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Po nemskem vojaskem napadu na Jugoslavijo je bil dr. Marko
dotedanji ban Dravske banovine, do svoje nasilne smrti 13. ok
dnejsi slovenski politik v domovini. Na najvisjem politicnem
je prevzel najvecjo tezo odgovomosti, ki jo je med izbruhom
sti nosila civilna oblast. Z ustanovitvijo Narodnega sveta je
enotnosti in soodgovomosti za slovensko prihodnost pritegnil
liticne sile in ob razpadanju starojugoslovanske vojske posku
Slovence izposlovati cim bolj ugodno resitev. Z agresorji sej
pogajati, pod tezo izvrsenih dejstev pa je nato v zasedeni Lj
oblast italijanski okupacijski oblasti. Ker je bila italijan
sprva veliko milejsa od nemske in je v nasprotju z nemsko Slove
ohranjanje nacionalne samobitnosti, je poskusal s sodelovanje
vplivanjem na italijanske oblasti pomagati Slovencem tudi naPr
nemsko okupacijo.'
Natlacenov polozaj v SLS in okupacija

Ceprav je bil Natlacen ban Dravske banovine od leta 1935,
ljudska stranka kot del vsedrzavne Jugoslovanske radikalne za
stala vladna stranka, pa v stranki ni dosegel vodilnih politiko
strska mesta v jugoslovanski vladi v Beogradu in se ukvarjali
Nespomi vodja stranke in naroda med vojnama je bil dr. Anton Kor
so bili dalec v njegovi senci. Ko je Korosec 14. decembra 1940,
sece pred beograjskim vojaskim pucem in nemskim napadom, nenad
je na dan njegovega pogreba sestalo vodstvo stranke in za nje
izvolilo dr. Franca Kulovca, za generalnega tajnika pa dr. Mih
Krek sprva veljal za Koroscevega naslednika, mu v vodstvu stran
med drugimi tudi ban Natlacen, zaradi njegove popustljivosti n
klonjeni in so raje podprli Kulovca, ki je bil znan po svoji na
in ni bil clovek, ki bi hitro klonil pred nasprotniki v Beogradu.
pucu, navkljub nevtralni politiki nove vlade do Nemcije, v vo

Dr. Marko Natlacen o svojem delovanju med 6. aprilom in 14. junijem 1941
novejsozgodovino, 2001,st. l,str. 117-147.
Domoljub: vestnik Slovenske ljudske stranke, avgust 1954, st. 4, str. 9.
JanezA. Amez: SLS 1941-1945. Ljubljana-Washington 2002 (daljeAmez, SLS
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znali, da lahko v kratkem izbruhne vojna in bo Slovenija okup
in 30. marca 1941 v Ljubljani sklenili, da bo v tem primeru de
V tujino, V domovini pa se clani vodstva stanke ne smejo poli
zasedbeno oblastjo.^ Ker je bil med nemskim bombandiranjem Be
1941 Kulovec ubit, je stranka ze prvi dan vojne ostala brez p
med obema deloma vodilnih politikov pa so bili za dalj casa p
Kot generalni tajnik SLS je bil minister Krek ob ministru
spomo prvi predstavnik SLS v jugoslovanki begunski vladi, v
bila za mesto nacelnika stranke dva kandidata. Poleg doteda
cena se je za ta polozaj potegoval se univerzitetni profesor
dr. Andrej Gosar. V pricakovanju nemskega napada in ob pred
jugoslovanske vlade v tujino je ze Kulovca skrbelo, kaj bo z
predlogu, kako ravnati ob izbruhu vojne, ki gaje malo pred
poslal V Ljubljano, naj bi bolj zaupal Gosarju, saj Natlacena
najbolj sposobnega.^ Kot dotedanjemu banuje dr. Natlacenu vs
postal predsednik Narodnega sveta in si s tem utrdil tudi pol
zadnjih parlamentamih volitvah pred vojno dosegla absolutno
Med okupacijo je vodstvo SLS o nacelniku stranke prvic o
1941 narazsirjeni seji v Ljubljani, ki so seje udelezili tudi
poslanci in senatorji. Natlacen je zagovarjal stalisce, da mo
V domovini in ne v tujini. Mesto nacelnika stranke si je zat
zase, tako kot Gosar, ki se je pri tem skliceval na Kulovca i
no pismo, s katerim naj bi ga pooblastil, da prevzame vodst
oba pretendenta za nacelnika stranke ze pristala na to, da
tujini, doma pa se izvolili le triclanski delovni odbor, v ka
mno izbrala tretjega clana, seje Gosar nazadnje premislil,
mogel delati.^ V triclansko vodstvo stranke je bil tako izvol
Milosem Staretom in Rudolfom Smersujem kot svetovalcema. Natl
se naprej prizadeval, da bi v stranki prevzel vso oblast v s
trojke pa je posiljal svojega zaupnika Marka Kranjca.
Za clane vodstva SLS, ki so pred okupacijo odpotovali v tuj
li V jugoslovanski begunski vladi, je bilo ravnanje bivsega ba

