil organiziran septembra 1941 v Preski. 
V jeseni 1941 in zimi 1941/42 je Janez Kalan kot kurir 
vzdr:Zeval zvezo med kurirsko javko na Medenskem hribu 
oziroma pri Vrbkovem mlinu in kurirsko javko pri vasi Meja 
nad Jeperco. Pri tern delu mu je pomagal bratranec Franc 
Kalan-Evstahij. Njegovo delovanje gestapu ni ostalo nez
nano. 9. marca 1942 so gestapovci iskali Janeza najprej 72 
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na njegovem domu , nato pa se v tovarni. Sodelavec ga je 
pravocasno opozoril in Kalanu je uspelo uiti skozi stranski 
izhod. Takoj naslednji dan je s Karlom Notarjem-Kova
cem odsel v partizane. Odsel je v Skofjelosko ceto, ki je 
bila tedaj pod Toscem v Polhograjskih Dolomitih. V ceti je 
bil najprej borec, nato pa prvi pomocnik mitraljezca. Bil je 
hraber, dober in neustrasen partizan. Bil je sprejet tudi v 
partijo. 
V jeseni 1942 je bil po nalogu PK KPS za Gorenjsko po
slan v rajon Medvode kot pomoc sekretarju RO OF Avgu
stu Barletu-Ambro2u. Marca 1943 je bil imenovan za se
kretarja RO OF Smlednik. To delo je opravljal do jeseni 
1943. Sredi novembra, 1943 je postal nacelnik okrofoe 
komisije VOS Kranj in clan Pokrajinske komisije VOS za 
Kranj. Po ukinitvi VOS na Gorenjskem konec aprila 1944, 
je bil dodeljen VDV, po ustanovitvi KNOJ pa je postal ko
mandant bataljona 2. brigade Narodne obrambe Jugosla
viji. Za svoje vojaske uspehe je dobil cin kapetana, odliko
van pa je bil tudi z redom za hrabrost. 
Aprila 1945 je vodil borbe za osvoboditev Gorice. Pri tern 
je bil pri Rencah tezko ranjen. Dane bi prise! sovrafoikom 
v roke , si je 8. aprila sam vzel zivljenje. Domacini iz Rene 
so ga pokopali na svoje pokopalisce. 31. oktobra 1947 je 
takratni obcinski odbor ZZB NOV Medvode organiziral 
prekop njegovih posmrtnih ostankov na pokopalisce v 
Preski. 

V dolini Locnice ob cesti Sora-Trnovec pri kmetiji po do
mace imenovane »pri Rusovih« stoji spomenik petnajstim 
aktivistom OF in KPS, ki so padli v nemski hajki leta 1944. 
Spomenik je bil odkrit 22. junija 1962 in je delo arhitekta 
Jozeta Bizjaka. Postavljen je bil na pobudo takratnega 
obcinskega odbora ZZB NOV Medvode. 

11. novembra 1944 so Nemci s pomoejo domobrancev in 
drugih pomagacev pripravili veliko hajko na obmocju 
medvoskega okraja. V prvi vrsti so skusali onemogociti 
delo aktivistov OF in KPS tega okraja. V hajki , ki je trajala 
en dan in je segala vzdolz desnega brega reka Sore od 
vasi Gostece po grebenu cez Hom in Osolnik in naprej na 
Govejek, Trnovec do zased na obmejnem pasu na Kata
rini (danes Topol) , cez Tehovec, Studencice in cez Vrhe 
na Rakovnik, je padlo petnajst aktivistov, med njimi tudi 
kurirja iz kurirske postaje TV G-25 v Studencicah, nekaj . 
aktivistov in kurirjev pa je bilo ranjenih. 

Pod Medenskim klancem ob cesti Ljubljana-Kranj stoji 
spomenik 23 padlim borcem in zrtvam fasizma iz Medna, 
Stanezic in Dvora. Spomenik je bil odkrit 8. junija 1956 na 
pobudo krajevne organizacije ZB NOV Stanezi
ce-Medno ter je delo arhitekta Antona Bitenca. 



Spominska plosca partizanskemu pesniku Tonetu Pipa
nu-Crtomirju v Vizmarjah , Kozlarjeva 24, je bila odkrita 
24. aprila 1973. Plosca je delo arhitekta Vlasta Kopaca, 
odkrita pa je bila na pobudo obcinskega odbora ZZB 
NOV Ljubljana-Siska. 

Tone Pipan-Crtomir se je rodil 16. januarja 1918 v Viz
marjah v kmecki druzini . Po koncani gimnaziji je studiral 
na Filozofski fakulteti in leta 1940 diplomiral na slavistiki. 
Bil je clan kluba Njiva. Bil je napredno usmerjen in tudi 
simpatizer KP. Leta 1 940 je odsel na slufonje vojaskega 
roka, tu ga je zatekla nemska okupacija. Nemci so ga kot 
vojnega ujetnika poslali v vojasko taborisce Teltow pri 
Berlinu . Jeseni 1943 so ga Nemci obolelega poslal i 
domov na dopust. Doma se je takoj vkljucil v NOB. Jeseni 
1 944 je odsel v partizane v 1 . bataljon Gorenjskega 
odreda (Tomazev bataljon), kjer je kot pesnik in propa
gandist delal v kulturni skupini , nato pa je postal urednik 
Gorenjskega partizana, glasila Gorcnjskega odreda. 
Zatem je odsel na Primorsko v 31. divizijo , kjer je bil na
celnik propagandnega odseka IX. korpusa NOVJ. 
1. novembra 1944 zjutraj je pri obhodu partizanskih enot 
v vasi Kompare pri Lokavcu na Primorskem padel v do
mobransko zasedo. Domobranci so ubili njega in njego
vega spremljevalca. 
Po koncani vojni je bil prekopan na pokopalisce v Sentvi
du. 
Napisal je vec pesmi , od katerih je najbolj znana pesem 
posvecena preminulemu komandantu 1 . bataljona Go
renjskega odreda Jozetu Fajfarju-Tomazu Smreki , ki je 
bila objav.Jjena 9. oktobra 1944 v Gorenjskem partizanu . 

Spominska plosca na Vizmarski poti , posvecena padlim 
borcem in skojevki lvanki Erjavec-ldi je bila odkrita 22 . ju
lija 1956. leta. lzdelal jo je kamnosek Bojan Novak na po
budo krajevne organizacije ZB NOV Vizmarje. 

Zvecer 20. junija 1944 je k Erfonovim v Vizmarjah prislo 
na sestanek sedem partizanov in aktivistov, stirje so po
noci odsli dalje, Jofo Jama, Vinko Hafner in Ciril Persin 
pa so prenocili na gospodarskem poslopju . Bili so izdani 
in zjutraj naslednjega dne ob 6. uri so Nemci obkoli li ske
denj in hiso. Priceli so streljati na skrite partizane. Ciril 
Persin je mednje vrgel bombo, izkoristil njihovo zmedo, 
se spustil skozi odprtino za odmetavanje sena ter zbefal 
pri stranskih vratih proti vizmarskemu klancu. Toda tu je 
naletel na novo skupino Nemcev, ki so ga pokosili s stroj
nicnim ognjem. lsto se je zgodilo tudi Jofotu Jami , ko se 
je poskusal z begom resiti s senika. Tretji . Vinko Hafner je 
uvidel , da je boj brezupen in beg nemogoc. Ranjen se je 
predal Nemcem. Ti so ga odpeljali v ljubljanske zapore, 
od tam pa 19. junija v Begunje, kjer so ga ponovno zasli
sevali in mucili . Mesec dni kasneje so ga obsodili na 
smrt. sodbo pa izvrsili 31 . julija 1944 v Begunjah. 
Jamo in Persina so Nemci po koncanem boju nalozili na 
kmecki voz in ju odpeljali na Trato pri Sentvidu . Se isti dan 
so ju pokopali ob nekdanji italijansko-nemski okupacijski 
meji. 
Pobegniti pa je uspelo domaci hceri , skojevki lvanki Erja
vec . 

lvanka Erjavec-lda se je rodila leta 1928 v Trstu , kjer je 
njena mati sluzila kot kuharica. Ko je bila stara dve leti , je 
prisla zivet k starima starsema v Vizmarje. Po koncani 
osnovni soli in treh razredih gimnazije je postala siviljska 
vajenka. 
V narodnoosvobodilno gibanje se je vkljucila konec leta 
1942. Bila je clanica Mladinske OF na obmocju Sentvida 
in clanica aktiva ZKM (SKOJ) v Vizmarjah. 
20. junija 1944 ji je uspelo pobegniti pred aretacijo. Uma
knila se je na domfalsko obmocje , kjer je nadaljevala s 
politicnim delom. Od septembra do konca novembra 
1944 je bila sekretarka okrajnega komiteja SKOJ za 
Domfale. V casu nemske ofenzive v zimi 1944-45 se je 
zadrfovala pri Johanovih v Zaborstu pri Dolu pri Ljubljani . 
Z domaeo hcerjo Katarino, prav tako skojevsko aktivist- 74 



75 

ko, sta se skrivali pod podom na skednju . Sredi januarja 
1945 sta bi li izdani . Ob 9. uri zjutraj so hiso in skedenj ob
kol ili dom:Zalski domobranci . Beg je bil nemogoc Dekleti 
sta bili oborofoni le z eno bombo. lvanka se je kljub temu 
poskusala resiti. Vrgla je bombo in za njo se sama skocila 
s skednja v sneg . Ko je okrog sebe zagledala vse polno 
domobrancev, se je pognala ter se vrgla na bombo. Pri 
tern je bila hudo ranjena. 
Domobranci so ju odpeljali v Domfale , kjer so ju zaslise
vali . Ranjeno lvanko so iz »clovekoljubnih« nagibov izro
cili v oskrbo njenim domacim v Vizmarjah. Kljub hudim 
ranam , so jo gestapovci tudi doma vsak dan zaslisevali . 
12. februarja 1945 sta jo obiskala dva crnorokca s pete
rokrakima zvezdama na kapah . Stara mati ju je, mislec , 
da sta lvankina soborca, napotila v sobo k vnukinji. Preo
blecena crnorokca sta z dvema streloma v glavo lvanko 
umorila , nato pa zbefala. 

Doprsni kip Ivana Novaka-Ocka stoji v avli osnovne sole 
v Vizmarjah , Na gaju 2, ki tudi nosi njegovo ime. Kip je 
delo kiparja Antona Sigulina, odkrit pa je bil 27. oktobra 
1975 na pobudo kolektiva osnovne sole. 

Ivan Novak-Ocka se je radi i 15. aprila 1898 v Tacnu pod 
Smarno goro, v delavski druzini . Oce je bil po pokli cu 
zidar, mati pa gospodinja . Ko je koncal osnovno solo, se 
je leta 1916 izucil cevljarske obrti. Leto kasneje je bil vpo
klican v avstroogrsko vojsko, kjer je bil do leta 1918. Ka
sneje je sluzil se starojugoslovansko vojsko. Leta 1920 
se je zaposlil kot cevljarski pomocnik najprej v Trzicu , 
nato pa v Kranju. Vendar je bil maja 1921 odpuscen , ker 
je bil med organizatorji strokovne sindikalne organizacije. 
Leta 1926 je dobil obrtno dovoljenje in se osamosvojil. 
Ze mlad je spoznal nasprotja rezima, krivice in zatiranje 
delavstva. Sprva je simpatiziral s Socialisticno stranko 
Jugoslavije , nato pa je postal simpatizer KPJ . 
Po volitvah leta 1935 je spoznal clana KP Jofota Buti
narja iz Siske, ki mu je dajal razlicno napredno literaturo. 
Skupaj z Alojzem Kebetom je zacel organizirati ljudi v 
svoji okolici ter vplivati na njihovo politicno usmeritev. Je
seni 1936 je v Tacnu osnoval esperantski tecaj, dve leti 
kasneje pa se delavsko kulturno drustvo Vzajemnost. 
Jeseni 1937. leta je bii"sprejet v KPS , bi l je clan partijske 
organizacije v Sentvidu. Leta 1939 je postal clan partijske 
organizcije na Jezici in tudi clan rajonskega komiteja KPS 
Jezica-Crnuce- Sentvid . V juliju istega leta je postal 
sekretar tega komiteja. To funkcijo je opravljal do oktobra 
1940, ko je bil izbran za sekretarja novoustanovljenega 
rajonskega partijskega komiteja Tacen- Medvo
de- Sentvid . 
Januarja 1941 je bil interniran v koncentracijsko tabo
risce Medurecie- lvanjica, kjer je bil do marca 1941. Do 
maja 1 941 je se opravljal naloge partijskega sekretarja 
v rajonskem komiteju Tacen- Medvode-Sentvid nato 
pa je bil poslan po nalogu CK KPS na Notranjsko, kjer je 
6. junija 1941 ustanovil okrofoi komite KPS Notranjska in 
bil tudi njegov sekretar. Na Notranjskem je tudi dobi l ile
galno ime Ocka. 
22. septembra 1941 so ga aretirali ltalijani in ga zaprli v 
Sempetrsko kasarno , od koder pa je pobegnil v novem
bru istega leta. 
1 O. decembra 1941 je odsel v Belo krajino, kjer je postal 
sekretar tamkajsnjega okrozja. Tu je ostal do marca 
1 944, ko je postal partijski sekretar okroznega komiteja 
Novo mesto. Sredi septembra 1 944 je bil premescen kot 
partijski instruktor za Primorsko in Gorenjsko v organiza
cijski oddelek pri CK KPS , kjer je ostal do maja 1945. 
Bil je tudi odposlanec Kocevskega zbora in clan sloven
ske delegacije na II . zasedanju AVNOJ v Jajcu. 
v povojnem obdobju je opravljal stevilne druzbenopoli
ticne funkcije , med drugim je bil tudi clan CK KPS od leta 
1948 dalje. Od leta 1952 do 1957 je bil predsednik kon
trolne komisije pri CK KPS, od 1957. leta pa njen clan. 
Umrl je 8. septembra 1969. leta. 

Obelisk, posvecen 14 domacinom, padlim v NOB in 
umrlim v taboriscih, je postavljen pred Osnovno solo 
Ivan Novak-Ocka v Vizmarjah, Na gaju 2. Odkrit je bil 25. 
septembra 1981 na pobudo krajevne organizacije ZB 
NOV Vizmarje- Brod. Naert zanj je izdelal arhitekt Vlasto 
Kopac. 
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·· .. ~ Spominska plosca posvecena stavki leta 1 936 je vzidana 
na steni pred vhodom v upravno zgradbo Bombafoe tkal
nice Vizmarje , Tacenska cesta 125. Plosca je bila odkrita 
3. julija 1959, na pobudo delovnega kolektiva. 

20. avgusta 1936 se je zacela na Slovenskem do tedaj 
najvecja stavka, stavka tekstilnih delavcev, ki so jo vodili 
komunisti. 
Delovni pogoji tekstilcev so bili zelo slabi , placani so bili po 
dinar na uro ali celo manj. Leta 1935 so bile place 86 , 75 % 
pod eksistencnim minimumom, podatki pa ka:Zejo, da so 
vse do leta 1937 place se padale. Po podatkih mednarod
nega biroja dela v Zenevi je v letu 1934 v Jugoslaviji 1 kg 
psenicnega kruha stal 2,88 din , 1 kg psenicne moke 2,06 
din, 1 kg svinjske masti 15,50 din , 1 kg govedine druge 
kvalitete 7,25 din , 1 kg sladkorja 13,38 din , 1 kg krompirja 
1, 15 din , 1 I mleka 2,44 din , 100 kg rjavega premoga 37 ,50 
din in 1 I petroleja 6,75 din. 
Kljub uzakonjenemu osemurnemu delavniku , so v vecini 
tovarn redno delali 10 do 12 ur. Placila za nadure ni bilo. 
Delavec, ki je to zahteval , je bil celo v nevarnosti , da ga 
odpuste z dela. Delovni pogoji so bili neznosni , delovna 
razmerja pa neurejena. 
Sredi julija 1936 je centralni tarifni odbor poslal tekstilnim 
podjetjem in banovini predlog kolektivne pogodbe. Med
tem ko so podjetniki zavlacevali s pogajanji , so delavske 
organizacije sklicevale shode , na katerih so pojasnjevali 
delavcem , zakaj delodajalci zavtacujejo s pogajanji. 
20. avgusta so prvi delo v tovarni ustavili kranjski tekstilni 
delavci. Sledili so jim delavci v Skofji Loki . Podjetnikom so 
sporocili , da ne bodo priceli z delom, dokler se le-ti ne 
bodo zaceli pogajati o ko lektivni pogodbi. Kranjski podjet
niki in centralni tarifni odbor so za dan pogajanj dolocili 28 . 
avgust, pri tern pa so postavili pogoj, da morajo delavci 
takoj priceti z delom. Delavci so to odklonili , ker niso hoteli 
zapustiti tovarn, vodstvo stavke pa je prevzel kranjski ta
rifni odbor. 
V stavko so se vkljucili tudi delavci obrata tekstilne to
varne Stora v Gameljnah, delavci v vizmarski tekstilni to
varni , delavci tovarne Eifler v Ljubljani in tekstilni delavci v 
Trzicu , 11. septembra so zaceli stavkati se delavci v Mari-
boru , nekaj zatem pa tudi v St Pavlu pri Preboldu. 76 
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Ob pomoCi ad zunaj so delavci vztrajali v tovarnah do 
srede septembra, ko so morali ponekod orofoiki in policija 
s silo izprazniti tovarne. 
Medtem so pogajanja o sklenitvi kolektivne pogodbe po
teka/a brez sodelovanja delavcev. Kolektivna pogodba za 
tekstilno stroko v dravski banovini je bi/a sklenjena in pod
pisana 23. septembra 1936. Tarifni odbor je dosegel le iz·· 
enacitev delovnih pogojev za vso tekstilno industrijo . tako 
da se je stavka koncala le s polovicnim uspehom. Po 
koncu stavke je bilo odpuscenih 350 sindikalnih funkcio
narjev. 
Vodstvo stavke je bilo ves cas v rokah delavcev in preko 
njih v rokah komunistov, saj jih je bi lo ad 15.000 stavkajo
cih tekstilcev le 3500 clanov sindikata. 
Tekstilna tovarna Hribernik-Beer v Vizmarjah je zacela s 
stavko 24 . avgusta. Tovarna je bila ustanovljena v casu 
velike brezposelnosti med leti 1930 in 1933. Pred tovarno 
je tedaj vcasih cakalo na delo tudi preko 200 brezposelnih 
delavcev. V casu pred stavko skoraj ni bilo tovarne, v ka
teri bi bili delavci bolj izkoriscani , kakor v tej. Vsak dela
vec, ki je bil na delo sprejet na nova, je dalj casa dobival na 
uro le 1,50 din. v stirinajstih dneh je tkalec zasluzil pov
precno le 260 din , ni pa bilo tudi ma/a primerov, ko je dela
vec za stirinajstdenvno de/a preje/ Samo Od 1 20 do 180 
din. Glavni mojstri v tovarni so bili Nemci in kulturbundov
ci , le nekaj jih je bilo Slovencev pa se ti so se udinjali tuj
cem. 
Leta 1935 sta Jofo Peklaj in Blaz Merhar (Mrhar) , takrat 
edini komunist v tovarni , ustanovila delavsko strokovno 
organizacijo Splosna delavska strokovna zveza (SDSZJ) , 
v katero je bi lo vclanjenih 15 % delavcev, ostali pa so bili 
njeni simpatizerji. Delo organizacije je potekalo vecinoma 
ilegalno, ker jo je lastnik Hribernik skusal onemogoCiti in je 
vanjo v-tihotapljal svoje zaupnike . Tako je bi/ celo pred
sednik organizacije Hribernikov vohun in provokator. 
Ko je odbor Splosne delavske strokovne zveze v Hriber
nikovi tovarni zvedel za zacetek stavke v Kranju, sta Mer
har (Mrhar) in Peklaj ads/a v tajnistvo Splosne delavske 
strokovne zveze ink zastopniku Delavske zbornice. Tu so 
bili odlocno proti , da bis stavko zaceli tudi Hribernikovi de
lavci. Ti so se nato povezali s stavkajocimi v Kranju. 
Kranjski stavkovni odbor jim je dal navodila, kako naj or
ganizirajo stavko ter pas/al k njim Rezko Dragarjevo kot 
organizatorko. 
Po vrnitvi iz Kranja so delavci se enkrat obvestili tajnistvo 
Splosne delavske strokovne zveze in Delavsko zbornico, 
da bodo enotni z ostalimi stavkajocimi tekstilci . Nata je bi/ 
sk/ican sestanek vseh delavcev Hribernikove tovarne, 

kjer so kljub nasprotovanju zastopnika Delavske zbornice 
izvolili stavkovni odbor. Njegov predsednik je bi/ Jofo Pe
klaj, clani pa Blaz Merhar (Mrhar) , Stefan Zavrsnik, Jernej 
Zajc , Marija Curk in Ange/ca Habic. Odbor je dolocil bor
bene skupine in njihove naloge ter dal zasesti tovarno. 
Ljudje iz blifoje in daljne okolice, kmetje , trgovci , obrtniki 
iz Vizmarij in Sentvida, so po svojih najboljsih moceh po
magali stavkajocim. Zanje so zbirali denar in hrano. Nek 
kmet ie dal na razpolago celo njivo s krompirjem, drugi 
kmetje pa so vozili hrano v tovarno kar z vozovi. Trgovina 
Petac iz Vizmarij jim je v tovarno vsak teden dostavljala 
peko kruha. 
Preko Rezke Dragarjeve so bili delavci v tovarni Hriber
nik-Beer ves cas v stikih s komunisti pri Eiflerju , ki so celo 
obiskali delavce v Vizmarjah. K njim so prisli tudi stavka
joci iz Kranja. Na skupnem sestanku predstavnikov stav
kajocih delavcev iz Kranja. Ljubljane in Vizmarij so se do
govorili , da bodo vztrajali do konca in dosegli podpis ko
lektivne pogodbe za vse tekstilne delavce v Sloveniji. Na
silna izpraznitev tekstilnih tovarn v Kranju 16. septembra 
1936 pa je pomenila konec stavke tudi v tovarni Hriber
nik-Beer. 

Bronasti doprsni kip Edvarda Karde/ja na Domu krajanov 
v Tacnu , delo kiparja Stojana Batica, je bi/ postavljen na 
pobudo druzbenopoliticnih organizacij krajevne skupno
sti . Odkrit je bi/ 23. januarja 1981. 

Edvard Kardelj - Bevc - Kristof se je radii v delavski 
druzini 27. januarja 1910 v Ljubljani. Oce je bi/ clan slo
venske Jugoslovanske socialdemokratske stranke, mati 
pa je bila aktivna v sindikatu v Tobacni tovarni. 
Kot dijak uciteljisca je Kardelj /eta 1926 postal clan SKOJ. 
De/oval je v ilegalnih marksisticnih krozkih in v ilegalnih ti
skarnah, kjer so tiskali revolucionarno-propagandni ma
teril , sodeloval pa je tudi v razlicnih akcijah delavske mla
dine. 



v zacetku leta 1928 je postal clan mestnega komiteja 
SKOJ za Ljubljano, naslednje leto clan , nato pa se sekre
tar pokrajinskega komiteja SKOJ za Slovenijo . V letu 
1928 je postal tudi clan KPJ. Naslednje leto je koncal so
lanje na uciteljiscu. Februarja 1930 je bil aretiran in zaprt 
najprej v Glavnjaci , nato pa v kaznilnici Zabela pri Pofa
revcu. Po vrnitvi iz zapora v zacetku leta 1932, se je vklju
cil v partijsko delo v Ljubtjani. Sod·elovaj je prrv2'postavitvi 
Pokrajinskega komiteja KPJ za Slovenijo in obnovi partij
skih organizacij, ki jih je prizadela sestojanuarska diktatu
ra. Ves eas se je intenzivno ukvarjal s publicistiko v zvezi z 
utrjevanjem vloge partije med delavstvom. Svoja dela je 
objavljal pod razlicnimi psevdonimi v ilegalnih in legalnih 
partijskih glasilih. 