^

^

Janez A. Amez: Gabrovskov dnevnik 1941-1945. Ljubljana - Washington 19
Gabrovskov dnevnik), str. 14; prim. Amez, SLS, str. 31-32.
Amez, Gabrovskov dnevnik, str. 69. Gabrovsek po spominu omenja besede
poznejsega obdobja. Prav tako je dr. Gosar dve leti pozneje (28. 3. 1943
v i m zaupal, daje »Kulovec iz Beograda poslal predlog, naj se osnuje v L
venski narodni svet«, kateremu naj bi stal na celu sam dr. Gosar, kar p
Natlacen s svojo hudo kampanijo zoper njega«. Nazadnje naj bi j i m bil G
ga izigrali, ker bi sicer moral napraviti vse to, kar je napravil Natla
strasno odgovomost. - Arhiv Republike Slovenije (ARS), Republiski sekr
zadeve SRS (AS 1931), te. 1499, mapa Natlacen Marko, str. 7.
Amez, SLS, str. 45.
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mesecih po okupaciji politicno povsem nesprejemljivo. Se tako
zlogi niso odtehtali razocaranja in razburjenja ob novici, daj
litik V domovini stopil v posvetovalni organ okupacijske oblast
obiskom v Rimu poklonil Mussoliniju. Ze v Palestini junija 194
se ni drzal marcevskih sklepov stranke, da nihce iz vodstva s
nobene funkcije, ki bi lahko pomenila sodelovanje z zasedbeno
polozaj V begunski vladi je postal negotov, saj so Srbi prav
Slovence dolzili kolaboracije in zagrozili, da bodo SLS iz vl
bil Natlacen tudi za anglesko obvescevalno sluzbo dokaz o neza
so njegovo ravnanje javno obsodiH, mu odrekli politicno podpor
ligitimiteto, da govori v imenu stranke.^ Ceprav je bil oster
tudi posledica strahu pred Srbi, se je razkol med Natlacenom
stranke pri begunski vladi ocitno globoko zarezal v njihove me
Za clane begunske vlade je bilo nesprejemljivo predvsem dejst
cen kot najvidnejsi politik v domovini, pa ceprav v dobri ve
nepremisljene in naivne poteze, s katerimi ni skodoval samo s
politiki SLS ter polozaju Slovenije pri zaveznikih. Vse kritik
trdnem prepricanju prihranil, ce bi se umaknil in stike z Ita
izpostavljenim sodelavcem.
Natlacen se je z vstopom v konzulto nedvomno pustil okupa
izkoristiti. Z izjavami, ki so jih od njega izsilili in v sklep
krojili in potvorili, so ga ob sprejemu statuta Ljubljanske po
konzulte v Rimu ter poklonu pri Musolliniju izrabili v propag
posebno spomenico pri papezu je sicer uspel seznaniti svetovno
njanju Slovencev pod nemsko zasedbo, vendar pa vecjih koristi
bivalstvo v Ljubljanski pokrajini in se manj v drugih pokraji
clanstva v konzulti ni imelo. Hujse so bile negativne politic
pred usodnim korakom ocitno ni mogel predvideti. Ko je bilo
skih akcij avgusta 1941 treba resevati zivljenja in je pri t
moc, je moral priznati napako in je zato 10. septembra 1941 s
ministrom Ivanom Pucljem iz konzulte tudi izstopil. Sirsa ja
sodelovanja v konzulti nikakor ni odobravala. Kdor je pri ok
prevzel neko funkcijo, seje po svoje zrtvoval, saj seje smat
avtomaticno kompromitiral. Politicno nepreracunano dejanje, d
izpostavljajo tej nevamosti, pa je bilo za mnoge zaradi nac

Amez, Gabrovskov dnevnik, str. 14; Amez, SLS, str. 45, navedba Kuharjeveg
don, 8. - 9. maj 1945; Tamara Griesser Pecar: Razdvojeni narod. Ljubljana
Pecar, Razdvojeni narod), str. 7; avtorica s podobno vsebino navaja Kuh
RozmanuS. 3. 1943.
Natlacen je clanom vodstva stranke pri begunski vladi zelel svoje ravnan
okupacije pojasniti in spor prav s tem, daje dogodke od nemskega napada
sredine junija 1941 zelo natancno opisal, zgladiti. Prim. Boris Mlakar, v
zgodovino, 2001, st. 1, str. 117-120.

223

Marko Natlacen (1886-1942): v zgodovinskem dogajanju

tudi razumljivo, »posebno ker o njih narodnem custvovanju
niso bili nikaki Quislingi«.^
Za izkusenega politika, kar je Natlacen nedvomno moral bit
nekoliko nenavadno, daje v obdobju, ko je sprejel povabilo
obnovo Jugoslavije."' Tudi razocaranje nad svojimi sodelavc
ne bi smelo tako usodno vplivati na njegovo odlocitev. Zgoda
s tujino in stik z Drazo Mihajlovicem." Po izstopu iz konzu
5 sej povsem ekonomskega znacaja,^^ ni imel vec nobenih stik
je V jeseni zacel pogovore s strankami, ki so spomladi sode
svetu, za obnovo nekega vrhovnega politicnega foruma, ni
avtoritete, saj so zlasti v zacetku nekateri zastopniki stra
zahtevali, da pri novih dogovorih ne sodelujejo kompromit
dogovarjanju z Natlacenom je bil v prvi vrsti Gosar, ki je v
taboru zacel vse bolj izrazito nastopati kot zastopnik samo
ne.'^ Nadacen je poslej deloval bolj v ozadju, v delovanju
so ga kot glavnega predstavnika SLS zastopali njegovi poobl
Po prvih neuspesnih sestankih so oktobra 1941 zastopniki
skupin iz vseh treh tradicionalnih slovenskih politicnih ta
sticne partije in z njo povezanih skupin v OF, uskladili sv
V t. i. londonskih tockah, ki so bile podlaga za nadaljnje s
Slovenske zaveze aprila 1942. Temeljni tocki skupnega progr
vljena in razsirjena kraljevina Jugoslavija in svobodna Slo
stojen in enakopraven del.'^ Pri snovanju skupnega programa
vlogo Natlacen za katoliski in Kramer za liberalni tabor. K
vanski podlagi je znatno pripomogel zlasti Natlacen, saj j
uskladitve programov zagovarjala samostojno Slovenijo. Natl
z londonskimi tockami polozila temelje Slovenski zavezi kot
nemu forumu v okupirani Sloveniji,'^ ki je sodeloval z jugo

^

"

Jera Vodusek Staric: »Dosje« Mackovsek. Ljubljana 1994 (dalje Vodusek
kovsek), str. 143, Albert Kramer, Politicno porocilo, 14. 3. 1942; pri
str. 21.
Vodusek Staric, »Dosje« Mackovsek, str. 21; Janko Mackovsek 29. 5. 1941
dr. Natlacena; Natlacen je konec junija 1941 enako prepricanje izrazil
Amez, SLS, str. 44.
To je vedel Jelenc (Amez, SLS, str. 44), samo dejstvo pa sledi iz M
Mislju V Svico 15. 5. 1942. - Vodusek Staric, »Dosje« Mackovsek, str. 1
Griesser Pecar, Razdvojeni narod, str. 76.
Vodusek Staric, »Dosje« Mackovsek, str. 33: »26. septembra 1941 Gosar
zaradi pogajanj s klerikalci - Markom, mi le z uradno stranko.«
Poleg Marka Kranjca je bil njegov pooblascenec navadno Franc Lukman
»Dosje« Mackovsek, str. 40), ki je bil tudi njegov osebni prijatelj in z
pri vseh pogovorih, ki j i h je imel Natlacen z obiskovalci na domu. -Ame
Vodusek Staric, »Dosje« Mackovsek, str. 140.
Prav tam, str. 62.
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vlado in njenim vojnim ministrom Drazo Mihajlovicem. V katoli
bil Natlacen prvi, ki seje zblizal z liberalnim taborom in njih
vojasko organizacijo.'^
.
- . ;
;
V primezu revolucije