Septembra 1934. leta je z referatom o nalogah pokrajin
ske organizacije KPJ v Sloveniji v odnosu do kmeckega in 
nacionalnega vprasanja sodeloval na partijski konferenci 
KPJ za Slovenijo v Goricanah pri Medvodah . 
V drugi polovici leta 1 934 je Kardelj zacel tesno sodelovati 
z Josipom Brozom, ki se je kot clan politbiroja CK KPJ po
gosto zadrfoval v Sloveniji in na Hrvaskem. 
Zaradi stalnih preganjanj in veckratnih aretacij je Kardelj 
po navodilu CK KPJ novembra 1934 odsel na partijsko 
delo v Sovjetsko zvezo, kjer je ostal dve leti. Tu je studiral 
in predaval na Mednarodni Leninski soli in na Komuni
sticni univerzi narodnostnih manjsin Zahoda. V casu VII. 
kongresa Kominterne (27. julij - 20. avgust 1935 v Mos
kvi) , je sodeloval pri posameznih sejah delegacij KPJ. Ju
nija 1936 se je v Moskvi udelezil posvetovanja aktiva KPJ , 
kjer je bil sprejet sklep, da se vodstvo KPJ vrne v domovi
no. 
V zacetku leta 1937 se je Kardelj na Titovo zahtevo prek 
Pariza vrnil v domovino. Tu je vodil priprave na ustanovni 
kongres KP Slovenije, ki je bil 17. in 18. aprila 1937 na 
Cebinah. Sestavil je Manifest ustanovnega kongresa 
KPS, v katerem je podal program slovenskega revc:ucio
narnega gibanja. Na kongresu je bil tudi izbran za clana 
CK KPS. Maja 1938 je postal clan zacasnega vodstva 
KPJ oziroma kasnejsega politbiroja CK KPJ s sedezem v 
domovini. 
Junija 1938 je policija Kardelja ponovno zaprla. V zaporu 
je pripravljal razpravo o razvoju slovenskega nacional
nega vprasanja, ki je izsla v letu 1939 pod naslovom »Ra
zvoj slovenskega narodnega vprasanja« in je bila podpi
sana s psevdonimom Sperans. V tern delu je jasno pou
daril , da je resitev nacionalnega vprasanja pri Slovencih in 
drugih jugoslovanskih narodih mogoca le v okviru splos
nega protifasisticnega in protiimperialisticnega gibanja 
pod vodstvom delavskega razreda. 
Marca 1939 je bil Kardelj na seji CK KPJ v Bohinjski Bi
strici izbran v sekretariat politbiroja, zadolfon paje bil tudi 
za urejanje casopisa Proleter. Sodeloval je na posveto-

vanju vodilnega partijskega aktiva KPJ 9. in 10. junija 
1939 v Tacnu , kjer je bral referat o politicni situaciji in 
mednarodnem polofaju . 
Od zacetka 1940. leta je ilegalno zivel v Zagrebu in delo
val v sekretariatu politbiroja CK KPJ. Sodeloval je pri delu 
nacionalnih in pokrajinskih konferenc KP v Sloveniji , na 
Hrvaskem in v Dalmaciji ter pri pripravah na V. drfavno 
konferenco KPJ . kjer je bi·I ponovno ~zbran v CK KP.J.in 
v politbiro partije. 
Po nemskem napadu na Jugoslavijo se je Kardelj iz Beo
grada, kjer je kot delegat CK KPJ sodeloval s pokrajinskim 
komitejem KPJ za Srbijo, prek Zagreba vrnil v Ljubljano. 
Tu je sodeloval pri ustana'lyar:iju-i.r+-G91ikevafljtr8S\lobo
dilne fronte slovenskega naroda, izbran je bil tudi za pod
predsednika 10 OF. 
Jeseni 1941 je odsel v Vrhovni stab NO POJ na osvobo
jeno ozemlje v Srbijo ter vzdrfocal zvezo s partijskimi 
vodstvi po Jugoslaviji in sodeloval pri organizaciji ljudske 
oblasti na osvobojenih ozemljih . 
V zacetku leta 1942 se je vrnil v Zagreb, kjer je z lvom 
Lolom-Ribarjem organiziral poverjenistvo politbiroja CK 
KPJ za okupirani del Jugoslavije. V Zagrebu je ostal do 
marca, nato je odsel v Ljubljana, od tu pa v juliju 1 942 na 
osvobojeno ozemlje Slovenije. Vecinoma se je ukvarjal z 
organizacijo ljudske oblasti , partijskih organizacij in enot 
NOV tako v Sloveniji kot na Hrvaskem. 
26. novembra 1942 je bil Kardelj na prvem zasedanju 
AVNOJ v Bihacu izbran za podpredsednika lzvrsnega 
odbora AVNOJ . V zacetku oktobra 1943. leta se je po
novno neposredno vkljucil v delo CK KPJ in Vrhovnega 
staba v Jajcu , kjer je tudi sodeloval pri pripravah na drugo 
zasedanje AVNOJ. Tu je bil izbran za clana predsedstva 
AVNOJ in za podpredsednika NKOJ. Odslej je vecino 
svojega dela posvetil zakonodaji , organiziranju ljudske 
oblasti in nove drfavne organizacije ter problematiki 

· druzbeno-politicne prakse KPJ. 
V juliju 1 943 je skupaj s Titom sodeloval v pogajanjih 
NKOJ za mednarodno priznanje in utrditev polofaja nove 
Jugoslavije. 
7. marca 1945 je bila formirana zacasna vlada DFJ . Kar
delj je postal njen podpredsednik in minister za konsti
tuanto. v zacetku leta 1946 je postal podpredsednik vlade 
FLRJ in je to funkcijo opravljal do leta 1953, ko je postal 
podpredsednik Zveznega izvrsnega sveta. Od leta 1963 
do 1967 je bil predsednik Zvezne skupscine. Bil je tudi 
clan Skupscine SR Slovenije v vseh njenih sestavah 
(1945 do 1963). Od leta 1963 je bil clan sveta federacije , 
od maja 1974 pa clan Predsedstva SFRJ. 
Ves cas je bil tudi clan CK KPJ - ZKJ. Bil je clan politbi
roja KPJ (1938 do 1948), clan in sekretar politbiroja in 
izvrsnega komiteja CK KP J - ZKJ ( 1 948 do 1958) , sekre
tar CK ZKJ (1958 do 1966) , od oktobra 1966 pa je bil clan 
predsedstva CK ZKJ. 
Poleg teh funkcij je opravljal se stevilne druge druzbeno
politicne funkcije. Vseskozi se je Kardelj ukvarjal s publi
cisticnim in znanstvenim delom, predvsem na podrocju 
druzbenega razvoja , ekonomske in politicne izgradnje 
SFRJ, pa tudi na podrocju mednarodnega delavskega in 
socialisticnega gibanja ter z mednarodnimi odnosi nas
ploh . 
Bil je nosilec stevilnih jugoslovanskih in tujih odlikovanj . 
Bil je castni doktor Ljubljanske Univerze (18. aprila 1979 
se je le-ta preimenovala v Univerzo Edvarda Kardelja) in 
drugih jugoslovanskih univerz, castni clan SAZU in drugih 
jugoslovanskih akademij, 17. februarj a 1977 je bil imeno
van tudi za rednega profesorja politicne ekonomije socia
lizma na Ekonomski fakulteti Boris Kidric v Ljubljani . 
?a narodnega herojaje bi l proglasen 20. decembra 1951. 
Zivel je v Tacnu pod Smarno goro, umrl paje 10 februarja 
1979 v Ljubljani . 78 



79 

Na Gasilskem domu v Tacnu so 9. junija 1981 odkrili 
spominsko plosco petim clanom gasilskega drustva, ki so 
padli v NOV. Plosca je bila odkrita na pobudo Krajevne 
skupnosti Edvarda Kardelja. 

Spominska plosca na hisi v Tacnu st. 4, posvecena po
svetovanju vodilnega kadra KPJ , je bila vzidana 25. maja 
1952 na pobudo obcinskega odbora ZZB NOV Ljuhlja
na-Siska. 

9. in 10. junija 1939 je bilo v hisi Mihe Novaka drfavno po
svetovanje vodilnega kadra KPJ. NavzoCih je bilo 31 ude
lezencev - dva gosta in 29 delegatov iz vseh pokrajinskih 
in nacionalnih partijskih organizacij, to je iz Slovenije , Hr
vaske, Srbije, Bosne in Hercegovine, Crne gore in Vojvo
dine. Prisotni niso bili le delegati iz Dalmacije in Makedo
nije. Zasedanje je vodil Miha Marinko. 
Josip'Broz-Tito je vsvojemreferatu »Stanje v·partiji«, ki je 
bil istocasno tudi glavni referat na posvetovanju , razprav
ljal o problematiki odnosa med legalnim in ilegalnim 
delom partije, o vkljucevanju zensk v KPJ - pri tern je 
poudaril , da je oblikovanje :Zenskih partijskih kadrov ena 
najpomembnejsih organizacijskih nalog, o teoreticnem in 
politicno vzgojnem delu , o disciplini v stranki in o nujnosti 
politicne budnosti. Titov govor in pa resolucija sta tudi 
edina ohranjena dokumenta s tega zasedanja. 

Edvard Kardelj je svoj referat posvetil zunanjemu in no
tranjemu politicnemu polofaju. V njem je predvsem raz
svetlil interese imperialisticnih sil v primeru Cesksolova
ske in usmerjanje nemskega fasizma v konfrontacijo s 
Sovjetsko zvezo, pri notranjem polofaju pa je spregovoril 
o politiki Jugoslovanske radikalne zajednice (JRZ). 
Poleg Tita in Kardelja so svoje referate brali se lvo Lola
Ribar o SKOJ in Franc Leskosek-Luka ter Aleksander 
Rankovic o sindikalnem delu. 
Na podlagi programa, ki ga je prej izdalo ozje vodstvo, je 
bila na posvetovanju osvetljena splosna orientacija KPJ 
glede notranjega in zunanjega politicnega polofaja, po
dana je bila analiza o stanju v partiji in ocena celotnega 
potenciala revolucionarnih sil v Jugoslaviji, predvsem v 
odnosu do drugih politicnih skupin. Sprejetaje bila tudi re
solucija o nalogah pri vodenju - nadaljnji idejni krepitvi 
partijske organizacije. 
Tehnicne priprave za konferenco je vodi l Franc Lesko
sek-Luka, pomagali pa so mu Ivan Novak, Miha Novak in 
Mile Smolinsky. 



Spominska plosca v Tacnu st. 4, posvecena pokrajinski 
konferenci SKOJ za Slovenijo, je bila vzidana 25. maja 
1952 na pobudo obcinskega odbora ZZB NOV Ljublja
na-Siska. 

Februarja 1941 je bila v hisi Mihe Novaka v Tacnu pokra
jinska konferenca SKOJ za Slovenijo. Udelezilo se je je 
okrog 20 delegatov, med njimi tudi Boris Kidric. Glavni re
ferat o organizacijskih nalogah SKOJ je imel sekretar po
krajinskega komiteja Viktor Stopar. 
Na konferenci so obravnavali predvsem organizacijska 
vprasanja ter razvejano mladinsko dejavnost, to je sode
lovanje SKOJ in mladine v protidra_ginjskih akcijah , pri na
rodnoobrambnem delu in drugod. Se posebej so govorili o 
resoluciji VI. drfavne konference SKOJ, ki je bila v Za
grebu in ki je obravnavala predvsem probleme v odnosu 
KP do SKOJ in delo KP med mladino ter delo v sindikatih. 
Delegati so opozorili tudi na trenutno politicno situacijo, ki 
je vedno bolj opozarjala na bliznji spopad s fasizmom. 

Na dvoriscu Tovarne kovinskega okovja - KOT v Tacnu 
stoji spominska plosca, posvecena nar.odnemu heroju 
Alojzu Kebetu, ki je bil v tej tovarni zaposlen pred drugo 
svetovno vojno. Plosca je bila odkrita 25. oktobra 1959 na 
pobudo delovnega kolektiva tovarne, nacrt zanjo pa je iz
delal Miro Brank. 

V parku pred lzobra:Zevalnim centrom Republiskega se
kretariata za notranje zadeve v Tacnu stoji doprsni kip na
rodnega heroja Franceta Rozmana-Staneta, ki je bil od
krit 13. maja 1956 in je delo kiparja Jakoba Savinska. Ob 
otvoritvi je bil tudi kraj Rocen preimenovan v Rozmanov 
gaj. Spomenik je bil odkrit na pobudo lzobra:Zevalnega 
centra RSNZ. 
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V avli lzobra2evalnega centra Republiskega sekretariata 
za notranje zadeve v Tacnu stoji spominska plosca pad
lim zrtvam za svobodo. Plosca je delo arhitekta Draga 
Derkovica in je bila odkrita 13. maja 1964 na pobudo 
RSNZ SR Slovenije. 

V avli lzobra:levalnega centra Republiskega sekretariata 
za notranje zadeve v Tacnu stoji skulptura, posvecena 
Varnostnoobvescevalni sluzbi (VOS}, ki jo je izdelal kipar 
Tone Svetina. Skulptura je bila odkrita 6. maja 1974. 

6 - Spomin je moc 

Spominska plosca v Tacnu st. 58, posvecena ustanovitvi 
rajonskega komiteja KPS za rajon Tacen - Sentvid -
Medvode, je bila vzidana 25. oktobra 1980. Plosca iz ja
blaniskega marmorja je bila izdelana po naertih arhitekta 
Vlasta Kopaca na pobudo Krajevne skupnosti Edvarda 
Kardelja. 

Stevilo clanov KPS se je po cebinskem ustanovnem kon
gresu aprila 1937 mocno okrepilo. Taksen razvoj je za
hteval trdnejso organizacijsko strukturo komunisticne 
stranke od okrozij navzdol. Na celu okrozja je deloval 
okro:lni komite, samo okrozje pa se je delilo na rajone z 
rajonskimi komiteji. 
Leta 1938 je bil na Jezici ustanovljen rajonski komite, ki je 
zajemal obmocje Jezice, Crnuc in Sentvida. Sekretar je bil 
Mile Smolinksy, clani pa Cene Stupar, Franc Ravbar in 
Andrej Kumar. Januarja 1939 je bil na sestanku rajon
skega komiteja za clana dolocen tudi Ivan Novak iz 
Tacna, clan KPS od leta 1937. Marca istega leta je Novak 
postal novi rajonski sekretar komiteja Jezica - Sentvid -
Crnuce. To funkcijo je opravljal do oktobra 1940. 
i:iosledica zivahne partijske dejavnosti v tedanji obcini 
Smartno pod Smarno goro je bila ustanovitev stirih partij
skih celic - treh terenskih in ene tovarniske. Prva je bila 
ustanovljena partijska celica v Tacnu leta 1939. lmela je 6 
clanov, sekretar je bil Ivan Novak, leta 1940 se jim je pri
druzilo se 5 clanov. Naslednja celica je bila ustnovljena v 
Zg. Gameljnah, imela je 4 clane, sekretar je bil Stane 
Kosec. Sledila ji je partijska celica, ki jo je sestavljalo 5 de
lavcev, zaposlenih v tovarni Hribernik-Beerv Vizmarjih ter 
v tovarni Seta v Tacnu , sekretar je bil Alojz Sifrer, celica je 
odgovarjala tudi za delo v Sentvidu. Cetrta celica je bila 
ustanovljena v Prinicah in je imela 3 clane , sekretar je bil 
Marjan Ro:lanc. 
Oktobra 1940 je bil ustanovljen samostojen rajonski ko
mite za obmocje Tacen - Sentvid - Medvode. Sekretar 
rajonskega komiteja je bil Ivan Novak, clani pa Lojze 
Kebe, Stane Kosec, Rezka Traven in Alojz Sifrer. 

Na Psatniku blizu Tacna stoji spomenik v spomin na zace
tek oborozene vstaje slovenskega naroda. Spomenik v 
obliki mlinskega kolesa sta izdelala arhitekta Jo:le Valen
cic in Franci Cizman, odkrit je bil 28. julija 1956 na pobudo 
obcinskega odbora ZZB NOV Ljubljana-Siska. 



Ze v aprilu, maju in juniju 1941 so se v Sloveniji zaceli po
samezni spontani oborozeni in drugi napadi posamezni
kov na okupatorjeve vojake. Glavno poveljstvo slovenskih 
partizanskih cet je v skladu s smernicami CK KPS na seji 
med 14. in 16. julijem 1941 razpravljalo o zacetkih vstaje v 
vsej Sloveniji ter o prehodu k nacrtovanim in organiziranim 
akcijam. Za njihov zacetekje bil dolocen 20. julij , vendar je 
prislo zaradi tefav pri obvescanju vojaskih komitejev in 
organizacij do nekajdnevne zamude, tako so se akcije de
jansko zacele sele 22. julija, ponekod pa celo nekoliko ka
sneje. 22. julij 1941 torej v zgodovini Slovencev pomeni 
zacetek organizirane vseljudske revolucije in mnozicne 
oborozene borbe za osvoboditev slovenskega naroda. 
Junija 1951 je Ljudska skupscina Ljudske republike Slo
venije razglasila 22 . julij za drfavni praznik. 
V skladu s sklepom Glavnega poveljstva slovenskih parti
zanskih cet 0 zacetku oborotenega upora in akcij proti 
okupatorjem in njihovim sodelavcem se je smarnogorska 
partizanska skupina odlocila, da bo likvidirala bivsega 
komandirja orofoiske postaje v Sentvidu Franca Znidar
siea. Ta se je ob prihodu okupatorjev vdinjal Nemcem in je 
kot tolmac na nemski fandarmerijski postaji v smartnem 
pod Smarno goro izdajal Nemcem komuniste in njihove 
simpatizerje. 
Za izvedbo akcije so dolocili Miho Novaka, Mirka Knapica 
in.Ludvika Bradeska. Ob zori 22. julija 1941 so pripravili 
zasedo na Psatniku, na meji med Tacnom in Smartnim. 
Hoteli so pricakati Znidarsica, ko bole-ta na poti v sluzbo. 
Nekaj pred osmo uro sta se proti njim pripeljala na kolesih 
Znidarsic in se nek moski. Miha Novak je pomeril in spro
zil. Znidarsic je padel s kolesa in ranjen oblefal , partizani 
pa so se umaknili v zavetje smarnogorskih gozdov. 
Nemci so se isti dan aretirali vec ljudi , ki so jih osumili so
delovanja v akciji . Pri tern jim je pomagal celo sam Znidar
sic. Aretirance so odpeljali v zbirno taborisce v Sentvidu , 
od tam pa so jih izgnali na Grubisko polje na Hrvasko. Ci
rila Knapica, brata Mirka Knapica, pa so kasneje ustrelili 
neznano kje. 

v avli Osnovne sole Staneta Kosca v Smartnem pod 
Smarno goro je doprsni kip narodnega heroja Staneta 
Kosca, ki ga je izdelal kipar Anton Sigulin. Kip je bil odkrit 
29. novembra 1970 na pobudo krajevne organizacije ZB 
NOV Smartno-Tacen. 

Na steni avle osnovne sole Staneta Kosca, Smartno 7, je 
vzidana spominska plosca sedemdesetim padlim za svo
bodo iz vasi Smartno, Tacen, Gameljne in Rasica. Plosca 
je bila odkrita 29. novembra 1970 na pobudo krajevne or
ganizacije ZB NOV Smartno-Tacen. 
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Na pokopaliscu v Smartnem je bil po nacrtu arhitekta Vla
sta Kopaca in kiparja Bofa Pengova 6. junija 1970 urejen 
grab narodnega heroja Staneta Kosca. Pobudo za uredi
tev je dala krajevna organizacija ZB NOV Smartno
Tacen . 

Stane Kosec se je radii 11. oktobra 1913 v kmecki druzini 
v vasi Rasica pri Ljubljani. Njihova zemlja ni mogla preziv
ljati vse druzine, zato so hodili na delo k premo:Znejsim 
vascanom. 
Po koncani osnovni soli v Smartnem pod Smarno goro se 
je Kasee izucil v Ljubljani za kljucavnicarja. Po odslu:Zenju 
vojaskega roka v :Zeleznicarski enoti v Slavonskem Brodu 
je delal v raznih kljucavnicarskih delavnicah. Od leta 1937 
do konca leta 1938 je bil zaposlen v jeseniski :Zelezarni , 
toda zaradi delovanja v ursovih sindikatih (URSSJ) je bil 
odpuscen. Delo si je moral zopet poiskati pri nekem moj
stru . Po poroki leta 1938 se je naselil v Zg. Gameljnah. 
V partijo je bil sprejet leta 1940. Kmalu po sprejemu je po
stal sekretar terenske partijske celice v Zg . Gameljnah. 
Naslednje leto pa je postal clan RK KPS Tacen - Sentvid 
- Medvode. Januarja 1941 je bil zaradi delovanja proti 
takratnemu rezimu interniran v lvanjico, od koder se je 
vrnil v zacetku aprila, vendar je moral takoj oditi v svojo 
vojasko enoto v Slavonski Brod. Po razpadu starojugo
slovanske vojske se je Kasee izognil zajetju in internaciji. 
Vrnil se je domov in se takoj vkljucil v partijsko solo. Delo
val je pri ustanavljanju mre:Ze OF in pri pripravah na obo
ro:Zeno vstajo. 
24. julija 1941 so njega, njegovo :Zeno in zenine starse 
aretirali oro:Zniki. Najprej je uspelo pobegniti :Zeni , nato pa 
se njemu. Oba sta odsla v partizane, v Rasisko ceto. 
Kot komandir Rasiske cete je v avgustu in septembru 
vodil vrsto uspesnih akcij proti sovra:Zniku. Ena najveejih 
je bil napad na nemski avto s stirimi nemskimi civilisti in 
dvema vojakoma. 18. septembra 1941 . Partizani so av
tomobil zazgali , Nemce pa likvidirali. Nemci so iz masce
vanja pozgali vas Rasico, prebivalce pa izseli li . Nata so 
zaceli preiskovati okoliske gozdove, da bi pregnali in uni
cili rasiske partizane. 
25. septembra 1941 je bit Kasee v borbi tezko ranjen. 
Onemogel se je plazil vec kilometrov dalec do vasi Selo 

83 pri Vodicah . Tu ga je Franc Kristan skril na svoj kozolec, 

kjer se je ze skrivalo nekaj partizanov, med njimi tudi ra
njenci. Zaradi izdaje so Nemci 29. septembra kozolec ob
kolili in v kratki borbi ustrelili tri partizane, druge pa ujeli , 
med njimi tudi Kosca. Odpeljali so jih v begunjske zapore. 
Tu je Koseczaradi hudega mucenja umrl , Nemci pa so mu 
potem okoli vratu ovili zanko in hoteli prikazati , kakor da 
se je obesil sam. V zaporniskih knjigah je naveden kot dan 
smrti 3. oktober, vzrok smrti pa samomor. Ceprav je bit :Ze 
mrtev, so ga Nemci se vseeno obsodili na smrt in dali nje
govo ime na spisek ustreljenih talcev. 
Za narodnega heroja je bil proglasen 27. novembra 1953. 
I eta. 

Na pokopaciscu v Smartnem je bilo 1. novembra 1964 
urejeno skupno grobisce 20 padlih borcev za svobodo, 
med njimi tudi narodnega heroja Staneta Kosca, sekre
tarja okrajnega odbora OF Smlednik Ludvika Thume in 
sekretarja okrajnega komiteja SKOJ Smlednik Staneta 
Zivalica. Grobisce je uredil kamnosek Alojz Selan na po
budo krajevne organizacije ZB NOV Smartno-Tacen. 

Na plosci so vktesane besede Toneta Sliskarja: 

Domovina - partija - svoboda 
- srcna kri - so bila 
nasa neomajna gesla. 
Skoz ogenj borbe so nas k 
zmagi nesla, za soncno 
sreeo svobodnih ljudi. 



Grob dveh neprepoznanih talcev ob robu gozda, vzhodno 
od vasi Sp. Gameljne, je bil urejen leta 1972 na pobudo 
odbora ZZB NOV obcine Ljubljana-Siska. 

Da bi preprecili prevoz izgnancev iz Kamnika v taborisce v 
Sentvidu, so se borci Rasiske cete odlocili minirati most 
cez Gameljscico v Sp. Gameljnah. 
Prati veceru 11. avgusta 1941 se je skupina desetih bor
cev odpravila v akcijo. Miniranje je vodil Ivan Tobijas, de
lavec v valjcnem mlinu. Akcija je le de I no uspela, ker borci 
niso znali ravnati z razstrelivom. V zrak so pognali le nekaj 
mostnic. Po koncani akciji so se borci odpravili mimo Sr. 
Gamelj v Zg. Gameljne. Spotoma so posipali letake, po 
zidovih his so pisali parole ter prepevali borbene pesmi. 
V zgodnjem jutru naslednjega dne je prisla v Sp. Ga
meljne vecja skupina nemskih policistov. s seboj so pri-

peljali dva moska, ju pri mostu ustrelili , nato pa vrgli v 
vodo. Ustreljenih ni prepoznal nihce. Vse dopoldne stale
fala v vodi ob bregu, nato pa ju je po narocilu Nemcev iz 
postojanke v Smartnem pod Smarno goro pokopal cestar 
France Debeljak. 
Na spominski plosci je vklesan napacen datum - 13. av
gust in ne 12. avgust, ko sta bila talca v resnici ustreljena. 

Na Domu druzbenopoliticnih organizacij v Sr. Gameljnah 
st. 50, je bila 29. novembra 1964 odkrita spominska 
plosca narodnemu heroju Stanetu Koscu in 27 padlim 
borcem ter zrtvam fasizma. Plosco je oblikoval arhitekt 
Branko Koderman na pobudo krajevne organizacije ZB 
NOV Gameljne-Rasica. 

Spominska plosea na hisi v Zg. Gameljnah st. 31 , posve
cena okroini partijski konferenci , je bila odkrita 22. julija 
1960 na pobudo krajevne organizacije ZB NOV Gamelj
ne-Rasica. Plosco je izdelal kamnosek Novak. 

V HJ HISI Jt BJLA 
AVGUSTA 1939 

OKUOlnA PA~TIJSKA 
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V avgustu 1939. leta je bila pri Marti nu Kosu , po domace 
pri Trpinovih , konferenca okrofoega komiteja KPS Ljub
ljana. Konference so se udelezili tudi clani CK KPS. Na 
konferenci so kriticno obravnavali politicni in gospodarski 
polofaJ doma ter v svetu , Vida Tomsiceva pa je v svojem 
referatu poudarila predvsem potrebo po vkljucevanju 
:Zensk v KP in v delavsko gibanje sploh. 

4. julija 1954 je bila na pobudo obcinskega odbora ZZB 
NOV obcine Crnuce v Zg. Gameljnah st. 49 , odkrita spo
minska plosca v spomin narodnemu heroju in prvemu 
komandirju Rasiske cete Stanetu Koscu. 

Na stavbi tovarne Rasica v Zgornjih Gameljnah je bila 4. 
julija 1963 na pobudo delovnega kolektiva vzidana spo
minska plosca v poeastitev spomina na sest padlih bor
cev, delavcev obrata tekstilne tovarne Stora. Med njimi je 
vklesano tudi ime narodne heroine Rezke Dragarjeve, 
prve gorenjske partizanke, ki so jo ustrelili Nemci. 

PRVOBOREC 

PRVOBbPEC 
• ~ -;./"'..2:1.;: 1"i :.!7 A~~r 1441 

·~,. • '~- 11<!. 11 .1925-f\.!U) ' 19,11 
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Rezka Dragar, roj . Juzina se je rodila 16. novembra 
1913 v Ljubljani kot nezakonska hci . Zivela je pri rejnikih v 
Spodnjih Lokah pri Krasnji . Po koncani soli v Krasnji se je 
s stirinajstimi leti zaposlila kot sluzkinja v Domfalah. 
Leta 1931 se je zaposlila v tovarni Eifler v Ljubljani. Delo
vala je v tovarniskem sindikatu ter v kulturno-prosvetnih 
drustvih. Zatem se je zaposlila v kranjski tovarni Jugoce
ska. Tu je sodelovala v veliki tekstilni stavki leta 1936. Pri 
tern se je odlikovala s posebnim pogumom. Ko so namrec 
hoteli iz tovarne odpeljati nekaj vagonov surovin, se je 
vlegla na zelezniske tire , njej pa so sledi le se druge de
lavke in s tern preprecile, da bi vlak odpeljal. v casu te 
stavke se je povezovala tudi z delavci tekstilne tovarne 
Hribernik-Beer v Vizmarjih ter jim pomagala pri organizi
ranju stavke. Zaradi sodelovanja v stavki je bila odpus
cena z dela. Kmalu nato pa so jo ponovno sprejeli v to
varno Eifler, kajti si ndikat je zahteval, da se vrnejo na delo 
vsi delavci , ki so bili odpusceni zaradi stavke. 
Ves cas je Dragarjeva sodelovala v vseh akcijah , ki jih je 
vodila in organizirala partija. Sodelovala je pri zbiranju 
pomoci za Spanijo in se tudi sama prijavila kot prostovolj
ka. V KPS je bila sprejeta konec leta 1939. Naslednje leto 
se je porocila s Tonetom Dragarjem, ki je med NOB padel 
kot partizanski oficir. 
24. junija je stopila v ilegalo in postala borka Rasiske cete. 
Po razbitju cete 30. septembra 1941, je Dragarjevo in 
njene soborce na Kristanovem kozolcu v Selu pri Vodicah 
ujela nemska policija. Odpeljali so jih v Begunje, kjer so jih 
zaslisevali in hudo mucili. lzredno nemsko sodisce je 
Rezko Dragarjevo obsodilo na smrt in 16. oktobra 1941 so 
jo ustrelili skupaj s se 16 talci na Lancovem pri Radovljici 
iz mascevanja za partizanski pozig fage na Lancovem. 
Ves eas se je obnasala izredno junasko. Pred streljanjem 
ni dovolila, da bi ji zavezali oci , tik pred salvo pa je vzkli
kala Komunisticni partiji in Stalinu . 
Dragarjevo in osta1e talce, ustreljene na Lancovem, so po
kopali za pokopaliskim zidom v Mosnjah pri Radovljici. Za 
narodno heroine je bila proglasena 15. julija 1952. feta. 



Spomenik, posvecen pozigu Rasice, stoji v vasi pod go
stilno Knez. Postavljen je bil 21 . septembra 1958 na po
budo krajevne organizacije ZB NOV Gameljne-Rasica. 
Spomenik je delo arhitekta Marka Slajmerja. 

18. septembra 1941 se je na Rasico pripeljalo sest Nem
cev. Vse je kazalo, da so prisli poizvedovat za taborom ra
siskih borcev ' ceprav se je kasneje izkazalo, da je bi la nji
hova naloga dolociti in vrisati potek nemsko-italijanske 
drfavne meje na Gorenjskem. 
Vaseani so o njihovem prihodu obvestili komandirja Ra
siske cete Staneta Kosca. Ta je takoj poslal skupino bor
cev v zasedo na kraj imenovan Pasji potok, jugozahodno 
pod vasjo Rasica. Ko so se Nemci vracali , so jih borci na
padli, likvidirali vseh sest, avto pa zazgali. Nemci so naj
prej hoteli za povracilo ustreliti 60 talcev iz begunjskih za
porov, vendar so se kasneje odlocili za drugacno masce
vanje. 
Ponoci, 20. septembra ob 2. uri so v vas pridrli oddelki 2. 
cete 171 . rezervnega policijskega bataljona. Vascane so 
napol oblecene nagnali na Spanov skedenj, nato pa so jih 
odpeljali v dolino. Od tam so jih z avtobusi prepeljali v 
zbirno taborisce za izseljence v Sentvidu, vas pa zazgali. 
Tako je postala Rasica prva slovenska pozgana vas. Ra
sicane so po sestih dneh zaslisevanj v sentviskih zaporih, 
26. septembra zvecer, prepeljali v novo zbirno taborisce v 
Rajhenbrug (danes Brestanica) . Po dveh dneh so jih raz
selili po raznih krajih Hrvaske in Bosne, kjer so skoraj vsi 
srecno docakali konec vojne. 

Spominska plosca, posveeena ustanovitvi Rasiske cete, 
je vzidana na procelju planinskega doma pod Vrhom Sta
neta Kosca na Rasici. lzdelal jo je arhitekt Vlasto Kopac, 
odkrita je bila 19. junija 1976, vzidati pa jo je dal obcinski 
odbor ZZB NOV Ljubljana Siska. 
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Kmalu po prihodu okupatorjev na obmocje pod Smarno 
goro in Rasico so se predvojni komunisti, ki so bili kom
promitirani, :le morali umakniti v zavetje smarnogorskih in 
rasiskih gozdov. Ne dolgo za tern so se jim pridruzili se 
drugi, manj kompromitirani clani Partije in njeni simpati
zerji. Tako sta se oblikovali dve skupini ilegalcev: smar
nogorska in tacensko-gameljska. 24. julija sta se obe po
vezali s crnusko skupino. Tako je nastala partizanska 
enota na Rasici . Formalna ustanovitev Rasiske cete je 
bila stiri dni kasneje, 28. julija 1941. Takrat so borci Rasi
ske cete slovesno prisegli pred zastavo, na kateri je bilo 
izvezeno njihovo geslo »Za svobodo v boj«. Poveljnik cete 
je postal Stane Kosec, njegov namestnik pa Maks Pecar. 
Stevilo borcev se je iz dneva v dan vecalo. Do srede av
gusta, ko se je ceta vkljucila v Kamniski bataljon, jih je bilo 
:le vec kot 60. Ceta je delovala na obmocju Rasice, 
Smarne gore in smledniskih gozdov do Medvod. Odliko
vala se je po svoji aktivnosti. Vecinoma so borci izvajali 
razlicne sabotafoe akcije - unicevali so telefonske 
zveze, elektricno napeljavo, pozigali sovrafoikovo imetje, 
14. avgusta pa so pred gostilno Grad pod Smarno goro 
zazgali celo nemski kamion za vzdrzevanje telefonskih 
zvez. 
Akcije Rasiske cete so postale ob podpori aktivistov in pri
stasev OF narodnoosvobodilnega gibanja vse drznejse. 
Sovrafoikom streljanje talcev ni bilo dovolj, 20. septem
bra so iz mascevanja za likvidacijo sestih Nemcev in pozig 
avtomobila, do tal pozgali vas Rasico, prebivalce pa izse
lili. 27. septembra so okupatorji napadli tudi borce na rasi
skem hribu. V borbi je bila ceta razbita. Manjsi del borcev 
se je umaknil v crnuske gozdove, od tam pa jih je nekaj 
odslo v Ljubljano. Skupino devetih partizanov, med nj imi 
so bili tudi ranjenci , so Nemci ujeli v Selu pri Vodicah, tri 
ubili , druge pa so odpeljali v begunjske zapore ter jih nato 
kot talce postrelili na Lancovem. Vecja skupina borcev, ki 
se je prebila iz obroca, je prebredla Savo terse utaborila v 
Smreeju nad Mednim. Od tu se je skupina v zacetku okto
bra prek Govejka odpravila cez italijansko-nemsko mejo 
na Samotorico nad Horjulom. Potem so nadaljevali pot 
proti Polhograjski Grmadi in proti Toscu ter dalje proti 
Hrastniku in Sv. Ozboltu nad Skofjo Loko. Tu so 31 . okto
bra 1941 v spopadu z Nemci izgubili osem borcev. Do 
srede decembra so ostali v taboriscu severovzhodno od 
vasi Belca. V drugi polovici decembra se je nekaj borcev 
odpravilo na Primorsko, preostali pa so se vrnili na Go
renjsko terse vkljucili v Pecnikov vod Cankarjevega bata
ljona. S tern je Rasiska ceta prenehala obstojati kot sa
mostojna partizanska enota. 

Spominska plosca posvecena ustanovitvi Kamniskega 
bataljona, delo arhitekta Marka Slajmerja, je bila postav
ljena 21. septembra 1958 na pobudo glavnega odbora 
ZZB NOV Slovenije. Plosca je pritrjena na razgJedni stolp 
na Vrhu Staneta Kosca. 

V zacetku avgusta 1941 so se sestali na Rasici Marijan 
Dermastja, Tone Sturm in Alojz Kebe. Dogovorili so se o 
oblikovanju Kamniskega bataljona, o njegovi organizaciji, 
stevilu cet , 0 operativnem obmocju, nalogah, 0 poveljni
skem kadru. 

15. avgusta so se zbrali na Rasici borci Kamnisko-dupli
ske, Radomeljsko-mengeske in Rasiske cete ter trzinske 
partizanske skupine, skupaj jih je bilo preko 90. Ova dni 
zatem, 17. avgusta, so slovesno zaprisegli. S tern je bil 

87 ustanovljen Kamniski bataljon. Poveljstvo bataljona so 

sestavljali: komandant Marijan Dermastja, politicni komi
sar Ludvik Pezdir, Roman Potocnik, za intendanco pa je 
bila zadolfona Mara Dermastia. Bataljon so sestavljale 
stiri cete: Mengesko-moravska, Radomeljska, Kamniska 
in Rasiska. Po zaprisegi so cete v noei na 18. avgust odsle 
vsaka na svoje obmocje delovanja: Rasiska ceta na ob
mocje Rasice, Smarne gore in smledniskih gozdov do 
Medvod, Mengesko-moravska ceta na obmocje Moravc 
od ceste Trojane - Dom:Zale do Save in ceste Ljublja
na-Kamnik, Radomeljska ceta na obmocje med cestami 
Dom:Zale - Trojane in Dom:Zale - Kamnik do ceste Tro
jane - Zg. Tuhinj, Kamniska ceta pa se je odpravila v 
podnozje Kamniskih planin zahodno od Kamnika do Cer
kelj pri Kranju. 

Za hrabra dejanja in uspesno partizansko taktiko je 10 
SNOO na predlog Poveljstva slovenskih partizanskih cet 
odlikoval Kamniski bataljon z zastavo, ki sta jo 27. sep
tembra 1941 izrocila borcem Radomeljske cete Boris Ki
dric v imenu CK KPS in Edvard Kocbek v imenu 10 OF. 

Kamniski bataljon je prenehal delovati , ko je okupatorju 
pocasi uspelo razbiti tri njegove cete (Kamnisko ceto 24. 
avgusta, Rasisko ceto 27. septembra, Radomeljsko ceto 
28. oktobra) in ko se je morala Mengesko-moravska ceta 
umakniti v Polhograjske Dolomite. Februarja 1942 pa se 
je iz Cankarjevega bataljona, v katerega so bili zacasno 
vkljuceni preostali borci Kamniskega bataljona, vrnila na 
Kamnisko obmocje skupina dvanajstih borcev. Skupina, 
ki jo je vodil Matija Blejc-Matevz, je postala jedro novega 
Kamniskega bataljona. 



21. septembra 1958 je bil vrh Rasice preimenovan v Vrh 
narodnega heroja Staneta Kosca. lstocasno je bila tu od
krita tudi spominska plosca narodnemu heroju Stanetu 
Koscu, ki je delo arh itekta Marka Slajmerja. Pobudo 
zanjo je dal takratni okrajni odbor ZZB NOV Ljubljana. 

Na pobocju Smarne gore na Peskah je grob partizana 
Zeljka Tonija-Rajka. Ob grobu stoji spomenik v obl iki 
znamenja, ki sta ga dala postaviti poleti 1946 Tonijeva 
Zena in sin. 

Zeljko Toni-Rajko se je rodil 3. septembra 1912 v Utiku 
pri Vodicah. Med vojno je nekaj casa kot nemski orofoik 
skrivoma deloval za OF v Medvodah. V partizane, kjer je 
deloval kot obvescevalec, je sel 6. decembra 1943. leta. 
Jeseni 1944 je bil razporejen na novo dolznost na Primor
sko. 12. oktobra 1944, tik pred odhodom, se je Toni zadr
foval s se petimi vosovci in aktivisti v taboru »Peske" na 
Smarni gori. Okrog poldneva so se v njihovo blizino pri
plazi li Nemci in domobranci ter jih obkolili v obliki podkve. 
Verjetno so sledili kurirju, ki se je vracal v skrivalisce. V 
boju sta padla Zeljko Toni in partizanka lvanka Bergant, 
clanica okrajnega komiteja SKOJ Smlednik, ranjenega 
clana okrajnega komiteja SKOJ Smlednik Stanka Jamni
ka-Boga pa so ujeli. Ranjena sta bila se Vera Mrhar in 
Karel Notar-Kovac, vendar jima je uspelo pobegniti in par
tizani so ju cez nekaj dni odnesli v partizansko bolnisnico 
Franja na Primorskem. 

Na hisi narodnega heroja Tineta Rofanca v Sp. Pirnicah 
je bii"a 29. novembra 1953 odkrita spominska plosca v 
spomin nanj in na njegovega sina Marjana ter pastorka 
Milana. Plosco je dalo vzidati KUO Tineta Rofanca iz 
Ljubljane. 

Tine Ro2:anc se je rodil 8. februarja 1895 na Trati pri Sen
tvidu. Oce je bil kmet, vendar je moral z dodatnimi zasluzki 
prezivljati druzino. Tine se je po koncani osnovni soli izucil 
cevljarske obrti. 
V casu prve svetovne vojne se je boril najprej na ruski , 
nato pa se na italijanski fronti. Sodeloval je tudi v juden
burskem uporu maja 1918. 
Po koncani vojni se je zaposlil v folezniskih delavnicah v 
Dravljah , kjer se je kmalu vkljucil v delavsko gibanje . S 
Trate se je 1920. leta preselil v Sp. Pirnice. Tu je hitro pri
dobil zaupanje vascanov in postal je celo odbornik obcine 
Smartno pod Smarno goro. Vendar so mu leta 1 929, ob 
zacetku monarhisticne diktature, vzeli mandat na zahtevo 
premofoih vascanov , proti katerim je Rofanc odlocno na
stopal. Kot obcinski odbornik je bil v tern casu tudi skrbnik 
Martina in Franca Rozmana in prav gotovo je tudi njegova 
vzgoja mnogo pripomogla k usmeritvi obeh bratov. 
Po pofaru v draveljskih delavnicah so se delavci preselili 
v Sisko. Tam je bil Rofanc 1935. leta tudi formal no sprejet 
v KP. Postal je partijski sekretar celice v kurilnici, politicno 
pa je deloval tudi doma. 
Po okupaciji Slovenije oziroma po razmejitvi z demarka
cijsko crto je Rofanc opravljal kurirske naloge in povezo
val partijsko vodstvo v Ljubljani z organizacijo v okolici. To 
je bilo mogoce, ker je stanoval v predelu, ki ga je zasedal 
nemski okupator, na delo pa je hodil cez mejo v italijanski 
del. 
Zaradi svojega dela je postal sumljiv gestapu. Sredi avgu
sta 1941 so ga skusali aretirati, vendar se jim je izmaknil. 
Aretirali so njegovo zeno, ki pa so jo kmalu izpustili. Oba z 
fono sta se umaknila v Ljubljano. Njegov sin in pastorek 
pasta bila v tern casu Ze oba v partizanih (padla sta leta 
1942). 88 



Rofanc se je naselil v Sp. Siski pri Petru Romavhu , sekre
tarju komiteja KP folezniskega vozlisca. Clan tega komi
teja je bil tudi Rofanc. Bil je tudi politicni komisar NZ na 
foleznici , pogosto pa je opravljal tudi zaupne kurirske na
loge. 
1. junija 1942 je ital ijanska policija aretirala Petra Romav
ha. Ob osebni preiskavi so nasli pri njem nekaj letakov. 
Tudi pri preiskavi na domu so bili uspesni. lstocasno kot 
Romavha so aretirali tudi Rofanca in njegovo fono. Ker 
jima niso mogli nicesar dokazati , so poslali fono v tabo
risce na Rab, njega pa v Gonars. Tu ga je nek taboriscnik 
prepoznal in izdal ltalijanom , ki so ga ponovno vrhili v 
Ljubljano. 
13. oktobra 1942 je bil justificiran vodja slovenske bele 
garde dr. Marko Natlacen. ltalijani so iz mascevanja se isti 
dan pred Natlacenovo hiso pobili stirindvajset talcev, med 
njimi tudi Tineta Rofanca in Petra Romavha. 

Tine Rofanc je bil za narodnega heroja proglasen 21 . ju
lija 1953. leta. 

Na domu Franca Rozmana-Staneta v Sp. Pirnicah, ki je 
bila 24. junija 1983 po nacrtih arhitekta Marjana Lobode 
preurejena v spominski muzej, je bila vzidana spominska 
plosea narodnemu heroju in komandantu glavnega staba 
NOV in POS. Odkrita je bila 29. novembra 1953. Pred hiso 
stoji tudi Rozmanov doprsni kip , delo M. Kockovica, ki je 
bil postavljen na pobudo mestnega odbora ZZB NOV 

89 Ljubljana 9. novembra 1980. 



Franc Rozman-Stane Mlinar je bil rojen 27. marca 1911 
v Ljubljani. Svoje otrostvo je prezivel v Sp. Pirnicah. Po 
smrti njegovega oceta na ruski fronti leta 1914, je sodisce 
njemu in njegovemu mlajsemu bratu dolocilo skrbnike, od 
katerih je bil zadnji komunist in kasneje narodni heroj Tine 
Rofanc. Oba varovanca sta se tako Ze v rani mladosti 
srecala z revolucionarnim in delavskim gibanjem. Potem 
ko se je Franc izucil pekarske obrti, se je prostovoljno javil 
v vojsko. Po koneanem sluzenju vojaskega roka je v Med
vodah odprl lastno pekarno, vendar mu posel zaradi pre
mocne konkurence ni uspeval. 
Septembra 1936 je bil med prvimi prostovoljci , ki so se 
prek ltalije in Francije odsli borit v Spanijo. Leta 1937 je v 
Spaniji obiskoval podoficirski tecaj, nato pa je zaradi do
brega znanja spanscine in ruscine delal kot prevajalec ru
skih instruktorjev. Sprejet je bil v KP Spanije. Kasneje je 
postal porocnik in komandir cete bataljona »Dimitrov« v 
15. internacionalni brigadi. Nata je bil povisan v kapetana, 
kasneje pa je postal tudi komandant bataljona. 
Po zmagi frankistov se je Rozman z ostalimi borci interna
cionalnih brigad umaknil v Francijo. V taboriscih , kamor 
so francoske oblasti zapirale spanske prostovoljce, je bil 
Rozman organizator in vodja slovenskih internirancev. 
Junija 1941 je po navodilih partije odsel iz Francije na delo 
v Nemcijo, v Meissen. Julija istega leta se je prek Zagreba 
ilegalno vrnil v Ljubljana. Tu se je kot izkusen spanski 
borec takoj vkljucil v narodnoosvobodilno gibanje. Glavno 
poveljstvo slovenskih partizanskih cet ga je imenovalo za 
vojaskega instruktorja. Sodeloval je pri organizaciji in delu 
partizanskih enot v okolici Ljubljane, med drugim tudi Ra
siske cete in ostalih treh cet Kamniskega bataljona. 

V zacetku septembra 1941 je bil postavljen za koman
danta I. stajerskega bataljona. Zaradi izdaje je ta bataljon 
dozivel hude izgube. lz dolenjskih cet je bil nato ustanov
ljen II. stajerski bataljon , kateremu je prav tako poveljeval 
Rozman. Ko je bila ustanovljena 2. grupa odredov , je Ro
zman postal njen komandant. Po prihodu 2. grupe odre
dov na Stajersko, septembra 1942, je Rozman organiziral 
nove partizanske enote , po preosnovanju pa je postal 
komandant 4. operativne cone. 
1. maja 1943 je dobil cin generalmajorja, 14. julija 1943 pa 
je postal komandant glavnega staba NOV in POS. 1. sep
tembra 1944 je bil povisan v cin generallajtnanta. 
Zaradi tovaristva, junastva in svojih izrednih vojaskih spo
sobnosti je Ze v casu svojega zivljenja postal legenda. 
Smrtno se je ponesrecil 7. novembra 1944, ko je s skupino 
visjih oficirjev preizkusal nov angleski minomet v Lokvah 
pri Crnomlju. Se isti dan je umrl v civilni partizanski bolnis
nici v Kanifarici blizu Crnomlja. Pokopali so ga 10. no
vembra 1944 v Crnomlju , po vojni pa so njegove posmrtne 
ostanke prenesli v grobnico narodnih herojev v Ljubljani. 
Za narodnega heroja ga je Predsedstvo AVNOJ progla
silo 11. novembra 1944. 

Pred Zadrufoim domom v Zg. Pirnieah stoji spomenik po
svecen narodnim herojem Francu Rozmanu-Stanetu , 
Valentinu Rofancu in Francu Bukovcu ter se 36 padlim 
borcem in zrtvam fasisticnega nasilja. 
Spomenik je delo arhitekta Vinka Glanza in kiparja Borisa 
Kalina, odkrili so ga 14. julija 1954, pobudo zanj pa je dala 
krajevna organizacija ZB NOV Pirnice. 
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Doprsni kip Tineta Rofanca stoji v avli osnovne sole v Zg. 
Pirnicah. Kip je delo kiparja Antona Sigulina, odkrit je bil 
29. novembra 1975 na pobudo osnovne sole, ki tudi nosi 
herojevo ime. 