Ko je vodstvo Komunisticne partije Jugoslavije po predhodni
vedi in po prvih uspehih Rdece armade pred Moskvo decembra 19
valo skorajsnji konec vojne, ki pa ga v naslednjih mesecih in
je tudi zaradi uspehov cetnikov Draze Mihajlovica odlocilo, d
metodi preide v drugo fazo komunisticne revolucije in obrac
lidcnimi nasprotniki po celotem ozemlju nekdanje drzave.'^ E
Centralnemu komiteju Komunisticne partije Slovenije ze na za
iz Bosne narocil, naj se pripravijo in naj gredo v akcijo.'^
prisel v Ljubljano, so se zaceli kazali sadovi njegovih priz
ulicah so pod streli VOS, o katerem je Kardelj 29. marca 1942
»ves aparat sestavljen iz clanov Partije, da ga ne dajo iz rok
le /.../, daje direktno vezan na CK /.../ da imajo celo ureje
ki jih nadzorujejo in zasledujejo, da imajo tudi svoje »provo
disdcnih organizacijah /.../«,^° padli stevilni nasprotniki re
protikomunisti, obtozeni in ozigosani denunciantstva, izdajst
hlapcevstva. Kdor je imel kakrsne koli stike z okupatorji, in
izprican idejni ali polidcni nasprotnik komunizma, je bil po
Uboj polidcnega nasprotnika na pripravljenem politicnem tere
kolaboracije z okupatorji je bil v danih razmerah hitro oprav
Najvidnejsi politiki, ki so po razpadu Kraljevine Jugoslavije
stnih mestih pricakali okupatorje, so bili ze zato primeme tar
Se preden je bila sprejeta ustanovna lisdna Slovenske zavez
dobil svarilo in je zato zacasno prekinil vse politicne stike.^
bana takrat nasprotovali krscanski socialisti, so v OF nastal
Natlacenu ocitno pomagali zacasno ostati pri zivljenju. V dol

ARS, AS 1931, t.e. 1499, mapa Marko Natlacen, str. 7.
Aleksander Bajt: Bermanov dosje. Ljubljana 1999 (dalje Bajt, Bermanov dos
Dokumenti ljudske revolucije v Sloveniji, knj. I . Ljubljana, 1962 (dalje
244-252. CK KPJ (Edvard Kardelj) v pismu CK KPS, 1. 1. 1942 in zlasti v pi
DLR I , dok. 121, str. 270), kjer pravi: »treba je pripraviti tla za novo et
ze stopamo s hitrimi koraki in na kateri je treba neposredno okoli KP zdruz
2" DLR 1, dok. 151, str. 324-325.
^'
Marko Kranjc je bil 19. 3. 1942 kot Natlacenov pooblascenec pri Kramerj
je Natlacen dobil svarilo in da se bo zadrzeval nekaj casa le doma in tud
mal.« - Vodusek Staric, »Dosje« Mackovsek, str. 39.
2^ ARS, AS 1931,t.e. 709, str. 176, Zdenka Kidric - Marjeta Vladimirju Kriv
1942: »Svoje case, ko je to ze enkrat bilo aktualno /februarja, marca/ so
velike borbe zaradi tega.«
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ubojev je likvidacija bivsega bana ves cas visela v zraku. Z
boj je imel uboj Natlacena simbolni pomen. Za uboj, ki je i
tezo, so najprej zeleli pridobid soglasje tudi pri drugih s
sih politicnih okoliscin je v zacetku maja 1942 o uboju Natl
lOOF. Ker pa obtozba, ki je temeljila na porocilu VOS o zveza
patorskimi oblastmi, za nekatere clane lO ni bila dovolj teh
VOS V imenu partije umaknil.^^ Obseg likvidacij polidcnih nas
novih likvidacij je bil spomladi 1942 tako velik, daje Fran
CK KPJ 16. maja 1942 zapisal, da »belo gardo streljamo in
likvidacije vecjega obsega, ki stremijo ze k izstrebitvi«.^'^
so si steli v veliko zadovoljstvo, ker so pri nasprotnikih
razkrinkad stare kompromidrane voditelje, ki so bili poslej
niti komaj opazno vleci iz ozadja.^^ Sestanke politicnih nas
predvsem pri Natlacenu in Kramerju.
Napoved streljanja talcev

Ker seje nasilje v Ljubljanski pokrajini po Kardeljevi st
jemno povecalo, sta visoki komisar za Ljubljansko pokrajino
komandant 11. armadnega zbora general Mario Robotti 24. apri
odlok o streljanju talcev v Ljubljanski pokrajini. Za vsak p
zagrozeno, da bo ustreljen kateri koli komunist ali proddrz
48 urah po zlocinu ne izsledi krivca.^^ Pricakovad je bilo,
vanje okupatorja zaradi taksnih grozenj le poleglo, saj je
svoje Francoze prav zaradi okrutnosti okupatorja pozval, naj
napade na Nemce.^^ Tudi Edvard Kocbek je na lOOF prav z vidi
ga odloka o streljanju talcev nasprotoval uboju Natlacena.^^
Kardelj je bil o odloku obvescen, se preden je do razglas
nem razpolozenju, posebej glede na ugodno stevilcno stanje
Ljubljani in ob misli na skupino vodilnih komunistov v zaporu
OF o represalijah nad druzinami okupatorskih oficirjev in u

Josip Vidmar: Obrazi. Ljubljana 1985 (dalje Vidmar, Obrazi), str. 585; p
lOOF, ki jo postavljana konec aprila, in o predlogu Kardelja glede likv
Edvard Kocbek: Zbrano delo 6, Ljubljana, 1996 (dalje Kocbek, Zbrano de
Dokumenti ljudske revolucije, knj. 2 (dalje DLR 2), dok. 33, str. 76.
ARS, AS 1931, t.e. 1499, mapa Marko Natlacen, str. 4.
Tone Ferenc: »Ubija se premalo«. Obsojeni na smrt, talci, ustreljeni
1941-1943. Ljubljana, 1999 (dalje Ferenc, »Ubija se premalo«), str. 10
vljen V Uradnem listu, ampak na lepakih po oglasnih mestih. Prvih sest t
4. 1942 pri Radohovi vasi zaradi partizanskega napada na vojaski vlak,
dva vojaka.
Svobodna Slovenija, 20. 5. 1942, str. 3.
Kocbek, Zbrano delo 6, str. 706.
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ustreljenega talca.^^ Cetrti dan po objavi italijanskega razg
je V imenu lOOF v Porocevalcu objavil izjavo, v kateri napoved
unicevanja denunciantov in izdajalcev z vso doslednjostjo«.^'*
dal streljanje prodtalcev in mascevanje nad »italijanskimi zl
izvrzki«, za sam odlok o streljanju talcev pa je krivil »belo
Slovence je pozival, naj zaradi tega odloka zgrabijo za orozje
Njegov odgovor na »razglas totalne vojne«, ki sta jo Komunist
sprejela, seje glasil: »Kri za kri! Glavo za glavo! K orozju!
dobno izjavo izdalo tudi Glavno poveljstvo slovenskih partizas
Z delovanjem VOS v Ljubljani je bil Kardelj tedaj zadovoljen
mem mestu stevilo pobitih ovaduhov od zacetka aprila povzpelo
j i h je V enem dnevu padlo do sest.« Ze avgusta 1941 je menil,
partizanskih odredov mogoce izrabiti okupatorjeve pozige in
nad civilnim prebivalstvom.^^ Prepricanje bil, daje nasilje z
nujno. Ce nasilja ni, gaje treba preprosto izvad in okupator
V represalije. Na podlagi odlokov OF, ki so poleg denunciants
je s smrtno obsodbo prepovedali ustanavljati druge oborozen
partizanskih,^^ si je Komunisticna partija prisvojila vse pra
naroda in jih z nasiljem zacela tudi uveljavljati.
Vosovci so morali veded, da bo zaradi njihovih akcij padlo
ljudi. Zavestno so pobijali v pricakovanju mascevanja in repre
je izzivanje represalij postal izdelan nacin boja z natancno
cilji. Prebivalstvo Ljubljanske pokrajine je napoved streljanj
se Italijani za razliko od Nemcev do takrat za taksna dejanja
italijanske civilne in vojaske oblasti s streljanjem talcev p
zaustavila. Akcij VOS v Ljubljani je bilo se vec in stevilo ust
enem mesecu toliko povecalo, da italijanska oblast v zacetku j
ni vec niti objavljala.^^ Najbolj presenetljiva pa je ugotovite
ceno nasilje nikoli niso bili dsd, ki so jih Italijani aretiral
Proti okrutnemu streljanju talcev so slovenske zene na pob
zacele maja 1942 zbirati podpise pod peticijo, s katero so
pri Mussoliniju.^^ Ker je bilo vodstvo Komunisticne partije p
^
^
'
^