Na pobudo krajevne organizacije ZB NOV Medvode je 
bila v Zg . Pirnicah na hisi st. 84, kjer je zivel partizanski 
pesnik in komandant Skofjeloskega odreda Oto Vrhu
nec-Blaz Ostrovrhar, vzidana spominska plosca. Plosca 
je bila odkrita 4. julija 1966. 

Oto Vrhunec-Blaz Ostrovrhar se je rodil v delavski du
zini 1 O. marca 1915, v Selcah nad Skofjo Loko. Po dveh 
letih gimnazije se je izucil za mehanika. Sprva je bil zapo
slen v tovarni celuloze v Goricanah, nato pa v Vidmu pri 
Krskem. Aprila 1941 se je vrnil domov in se zaposlil v Kra
nju . v tovarni Jugoceska. 
Konec I eta 1941 je postal clan OF na terenu Zg. Pirnice , 
kamor se je preselil z druzino. Januarja 1942 je bil sprejet 
v KPS. Po navodilih partije je moral ostati na terenu , ce
prav je hotel oditi v partizane. Zaradi nevarnosti aretacije 
je v partizane odsel 23. januarja 1943 in to v Gorenjski 
odred. Tu je kmalu postal komandir Selske cete. Po usta
novitvi Presernove brigade (12. julija 1943) je Blaz postal 
komandant prvega bataljona te brigade. Posebno se je ta 
bataljon odlikoval v bojih na Zirovskem vrhu od 2. do 4. 
avgusta 1943. 
Po kapitulaciji ltalije je Blaz postal namestnik komandan
ta, nekaj mesecev za tern pa komandant 16. SNOUB 
Janka Premrla-Vojka. Od tu je bil poleti 1944 premescen 
za nacelnika staba v 3. SNOUB Ivan Gradnik. 1. oktobra 
1944 je bil imenovan z odlokom staba 9. korpusa NOVJ za 
komandanta Skofjeloskega odreda. 
5. aprila 1945 je pocival v neki globeli nad Topolami pri 
Selcah. Skupina domobrancev mu je prisla za hrbet in za
cela streljati nanj. Bil je ranjen v koleno. Blaz se je junasko 
branil , ko pa je bilo ocitno, da se ne bo mogel resiti , se je 
koncal sam. Domobranci so ga potem se strasno iznaka
zili. 
Zena ga je nato pokopala v Zeleznikih , po koncani vojni pa 
so ga prekopali v Selce. 
Blaz ni bil le uspesen vojak, pac pa se je udejstvoval tudi 
politicno. Jeseni 1943 je bil izvoljen za delegata za zbor 
odposlancev slovenskega naroda. Bil je clan Plenuma OF 
oziroma SNOO. Kot clan SNOS se je udelezil tudi fe
bruarskega zasedanja v Crnomlju. Konec leta 1943 je 
dobil cin kapetana, konec leta 1 944 pa je bil odlikovan z 
redom za hrabrost. 
Blaz je bil tudi pesnik. Pesmi je pisal :Ze pred vojno, nje
gove najboljse pesmi pa so nastale med vojno. Objavljal 
jih je v partizanskih glasilih . Prva zbirka njegovih pesmi je 
izsla 15. novembra 1944, izdala jo je tehnika Groga na 
Martini vrhu v Selski dolini . 15. decembra istega letaje bila 
zbirka izdana se enkrat, tokrat pod naslovom »Pesmi pad
lim borcem«. 

Spomin na me bo pesem boja, 
Prostost srca in venec zal. 
Ob njem poglej v grob in v skale, 
Molcece, sive vrh planin, 
lz teh so puske pot kazale 
Naprej, tam hodi Slave sin! 

Odlomek iz pesmi 0. Vrhunca »Ocka sinu za spomin« 

Spominsko obelezje padlima borcema Stanetu Burgarju 
in Jo:Zetu Struklju stoji v gozdu nad hiso Zg. Pirnice st. 
114. Obelezje je bilo odkrito 4. julija 1957 na pobudo kra
jevne organizacije ZB NOV Pirnice. 



Stanko Burgar-Peter se je rodil 11. novembra 1914 v Zg. 
Pirnicah. lzucil se je za zelezostrugarja in se zaposlil v 
Goricanah v tovarni celuloze. Ze od zacetka narodnoo
svobodilne borbe je sodeloval s partizani. Marca 1 942 so 
ga Nemci zaradi izdaje aretirali in odvedli najprej v be
gunjske zapore, nato pa v delovno taborisce Kraut na Ko
roskem. Od tu so ga poslali v Sentvid , kjer so ga tudi izpu
stili. 
Po vrnitvi domov v Vase se je ponovno vkljuCil v narod
noosvobodilno gibanje. 15. februarja 1944 je prostovoljno 
odsel v partizane. Padel je v nemski hajki 12. junija 1944 v 
Zavrhu pri Sp. Pirnicah. 

Joze Strukelj-Golob je bil rojen 27. marca 1908 v Smart
nem pod Smarno goro. Po koncani osnovni soli se je izucil 
mizarske obrti , vendar ni dobil stalne zaposlitve . 

·Med NOB je delova~ na obmoCju -Pirnie, nato pa v okraju 
Smlednik. Leta 1943 je postal clan KPS. Kot ilegalec je 
deloval v VOS v smledniskem okraju . 
Padel je v nemski hajki 12. junija 1944 blizu Smlednika, 
pokopan pa je na smledniskem pokopaliscu . 

22. julija 1954 je bila na rojstni hisi narodnega heroja 
Franca Bukovca v Verju vzidana spominska plosca v po
castitev njegovega spomina. Plosca je bila vzidana na 
pobudo krajevne organizacije ZS NOV Pirnice . 

Franc Bukovec-Jezovnik je bil rojen 14. marca 191 O v 
kmecki druzini v vasi Verje pri Medvodah. Po koncani 
osnovni soli se je izucil za kovinostrugarja in se sredi tri
desetih let zaposlil v Bonacevi papirnici na Kolicevem pri 
Domfalah. V tovarni je po nalogu Franceta Leskoska or-

ganiziral tovarniski sindikat Jugoslovanska strokovna 
zveza (JZS) in postal tudi njegov predsednik. Lastnik to
varne je skusal z njegovim odpustom zlomiti delavsko or
ganizacijo, vendar so ga delavci z dolgotrajno stavko pri
silili , da je popustil. Bukovec je imel pomembne funkcije 
tudi v JSZ v Ljubljani. 

Nemci so ga po napadu na Sovjetsko zvezo skusali areti
rati, vendar je orofoikom s pomocjo tovarisev usel. Po 
prvih vstajniskih akcijah je 27. julija 1941 odsel v partiza
ne, v Radomeljsko ceto, kjer je postal politicni komisar. 
V boju pri vasi Zice je bil 13. septembra 1941 tezko ranjen 
v desno ramo. Po prihodu cete v italijansko okupacijsko 
cono se je pod ilegalnim imenom zdravil v ljubljanskem 
zdraviliscu Emona. Bil je prvi ranjeni partizan , ki se je 
zdravil v tern sanatoriju. Ko je ozdravel , je aprila 1942' 
odsel na Dolenjskov Ill. grupo odredov, kjer je postal ope
rativni oficir v stabu grupe. 
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1. julija 1942 je postal komandant Dolomitskega odreda. 
Odred je deloval na - za sovrafoika zelo pomembnem -
obmocju med italijansko-nemsko razmejitveno Crto info
leznico Ljubljana-Trst. Septembra 1 942 je Bukovec 
odsel s politicnim komisarjem in spremstvom na posveto
vanje v Glavni stab slovenskih partizanskih cet. 21 . sep
tembra zvecer so se ustavili pri vasi Vnanje gorice, da bi 
se nekoliko odpocili. Bukovec je imel v nahrbtniku bombe 
sifonarice , s katerimi so Nemci minirali zicne ovire ob ra
zmejitveni crti. Ko je jemal iz nahrbtnika kruh , se je ena od 
njih aktivirala ter ga smrtno ranila v trebuh in prsi . 
Za narodnega heroja so ga razglasi li 15. julija 1952. leta. 

Spominsko obelezje padlima aktivistoma Francki Jeras in 
Ludviku Thumi stoji v gozdu na vzhodni strani Zbiljskega 
jezera. Odkrito je bilo 22. julija 1957 na pobudo krajevne 
organizacije ZB NOV Pirnice. 

Francka lstenic-Jeras je bila rojena 23. junija 1916 v 
Mednem. Kot tekstilna delavka je delala pri Hriberniku v 
vizmarski tkalnici in se tam tudi udelezila stavke leta 1936. 
Od leta 1942 je aktivno sodelovala v narodnoosvobodil
nem gibanju . Bila je sekretarka SPZZ za obmocje Medna 
in Stanezic. Septembra 1943 je bila poslana v okraj 
Smlednik, kjer je bila zadolfona za SPZZ. Kasneje je bila 
premescena v okrozni odbor OF skofjeloskega okrozja. 
Konec leta 1944 je prisla na pirniski teren . 

Ludvik Thuma-France je bil rojen 18. avgusta 191 o v 
Vesci pri Vodicah. Po koncani osnovni soli se je izucil za 
krojaea. Leta 1941 se je vkljucil v narodnoosvobodilno gi
banje; zbiral je orozje, hrano, obleko za borce Rasiske 
cete in organiziral obvescevalno sluzbo. Septembra 1941 
se je preselil z druzino v Ljubljana, kjer je bil kot knjifoicar 
zaposlen v Univerzitetni knjifoici . Tu se je ponovno vklju-
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NZ je postal desetar zascitne cete. Novembra 1942 se je 
preselil v Tacen, kjer je nadaljeval z delom v OF. V njego
vem domu so nasli zatocisce ilegalci in borci iz blifoje in 
daljnje okolice. Marca 1943 je bil sprejet v KPS, postal je 
tudi sekretar partijske organizacije v Tacnu ter organiza
tor OF. 17. januarja 1944 je bil imenovan za sekretarja 
okrajnega odbora OF Smlednik, takrat je tudi stopil v ile
galo. Decembra 1944 je odsel za krajsi cas na delo v skof
jelosko okrozje. 
Po vrnitvi iz skofjeloskega okrozja se je zadrzeval skupaj s 
Francke Jeras in se z nekim aktivistom v bunkerju v gozdu 
pri Verjah. Bunker je bil izdan. 7. decembra 1944 so ga 
obkolili domobranci iz Zavrha pri Pirnieah . Ker se aktivisti 
na njihov poziv niso predali, so zaceli v bunker metati 
bombe. Pri tern je bil Thuma tezko ranjen , Jerasova in 
drugi aktivist sta skusala pobegniti v gozd, vendar je bila 
Francka med begom zadeta. Domobranci so Thumo po
tegnili iz bunkerja in gas kamnom toliko casa udarjali po 
glavi , dokler ni izdihnil. Ranjena Francka je padla v roke 
domobrancev. Ti je niso ubili , pac pa so jo odpeljali v ljub
ljansko bolnisnico, kjer je tri dni zatem podlegla ranam. 
Francka je pokopana na ljubljanskih Zalah . Thumo so 
domacini pokopali na kraju zloCina, po vojni pa je :Zena 
njegove posmrtne ostanke prenesla na pokopalisce v 
Smartno pod Smarno goro. 

V parku pred Tekstilno tovarno Medvode, Barletova 4, 
stoji spomenik posvecen stirindvajsetim delavcem te to
varne, ki so padli kot borci ali bili zrtve fasisticnega nasilja. 
Kip je bil odkrit 29. novembra 1951 na pobudo delovnega 
kolektiva tovarne. 



15. julija 1956 je takratni obcinski odbor ZZB NOV Med
vode odkril spominsko ploseo padlima bratoma Barie na 
njuni rojstni hisi v Preski, Barletova 8. 

Avgust Barle-Radovan-Ambroz - je bil rojen 22 . avgu
sta 1901 v Preski pri Medvodah. Zaposlen je bil kot kretn i
car pri Zeleznici v Medvodah. Se pred kapitulacijo stare 
Jugoslavije se je pod vplivom folezniearjev in predvsem 
Tineta Rofanca odlocil za sodelovanje v revolucionarnem 
gibanju. Po razpadu starojugoslovanske vojske je vodil 
zbiranje orozja, politicnim aktivistom , clanom OF in ilegal
cem je nudil zatocisce in zbiralisce za njihove sestanke in 
sodeloval pri pripravah na vstajo. Skupaj z Rofancem je 
organiziral prenasanje ilegalne literature preko foleznice 
iz Ljubljane na Gorenjsko in celo na Stajersko. Bil je orga
nizator OF za medvosko obmocje in tudi sekretar rajon
skega odbora OF za Medvode. 

Jeseni 1941 ali pa v zimi 1941/42 je bil sprejet v KP. V 
zacetku marca 1942 se je moral zaceti skrivati zaradi ne
varnosti aretacije. Po nekaj dneh ilegale pasta z bratom 
Stankom odsla v Poljansko dolino, v Skofjelosko ceto. 
Tudi brat Stanko, s partizanskima imenoma Savo in Dore 
(rojen 24. novembra 1907, po poklicu mizar) se je takoj po 
prihodu Nemcev na Gorenjsko vkliucil v narodnoosvobo
dilno gibanje. Z.e od leta 1941 je bil clan vaskega odbora 
OF v Preski . Obe njuni druzini , Avgustovo in Stankovo, pa 
so marca 1942 Nemci internirali v koncentracijsko tabo
risce . 
Leta 1942 so Avgusta iz partizanov poslali nazaj named
voski teren kot organizatorja in sekretarja RK KPS Med
vode. Vrnil se je tudi brat, ki je postal clan RK KPS Medvo
de. 
Avgust je leta 1943 postal se clan OK KPS Skofja Loka, 
jeseni 1943 pa je bil imenovan za clana pokrajinskega 
komiteja KPS za Gorenjsko. 
v zacetku leta 1944 je bil poslan na 6. tecaj pokrajinske 
partijske sole, ki se je zacel 10. januarja v Cerknem na 
Primorskem. 27. januarja so Nemci s pomocjo izdajalca 
vdrli v Cerkno. Pri preboju iz Cerknega je bil Avgust 
Barie-Ambroz smrtno zadet. 
Brat Stane pa je bil ranjen 5. novembra 1 943 pri napadu 
gestapa na skupino aktivistov, ki so imeli sestanek pri to
varnarju lvanu Miklavcu v Goricanah pri Medvodah. Ra
njenega so ga Nemci zajeli in zaprl i v begunjske zapore, 

nato pa kot talca 31. januarja 1944 ustrelili v Sentvidu pri 
Ljubljani. 

Na pokopaliscu v Preski je skupni grob 31 borcev, talcev 
in zrtev fasizma. Grob je bil urejen 21. julija 1952 po nacr
tih arhitekta Svatopulka Kasala ter na pobudo takratnega 
obcinskega odbora ZZB NOV Medvode. 

r:w•~::- ~:~W•2 -•w·· J.._.__ 

Doprsni kip narodnega heroja Franca Bukovca-Jefov
nika stoji v avli osnovne sole v Pre ski , ki tu di nosi herojevo 
ime. Kip je izdelal kipar Anton Sigulin , odkrit pa je bil 17. 
maja 1 964 na pobudo sole in krajevne organizacije ZB 
NOV Medvode. 
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* Na fasadi Slavkovega doma na Golem brdu je pritrjena 
spominska plosca v spomin aktivistu in planincu Slavku 
Carmanu. Plosca je bila odkrita 11 . julija 1954, pobudo 
zanjo pa je dalo Planinsko drustvo Medvode. 

Slavko Carman se je rodil 3. junija 1920 v Preski pri Med
vodah v delavski druzini . Po koncani osnovni soli in gi
mnaziji je studiral kemijo na ljubljanski Univerzi , vendar je 
studij moral zaradi okupacije leta 1941 prekiniti. 
Kot gimnazijec je bil clan telovadnega drustva Sokol v 
Medvodah. Pod vplivom oceta Dominika, ki je bil clan ie
leznicarske partijske organizacije v Siski, se je tudi sam 
vkljucil v narodnoosvobodilno gibanje. Najvec se je ukvar
jal z delom med mladino. Kot student kemije je delal tudi 
razlicne poizkuse z eksplozivi . Jeseni 1941 je v Medvo
dah organiziral mladinsko organizacijo in jo vodil kot njen 
sekretar. V zimi 1941/42 je bil tudi formalno sprejet v 
SKOJ . Pri svojem delu je imel tesne stike s Stanetom Za
garjem ml. 
11 . marca 1942 so skofjeloski gestapovci aretirali Slavka 
in njegovega oceta. Pri nekem aretiranem aktivistu so 
namrec gestapovci nasli zapisnik z imeni , med katerimi je 
bilo tudi Slavkovo. Do 19. marca so Slavka mucili v Skofji 
Loki, nato pa so ga prepeljali v begunjske zapore, kjer so 
ga 31. marca 1942 ustrelili kot talca. Oceta Dominika pa 
so odpeljali v koncentracijsko taborisce Dachau, kjer je 
umrl 17. avgusta 1942. 

Na rusevinah nekdanje Malenskove fage v Zlebeh je vzi
dana plosca iz temnega naravnega kamna, v spomin na 
bunker, v katerem je bil v letih 1943-44 obeasno sedez ra
jonskega (kasneje okrajnega) odbora OF in rajonskega 
(kasneje okrajnega) komiteja KPS Medvode. 

Okolica je bila urejena po nacrtih arhitekta Vlada Bizjaka 
na pobudo krajevne organizacije ZB NOV Medvode 14. 
septembra 1980. 

Na pobudo sekretarja OF in KPS rajona Medvode Avgu
sta Barleta-Radovana je Lado Bizant-Luka zacel graditi 

95 na domaci fagi bunker. Pomagal mu je brat France, ki se 

je vrnil iz nemskega ujetnistva kot vojni ujetnik starojugo
slovanske vojske. 
Zaga je bila takrat se v obratovanju in je rezala les okoli
skim kmetom. To je bila lesena zgradba tik ob vodi . Na 
prostoru med podom in zemljo sta Lado in France zgradila 
bunker za stiri osebe. lzkopano zemljo sta skrila pod fa
ganje , ob vecji kalni vodi pasta jo metal av potok. Vrata so 
bila posnetek podporne klade, ki je nosila ogrodja fage. 
Teeaji so bili zakriti z lubjem, manjkale pa niso niti zagoz
de~ ki naj bi utrjevale precni tram. V bunkerju je bila po
m1cna deska, ki je skrivala prostor za arhiv. Bunker pa je 
1mel pomanjkljivosti: veliko vlainost , samo umetno svet
lobo in zelo slabo prezracevanje. Po daljsem bivanju vec 
oseb ob zaprtih vratih tudi petrolejka ni hotela vec goreti . 
Zato so to skrivalisce zlasti v letu 1944 uporabljali le obca
sno. Glavno oporisce pa je bil takoimenovani »center" v 
gozdu pod Osolnikom v Kravjaku nad dolino Locnice. 
Bunker na fagi pa je imel to prednost, da je bil dostopen 
tudi pozimi . 

Nemcem ga skoraj dve leti ni uspelo odkriti. Na pomoc 
so morali priti domaci izdajalci. Po hajki 11 . novembra 
1944 je v Goricanah nastala postojanka domobrancev. 
Delo aktivistov je postalo vse tezje. Vecji del aktivistov je 
bil razporejen v borbene skupine, ostalo jih je le nekaj za 
najnujnejsa dela in kurirji postaje TV G-25. 
29. decembra 1944 sta se v bunker zatekla Miha Erja
vec-Vid , clan okrofoega partijskega komiteja Skofja Loka 
in Andrej Hafner-lztok, predsednik okrajnega odbora OF 
in sekretar okrajnega komiteja KPS za Medvode. 
Zjutraj 31 . decembra so fago obkolili domobranci iz po
stoia~k Gorieane, Voklo in Vodice. Erjavec je nic hudega 
slutec zlezel 1z bunkerja, da bi si natocil vode. Ko je hotel 
zlesti cez dober meter visok zid pod fago, so ga zajeli do
mobranci , ki so na znak njihove zasede pritekli izza vo
gala fage. Hafner je zaslisal vpitje ter je z brzostrelko v 
roki skocil iz bunkerja. Ko je videl , da so spodaj domo
branci , je razmetal deske poda v fagi mislec, da se bo 
resil preko ceste v gozd. Toda tudi na cesti ter za kupom 
lesa pred fago sta bili zasedi. Mlad domobranec, se sko
raj otrok, ga je iz neposredne blizine ustrelil v glavo. Haf
ner je bil na mestu mrtev. Erjavca pa so po mucenju v ge
stapovskih zaporih internirali v Mauthausen, od koder se 
je vrnil po koncani vojni. 



Spomenik kurirjem postaje TV G-25 v Studencicah je bil 
odkrit 5. oktobra 1980. Nacrt spomenika je izdelal arhitekt 
Janez Omersa, pobudo zanj pa so dali kurirji in krajevna 
organizacija ZB NOV Medvode. 

Zacetki kurirskih zvez na obmocju Medvod segajo v leto 
1941 , ko so kurirji prek medvoske doline obcasno vzdr:Ze
vali zvezo med Ljubljana in Gorenjsko. Kurirski kanal je 
organizirala partija. Kurirji so imeli javko na Medenskem 
hribu pri Mednem, kjer so posto shranjevali v zakopani 
plocevinasti skatli. Leta 1941 je bila kurirska javka tudi pri 
krojacu Francu Sesku v Preski, kurirsko zvezo med Ljub
ljana in Gorenjsko pa je po :Zeleznici vzdrzeval sprevodnik 
Zlatnar. Avgusta 1944. leta je bil ustanovljen stab IV. re
lejnega sektorja, ki je bil odgovoren za vojasko in organi
zacijsko delo kurirske mreze na Gorenjskem. Sedez je 
imel v Drazgosah v blizini kurirske postaje TV G-20. Kurir
ske zveze so bile razdeljene na 4 relejne linije. Prva re
lejna linija je potekala s Primorske na Gorenjsko, to je , od 
kurirske postaje TV P-35 do TV G-25. To je bila ena prvih 
postavljenih kurirskih zvez na Gorenjskem in istocasno 
tudi ena najtezjih , saj je potekala prek Save, :Zeleznice, 
glavne ceste Ljubljana-Bled ter prek nemsko-italijanske 
razmejitvene crte . Ceprav jo je okupator veckrat razbil, je 
kurirjem vseeno uspelo redno vzdr:Zevati zvezo. 

Kurirji relejne kurirske postaje TV G-25, bilo jih je od devet 
do stirinajst, so imeli svoj bunker v gozdu za Brdom za 
vasjo Studencice pri Medvodah. Bunker je bil pod zemljo 
in je bil dobro skrit v hudi strmini, vanj se je lahko prislo le 
po vseh stirih. Poleg kurirja so se v njem zadrzevali tudi 
medvoski vosovci in njihov kurir. Komandir kurirske po
staje je bil Franc Dobnikar-Branko iz Senicice. 
Kurirji te postaje so vzdr:Zevali redne zveze s politicnimi 
aktivisti na medvoskem, skofjeloskem in sentviskem ob
mocju ter redne relejne zveze s kurirji na obmocju Ozbolta 
nad Zmincem , z relejno postajo TV G-24 v Vogljanski 
gmajni in kasneje se s postajo TV G-26 na obmocju 
Mohorja. 
Od teh poti je bila najtezja pot k postaji TV G-24. saj so mo
rali preckati mrzlo in zastra:Zeno Savo. Pri tern so upo
rabljali colna, ki so ju izdelali iz dveh bencinskih rezer
voarjev nekega ameriskega letala. Ko so domobranci 
nasli in unicili colna, so kurirji prenasali posto prek mostu v 
Smledniku. Ko so domobranci onemogocili tudi ta prehod, 
so morali kurirji Savo bresti. Zaradi izredno tezkih razmer 
je bila ta zveza jeseni 1944 ukinjena. 
Na poti proti Mohorju je bila huda ovira reka Sora. Ko so 
okupatorji porusili vse brvi ceznjo, so jo kurirji morali bre
sti. Tudi ta zveza je bila proti koncu leta 1944 ukinjena. 

Kurirji postaje TV G-25 so na medvoskem obmocju izvedli 
tudi vrsto akcij: dvakrat so zrusili :Zeleznisko progo pri 
Medvodah, izvedli so vec sabotaz na telefonskih linijah , 
nemskim granicarjem s Katarine so postavili zasedo in v 
spopadu z njimi enega granicarja ubili, enega ujeli, zaple
nili pa so tudi veliko hrane ter nekaj orozja. 