^
^
^
^

D L R 2 , dok., str. 19.
DLR 2, dok. 13, str. 27.
DLR 2, dok. 9, str. 20, op. 8.; Ferenc v »Ubija se premalo«, str. 19 u
protitalcev »do sedaj ni znan noben primer takega ukrepa«.
Vladimir Dedijer: Novi prilozi za biografiju Josipa Broza Tita, IL Rijek
deljevo pismo Titu, 2. 8. 1941; prim. Bajt, Bermanov dosje, str. 404-405;
vljena dediscina Josipa Broza Tita. Maribor 1990, str. 84.
DLR 2, dok. 38, str. 86, Kardeljevo pismo Titu, 18. 5. 1942.
Vodusek Staric, »Dosje« Mackovsek, str. 108, v porocilu Mislju v Svico,
Angela Vode: Skriti spomin. Ljubljana 2005 (dalje Vode, Skriti spomin),
Alenka Puhar: Izgubljeno pismo Benitu Mussoliniju : peticija slovenskih
Sobotna priloga, 26. 4. 2003, str. 28-29.
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ti zbiranju podpisov, so Vodetovi zbrane podpise s prevaro
zbiranje podpisov prepovedali. Komunisti so imeli namrec p
drugacne nacrte in so talce naravnost potrebovali. Predvsem
neljubih oseb, v partizanskih vrstah pa so iz strahu pred
dotok novih ljudi. Streljanje talcev so lahko izkoristili v
imel V vrhu italijanske tajne obvescevalne policije, kjer so
talcev, svojega zaupnika." Podobno so si za ljudi, katerih u
nosd izval negativno razpolozenje, pomagali z denuncijacija
V konfliktu med italijansko civilno in vojasko oblastjo, p
izbiri talcev civilna oblast podsnjena na stran, je strelja
»zelo misterioznimi okolnostmi«.^^
Kardeljeve naloge VOS

Ker je italijanska vojaska oblast zaradi vse pogostejsih
partizanskih akcij na podezelju in vosovskih po Ljubljani do
je z vojaskimi posegi vsaj od razglasa odloka o streljanju t
in nasilneje nastopala do domacega prebivalstva. Z obseznim
prebivalstva v taborisca ter z vecjimi vojaskimi operacijami
torska vojska v obdobju napredovanja sil osi na svetovnih bo
tred partizansko gibanje v Ljubljanski pokrajini. V pricakov
je zato Kardelj 14. junija 1942 vodstvu VOS predlagal reorga
obvescevalne sluzbe, kamor naj bi zaradi izgajanja moskih na
cili cim vec zensk, ki naj jih »nauce streljad, zastmpljad i
Zaradi defenzive na domacem in mednarodnem vojasko-polit
scu je partijsko vodstvo spremenilo taktiko boja s pozivanj
narodnih sil, da bi tako razsirili svojo bazo in preprecili
mu nasprotniku, ki seje zacel tudi vojasko organizirati, mob
sile zase. Ker je Kardelj razvoj dogodkov gledal v dolgoro
upal, da bi se polozaj v naslednjih dneh lahko hitro spremen
»zato imejte vedno na muhi nekaj vodilnih ticev, da bi j i h
priliki lahko potolkliw."^' Likvidacije je bilo takrat po nj
omejiti le na najnujnejse denunciantske primere in na vodiln
pa seje bilo treba sporazumed za vsakega posebej. Likvidac
^'

ARS, AS 1931, t.e. 711, str. 1819, 1844, / .../ Iz obvescevalnih por
Vladimirja Svetine poleti 1942 Zdenki Kidric - Marjeti. Vosovske zveze
N . Kraigher in M . Baltic vodile do sefa italijanske tajne policije maj
Skriti spomin, str. 97-98.
Prim. Bajt, Bermanov dosje, str. 424.
ARS,AS 1931, t.e. 711, str. 1803, Dusan Kraigher Zdenki Kidric, 19.5.
dimir.
ARS, AS 1931, t.e. 709, str. 7, Edvard Kardelj Zdenki Kidric, 14.6.194
ARS, AS 1931, t.e. 709, str. 18, Edvard Kardelj Zdenki Kidric, 28. 6. 1
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rundah, v nizu drugo za drugo, po malo trajnejsem premoru je
najugodnejsega politicnega trenutka, ki ga nikakor ne bi smel
Ko je Kardelj v zacetku julija 1942 zapusdl Ljubljano, je vo
naj opustijo nacrtovani mnozicni pokol Italijanov, naj pa tak
nasprotnike, ce o njih dobijo nove obremenilne podatke."*^ Stre
podatkov, ce bi se nasprotovanje do njih v prihodnje v javnost
la Leona Rupnika, ki je 2. junija 1942 postal ljubljanski zupa
takoj, ko ga dobijo »na muho« in prav tako tudi denunciante
Ker so tedaj tudi Anglezi utrpeli nekaj porazov, je predvidev
udarid tudi po mihajlovicevcih, ce bi le imeli v rokah podatk
lovanju z okupatorji. Anglezem bi morali namrec dokazad, da
zato, ker so njihovi, ampak zato, ker so okupatorski«.'^^ Prep
bilo slabo likvidirati mihajlovicevega pooblascenca v Sloven
Novaka, ali koga drugega od vodilnih. Pri temje poudaril, da
uboj treba predhodno pripraviti politicen teren, kar je nalog
po izvrsitvi pa o uboju sestaviti komunike.
Med italijansko poletno ofenzivo je Kardelj 29. julija 19
opozoril, naj bodo v VOS izjemno previdni »kadar gre za likvid
neposredno izdajalci osvobodilne stvari slovenskega naroda«.^
j i h je opozarjal tudi CK KPJ, kljub temu pa bi bilo za Kardelj
stno, ce bi likvidirali enega od vodij »belogardisticne« vojas
j i m j e takrat povzrocila obilo tezav, je ocenil, dajim »prime
ne bi skodovala«.
V brezobzimem boju za oblast je Kardelj v zacetku avgusta
obdobje odlocilnega boja s polidcnimi nasprotniki, ki j i h v
sticno terminologijo vseskozi imenuje »bela garda.« V demora
vrstah, ki je bila ocitna posledica italijanske ofezive, je s
in prevlade nasprotnikov. Boj z njimi je zato oznacil za »c
nase politike«.''^ Za VOS je bilo po njegovem prepricanju najb
se vsidra v njihovih vrstah. Z vosovskimi podatki iz vrst nas
skega gibanja jih je partijska propaganda lahko razkrinkavala
predstaviti kot glavnega pomocnika v okupatorjevi ofenzivi, j
vamostni del VOS »udaril po njihovih voditeljih«. Ob politicni
bilo treba pozomo poslusad razpolozenje ljudstva.
Sredi septembra 1942 je bila glavna linija v partijskem bo
gardo tako polidcno kakor fizicno«.'^^ Kardelj je takrat vodst
narocil: »Likvidirajte, kjer koli in kakor koli morete vse d

ARS, AS 1931, t.e. 709, str. 21, Edvard Kardelj Zdenki Kidric, 4. 6. 1942
Prav tam.
^
ARS, AS 1931, t.e. 709, str. 25, Edvard Kardelj Zdenki Kidric, 29. 7. 19
4^ DLR 3, dok. 6, str. 14, Edvard Kardelj Zdenki Kidric, 2. 8. 1942.
DLR 3, dok. 94, str. 198, Edvard Kardelj Zdenki Kidria, 17. 9. 1942.
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pred javnostjo pokazete, da so izzivaci drzavljanske vojne
Na omenjeno formulacijo je posebej opozoril, saj obtozba p
logardistom« takrat ni vec zadoscala. Potrebno je bilo doka
izziva drzavljansko vojno v korist okupatorja in kot take
pripadnike te tolpe«. Kardelj je pri tem VOS opozarjal na
zaostrovali odnosov znotraj OF in ne bi neposredno napadali
le navtralizirali. Ker je bila partija v defenzivi, si je mor
na siroko povezovad z vsemi pri vsakrsni malenkosd proti ok
tistim, ki so se v odporu prod boljseviticnemu nasilju zvez
je odlociino obdobje, v katerem je partija po Kardeljevi oc
ali vse izgubila. Kakor hitro so po ofenzivi med svojimi pr
moralo, so takoj sprozili ofenzivne akcije proti »beli gardi
Zasledovanje in spremljanje dr. Marka Natlacena

Nekdanjega bana, dr. Marka Natlacena, so pripadniki VOS vs
li in zasledovali na vsakem koraku, kljub temu pa o njegov
mogli pridobiti podrobnejsih in verodostojnih podatkov. Cep
ozadja »duhovno vodi vso klerikalno bega«, konkretnih obtozb
imeli niti v zacetku septembra 1942^^ niti pozneje. Prvo in
dokazovala Natlacenovo vodilno vlogo v »beli gardi« in opra
likvidacijo, je vosovska agentka pridobila posredno iz drug
naj bi se namrec Natlacenu kot vodji na srecanju s strazar
da bodo »krizarsko vojno proti komunizmu hitro in tocno iz
Natlacen vedel za komunisticne naklepe, da mu strezejo po z
previden in konspirativen, zato pa tudi za VOS skoraj nedos
zo, ki so mu jo zaradi grozenj ponudili Italijani, je odklon
Ciril-Metodovi ulici st. 18 (danes Ulica talcev - op. nr.),
gimnazije, pa je zelo redko zapustil. Obvescevalci VOS, med
noma mlada dekleta, so mu sledili iz bliznjih stanovanj in
dogajanje pred vhodom v njegovo hiso. Zanimalo j i h je zla
na njegov dom, kdaj je prisel in koliko casa se je pri nje
so ga zaceli ze ob prvih naklepih za njegovo likvidacijo,
vanje njegove hise pa se je po vosovski evidenci zacelo v
1942.^^ Po krajsem premoru v prvi polovici avgusta je opazo
prekinitvami, ker zaradi strahu lastnika stanovanja in vrac