Spomenik trem padlim borcem sredi hriba Osolnik je bil 
postavljen 14. julija 1954 na pobudo takratnega obcin
skega odbora ZZB NOV Medvode. 
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V zacetku junija 1942 je Skofjeloska ceta po uspesni akciii 
na foleznico in pri nemskem kolonistu pri Miklavfovih v 
Zabnici taborila pod Osolnikom v blizini Moceradnika. 4. 
junija se je ceti pridruzilo 105 novincev iz Ljubljane in 
njene okolice, ki so bili na poti proti Koroski. 
5. junija, nekako ob pol peti uri zjutraj , sta se nedalec od 
taborisca srecali partizanska in nemska patrulja. Srecanje 
je minilo brez vecjega streljanja. Vendar je bilo Nemcem 
jasno, da se v blizini zadrzuje neka partizanska enota. 
Dobro uro zatem se je cetnemu taboriscu priblifal nemski 
policijski bataljon z okrog 300 vojaki. Partizanov je bilo 
skupaj z novinci okrog 135, od teh jih je bilo vsaj 20 neobo
rofonih . 
Borci so po riacrtu vodstva zasedli vse dohode k taboris
cu: prvi vod je odsel na krizisce nad vasjo Sora, drugi na 
pot iz Skofje Loke proti Osolniku , k cerkvi na vrhu hriba pa 
je odsla skupina z mitraljezom. Nemci so prodirali iz treh 
smeri : iz Sore, iz Lipniske grape in iz Hrastnice. Borba se 
je vnela sele okrog druge ure popoldan, pojenjala pa je v 
trdi temi , ko so se partizani umaknili proti Moceradniku in 
nato cez Hrastnico na Petrov hrib. 
V boju je padlo sedem partizanov-novincev, od teh so tri 
domacini pokopali naslednji dan ob cesti proti Sori. To so 
bili Albin Oven (roj . 12. februarja 1920 v Trnovem pri Ljub
ljani , po poklicu pek) , Franc Cebulj-Tatar (roj . 30 . januarja 
1916 v Mali vasi pri Jezici, po poklicu tapetnik) in Peter 
Zattone , trgovec iz Stare Gorice. Nemci pa so imeli mrtvih 
vec kot trideset vojakov. 

Na zahodni strani Osolnika, dobrih dvesto metrov pod 
cerkvijo , stoji spominsko obelezje padlemu borcu NOV 
lvanu Cvajnarju. Obelezje je 21. julija 1969 postavila se
stra padlega; lvanka Marovt. 

7 - Spomin je moc 

Ivan Cvajnar-Razin je bil rojen 25. novembra 1922 v Pre
ski pri Medvodah v revni delavski druzini. Po osnovni soli 
je nadaljevat solanje na mescanski soli v Sentvidu pri 
Ljubljani. Nato se je vpisal na srednjo tehnicno solo v 
Ljubljani, kajti njegova velika zelja je bila postati gradbeni 
tehnik. Na soli se je povezoval z naprednimi mladinci , bil 
je povezan tudi z organizatorji delavskega gibanja, npr. 
Rudijem Medetom iz Strahinja pri Kranju. Po okupaciji je 
zacel sodelovati z narodnoosvobodilnim gibanjem, ven
dar so ga Nemci kmalu odpeljali na prisilno delo, najprej v 
Nemcijo, nato pa v Avstrijo. Ko pa so ga hoteli vkljuciti v 
nemsko vojsko, je zbefal , se vrnil v Slovenijo ter decem
bra 1942 vstopil v ilegalo. Februarja 1943 se je prikljucil 
aktivistom in partizanom medvoskega obmocja. 
23 . marca 1943 je pri izvrsevanju svojih nalog na Osolni
ku, na njivi nad Anzicem naletel na Nemce, ki so ga v kraj
sem spopadu ubili . Razmesarjeno truplo so pot em odvle
kli na krizpotje Osolnik-Skofja Loka-Sora, od tu so ga od
peljali v Skofjo Loko, kjer so ga pokopali. 

Pod vrhom Osolnika stoji spominska plosca posvecena 
borcu lvanu Cvajnarju , ki je padel 23. marca 1943 in 
Francu Jamarju ter Jofotu Tancarju, borcema Preser
nove brigade, ki sta padla 3. marca 1945. Spominska 
plosea je bila odkrita 14. julija 1954 na pobudo ZB NOV 
Medvode. 

Spominska plosca 8 padlim gasilcem je vzidana na stavbi 
Gasilskega doma v Sori. Odkrita je bila 10. julija 1955. 
Pobudo zanjo pa je dalo Prostovoljno gasilsko drustvo 
Sora. 



Spominska plosca, posvecena zrtvam fasizma iz Sore, 
delo arhitekta Vlasta Kopaca, je vzidana na stavbo Doma 
druzbenih organizacij v Sori. Vzidana je bila na pobudo 
obcinskega odbora ZZB NOV Ljubljana-Siska in krajevne 
organizacije ZB NOV Medvode. 

' 

Na procelju Osnovne sole Avgusta Barleta-Ambroza v 
Sori je vzidan Barletov doprsni kip , ki je bil odkrit I eta 1972. 
Kip je izdelal kipar Anton Sigulin na pobudo osnovne sole. 

Spominska plosca padli instruktorici pokrajinskega komi
teja SKOJ za Gorenjsko Anici Cviklovi-Zmagoslavi stoji v 
gozdu na jufoi strani vasi ob cesti Sora-Topol. Plosca je 
bila odkrita na pobudo krajevne organizacije ZB NOV 
Medvode 14. julija 1954 . 
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11 . septembra 1944 so se na Osolniku srecali borci Skof
jeloske cete in aktivisti OF. Med njimi sta bila tudi Anica 
Cviklova-Zmagoslava, instruktorica pokrajinskega komi
teja SKOJ za Gorenjsko, doma iz Strazisca pri Kranju, in 
Ludvik Tramte-Per, clan okrofoega komiteja KP in okroz
nega odbora OF okrozja Skofja Loka. Cviklova je bi la na
menjena v kamnisko okrozje, Tramte pa se je napotil v 
smledniski rajon. 
Komandir cete Civko se je ponudil , da ju s skupino borcev 
pospremi cez cesto v dolini Loenice, nato pa naj bi zvecer 
sama nadaljevala pot preko ielezniske proge, reke Sore, 
ceste Ljubljana-Kranj in preko Save. Ko so prisli do Loc
niske ceste, so srecali nekaj deklet, ki so se vracale preko 
vasi Sora domov v Sencur in Cerklje. Bile so na obisku pri 
sorodnikih v domobranski postojanki v Polhovem Gradcu. 
Partizani so jih ustavili , jih preiskali ter jim pobrali pisma in 
cigarete , nato pa jih spustili naprej proti vasi Sora. Sku
pina partizanov in aktivistov se je nato se krajsi cas zadr
fala ob cesti. To je bilo zanje usodno. Domobranska de
kleta so opozorila gestapovce in domobrance, ki so se 
zadrievali v vasi Sora. Gestapovci so se priblifali skupini 
ob cesti ter jih napadli. Pri tern je bil komandant Civko ra
njen v zapestje leve roke , Ludvik Tramte pa v bok. Parti
zani so se skusali umakniti proti hribu Hom. Gestapovci so 
beiece zaceli zasledovati , vendar so morali odnehati, ker 
je na pomoc prihitela Skofjeloska ceta. 
V borbi je bila tezko ranjena tudi skojevska instruktorica 
Cviklova. Z rafalom je bila prestreljena skozi trebuh, nato 
pa so jo gestapovci se ustrelili v glavo. 
Domacini so mrtvo aktivistko pokopali na gozdni jasi ob 
locniski cesti , kjer pociva se danes. 

Na procelju hise v Goricane st. 19 je bila 22. julija 1960 
odkrita spominska plosea v spomin trem padlim in trem 
ujetim aktivistom, ustreljenim kot talci v Sentvidu . Plosco 
je odkril takratni obCinski odbor ZZB NOV Medvode. 

Ivan Miklavc je bil solastnik tekstilne tovarne v Medvo
dah. Jeseni ali pozimi 1941 je zacel na ieljo gestapa 
podpirati OF. Povezan je bil z gostilnicarko Olgo Bohinc 
iz Medvod, prijateljico sefa gestapa na Bledu, Helmuta 
Rosumeka. Tudi Bohinceva je navidezno sodelovala s 
partizani . 
Miklavc je na Rosumekovo ieljo predlagal Avgustu Bar
letu-Ambro.ZU, sekretarju okrofoega komiteja KPS 
Skofja Loka, sestanek, na katerem naj bi se pogovarjali o 
intervenciji za svojce nekaterih medvoskih aktivistov, ki 
so bili zaprti v Begunjah in v nemskih koncentracijskih ta
boriscih . Vendar je bil sestanek le pretveza, kajti Rosu
mek je hotel z enim udarcem likvidirati vodstvo skofjelo
skega okro.Zja. Sestanka, ki naj bi bil 5. novembra 1943 
ob 18. uri v Miklavcevem stanovanju, naj bi se poleg Av
gusta Barleta-Ambrofa, Franca Kalana-Evstahija in 
Ivana Miklavca udelezil tudi sam Rosumek z Olgo Bohin
cevo. 
Vendar Barie in Kalan nista prisla na sestanek, pac pa je 
namesto njiju prise! Pavle lnglic-Bar, komandat var
nostne slu.Zbe okrozja Skofja Loka, ki se je hotel prepri
cati o resnicni pripravljenosti Rosumeka za sodelovanje s 
partizani in narodnoosvobodilnim gibanjem. Spremljal ga 
je medvoski varnostnik Stane Sustar-Mersajlo. V Miklav
cevem stanovanju so bili takrat tudi Miklavceva gospodi
nja Anica Bohinc, porocena Trampuz, njen moz Ivan 
Trampuz, aktivist OF, in njuna stiriletna hci Cvetka. Prisla 
sta tudi Stane Barie-Savo in Feliks Zontar-Hotimir z na
menom, da bi prosila za zaprto .zeno oziroma dekle. 
Rosumeka ni bilo na sestanek, pac pa so hiso obkolili ge
stapovci iz Sentvida nad Ljubljana pod vodstvom Wal
terja Schrame. Gestapovci so najprej pozvali k predaji , 
nato pa so zaceli streljati z avtomatskim orozjem. Zaradi 
presenecenja ni bilo posebnega odpora. V borbi je naj
prej padel Ivan Trampus, za njim pa se Feliks Zontar in 
Stane Sustar. Skozi okno se je prebil edino Pavle lnglic
Bar, z bombami je unicil zasedo in brez ran usel. Ranje
nega Staneta Barleta-Sava pa so ujeli. Uro pred tern pa 
so Nemci v Sentvidu aretirali Albina Kolba, ki je prav tako 
kot Miklavc igral dvojno vlogo. 
Naslednji dan so aretirali se Miklavca in njegovo gospo
dinjo Bohincevo, ki so jo poslali v taborisce v Auschwitz. 
Ivana Miklavca in Albina Kolba, ki razkrinkana nista bila 
vec uporabna za gestapovske spletke, in Staneta Barleta 
pa so ustrelili med petindvajsetimi talci 31 . januarja 1944 
v sentvidu kot mascevanje za justifikacijo sentviskega 
.ZUpana inz. Maurerja. 
Na spominski plosci je vklesano tudi ime medvoskega 
aktivista Antona Visnarja, ki ni bil udeleien pri dogodkih v 
Miklavcevem stanovanju , bil pa je ustreljen med talci v 
Sentvidu. 

Spominska plosca v pocastitev slovenske pokrajinske 
partijske konference na gradu Gorieane je bila odkrita 25. 
maja 1952 na pobudo obcinskega odbora ZZB NOV 
Ljubljana-Siska. V gradu je urejena tudi spominska mu
zejska zbirka o tej konferenci . 



Pobudo za sklic slovenske pokrajinske partijske konfe
rence je dal CK KPJ , ki je na svoji seji 12. julija 1934 skle
nil , da naj vsa pokrajinska partijska vodistva v drfavi pri
pravijo pokrajinske konference. Konec julija 1934 je vod
stvo partije v Sloveniji zacelo s pripravami na pokrajinsko 
konferenco. Okro:Znim komitejem KPJ je razposlalo 
pisma z navodili , kako organizirati okro:Zne partijske kon
ference, avgusta pa so razposlali tudi teze za posamezne 
referate na teh konferencah. 

Slovenska pokrajinska partijska konferenca je bila 16. 
septembra 1934 v gradu Goricane pri Medvodah. Na njej 
je bilo navzocih enajst delegatov, ki so zastopali Mursko 
Sobota, Celje , Zagorje, Belo krajino, Novo mesto, Jese
nice in Ljubljana. PK KPJ za Slovenijo so zastopali Boris 
Kidric , Edvard Kardelj in Ivan Macek, CK KPJ pa Josip 
Broz-Tito, ki je imel tudi uvodni govor. 

Na konferenci so bili prebrani stirje referati . Boris Kidric je 
v prvem referatu govoril o organizacijskem polofaju , 
delu , napakah in nalogah pokrajinske organizacije KP v 
Sloveniji , v svojem drugem referatu pa o delu pokrajinske 
organizacije KP v Sloveniji po sindikalni liniji. Jofo Brilej 
je osvetlil pomen agitacije in propagande, Edvard Kardelj 
pa je spregovoril o nalogah pokrajinske organizacije KPJ 
za Slovenijo glede kmeckega in nacionalnega vprasanja. 

Kidric je v prvem referatu podal oceno delovanja partije v 
Sloveniji , obsirno porocilo o obnovi partijskih organizacij, 
ki so bile razbite v prvem obdobju januarske diktatutre ter 
o stanju tedanje organiziranosti KPJ v Sloveniji, predv
sem s poudarkom na mnozicnosti, poudaril pa je tudi 
vlogo partije kot voditeljice in organizatorice samostojnih 
akcij delavnega ljudstva. 

V drugem referatu o delovanju partije po sindikalni liniji pa 
je Kidric opisal delovanje partije v strokovnem gibanju ter 
o obsegu boja delavskega razreda v Sloveniji v letu 1934 
in vlogo komunistov v njih. 

Tretji je bil na vrsti referat J6Z8ta Brileja o agitaciji in pro
pagandi, vendar le-ta ni ohranjen. Po tern referatu so 
sprejeli sklep o izdajanju legalnega partijskega lista. 5. 
oktobra 1934, tri tedne po goricanski konferenci, je izsla 
prva stevilka Ljudske pravice s podnaslovom Glasilo de
lavcev in kmetov , ki jo je urejal Misko Kranjec. 

Kardelj je vsvojem'referatupoudaril dolinost-proletarske 
revolucije, da si pridobi kmeta in kriticno ocenil dotedanje 
sodelovanje komunistov s kmeckimi mnozicami. lzcrpno 
je govoril tudi o kmetovem druzbenem polofaju v Slove
niji , tako politicnem kot ekonomskem. Kmecko in nacio
nalno vprasanje je obravnaval povezano s trditvijo , da je 
pogoj za resitev nacionalnega vprasanja tudi resitev 
kmeckega vprasanja. Zavrnil je mnenje, da kmetje niso 
dovzetni za revolucionarne ideje in da odklanjajo revolu
cionarni boj. Ob nacionalni problematiki je govoril o izvo
rih in vzrokih nacionalnega zatiranja, o odnosu slovenske 
burfoazije do nacionalnega vprasanja, o vlogi kapitala in 
drfave pri nastajanju nacionalnega vprasanja. 
Pomen goricanske konference za delovanje KP in za 
njen odnos do prej nastetih vprasanj je se toliko vecji , ce 
vemo, da je potekala v casu , ko se je navidezno ravno
vesje sil v svetu majalo pred nastopajocim fasizmom in v 
casu , ko so se z vedno vecjo mocjo kazale posledice 
komaj koncane gospodarske krize. 
Rezultat razprav in sklepov konference je bila nova smer 
v partijski politiki , ki se je odrafala v boju proti sektastvu in 
zaprtosti vase ter v akcijah za delovanje partije med 
mnozicami pri vodenju protifasisticnega in ljudskofront
nega gibanja. 
Z goricansko partijsko konferenco se je koncal proces 
obnavljanja partije v Sloveniji. Partijsko delo je bilo 
usmerjeno med mladino in socialno zatirane, poudarjena 
je bila potreba po stalnem boju delavcev in kmetov ter 
ustvarjanje delavske enotnosti kot jedra za zbiranje de
mokraticnih sil. 
Na konferenci so izvolili tudi novo pokrajinsko vodstvod 
KPJ za Slovenijo, ki so ga sestavljali Ivan Macek, Joze 
Brilej, Otokar Franko, Franc Hocevar in Tone Sustarsic. 

Na procelju gradu Goricane je bila 24. oktobra 1976 vzi
dana spominska plosca v spomin na nemsko zbirno ta
borisce. Plosca je bila izdelana po nacrtih arhitekta Vla
sta Kopaca, pobudo zanjo pa je dala Krajevna organiza
cija ZB NOV Medvode. 
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v nekdanjem skofijskem dvorcu je bilo med majem 1942 
in aprilom 1945 zbirno taborisce in zapor za svojce parti
zanov in talcev z Gorenjske in Zasavja, ki so bili doloceni 
za izgon v Nemcijo. lzgoni so bili represalije na akcije par
tizanskih enot na Gorenjski in v Zasavju ter posledice 
izdaj. Zacasno so zapirali tudi pripadnike OF iz Medvod in 
okolice. 
Prvi transport je iz Gorican odpeljal 16. maja 1942, na
slednji pa julija istega leta. Vmesni transporti so bili odpo
slani se iz Sentvida, kjer je bilo zbirno taborisce pred nje
govo preselitvijo v goricanski dvorec. Nata so se iz Gori
can vrstili transporti neprekinjeno od 12. oktobra 1942 pa 
do avgusta 1944, ko je bil odposlan zadnji . 28. julija 1944 
so iz goricanskega zbirnega taborisca odpeljali v tabo
risce v Burghausnu na Zgornjem Bavarskem tudi 52 dru
zin iz Medvod in okolice. S 23 transporti , kolikor jih je bilo 
odposlanih iz Gorican , je bilo preseljenih 3069 sorodni
kov partizanov in ubitih talcev Z Gorenjske. 
Aretiranci so bili razporejeni skoraj po vseh sobah dvor
ca. Najprej so imeli svojo - zapornisko kuhinjo, ki pa jo je 
taboriscna komanda kasneje ukinila. Aretiranci so bili 
potem odvisni od paketov s hrano, ki so jo jim preko zvez 
posiljali prijatelji ali domaci . Taboriscniki so bili zaprti v 
gradu od 14 dni do treh tednov, pri tern jih niso locevali po 
spolu oziroma locili otrok od starsev. Ciani komande in 
komandant taborisca so bili Nemci. strazili pa so kocevski 
Nemci in koroski Slovenci . Cim je bil dolocen datum 
odhoda transporta, je taboriscna komanda najprej popi
sala aretirance, nato pa so jih z avtobusi in kamioni odpe
ljali na zeleznisko postajo v Medvodah. Od tu pa so jih s 
potniskimi vlaki prepeljali v Nemcijo, najvec na Frankov-
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101 Del transportnega seznama. 

ska in Zgornjo Bavarsko. Razmescali so jih v prisilna de
lovna taborisca (VOMI) v Altattingu , Assenhausnu , 
Rottmannshbhu , Wernfelsu , Feilenbachu, Burghausnu, 
Windsheimu , Niedernflesu, Burg Rothenfelsu in drugod. 
Od 22. avgusta 1944, ko je iz Gorican odpeljal zadnji 
transport, pa do 23. aprila 1945, ko je bil zadnji vpis v za
porno knjgo , so bili v dvorcu zapori. Vanj so zapirali pri
padnike narodnoosvobodilnega gibanja, ki so bili prej za
prti v Begunjah. Kmalu po 24 . aprilu 1945 je bilo zbirno 
taborisce zapusceno, strafarji so se umaknili v prvih 
dneh maja 1945, se pred prihodom partizanov v Medvo
de. 

V parku pred Osnovno solo Ota Vrhunca-Blafa Ostrovr
harja v Medvodah, Ostrovrharjeva 4, je postavljen Vrhun
cev doprsni kip, delo kiparja Antona Sigulina. Kip je bil od
krit 27. aprila 1982 na pobudo delovnega kolektiva in kra
jevne organizacije ZB NOV Medvode. 



Marmorna spominska plosca z imeni sedmih padlih god
benikov, vzidana na procelju Godbenega doma v Medvo
dah, Cesta na Svetje 16, je bila odkrita 10. julija 1955 na 
pobudo godbenega odseka DPD »Svoboda« Medvode. 

Spomenik 25 talcem, ustreljenim 31. decembra 1943 v 
gramozni jami v Medvodah. je bil odkrit 31. decembra 
1951 na pobudo krajevne organizacije ZB NOV Medvode. 
Spomenik je izdelal kipar Stojan Batie. 

V oktobru 1943 je bila VOS medvoskega obmocja obves
cena o prevozu eksploziva in drugega vojsakega mate
riala po folezniski progi iz Kamnika proti Trzicu in Ljubelju. 
lstocasno so vosovci dobili tudi nalogo, naj prevoz one
mogocijo. 
V noci s 23. na 24. oktober so Pavle lnglic-Bar, koman
dant VS za okrozje Skofja Loka in clani skupine VS rajona 
Medvode JoZe Bizant-Stane, Valentin Susnik-Jernac ter 
Stane Sustar-Mesajlo podminirali zeleznisko progo pri 
Medvodah. Pod tire so polozili eksploziv in pripravili elek
tricno miniranje, nato pa so se umaknili v zasedo dobrih 
sto metrov stran od miniranega mesta. 
Prati jutru je iz sentviske smeri kot izvidnica prvi pripeljal 
osebni vlak. Ker je srecno prispel v Medvode, so Nemci za 
njim odpravili se tovorni vlak z vagoni eksploziva in do
prego. Na tovorni vlak je bilo pred lokomotivo pripetih 
nekaj vagonov nalozenih z gramozom, njim je sledila lo
komotiva s 17 vagoni, od katerih $ta bila dva nalofona z 
eksplozivom, kompozicijo pa je zakljucila se ena lokomo
tiva. 
Vosovci so osebni vlak spustili mi mo, kajti vedeli so, da bo 
temu sled ii tovorni. Cez pribli:lno pol ure so zaslisali prica
kovani vlak. Se predno je lokomotiva zapeljala na minirani 
del proge, so vosovci sprozili elektricni stik. Sledili sta dve 
eksploziji: najprej je eksplodirala mina, ffimu pa je sledila 
mnogo mocnejsa eksplozija streliva z vlaka. Obe eksplo
ziji sta popolnoma unicili prvo lokomotivo, njena kolesa je 
odneslo celo preko Save na Pirnisko polje, uniceni so bili 
tudi proga in vagoni, saj je razneslo njihove dele v krogu 
treh kilometrov. 
Gestapo je vedel, da je akcija, ki je imela velik moralni in 
politicni vpliv, delo medvoskih vosovcev ter je skusal zato 
5. novembra 1943 pri Miklavcu v Medvodah likvidirati 
vodstvo NOG i11 organizatorje OF rajona Medvode in 
skofjeloskeqa okrozja, vendar mu je akcija spodletela. Da 
bi se ;• ,, · ~va l za uspelo akcijo medvoskih vosovcev in 
za sv( rw ~ Jspehe ter da ~i med uporne Medvoscane za
seJal s,r,in Je okupator 31. decembra 1943 pripeljal iz Be
gunj 25 talcev ter jih postrelil v gramozni jami v Medvodah. 

Na procelju stavbe TVD Partizan v Medvodah, Cesta ob 
Sori 15, je pritrjena spominska plosca v spomin telovad
cem, ki so pad Ii kot borci v NOB ali bili zrtve fasisticnih zlo
cinov. Plosca je bila odkrita 22 . julija 1956. leta na pobudo 
TVD Partizan Medvode. 
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Ne. procelju glavne stavbe Color v Medvodah, Cesta ko
mandanta Staneta, je vzidana spominska plosca sestim 

· delavcem tovarne, ki so padli v NOB. Plosca je bi la odkrita 
1 O. avgusta 1950. leta na pobudo delovnega kolektiva te 
tovarne. 

Ustanovitelju tovarne Donit Edu Bregarju-Donu je delovni 
kolektiv na dvoriscu tovarne Donit v Medvodah, Cesta 
komandanta Staneta st. 38, postavil doprsni kip. Kip je bil 
odkrit 20. setpembra 1980, izdelal pa ga je kipar Bostjan 
Putrih. 

Edo Bregar-Don se je rodil 25 . junija 1918 v Dobovcu pri 
Trbovljah. Po koncani srednji soli se je zaposlil kot strojni 
tehnik v papirnici Piatnik v Radeeah. Nato je bil od leta 
1938 do 1942 v sluzbi v tovarni celuloze v Goricanah pri 
Medvodah. Poleti 1941 se jeprikljuCil OF v Medvodah, av
gusta 1942 pa je odsel v partizane, v Losko ceto. Septem
bra 1942 je bil premescen v Poljansko ceto, konec leta 
1942 pa v Poljanski bataljon. Tu je bil pobudnik za ustano
vitev tehnike Poljanskega bataljona, ki se je kasneje ra
zvila v tehniko PK KPS za Gorenjsko. Zaradi njegove ak
tivnosti pri razvoju tehnik v Poljanski dolini ga je vodstvo 
NOB za Gorenjsko sprejelo v KPS in imenovalo za vodjo 
tehnike pri PK KPS za Gorenjsko. To delo je opravljal do 
aprila 1944. V tern casu je organiziral graficno tiskarno 
»Julija" (v posvetilo dekletu in sodelavki Nasti Sesek-Juli-

03 ji), junija 1944 Je ustanovil tiskarno »Trilof« (ime pomeni tri 

leta OF), avgusta 1944 pa se tiskarno »Donas" (ime po 
partizanskem imenu Eda Bregarja in Naste Sesek). Za ti
skarni ~>Trilof« in »Donas" je Bregar sam skonstruiral ti
skarske stroje in jih tudi sam postavil. 
Po osvoboditvi je bil Bregar pomemben druzbenopoliticni 
delavec, gospodarstvenik in inovator. Od leta 1945 do 
194 7 je bil zaposlen pri Ministrstvu za industrijo LRS. Leta 
1946 je zacel s prvimi poizkusi v tovarni celuloze v Gori
canah. Tu so prvic po njegovih naertih izdelali tesnilne 
plosce za izdelavo tesnil za parne kotle in parne napelja
ve. Stern je dal osnovo za ustanovitev tovarne Donit (22. 
avgusta 1946, imenovana po partizanskem imenu Eda 
Bregarja), ki je bila prva tovarna tesnil v Jugoslaviji. Od 
I eta 194 7 do 1953 je bil tudi direktor te tovarne. Leta 1947 
je iznasel postopek za proizvodnjo brezkoncnih polsti, ki 
jih potrebuje papirna industrija. Leta 1948 je zacel Donit 
po Bregarjevi zaslugi izdelovati tesnila za avtomobilske 
motorje, leta 1950 pa so priceli s proizvodnjo plasticnih 
mas za elektroindustrijo. Leta 1954 je bila ustanovljena na 
osnovi Bregarjevih proizkusov pridobivanja plasticnih 
mas in sinteticnih smol tovarna Bakelit (leta 1959 preime
novana v Fenolit), od leta 1954 do 1956 je bil Bregar tudi 
direktor te tovarne. 
Zivljenjska pot Eda Bregarja-Dona se je zakljucila 25. ju
nija 1972. leta. 



Na Domu druzbenopoliticnih organizacij v Senici je bila 4. 
julija 1982 na pobudo krajevne organizacije ZB NOV Se
nica vzidana spominska plosca dvanajstim domacinom, 
ki so izgubili svoja zivljenja med leti 1941 in 1945. 

Pred Domom druzbenopoliticnih organizacij v Senici stoji 
spomenik iz hrastovega lesa, ki ga je izdelal kipar Peter 
Jovanovic. Spomenik je razdeljen v tri dele: spodnji del 
kaZe uporne slovenske kmete v casu kmeckih puntov, 
drugi del je posvecen narodnoosvobodilni borbi, vrhnji del 
pa zavzema upodobitev svobode. Spomenik je bil postav
ljen na pobudo SZDL Ladja-Senica leta 1973, ob stiristo
letnici kmeckih uporov. 

V avli upravne stavbe tovarneceluloze »Aero« na Ladji pri 
Medvodah je vzidana spominska plosca osemnajstim de
lavcem, ki so padli kot borci NOV, bili ustreljeni kot talci ali 
umrli v koncentracijskih taboriscih. 
Plosca je bila odkrita 1. maja 1954 na pobudo delovnega 
kolektiva. 104 



Spominska plosca, posvecena narodnemu heroju Albinu 
Grajzarju, je bila 25. avgusta 1984 vzidana na Dom kraja
nov v Smledniku. Pobudo zanjo je dala krajevna organi
zacija ZB NOV Smlednik. 

Albin Grajzar" je bil rojen 25. februarja 1922 v Smledniku , 
vendar se je kasneje druzina preselila v Polje pri Ljubljani . 
Po koncani osnovni in vajeniski soli , ki jo je obiskoval v Tr
zicu na Gorenjskem, se je izucil mizarskega poklica. Ze 
kot vajenec se je vkljucil v delavsko gibanje. Bil je clan de
lavskega kulturnega drustva Vzajemnost. Leta 1938 je 
bil sprejet v SKOJ, dve leti kasnejepa se je kot mizar za
poslil v papirnici Vevce. 
8. aprila 1941 se je kot prostovoljec javil v bivso jugoslo
vansko vojsko. Po njenem razpadu in kapitulaciji stare 
Jugoslavije se je vrnil v Polje in se vkljucil v priprave za 
oborozen boj proti okupatorjem. Bil je clan borbene skupi
ne, zbiral je orozje za prve partizanske enote ter sodeloval 
pri raznih sabotafah in likvidacijah narodnih izdajalcev. V 
tern casu je bil sprejet tudi v KPS. Junija 1941 je stopil v 
ilegalo. Novembra 1941 je odsel v partizane, v Molnisko 
ceto. Decembra 1 941 je bil kot mitraljezec dodeljen no
voustanovljenemu 2. stajerskemu bataljonu , kateremu je 
poveljeval Franc Rozman-Stane . 
Januarja 1942 ga je kolegij VOS odpoklical v Ljubljano, 
kjer je delal v VOS. Sodeloval je v razlicnih akcijah , med 
drugim v uspesni akciji 4. aprila 1 942, ko so vosovci iz ita
lijanskih zaporov resili Zdenko Kidric-Marjeto in Mica 
Slander-Marinko, pa tudi pri poizkusu , da bi resili iz za
pora Toneta Tomsica. 
V zacetku avgusta 1942 je ponovno odsel iz Ljubljane. 
Postal je komandir zascitne cete Glavnega staba NOV in 
POS. Junija 1943 je spremljal Edvarda Kardelja na nje
govi poti v Glavni stab NOV in POH na Hrvasko. Njegova 
skupina je varovala tudi odposlance slovenskega naroda 
na kocevskem zboru od 1. do 3. oktobra 1943. Kot vodja 
zascitne skupine je spremljal slovensko delegacijo na 
drugo zasedanje AVNOJ v Jajce. 

0 v rojstno knjigo vpisan s priimkom Grajzar. sicer pa uporabljal 
105 priimek Grajzer 

18. septembra 1943 je postal komandant 1. bataljona 
VOS. Ta se je 15. marca 1944 vkljucil v 1. brigado VDV in 
takrat je bil Grajzar imenovan za namestnika komandanta 
brigade. 
Albin Grajzar je padel 1. aprila 1944 blizu Metnaja pri 
Sticni na Dolenjskem v borbi s crnorokci nekdanjega par
tizana Janeza Marna-Crtomira. 
Z redom narodnega heroja je bil odlikovan 20. decembra 
1951. leta. 

Spomenik petim ustreljenim talcem stoji ob robu gozda ob 
cesti Vikrce-Smlednik, na »Kovaciji«. Spomenik je bil od
krit 27. aprila 1951, postaviti pa ga je dal takratni obcinski 
odbor ZZB NOV Smlednik. 

Po vkljucitvi Rasiske cete v Kamniski bataljon 17. avgusta 
1941 se je Rasiska ceta preosnovala. Ustanovljen je bil 
Smarnogorski vod, ki ga je vodil Miha Novak. Operativno 
obmocje voda se je raztezalo od Povodja, Pirnie, Tacna 
do Repenj in Smlednika. Na tern obmocju so borci izvajali 
razlicne akcije. 
Popoldne 19. avgusta 1941 so pripravili zasedo kilometer 
pred vasjo Smlednik, ob cesti Vikrce-Smlednik blizu 
kmetije pri »Kobilarju«. lmeli so namen napasti avtobus, ki 
je vozil nemske policiste iz Kranja v Litijo, vendar avto
busa ni bilo. Ko je po daljsem cakanju mimo pripeljal 
osebni avto z nemsko zastavico, so streljali nanj v prepri
canju, da je gestapovski in ga dodobra preresetali . Pri tern 



so tezko ranili baronico Lazzarini, fono nemskega zu
pana barona Henrika Lazzarinija iz Smlednika, ki je ka
sneje podlegla ranam v ljubljanski bolnisnici. 
Nemci so iz mascevanja 22. avgusta 1941 na istem mestu 
ustrelili pet talcev, ki so jih prepeljali iz begunjskih zapo
rov. To so bili: Anton Jeglic, Franc Poznik, Ivan Pregelj, 
Bofo Repic in Franc Sesek. Privezali so jih k drevesom in 
jih potem postrelili drugega za drugim. Tako so jih pustili 
dva dni v svarilo mimoidocim, potem pa so jih pokopali na 
kraju, kjer so bili ustreljeni. Vascani so njihove grobove 
zasuli s cvetjem. 

V skalo na Starem gradu pri Smledniku je bila 9. junija 
1961 na pobudo krajevne organizacije ZB NOV Smlednik 
vzidana spominska plosca v spomin na partizansko javko. 
Preko te javke so od leta 1941 pa do pomladi 1 945 pote
kale kurirske zveze med okrozjem Skofja Loka in okroz
jem Kamnik. 
3. julija 1941 je bilo na Starem gradu posvetovanje pred
stavnikov okrofoih vojnorevolucionarnih komitejev z Go
renjske. Posvetovanje je vodil Lojze Kebe, ki je tudi dal 
navodila za pospeseno zbiranje orozja in streliva ter za 
ustanavljanje odborov OF in partizanskih skupin na Go
renjskem. 

Skupina aktivistov OF z obmocja Rasice , Smarne gore in Smled-
nika novembra 1943. 1 06 
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V vasi Valburga stoji na urejeni ploscadi spomenik dvain
tridesetim domaCinom iz vasi Dragocajna, Mose, Smled
nik in Valburga, ki so izgubili svoja zivljenja med NOB. 
Spomenik je bil odkrit 1. maja 1962 na pobudo krajevne 
organizacije ZB NOV Smlednik. 

Na Gasilskem domu v Valburgi je Prostovoljno gasilsko 
drustvo Smlednik leta 1954 vzidalo spominsko plosco 
mrtvim gasilcem, med njimi je vklesanih tudi trinajst imen 
gasilcev, ki so zrtvovali svoja zivljenja med leti 1941 in 
1945. 

Spominska plosca padlima partizanoma, komandantu 
bataljona Joietu Fajfarju-Tomaiu in mitraljezcu Sandor
ju, stoji ob cesti Smlednik-Trboje pri vasi Mrse. Plosca je 
bila odkrita 8. avgusta 1955 na pobudo krajevne organi-
zacije ZB NOV Smlednik. t' ~ 



Ena od cet 1. bataljona Gorenjskega odreda pod vod
stvom komandanta bataljona Jo:Zeta Fajfarja-Tomafa je 
14. aprila 1944 pri Trbojah napadla nemski avtobus in pri
kolico s policisti. Nekaj policistov si je naslo kritje ob cesti 
in zacelo streljati na partizane. Ceta je sla v napad. Pri tern 
je padel komandant Tomaz , za njim pa se mitraljezec 
Sandor. Komandantov kurir se je med mocnim strelja
njem priplazil do Tomafa ter mu odvzel torbico z doku
menti in orozje, samemu komandantu pa ni bilo vec po
moci . Policisti so ga po koncanem boju mrtvega privezali k 
vozu in ga tako odvlekli v Skofjo Loko. 
V spopadu so padli tudi trije policisti , dva pasta bila ranje
na. Partizani so dobili nekaj plena, med drugim tudi dve 
puski. 

Spomenik Francu Gartnerju-Crtu je bil odkrit 8. maja 
1955 na pobudo krajevne organizacije ZB NOV Zapoge. 
Spomenik stoji na hribu Trsanec nad vasjo Zapoge. 

~ranc Gartner0 -Crt, rojen 3. februarja 1923 v Cesnjici pri 
Zeleznikih. je bil poverjenik VOS za okraj Smlednik. 12. 
julija 1944 so nemski vojaki in domobranci obkolili celotno 
obmocje med Smarno goro, Medvodami in Smlednikom. 
S pomocjo psov so iskali skrivalisca ilegalnih terenskih 
aktivistov. Najprej so precesali obmocje med Crnucami in 
spodnjim delom Rasice, istocasno pa so prodirali tudi iz 
Pirnie. Terenci so se umaknili v smledniski hrib, del pa se 
jih je skusal prebiti preko ceste Vikrce-Smlednik. V tej 
hajki je bilo ubitih osem terenskih aktivistov, med njimi 
drugi dan hajke, 13. junija, tudi Franc Gartner, ki si je poi
skal zavetje v bunkerju. Sovrafoik ga je izsledil , ga ubil , 
bunker pa zazgal. 
Po vojni so svojci njegove posmrtne ostanke prenesli na 
pokopalisce v Zeleznike. 

0 v rojstno knjigo vpisan s priimkom Gartner. sicer pa uporabljal 
ocetov priimek Gortnar 

Spomenik sestnajstim domacinom padlim v NOB, delo 
arhitekta Jo:Zeta Bizjaka, stoji pred vasjo Zapoge ob cesti 
Smlednik-Vodice. Spomenik je bil odkrit 5. oktobra 1954 
na pobudo krajevne organizacije ZB NOV Smlednik. 
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Doprsni kip Franca Marna-Sreca v avli Osnovne sole 
Franca Marna v Vodicah , ki gaje izdelal kipar Anton Sigu
lin , je bil odkrit v juniju 1966. 

Franc Marn-Srecko se je radii 8. septembra 1915 v Sin
kovem turnu v delavski druzini. lzucil se je mizarske obrti 
in se zaposlil v Vodicah. 
Pred drugo svetovno vojno je sodeloval v naprednih or
ganizacijah in bil tudi aktiven clan sokolskega drustva. 
Kmalu po okupaciji se je vkljucil v OF. Kot ilegalec je sode
loval pri pripravah na oboro:Zeno vstajo na obmocju Buko
vice in Vodic. Njegovo delovanje okupatorjem ni ostalo 
skrito. Ze avgusta 1941 ga je okupator aretiral in odpeljal v 
begunjske zapore. Tu so ga zaslisevali in hudo mucili. 
Septembra 1941 so ga internirali v taborisce Kieseldorf v 
Nemciji , vendar se je po treh-mesecih vrnil domov. Po
novno je price! z ilegalnim delom. Postal je clan teren
skega odbora OF za obmocje Vodic, kasneje pa se clan 
rajonskega komiteja KPS za Menges in rajonskega oz. 
kasneje okrajnega odbora OF za obmocje Mengsa. 
Zaradi izdaje so ga Nemci 5. aprila 1944 ponovno aretirali. 
Skusal jim je pobegniti , vendar so ga Nemci med begom 
ranili in nato zajeli. Odpeljali so ga na fandarmerijsko po
stajo v Vodice, kjer so ga strahovito mucili. Nazadnje so 
ga se zivega vrgli psom, ki so ga raztrgali. 

109 Pokopan je na pokopaliscu v Vodicah. 

Skupni grab 26 padlih borcev, umrlih internirancev ter za
pornikov in drugih zrtev fasizma na pokopaliscu v Vodi
cah , je bil urejen v letu 1956 na pobudo krajevne organi
zacije ZB NOV Vodice. 

Spominsko obelezje ustreljenima talcema Francu Dre
sarju in lvanu Pircu stoji ob kriziscu cest proti Vodicam, 
Repnjam in Dobrusi. Pomnik - v piramidalno naravno 
skalo vpeta plosca - je bil odkrit 13. junija 1953 na po
budo krajevne organizacije ZB NOV Vodice. 



Franc Dresar, rojen 28. septembra 1899 v Dobrusi pri 
Vodicah , je bil delavec naprednega misljenja. Po okupa
ciji se je vkljucil v narodnoosvobodilno gibanje in postal 
clan terenske organizacije OF v Dobrusi. Leta 1943 je bil 
aretiran in zaprt v Celovcu. 10. septembra 1944 so ga kot 
talca ustrelili skupaj z lvanom Pircem ob cesti proti Rep
njam pri Vodicah. 

Ivan Pirc, rojen 24. julija 1913 v Vodicah, je bil zaposlen 
kot kurir na obcinskem uradu v Vodicah. Zaradi aktivnega 
sodelovanja z OF, so ga vodiski orofoiki aretirali in ga 10. 
septembra 1944 ustrelili kot talca. 

Ob cesti Skarucna-Vodice je bil 2. seprembra 1956 po
stavljen spomenik 21 padlim borcem in zrtvam fasizma iz 
Vodic in okolice. Spomenik je delo·arhitekta Borisa Ga
brscka, postavljen pa je bil na pobudo krajevne organiza
cije ZB NOV Skarucna. 

Spominska plosca ubiti druzini Dermastja na proeelju hise 
v Skarucni st. 17, je bila odkrita 18. julija 1965, na pobudo 
krajevne organizacije ZB NOV Skarucna. 

17 TE HISE SO ZRTVOVALI 
ZIVUENJE ZA SVOBODO 

DERMASTIJA MARHA 1945 
BURNIK YlNKO 1942 
DERMASTIIA SRECKO 1942 
DERMASTIJA ALBIN 1944 * SLAVA JIM 

Marija Burnik, porocena Dermastja se je rodila 1889 leta v 
Skarucni. Tu je zivela tudi po poroki z Jakobom Dermast
jo. Vse svoje zivljenje je bila naprednih revolucionarnih 
misli. Tudi svoje sinove je vzgajala v naprednem duhu in v 
borbi proti krivicnemu druzbenemu redu. 
Njena sinova, Vinko Burnik in njegov polbrat Srecko. sta v 
juniju 1941 odsla k borcem Rasiske cete. Marija je z vsemi 
svojimi mocmi pomagala sinovoma in njunim sotovari
sem. 3. oktobra 1941 so jo aretirali skupaj s hcerko Juli
jano ter ju odpeljali v begunjske zapore. Februarja 1942 
so Nemci Marijo odgnali v taborisce Ravensbruck, kjer so 
jo februarja 1945 poslali v plinsko celico, njeno truplo pa 
sezgali v krematoriju . 
Najstarejsi Marijin sin , Vinko Burnik (radii se je 24. marca 
1912 v Skarucni kot nezakonski sin veleposestnika in 
kmecke delavke) , se je po osnovni soli in trgovskem te
caju zaposlil kot sofer. Bil je clan delavsko-kulturnega 
drustva Vzajemnost v Tacnu , pevskega drustva Zarja, 
Drustva kmeckih fantov in de kl et v Skarucni ter simpatizer 
KP. Udelefoval se je vseh akcij, ki jih je pripravila in vodila 
partijska organizacija v Tacnu. Imel je zveze z ilegalci , 
clani KP - Stanetom Koscem, Miro in Alojzom Kebetom 
ter z drugimi . Tudi njegov polbrat Srecko (rojen I. 1922) je 
aktivno sodeloval v naprednem gibanju. Bil je simpatizer 
KP in od leta 1941 clan mladinske organizacije. 
Ker je bil Vinko osumljen sodelovanja pri poskusu justifi
kacije izdajalca fandarja Franca Znidarsica 22. julija 11 < 



1941, se je moral umakniti skupaj z bratom Sreckom v 
partizane. 28. julija sta se prikljucila Rasiski ceti. 
Po razbitju Rasiske cete 27. septembra 1941 sta odsla v 
Ljubljano, od tu pa sta zopet poiskala zvezo s ceto, ki je 
bila takrat na Samotorici nad Horjulom. S ceto sta po
novno odsla na Gorenjsko, po bitki pri Ozboltu nad Skofjo 
Loko pa so se borci zopet vrnili v italijansko okupacijsko 
cono. V zacetku decembra 1941 sta brata sodelovala pri 
napadu na preserski most. Po ponovni vrnitvi na Gorenj
sko, se je Rasiska ceta vkljucila v Cankarjev bataljon. Po 
borbi cankarjevcev z Nemci na Valterskem vrhu 24. de
cembra 1941, je skupina rasiskih borcev, med njimi tudi 
Vinko in Srecko, zgubila zvezo z bataljonom. Nekaj casa 
se je skupina zadrfovala na obmocju Smarne gore, nato 
pa so odsli proti Sencurju, kjer so se prikljucili Kokrski ceti. 
3. februarja 1942 je bil Srecko v borbi z Nemci pri planinski 
koci na Baslju pri Sv. Lovrencu ranjen v nogo. Dane bi pri
sel Nemcem v roke, se je zakopal v sneg. Brat Vinko ga je 
hotel resiti , vendar so ga Nemci ustrelili , Srecka pa so iz
kopali iz snega in ga napol zmrznjenega odpeljali v Begu
nje. Tu so ga hudo mucili, nato pa 17. februarja ustrelili kot 
talc a. 
Tretji sin Albin (roj. 25. julija 1927) je bil delavec. Apila 
1 941 se je iz Skarucne preselil v Ljubljano k sestri. Pri se
stri in svaku so se shajali vidni partijski in frontovski vodi
telji. Albin se je kmalu vkljucil v delo skojevcev, skupaj z 
njimi je po ljubljanskih ulicah posipaval letake, pisal gesla 
in opravljal se veliko razlicnih drobnih akcij. Po kapitulaciji 
ltalije je odsel na osvobodjeno ozemlje terse vkljucil v 1. 
SNOUB Toneta Tomsiea. 
Udelezil se je pohoda 14. divizije na Stajersko leta 1944. 
Med tern je bil tezko ranjen v nogo in se je odsel zdravit 
domov. Potem ko je ozdravel, je postal sekretar SKOJ na 
terenu Skarucna v smledniskem okraju. 
Ko je septembra 1944 odhajal na skojevski sestanek, je 
med Rasico in Dobenim padel v sovrafoikovo zasedo. 
Ranjen se je zavlekel v grmovje, kjer je izkrvavel. 

Na pobudo krajevne organizacije ZB NOV Spodnje Ga
meljne so postavili spominsko ploseo padlim borcem 
lvanu Polajnarju, Jozetu Staretu in Stanetu Zivalicu. 
Plosca stoji za hiso Skarucna st. 36, priblifoo 200 metrov 
od ceste Ljubljana-Vodice-Cerklje, odkrita pa je bila 
13. junija 1953. 

Ivan Polajnar se je rodil 1 0. avgusta 1927 v Hra5ah pri 
Smledniku . Po koncani osnovni soli je ostal na domaci 
kmetiji. Po okupaciji je skupaj z ostalimi mladinci sodelo
val pri zbiranju orozja ter pri raznih sabota2nih akcijah. 
Oktobra 1 943 je bil sprejet v ZSM, zacel pa je opravljati se 
delo obvescevalca na terenu. 20. februarja 1944 je vstopil 
v Presernovo brigado. 

Joze Stare je bil rojen 4. decembra 1925 v Hrasah pri 
Smledniku. Ko je koncal osnovno solo, se je zaposlil v 
Kranju . Tako kot Ivan je tudi on odsel 20. februarja 1944 v 
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Po bitki na Jelovici se je z lvanom zatekel v domaco vas. 
Nekaj dni sta iskala zvezo s terenci in s Kokrskim odre
dom, ki se je zadrfoval v blizini. 12. junija 1944 so ju ujeli 
Nemci. Po zverinskem mucenju, ko so nanju nascuvali 
pse, so ju se isti dan ubili v gozdu pri Skarucni. 
Pokopana sta bila na skaruskem pokopaliscu, po osvo
boditvi pa so ju domaci prekopali na pokopalisce v 
Smlednik. 

Stanislav Zivalic-Davo se je rodil 13. novembra 1921 . 
leta v Spodnjih Gameljnah. lzucil se je pleskarske obrti . 
Pod vplivom strica Staneta Kosca se je zgodaj vkljucil v 
revolucionarno gibanje. Deloval je v gameljski mladinski 
organizaciji, bil pa je tudi clan delavskega kulturno pro
svetnega drustva Vzajemnost v Tacnu. 
Navezal je stike s prvimi rasiskimi borci, skrbel je za nji
hovo prehrano in preskrbo, opravljal obvescevalno sluzbo 
in izvrseval se razne druge akcije. V prvi polovici avgusta 
1941 se je tudi sam vkljucil v Rasisko ceto. Po razbitju Ra
siske cete konec septembra 1941 , je odsel v Ljubljano, 
nato pa se je zopet prikljucil rasiskim borcem. V drugi po
lovici oktobra 1941 je odsel s ceto cez italijansko-nemsko 
mejo na Samotorico nad Horjulom. Po borbi pri Ozboltu 
nad Skofjo Loko pa se je ceta odpravila v ljubljansko po
krajino. Udelezil se je napada na preserski most v noci s 4. 
na 5. december 1 941 . Nato se je ceta ponovno vrnila na 
Gorenjsko. Tu je Zivalic sodeloval v bojih v Poljanski dolini 
decembra 1941, bi! pa se je tudi v Drafogosah januarja 
1942. Pozneje se je Zivalic prikljucil novoustanovljeni 
Kamniski ceti , ki je delovala na kamniskem obmocju. 
Leta 1 943 je odsel na teren -v rajon Smlednik, kjer je de
loval kot mladinski aktivist, od junija 1943 je bil clan rajon
skegn komiteja SKOJ Smlednik, kasneje pa je postal se
kretar okrajnega komiteja SKOJ Smlednik. 
11 . junija 1944 se je na Smarni gori porocil s partizanko 
Mimi Cvelbar, vendar je bil fo naslednji dan ubit v smled-



niskem gozdupod Starim.gradom v tridnevni hajki ,ki sojo 
na obmocju okraja Smlednik organizirali Nemci skupaj z 
domobranci. v hajki je padlo se 7 drugih borcev in teren
cev. 
Po osvoboditvi so Davove posmrtne ostanke prenesli na 
pokopalisce v Smartno pod Smarno goro. 

Leta 1959 je bila ob 40. obletnici ustanovitve KPJ in 
SKOJ, na procelju Zadrufoega doma v Skarucni odkrita 
spominska plosca, v spomin na zborovanje Zveze delov
nega ljudstva poleti 1940. Plosea je bi la odkrita na po bu do 
krajevne organizacije ZB NOV Skaruena. 

v SK4UUem so se zbrole /:). 
v polefJu 1940 velik.~ mnoti~e 

tatiranih ijudi na taboru ki ga je 
organizirala slavna ,Komunisti~na 

partija-zascitnica ljudskth pravio. 

V gozdu Dobrava za Smarno goro, je bilo 25. avgusta 
1940 veliko zborovanje Zveze delovnega ljudstva, kot 
demonstracija vseh naprednih sil proti vojni in politiki stare 
Jugoslavije, ki je vse bolj navezovala stike z nacisticno 
NemCijo in fasisticno ltalijo. 
Zborovanja, ki je bilo organizirano kot izlet, se je udelezilo 
okrog tisoc ljudi z obmocja okrofoega komiteja KPS Ljub
ljana. Vecinoma so to bili komunisti in njihovi simpatizerji 
ter clani delavsko-kulturnih drustev Vzajemnost iz Ljub
ljane, Dobrunj, Zaloga, Dravelj,Sentvida, Tacna, Jezice in 
od drugod. 
Zborovanje je potekalo pod vodstvom Komunisticne parti
je. Med drugimi so kot govorniki nastopili tudi Steber si
senske Vzajemnosti Toncek Zerjal , Cilka Macek, ki je go-

vorila v imenu delavcev, in Dusan Pirjevec-Ahac, ki je 
sicer stanoval v Tacnu , vendar pa na tern obmocju ni 
stalno deloval. lstocasno so na zborovanju zbrali tudi 
nekaj sto podpisov za pristop k Drustvu prijateljev Sovjet
ske zveze. 
Zandarji so skusali z nasajenimi bajoneti razgnati zboro
valce, vendar so se prednje postavile :Zenske z otroki . 
Demonstrantje so se v popoldanskih urah ponovno zbrali 
v gostilni pri Vodetu na Skarucni , kjer so nadaljevali s pro
gramom. Naslednji dan so fandarji aretirali Cilko Macek, 
Dusana Pirjevca in Ivana Novaka, ki se zborovanja sploh 
ni udelezil , vec udele:Zencev iz Tacna in Pirnie pa so de
narno kaznovali. 

Spominska plosca padlima aktivistoma Marjanu Rofancu 
in Matev:Zu Bohincu v Povodju je bila odkrita 15. junija 
1958, na pobudo krajevne organizacije ZB NOV Vodice. 

Marjan Rozanc, rojen 20. decembra 1922 v Sp. Pirnicah , 
je pod vplivom oceta Tineta Rofanca, :Zeleznicarja in 
clana KP , zgodaj zacel sodelovati z naprednim revolucio
narnim gibanjem. Bil je clan kulturno-prosvetnega drustva 
Aljaz v Pirnicah , leta 1937 je postal clan esperantskega 
kluba v Tacnu, dve leti kasneje se je vclanil v delavsko
kulturno drustvo Vzajemnost. lstega leta je postal tudi 
clan SKOJ. Maja 1940 je bil sprejet v KPS, istocasno je bil 
clan okrofoega komiteja SKOJ Ljubljana. 1 1 



Ko je bi! v zacetku julija 1941 ustanovljen partijski komite 
za operativno obmocje Rasiske cete , je bi! Rofanc kot 
njegov clan odgovoren za mladinsko in skojevsko organi
zacijo . Konec julija 1941 se je prikljuC:il smarnogorskim 
partizanom, ob ustanovitvi Rasiske cete pa je postal njen 
borec. Po razbitju Rasiske cete v septembru 1941 je kot 
politicni komisar nasledil padlega politicnega komisarja 
Maksa Pecarja in dobil nalogo, da ceto ponovno privede 
na Gorenjsko. 
V decembru 1941 se je Rofanc z nekaj borci loci I od Rasi
ske cete, vendar je njihovo skupino nov nemski napad ra
zbil. Marjan je odsel naprej v Medvode, nato pa na ob
mocje Skarucne, kjer se je vkljucil v delo OF. 
24. februarja 1942 se je Rofanc zadrfoval pri Matevfo 
Bohincu v Povodju pri Skarucni , ki je kot terenski aktivist 
OF 2e od samega zacetka oborofonega boja sodeloval z 
rasiskimi partizani . 16-letni Ivan Robida z Vojskega je Ro
fanca izdal Nemcem za borih 1 5 rajhovskih mark. Sku
pina nemskih policistov iz orofoiske postaje v Smartnem 
pod Smarno goro, je obkolila hiso in pozvala Rofanca k 
predaji. Gospodar Bohinc je skocil skozi okno in si skusal 
z begom proti blifojemu gozdu resiti zivljenje , vendar 
nemskim kroglam ni utekel. Marjan je sprevidel , da je 
pobeg nemogoc, zato se je zaklenil v shrambo in si raje 
sam vzel zivljenje, kakor da bi ziv padel okupatorju v roke. 

Spomenik, posvecen preboju dveh bataljonov Gorenj
skega odreda stoji ob cesti Vesca-Polje . Spomenik je po 
idejni zamisli Stefana Urbanca izdelal kipar Bostjan Pu
trih , verze pa je spesnil Matej Bor. Spomenik je bi! odkrit 
13. junija 1979 na pobudo krajanov in borcev Gorenj
skega odreda. 

V zgodnjem jutru 8. junija 1944 sta 2. in 4. (Maneverski) 
bataljon Gorenjskega odreda prisla skozi vasi Podborst, 
Mlaka, Kriz preko Drnovskega polja in gozdov, skozi Bu
kovico in Utik v vas Selo pri Vodicah , kjer sta se utaborila. 
Borcev je bilo okoli 350. V vasi Selo so ostali 8., 9. in 10. 
junija, nadzorovali pa so tudi vasi Sinkov turn, Koseze, 
Dobeno in Rasico. Na tern obmocju je nastalo pravo 
osvobojeno ozemlje . Borci so organizirali razne sestanke 
z vascani , izvedli so mobilizacijo in vec prehrambenih 
akcij v okoliskih vaseh in to kljub blizini Ljubljane in vec
jemu stevilu okupatorjevih postojank. 
Akcija Gorenjskega odreda je imela velik politicni in voja
ski pomen. Po tridnevnem bivanju v vasi Selo sta bata
ljona krenila v soboto , 10. junija zvecer se blizje Ljubljani , 
na hrib pri Dobenu. V ponedeljek, 12. junija je okupator 
zacel z vojaskimi akcijami . Prvi spopadi so bili v smledni
skih in skaruskih gozdovih. Nemci so zasedli vse dohode 
k Rasici , se vkopali in postavili zasede. Pri tacenskem 
mostu so postavili dva topa, na cesti proti Rasici pa so pa
truljirali tanki . Bataljona sta se premaknila iz vasi Dobeno 
se pred poldnevom, nove polofaje sta zavzela na najvisjih 
gricih med Dobenim in Rasico. Popoldne istega dne sta 
se bataljona spet premaknila, tokrat nad vasi Rasica in 
Povodje, kajti ocitno je bilo, da skusa okupator ujeti borce 
v obroc. Okupator je precesal vse okoliske gozdove, 

3 okrog hriba Rasice in Dobena pa sklenil dvojni obroc, tako 
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da je na vsakih 100 metrov postavil zasede. Okupatorjeva 
vojska je stela okoli 3500 moz. Bataljona sta bila stevilcno 
mnogo sibkejsa in tudi slabse oborofona kakor sovrafoik. 
Bataljonska staba sta se odlocila za preboj iz obroca. Med 
21. in 22. uro so borci krenili na pohod , ki je bi! kot vrtenje v 
zacaranem krogu . Vee ur so hodili s hriba na hrib. Zadnji 
posvet operativnega staba obeh bataljonov je doloeil pre
boj preko travnikov in polja med vasjo Vesca in Polje proti 
Vodicam in Zapogam. Okupator je pricakoval preboj iz 
gozda v gozd , zato je najmocnejse zasede postavil ob 
cesti Koseze- Menges in Skarucna-Smartno. 13. junija 
med 2. in 3. uro zjutraj sta se bataljona Gorenjskega odre
da, skupaj s terenskimi aktivisti OF in vodom Vojske dr
favne varnosti (VDV) brez zrtev prebila skozi dvojni obroc 
pri vasi Vesca. Predhodnica sestih mitraljezov je razbila 
okupatorjeve zasede in odprla borcem pot proti Bukovici , 
mimo Vodic v Vogljansko gmajno. 

Spominska plosca partizanom Rasiske cete, padlim v 
septembru in oktobru 1941 , je vzidana v naravno skalo ob 
cesti v vas Selo pri Vodicah . Plosco je vzidala krajevna 
organizacija ZB NOV Bukovica-Sinkov turn , odkrita pa 
je bila 3. junija 1961 . Med imeni desetih padlih borcev pa 
so tudi imena treh narodnih herojev: Rezke Dragarjeve, 
Staneta Kosca in Maksa Peearja. 



Na pobudo krajevne organizacije ZB NOV Bukovica-Sin
kov turn je bila 22. julija 1949 na Kristanovi hisi v Selu st. 
29 pri Vodicah, odkrita spominska plosca v spomin na 
zrtve , ki jih je dala Kristanova druzina . 

Druzina Kristanovih , po domace Tomazinovi , mati Marija, 
sinovi Viktor, Drago, Feliks, Ivan in Franc so 2e od zacetka 
okupacije sodelovali v narodnoosvobodilnem gibanju . V 
njihovi hisi so bili sestanki terenskega odbora OF, zbirali 
so razlicen material za borce Rasiske cete in kasneje Ka
mniskega bataljona, dajali zavetisce ranjencem in aktivi
stom. 

* 12 . 11.1919 
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29. septembra 1941 so Nemci zajeli na njihovem kozolcu 
nekaj ranjenih borcev Rasiske cete, med njimi so bili tudi 
ranjenci , ki so se tja zatekli med nemsko hajko. Bili so iz
dani. lzdal jih je domaci sin France, tudi borec Rasiske 
cete, ki je kasneje odkrito postal gestapovski agent. 
Nemci so tedaj aretirali tudi vse Kristanove ter jih odpeljali 
v Begunje, kjer so jih zaslisevali in mucili. Vse, razen 
Ivana, so novembra 1941 izpustili iz zapora. Ivana so po 
dveh mesecih odpeljali v delovno taborisce Kraut na Ko
rosko. Spomladi 1943 je od tam pobegnil in odsel v parti
zane v Kamnisko-savinjski-zasavski odred , vendar je ze 
nekaj mesecev po tern , verjetno v juniju 1943, padel v 
borbi pri Moravcah . 
Druzina je po vrnitvi iz zapora kljub okupatorjevim groz
njam in pogostim preiskavam nadaljevala z delom za na
rodnoosvobodilno gibanje. v noci z 11. na 12. julij 1943 so 
vdrli v njihovo hiso oro2niki iz Vodic. Mater Marijo in si
nove Draga, Feliksa ter Viktorja so sprva ponovno zasli 
sevali , nato pa jih postrelili. Vendar je bil Viktor le obstre
ljen , ranjen se je zatekel po pomoc k sosedom. Ko je okre
val , se je ponovno vkljucil v delo OF. Od aprila 1944 je de
loval na obmocju mengeskega okraja, sprejet je bil tudi v 
KPS. 6. januarja 1945 so ga na Rudniku ujeli domobranci, 
dan kasneje pa so ga ustrelili v Vrhovljah nad Lukovico. 
lzdajalska pot njegovega brata Franceta pa se je koncala 
junija 1943 na Mefaklji nad Jesenicami , ko se je pod ime
nom Konig skusal vtihotapiti v partizane. 

V Selu pri Vodicah , na hisi st. 30, je vzidana spominska 
plosca v spomin na tragicno smrt Dusana Otonicarja
Sama. Plosco so dali vzidati njegovi soborci in krajevna 
organizacija ZB NOV Bukovica- Sinkov turn, odkrita pa 
je bila 9. junija 1979. leta. 

Dusan Otonicar-Samo se je radii 28. marca 1917 v Ljub
ljani v uradniski druzini. Kasneje se je druzina preselila v 
Vikrce pod Smarno goro. Kot absolvent fakultete za goz
darstvo je aktivno sodeloval v OF. Med okupacijo se je 
zaposlil v tovarni Jugoceska v Kranju z namenom, da bi 
zbiral tehnicne podatke o izdelkih, ki so bili namenjeni 
nemski vojski . 
V partizane je odsel 1. marca 1944. Postal je kulturni refe
rent v stabu 4. bataljona Gorenjskega odreda. 9. junija 
1944 se je odred zadr2eval v Selu pri Vodicah . Med cisce
njem orozja se je nekemu borcu sprozila puska in Dusana 
smrtno ranila . Se isti dan popoldne so ga borci in domaci 
pokopali na pokopaliscu v Skarucni. 
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Spominska plosca posvecena ubitemu aktivistu Rafaelu 
Zamnu je bila vzidana na procelju njegove hise, Sinkov 
turn st. 37, 11. junija 1961. Vzidana je bila na pobudo kra
jevne organizacije ZB NOV Bukovica-Sinkov turn. 

Rafael Zamen, po domace Sustarjev, se je radii leta 1901 
v kmecki druzini v Potoku pri Sinkovem turnu . Tudi sam je 
bil kmet. Od I eta 1941 je deloval v OF, bil je povezan z ile
galci in partizani. 
26. septembra 1944 je na Zamnovem skednju pocivalo 
sest partizanov enote VDV: Ivan Mocnik, Egon Nanut, 
Ljubo Simoncic, Joie Traven (izdajalcev brat) , Franc 
Vodnik in Boris Zavratnik. Zaradi izdaje Janeza Travna
Filipa iz Bukovice so nemski policisti in domobranci iz 
Sentvida obkolili gospodarsko poslopje, od gospodarja pa 
zahtevali, naj jim pave koga ima skritega na skednju . Ker 
je Zamen tajil , da bi kogarkoli videl, so ga domobranci 
ustrelili. Skrite partizane so zajeli ter po zaslisanjih v ljub
ljanskih sodnih zaporih in v Begunjah odpeljali v koncen
tracijsko taborisce Dachau. 

V dvorani Zadrufoega doma v Utiku je vzidana spomin
ska plosca petnajstim padlim borcem in dvanajstim tal
cem iz vasi Utik, Sela, Vesca, Bukovica, Sinkov turn, Ko
seze in Patak. Plosco so odkrili 29. novembra 1950 na 
pobudo krajevne organizacije ZB NOV Bukovica-Sinkov 
turn. 

V spominskem parku pred Zadrufoim domom v Utiku stoji 
lesen obelisk posvecen Drustvu kmeckih fantov in deklet 
(DKFID). Obelisk so odkrili leta 1979 in je delo kiparja 
Petra Jovanovica. Simbolizira boj slovenskih kmetov od 
kmeckih uporov do NOB. Pobudo za postavitev je dala 
krajevna organizacija ZB NOV Bukovica-Sinkov turn. 



Na hisi st. 13 v Utiku je pritrjena spominska plosca v spo
min na tri ubite clane druzine Znidar. Plosca je bila odkrita 
13. junija 1954 na pobudo krajevne organizacije ZB NOV 
Vodice. 

Vsi clani stevilne Znidarjeve druzine so aktivno sodelovali 
v narodnoosvobodilnem gibanju . Gospodarjev pastorek 
je odsel v partizane leta 1942, tri hcere pa so od leta 1943 
delovale v okviru OF. Nemci so vsa tri dekleta - Marijo, 
lvanko in Francko - aretirali ter jih odpeljali v begunjske 
zapore, od tam pa v internacijo v Nemcijo. Nemci so vec
krat preiskovali Znidarjevo hiso, jih nadzorovali ter jim 
grozili. Marca 1944 so aretirali mamo Marijo in jo zaprli v 
Kamniku. Po petnajstih dneh zaslisevanja so jo izpustili. 
Cez mesec dni, v noci s 3. na 4. april 1944, so ponovno 
vdrli v njihov dom nemski orofoiki iz postojanke Vodice in 
ubili mamo Marijo (roj. 19. maja 1889 v Vodicah) , gluho
nemega mofa Franca (roj. 17. marca 1884 v Utiku) ter 
njunega 13-letnega sina Janeza. 
Vsi trije so pokopani na vodiskem pokopaliscu. 

Spominska plosca, vzidana na hiso Bukovica st. 6 v spo
min na padlega aktivista Franca Marna-Sreca, je bila od
krita 29. novembra 1956. Pobudo zanjo je dala krajevna 
organizacija ZB NOV Bukovica. 

11. junija 1961 je bila na procelju hise st. 23 v Bukovici, 
pred katero sta padla partizana Mirko Kraljic in Mirko 
Music, odkrita spominska plosca. Plosca je bila vzidana 
na pobudo krajevne organizacije ZB NOV Bukovi
ca-Sinkov turn. 

Miroslav Kraljic-Cene, rojen 7. oktobra 1924 v Spodnjih 
Pirnicah , je bil od srede avgusta 1941 borec Rasiske cete. 
Po vkljucitvi rasiskih partizanov v Cankarjev bataljon v 
drugi polovici decembra 1 941 , je tudi Kraljic postal njegov 
borec. Po bojih na Drazgose se je Cankarjev bataljon 
preosnoval v tri cete. Skupina pod vodstvom Matije Blejca 
pa je dobila nalogo, da se vrne na Kamnisko ter tam nada
ljuje s partizanskimi akcijami in zbere borce za formiranje 
Kamniskega bataljona. V tej skupini je bil tudi Mirko Kra
ljic. Konec leta 1942 je bil Kraljic iz kamniskega okrozja 
premescen v rajon Smlednik. 
V noci s 27. na 28. januar 1944 je Kraljic, skupaj z vosov
cem Mirkom Musicem-Zeusom iz Loke pri Mengsu, pre
noceval pri kmetu Je:Zu v Bukovici pri Vodicah. Le-ta ju je 
ovadil nemskim oro:Znikom v Vodicah . Proti jutru so oroz
niki obkolili Je:Zevo hiso in zahtevali, da se jim oba parti
zana predata. Borca nista niti pomisljala na predajo. Na 
poziv sta jim odgovorila z orozjem. Po triurni borbi je Kra
ljicu in Musicu zacelo zmanjkovati streliva. Unicila sta vse, 
kar sta imela pri sebi, celo svoje cevlje , da ne bi nic prislo v 
okupatorjeve roke. Potem sta si med petjem borbenih 
pesmi z zadnjima streloma vzela zivljenji. 
Nemci so njuni trupli prepeljali v Vodice, kjer sta oskru
njeni lefali pred cerkvijo. Sele po nekaj dneh so vascani 
dobili dovoljenje za njun pokop na vodiskem pokopaliscu. 

Ob 40. obletnici ustanovitve KPJ in SKOJ je bila na proce
lju hise Bukovica st. 32 vzidana spominska plosca v spo
min na ubitega skojevca Franca Seska. 
Plosca je bila odkrita 28. julija 1959 na pobudo krajevne 
organizacije ZB NOV Bukovica. 11 6 



117 

SmlerlnikuJeleta1941 ~ 
-ok~patorsk~ krogla unieila 

mlado tMjenje revol~e!onarja 
Skojovca F~AneA SESKA. 

· kije zivel vlej hisi. 
OB .t;O ll;TNJCI KP IN SKOJ 1959 

J .u ·£ itl§J .U.J 

Franc Sesek se je rodil 11. novembra 1921 v Bukovici pri 
Vodicah nad Ljubljana. Ze od zacetka narodnoosvobodil
nega gibanja je deloval v OF, kot zaveden mladinec pa je 
bi! tudi clan SKOJ. Sodeloval je pri pripravah na oboro
:Zeno vstajo na obmocju Bukovice. 
Ko se je pripravljal , da bi se s tovarisi iz Bukovice odpravil 
v Rasisko ceto, so ga v noci s 27. na 28. julij 1941 aretirali 

vodiski orofoiki. Skupaj s se enim tovarisem so ga odpe
ljali v Kamnik in nato v begunjske zapore. Tu so Franca 
hudo mucili in skusali iz njega izsiliti priznanje 0 njego
vem delu , vendar tudi s silo niso dosegli nicesar. 22. av
gusta 1941 so ga skupaj s stirimi drugimi ustrelili kot talca 
na »Kovaciji «, v gozdu ob cesti Vikrce-Smlednik. Talce, 
ki so bili prvi talci na Gorenjskem , so ustrelili iz masceva
nja za smrt baronice Lazzarini. Ohranjena je pretresljiva 
slika tega strasnega trenutka. 
Franca Seska so pokopali na smledniskem pokopaliscu, 
!eta 1945 pa so ga prekopali na pokopalisce v Kamniku . 

Na hisi v Trnovcu. po domace pri »Legastju«. je Skup
nost tehnikov in tiskarjev Gorenjske 8. junija 1985 od
krila spominsko plosco v spomin na ilegalno partizansko 
tiskarno Donas. ki je tu delovala med 9. avgustom in 
15. novembrom 1944. (Glej pomnik st. 125 ) 





SEZNAM KRATIC 

AFZ Antifasisticki front :Zena (Protifasisticna fronta zena) 
AVNOJ Antifasisticko vece narodnog oslobodenja Jugoslavije 

(Protifasisticni svet narodne osvoboditve Jugoslavije) 
CK centralni komite 
CK VOS OF centralna komisija VOS OF 
CT centralna tehnika 
DE: Delavska enotnost 
DFJ Demokraticna federativna Jugoslavija 
ECZ Elektricna cestna zeleznica 
FLRJ Federativna ljudska, republika Jugoslavija 
GK gospodarska komisija 
10 izvrsni odbor 
JNZ Jugoslovanska nacionalna zajednica 
JSDS Jugoslovanska socialdemokratska stranka 
JSZ Jugoslovanska strokovna zveza 
KIM Komunisticna mladinska internacionala 
KNOJ Korpus narodne obrambe Jugoslavije 
KP Komunisticna partija 
KPH Komunisticna partija Hrvaske 
KPJ Komunisticna partija Jugoslavije 
KPS Komunisticna partija Slovenije 
KS krajevna skupnost 
KUO kulturnoumetnisko drustvo 
LFJ Ljudska fronta Jugoslavije 
MK mestni komite 
MO maticni odbor 
NKOJ Nacionalni komite osvoboditve Jugoslavije 
NOB narodnoosvobodilni boj 
NOG narodnoosvobodilno gibanje 
NOO narodnoosvobodilni odbor 
_NOV narodnoosvobodilna vojska 
NOVJ Narodnoosvobodilna vojska Jugoslavije 
NOV in POH Narodnoosvobodilna vojska in partizanski odredi Hrvaske 
NOV in POJ Narodnoosvobodilna vojska in partizanski odredi Jugoslavije 
NOV in POS Narodnoosvobodilna vojska in partizanski odredi Slovenije 
NZ narodna zascita 
OF Osvobodilna fronta 
OK okrofoi komite 
OkK okrajni komite 
OkO okrajni odbor 
OK VOS okrofoa komisija VOS 
00 okrozni odbor 
OS obvescevalna sluzba 
OZNA Oddelek za zascito naroda 
PGD Prostovoljno gasilsko drustvo 
PK Pokrajinski komite 
RO rajonski odbor 
RK rajonski komite 
SAZU Slovenska akademija znanosti in umetnosti 
SDSZJ Splosna delavska strokovna zveza Jugoslavije 
SKOJ Savez komunisticke omladine Jugoslavije (Zveza komunisticne mladine Jugoslavije) 
SNOB slovenska narodnoosvobodilna brigada 
SNOO Slovenski narodnoosvobodilni odbor 
SNOS Slovenski narodnoosvobodilni svet 
SNOUB slovenska narodnoosvobodilna udarna brigada 
SNP Slovenska narodna pomoc 
SPZZ Slovenska protifasisticna zenska zveza 
SZ Sovjetska zveza 
SZDL Socialisticna zveza delovnega ljudstva 

119 SDZ Sportno drustvo Zeleznicar 



TVD 
TV G 

telovadno drustvo 
terenski vod Gorenjska 
terenski vod Primorska TV P 

URSSJ 
USA OJ 
VDV 
VOMI 
VOS 
VOS OF 
vs 

Ujedinjeni radnicki sindikalni savez Jugoslavije (Zdrufona delavska sindikalna zveza Jugoslavije) 
UJedinjeni savez antifasisticke omladine Jugoslavije (Zdrufona zveza protifasisticne mladine Jugoslavije) 
Vojska drfavne varnosti 
Volksdeutsche Mittelstelle 
Varnostno-obvescevalna sluzba 
Varnostnoobvescevalna sluzba Osvobodilne fronte 

ZB NOV 
ZDM 
ZKM 
ZKJ 
ZPM 
ZSM 

Varnostna sluzba 
Zdrufonje borcev narodnoosvobodilne vojske 
Zveza delovne mladine 
Zveza komunisticne mladine 
Zveza komunistov Jugoslavije 
Zveza prijateljev mladine 
Zveza slovenske mladine 

ZZB NOV Zveza zdrufonj borcev narodnoosvobodilne vojske 

SEZNAM IMEN, VKLESANIH NA POMNIKIH 

Stevilka ob imenu je zaporedna stevilka pomnika v tej publikaciji . na 
katerem je ime vklesano. 

Ahacic Franc 54 
Ahec Jesko 14 
Ajdisek Alojz 35 
Aljaz Jakob 136 
Ambroz lvan-Zdravko 12, 23, 49 
Ancic Janez 25 
Anzic Franc 25 
Anzic Joze 11 
Arhar Ivan 1 03 
Arhar Vinke 12, 23, 49, 60 
Avbelj Tine 25 , 39 
Avsec Joze 27 

Babnik Franc 126 
Babnik Ivan (roj. 1. 1. 1901 , Vase) 97 
Babnik Ivan (roj. 11. 12. 1901 , Dravlje) 23 , 49 
Babnik Ivan (roj . 15. 12. 1904, ?) 40 
Babnik Janez 124 
Babnik Jofo 23, 49, 47 
Babnik Konrad 54, 60 
Babnik Miha 23, 49 
Babnik Stane 23 , 49 
Babnik Stefan 23 , 49 
Babnik Tine 23 , 47, 49 
Bacnik Anton 47 
Bajt Alojzij 12 
Bajt Marko 124 
Baraksadic Milan 23, 49 
Barbo Ivan 1 32 
Barbo Janez 124, 133 
Barie Ana 1 05 
Barie Avgust-Radovan-Ambroz 104, 105, 115 
Barie Stane-Savo 60, 104, 117 
Bartelj Ivan 25 
Batie Branko 14 
Batie Joze 23, 49 
Becan Franc 97, 121, 128 
Beean Ivan-Bogdan 97, 105 
Benda Mihael 1 50 

Berdajs Rudi 34 
Berdavs Mirko 97 
Bergant lvan-Nejko 63 , 105 
Bergant lvanka-Olga 54 , 64 
Bergant Jofo-Maks 63 , 105 
Bergant Lojze-Jelen 63 , 105, 128 
Bergant Viktor-Viki 54. 64 
Berginc Rado 14 
Bernik Miha 132, 133 
Bertonceij ~a 23, 49 
Bervar Franc 60 
Bezeg Albin 7 
Bezek Anton 40 
Bezlaj Rudolf-Dolfe 23, 49 
Bezlaj Maks 23 , 49 
Bezlaj Marjan 23 , 49 
Bilban Miha 138 
Bizant Ludvik-Luka 63, 103, 105 
Bizjak Janez-Janko 28 , 29 
Bizjak Ladislav 34, 124 
Bizovicar Franc 23, 49 
Blagne Janke 60 
Blanc Drago-Martin Kajuh 34 
Blanc Janez 34 
Blaznik Nikolaj 122 
Blafotic Jofo-Winetou 23. 49 
Blazic Jofo-Bofo 34 
Blazic Milan-Miha 34 
Bogataj Franc-Rok 105 
Bogataj Janez-lvan 63, 105 
Bohanec Francek-Prlek 14 
Bohinc Filip 63 
Bohinc Matevz 140, 144 
Bokal Franc 60 , 97 
Bole Vojko-Riko 23, 49 
Bonifer Milka 23 
Borovka Arnost 14 
Bostjancic Julij 23 . 49 
Bozic Branko 34 120 



Bozic Jakob 136 
Bozic Janez-Zlatko 34 
Broz Josip-Tito 1 
Bernard Stanislav 113, 128 
Brajnik Hinko 23, 49 
Brandsteter Jakob 60 
Brdavs Vladimir 43 
Bregar Edo-Don 125 
Buh Franc 81 
Bukovec Franc-Jefovnik 97, 101, 106 
Bukovnik Oto 122 
Bulovec Slavko 14 
Burgar Franc-Boris 138 
Burgar Matevz 138 
Burgar Stanko-Peter 97 , 100, 105, 121 , 128 
Burnik Matevz-Matko 23 , 47, 49 
Burnik Slavko 132 
Burnik Vinko 140, 141 

Cankar lgnac 40 
Cehman Rudolf 122 
Celar Joze 122 
Cerar Joze 4 7 
Cerkovnik Anton 122 
Ciperle Janez 138 
Cirman France-Bofo 54. 64 
Cirman Marko 64 
Cizelj Fortunat-Nande 60 
Cuznar Bojan 34 
Cvajnar Anton 63, 105 
Cvajnar Ivan (roj. 8. 10. 1917, Preska) 105 
Cvajnar Ivan (roj. 25. 11. 1922, Preska) 111 , 112 
Cvek Stane 132 
Cvikel Anica-Zmagoslava 116 

Carman Dominik 11 , 105 
Carman Janez 133 
Carman Slavko 107, 128 
Cebu! Anton 138 
Cepelnik Miro 11, 23, 49 
Cerne Franc 81, 97, 103 
Cerne Joze 23, 49 
Cerne Rudi 105, 128 
Cernivec Feliks 140 
Cernivec Janez 140 
Cernivsek Tone 14 
Cervan Bogomir 60 
Cesen Milan 23, 49 
Cim:lar Leopold 60 
Cizman Franc 81 
Cizman Jo:le 81 
Crnic Karol 11 
Cerv Avgust 23, 49 
Cufar Tone 51 

Del Medico Joze 11 
Demsar Janez 60 
Dermastja Albin 140, 141 
Dermastja Alojz 64 
Dermastija Anton 81 
Dermastja Marija 140, 141 
Dermastja Srecko 140, 141 

121 Detela Peter 61 

Dezman Lojze 25 
Dime Franc 121 
Doberlet Milan 39 
Dobnikar Anton (roj. I. 1872, Tosko celo) 47 
Dobnikar Anton (roj. 13. 6. 1902, Topol 18) 61 
Dobnikar Franc 63, 1 05 
Dobnikar Jakob 61 
Dolinar Jo:le-Riko 23, 49 
Dolinsek Anton 122 
Dolinsek Marjan 34 
Dolzina Franc 60 
Dragar Rezka, roj. Juzina 88, 146 
Drakslar Marija-Marjana 41 
Drapek Vinko 27 
Drasler Stanko 14 
Drekonja Ciril 60 
Dresar Franc 138, 139 
Dresar Joze 138 
Drnolc lvanka 81 
Dr:laj dr. Peter 20 

Erjavec lvanka-lda 60, 66, 68 
Erlih Egon 25 
Erman Stefan 54, 60 

Fajfar Joze-Tomaz 134 
Ferbar Jo:le-Dusan 23 , 49 
Ferbezer Lado 105, 124 
Ferk Jo:le 14 
Fertin Stanko 63, 105 
Fink Anton 25 
Flander Bogo-Klusov Jo:la 8 
Flis Dusan 14 
Florjancic Franc (roj. 1894, Dravlje) 23, 49 
Florjancic Franc (roj. 22. 1 O. 1918, Suha 1 p. Predos
lje) 122 
Frantik Franc 49 
Fujan Ciril 140 

Galic Ladislav 4 7 
Gande Aleksander-Sasa 14 
Gantar Janez 133 
Gliha Vladimir 11 
Golob Mirko 60 
Gomezel Vinko-Mirko 34, 39 
Gortnar Franc-Crt 135 
Govekar Viktor 132 
Govekar Vinko 132 
Grabec Franc 132, 133 
Grabnar Franc 81 
Grabnar Franc (roj. 26. 12. 1919, Zajasnik-Sentvid) 25 
Gracner Franc 25 
Grajzar Albin 129, 132 
Grajzar Ivan 132, 133 
Grbec Ivan 40 
Gregorcic Valentin 60 
Gregoric Janko 25 
Grguric Vlado 7 
Gril Franc 122 
Groselj Janez 47 
Gruden Dusan 23, 49 
Grudnik Milos 39 



Grudnik Rudolf 23, 49 
Gubanc Anton 132 
Gubanc Vinko (roj . 1915, Vodice) 138 
Gubanc Vinko (roj. 1919, Vodice) 138 

Hafner Andrej- lztok 105 
Hafner Ciril 23, 49 
Hafner Franc 23, 49 
Hafner Jofo 1 03 
Hafner Stane 47 
Hafner Vinko-Lazar 60, 66, 103 
Hamberger Slavko 25 
Harle Jofo 138 
Hocevar Franc 128 
Horvat Du5an 23, 49 
Hbnigman Bojan 23, 49 
Hrastnik Vinko 27 
Hribar Alojz 23 , 49 
Hribar Franc (roj . 1903, Koseze 9) 150 
Hribar Franc (roj . 22. 9. 1914, Bue, Smartno v Tuhinjski 
dolini) 132 
Hribernik Friderik-Fric 5, 25, 34, 39 , 60 
Hribernik Simon 12 
Hrovat Stojan 14 
Hvalic Marija 23 , 48, 49 

lndof Marjan 11 
lnglic Franc-Primoz 81 
Iskra Slavko 1 05 

Jager Jurij 27 
Jagodic Jofo 11 
Jakelj Drago 97 
Jakopic Andrej 11 
Jakopic Stefan 11 
Jakse Miroslav 23, 49, 60 
Jamar Franc 112 
Jama Jofo-Sine 54, 60 , 66 
Jamnik Avgust 27 
Jamnik Lovrenc 61 
Jamnik Vladimir 1 22 
Jancar Milan 23, 49 
Jancar Pav~ 23, 49 
Janezic Stanislav 1 2 
Jarc Filip 97 
Javh Janez 136 
Jeglic Anton 130 
Jenko Franc 54 , 60 
Jenko Ivan 97 
Jenko Janez 43 
Jenko Jofo 81 
Jenkole Viktor 136 
Jeraj Anton 60 
Jerancic Edvard 54, 60, 68 
Jeras Anton 81 
Jeras Francka, roj . lstenic-Silva 64, 102 
Jerman Franc 136 
Jerman Janez 138 
Jernejc Anton 25 
Jernejc Ivan 12 
Jeromen Pavla 48 
Jesenko Janez 60 

Jesenovec Vinko 25 
Jesih inz. Jaki 34 
Jezersek Alojz 54, 60 , 68 
Jez Filip· 138, 150 
Jez Matevz · 81 , 85 
Juhant Ivan 12 
June Torno 23 , 49 
Jurca Franc 60, 68 
Jurcec Franc 27 
Juretic Marjan 40 
Juric Martin 81 
Jurman Milan 23, 49 
Justin Janka 60 
Juvan Milan 97 

Kajzar Vinko 1 03 
Kalan Janez-Kosec 62 , 105, 128 
Kardelj Edvard-Kristof 70 
Kariz Joze 39 
Kastelic Avgust 23, 49 
Kastelic Ivan 60 
Kastelic A. Jofo 11 
Kastelic I. Jofo 11 
Katnik Alojz 122 
Kebe Alojz-Stefan 53 , 74 , 81 
Keber Franc 128 
Kerkoc Ladislav 60 
Kermavner Ivan 68 
Kermavner Jernej 11 
Kern Franc 97 
Kern Jofo 64 
Kerpan Janez 34, 39, 43 
Kerzic Ciril-Metod Cestnik 23 , 49 
Kesic Karel 25, 39 
Kidric Boris-Peter 58 
Kimovec Stanko 1 36 
Klemenc Marjan-Andrej 14 
Klemencic Mirko 60 
Klopcic Alojz 23 , 49 
Kmetic Jofo 1 38 
Kmetic Valentin 40 
Knapic Ciril 54 , 81 
Knapic Mirko 54 , 81 
Knez Gvido-Vido 81 , 85, 146 
Knez Janez st. 81 
Knez Janez ml. 81 , 85 
Knific Vinko 1 03 
Knific Valentin 81 , 85 
Kocel Franc 138 
Kocel Stane 138 
Kocijan Jofof 54 , 60, 68 
Kocman Boris 23 , 49 
Koderman Mihael 81 , 85 
Kodric Franc 132 
Kofol Viktor 122 
Kogoj Jofo 60 
Kogoj Terezija, roj . Korpar 60 
Kogovsek Ivan 23, 49 
Kogovsek Vinko 23, 49 
Kokol Viktor 11 
Kokotec Matija 12 
Kolb Albin-Edvard 60 122 



Kolman Franc 23, 49 
Komac Zvonimir 60 
Komel Anton 43, 56 , 60 
Komel France 60, 81 
Komel Joze-Niko 54, 60, 81 
Koncan Ivan 60 
Konjar Albin-Brane 132 
Konjar Alojz-Miha 140 
Konjar Fraric-Kolenc 132, 133 
Konjar Ivan 122 
Kopac Franc-Miha 97 
Kopac Jofo 1 26 
Kopac Peter-Dusan 132 
Kopac Stanislav 54 , 60 
Kopitar Anton 23, 49 
Korenc Franc 14 
Korenin Franc 47 
Kos Apolonija 81 
Kos Stefan 28 
Kos Vinko 63 
Kosec Alojz 81 
Kosec Franc 140 
Kosec Stane (roj . 11. 1 o. 1913, Rasica) 80, 81 , 82, 85, 
87, 92, 146 
Kosec Stane (roj. 7. 11. 1921 , Vojsko) 140 
Kosec Peter 81 , 85, 146 
Kosi Milan 25 , 60 
Kosi Slavko 23 , 25, 49 
Kosmac Anton 23 , 49 
Kosak Ivan 12 
Kosenina Anton 113, 126 
Kosenina Milan 43 
Kosir Ivan 1 22 
Kotar Franc 12 
Kotar Marija 122 
Kovac Franc 97, 103 
Kovac Marija 23 , 49 
Kovac Slavko 23, 49 
Kovacic Anton 14 
Kozamernik Janez 61 
Kozamernik Stefan 115, 121 
Kozlakar Anton 64 , 
Kofolj Janko 97 
Kofoh Alojz 126 
Krajnik Milan 23, 49 
Kraljic lzidor 97 
Kraljic Mirko-Cene-Mavcek 97, 154 
Kraljic Stane 97 
Krane Stane 138 
Kraner Ludvik 34 
Kranjc Franc 23 , 49 
Kranjc Karol 43 
Krasovec Franc 25 
Kratky Antonin 54, 60 
Krelj Dominik 1 03, 121 
Kremfar Marjan 34 
Kresnik inz . Peter 27 
Kristan Drago 147, 150 
Kristan Feliks 147, 150 
Kristan Ivan 14 7, 1 50 
Kristan Jakob 1 50 

123 Kristan Janez 138 

Kristan Marija, roj . Jenko 147, 150 
Kristan Viktor-Lenart 138, 147, 150 
Kristovic Alojz-Marko 81 , 85 
Krifaj Janez-Janko 63 , 113, 126 
Krifaj Jofo 61 
Krifoar Vincenc-Vinko 113, 128 
Krmelj Dominik-Vitek 97, 121 
Krmelj Franc 97, 146 
Kropar Jozef-Jofo 5 
Kroupa Jan-Pavel 34 
Krpan Milan 5, 39 
Krsinar Jofo 61 , 128 
Krusec Janez 81 
Krzisnik Franc 62, 105, 128 
Kubelj Janez 138, 150 
Kukovica Alojz 60 
Kunstelj Franc 140 
Kuralt Stanko 1 26 
Kusar Alojz 4 7 
Kusar Ivana 47 
Kusar Miha 47 
Kuscar Gusti 14 
Kustrin Janez-Tarzan 23, 47 
Kuzele Anton 68 , 81 

Lah Franc 27 
Lakner Peter 23, 49 
Lampic Lado 23, 49 
Lampret Boris 27 
Lap Gene 60 
Lap Franc 97 
Lavric Franc 81 , 85 
Lavric Konrad-Ture 1 2, 23, 49 
Lemut Anton 39 
Lepsa Joze 11 , 28 , 34 
Leskovec Lado 97, 103 
Lesnjak Janez 1 4 
Levicnik Jakob 27 
Levstik lvo-Gojc-AZbe-Simen 23 , 49 
Licen dr. Bogomir 23 , 49 
Lipovsek Karol 40 
Ljubicic Anton 23, 49 
Locnikar Franc 4 7 
Loncar Franc 64 
Lotric Franc 60 
Lovsin Stanko 11 
Lofar Kazimir-Metod 81 , 85 
Lofar Stefan 146 
Lukman Friderik 25 
Lusin Lojze 14 
Lusin Vlado 14 
Lustrek Adalbert-Vojtek 63 
Luter Franc 7 

Madon Albert 12 
Magister Janez-Zan 34 
Magister Vinko-Bato 34 
Majcen Franc 14 
Majcen Marjan 18 
Majcen Milan 6 
Majnik Pavle 14 
Makek Jofo 136 



Makuc Boris 14 
Marn Franc-Sreco 137, 138, 150, 153 
Marinko Valentin 64 
Marinsek Stanko 11 
Marjek Karol 23 , 49 
Marusic Darko-Blaz 23 , 32 , 39, 43 , 49 
Matejka Evgen-Pemc 11 
Matjasic Milan 60 
Maver Alojz 57 , 60 
Maver Jofo 11 
Mavrer Anton 23, 49 
Mavrer Jofo 23, 49 
Mavrer Stane 23 , 49 
Mavrin Joze 97 
Medle Marko 34 
Medved Alojz 81 
Medved Jofo 81 
Medved Maks 14 
Medved Martin 81 
Medvescek Rudolf 5 
Medvescek Viki 34 
Meglic Anton 1 22 
Megusar Jofo 1 22 
Merhar Francisek 54 , 60, 68 
Merjasec Jernej 97 , 124 
Mesnik Drago 39 
Metelko Franc 81 
Metlar Zvone 12 
Mesec Anton 11 
Meze Vinko 25 
Miculinic Uros 14 
Mihelic Anton 5, 23, 49 
Mihelic Stanko 23, 49 
Mihelic Vinko 23, 49 
Miklavc Ivan-Zan 60 , 103, 117 
Miklic Leopold 103 
Miklic Ludvik 63 
Mivsek Stanislav 1 22 
Mlakar Franc 23, 49 
Mlekuz Savo-Branko 14 
Mlinar Marija-Mimi 23, 49 
Modrijan Gorazd 14 
Modrijan Jakob 27 
Mohar Marija 1 50 
Mokorel Viktor-Zmago 34 , 39 
Mozina Ivan 23, 49 
Mrak Franc-Tominc 105, 128 
Mrak Jofo 64 
Mravlje Milan-Slovenko 23, 42 , 45, 49 
Mrjesic Karol 136 
Mugerle Stane 34 
Muller Viktor 14 
Music Mirko-Zevs 1 54 

Nahtigal Drago-Dabo 23, 49 
Nastran Janez 54 
Necemer Maks 39 
Nedoh Anton 60, 68 
Novak Franc-Ales 23, 49 
Novak Ivan 103 
Novak lvan-Ocka 67 
Novak Janez 132 

Novak Luka 81, 85 
Novak Mihael-Miha 81 , 146 
Novak Nikolaj 81 
Novotnij Anton 23, 49 
neznani talec 84 
neznani talec 84 

Oblak Teodor 14 
Obran Franc 28, 35 
Ogrinc Anton 11 
Ogrinc Janez 11 
Okorn Anton 122 
Omejec Feliks-Srecko-Jup 54 , 60 
Omejc Jakob 61 
Omejc Joze 97 
Omerza Franc 23, 27, 49 
Orhini Franc-Radovan 81 , 85 
Oresek Franc 146 
Ostrovrhar Blaz gl. Vrhunec Oto 
Otanicar Dusan-Samo 97 , 148 
Otrin Rajko 34 
Ovcak Franci 81 
Ovijac lvanka 1 26 

Pavlic Gvido 28 
Pavlin Rafael 23 , 49 
Pavlovcic Stanko 126 
Pecar Maks 146 
Pecnik Franc 64 
Pecnik Alojz 81 , 85, 146 
Pecnik Mirko 23, 48 , 49 
Pecovnik Simon 81 
Peklaj Anton 121 , 128 
Pelc Pavel 25 
Pengov Rajko 54 , 64 
Perme Franc 11 
Persin Ciril-Gal 54, 57, 60, 66 , 1 03 
Perlin Slane 103 
Peruzzi Danica 34 
Pestotnik Franc-Aljosa 60 
Petac Avgust 113 
Petac Pavel-Ciril 138, 150 
Petac Tine 23, 49 
Peternel Janez 25 
Peternelj Ivan 39 
Petrovcic Pavel 4 7 
Pirc Ivan 138, 139 
Pirc Liborij 14 
Pirih Herman 60 
Pipan Anton (roj. 1912, Dragocajna) 132 
Pipan Anton-Crtomir (roj. 1 O. 1. 1918, Vizmarje 27) 54 , 
60, 65, 68 
Pirjevec dr. Avgust 81 
Pirjevec lvica-Fant 81 
Pirnat Leopold-Mirko 81 , 85 
Pece Joze 60 
Plecko Brane 11 
Plestenjak Jofo 60 
Pies Anton 11 , 39 
Plesic Franc 23, 49 
Plesko Mirko 24 124 



Plevanc Josip 23 , 49 
Plosenc Joze 132, 136 
Podgorsek Franc 140 
Podgorsek Janez-Boris 138 
Podjed Franc 23, 49 
Podobnik Alojz 23. 49 
Podviz Alojz 97, 81 
Polajnar Ivan 133, 136, 142 
Polajnar Jofo 133, 136 
Polak Mirko 97 
Polarcek Franc 140 
Polee dr. Julij 60 
Polensek Jofo 61 
Polensek Vinko 61 
Potocnik Bibijana-Biba 23 , 49 
Potocnik Stane 132 
Poznik Franc 130 
Prasnikar Janez 28 
Predalic Anton 43 
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