ARS, AS 1931, t.e. 709, str. 166, Vladimir Krivic Zdenki Kidric, 4. 9.
ARS, AS 1931,t.e. 709, str. 405, Porocilo VOS, St. 14,3. 10. 1942.
ARS, AS 1931, t.e. 698, str. 3008-3009, porocilo, Janhuba Rudi, 29. 9.
26. 9. 1942.
ARS, AS 1931, t.e. 1499, mapa Marko Natlacen. Izvlecki dokumentov o dr.
iz vosovskega arhiva. Prilozena mapa je v arhivski skatii v osebnem gr
Republike Slovenije pred svojo smrtjo (2000) posredoval Franc Stadler -
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bilo mogoce, potekalo nepretrgoma do izvrsitve uboja 13. okto
je bilo zasledovanje po cestah po uboju poveljnika Slovenske
no, Fortunata Majdica, 25. avgusta 1942 zaradi nevamosti za
so vosovski obvescevalci v sledilski gmpi dobili navodilo,
Natlacena nadaljnje.Pri opazovanju Natlacenove vile so se v
Navajali so vsakogar, ki je prihajal in odhajal iz hise, in p
bilo mogoce sklepad o dogodkih v hisi. Njihove zabelezke izp
opazovanje in sledenje tudi takrat, ko se pred hiso ni nic zg
»ni bilo nikakrsnega prometa«.
V vodstvu VOS so uboje po Kardeljevih navodilih nacrtovali
zvoj em vojasko-politicnih razmer in po razmisleku o primemo
zunanjepolidcnega trenutka. Z opustitvijo nacrta likvidacije
namero za uboj Natlacena konec avgusta 1942 ponovno sprozil
KPS za Ljubljano Vladimir Krivic - Matevz.
Zdenka Kidric, k
drzala Kardeljevih navodil, je bila najprej do tega predloga
Natlacen ni bil »niti na kakem mestu, niti ne moremo kako odp
njegovo sodelovanje z Italijani«.^^ Kidriceva seje zavedala,
tlacena treba upostevati tudi zunanjepoliticne razloge in da
»popolnoma polidcen«. Dopuscala je sicer moznost, da je zad
razvojem na nasprotnikovi strani dozorela, vendar pa na ubo
Kardeljevega pristanka ni bila pripravljena. Na prigovarjanje
daje treba vosovske akcije »usmeriti na glavne organizatorje
zlasti Natlacena«,^'^ se je proti koncu septembra premislila
nega pisma Kardelja prosila za dovoljenje.^^ S pozidvnim odg
naravnost sijajno« je Kardelj 9. oktobra 1942 dokoncno potrdil
bivsega bana.^^
•
Likvidacija bivsega bana

Neposredne priprave za akcijo so se zacele septembra, po
pa je Edo Brajnik - Stefan, vodja vamostnih grup, likvidacijo
Francu Stadlerju - Pepetu sest dni pred dnem uboja, ki si ga
akcijo je bilo treba izdelati nacrt, ki ga je bilo mogoce pr
lagi podrobnih informacij o Natlacenovi hisi, dvoriscu in oko
prostorov v hisi ter o hisnih navadah in navadah obiskovalc

ARS, AS 1931, t.e. 698, str. 2919, porocilo, Janhuba Rudi, 27. 8. 1942.
ARS, AS 1931, t.e. 709, str. 164, Vladimir Krivic Zdenki Kidric, 28. 8.
ARS, AS 1931, te. 709, str. 176, Zdenka Kidric Vladimirju Krivicu, 7. 9.
DLR 3, dok. 115, str. 272, Vladimir Krivic Edvardu Kardelju, 27. 9. 1942.
55 D L R 3 , St. 106,str. 241.
ARS, AS 1931, te. 709, str. 35, Edvard Kardelj Zdenki Kidric, 9. 10. 1942
ARS,AS 1931,t.e. 1499, mapa Marko Natlacen; Slavko Zizek: Kdo je uprizo
V: Zaveza, 2007, st. 3 (dalje Zizek, Kdo je uprizoril), str. 95-102.
^2
"
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opazovanja za samo akcijo niso bila dovolj, je VOS ob odloc
Nadacena dolocil se posebno sledilno grupo, ki je pod vodst
primeme oddaljenosti z vec strani neprekinjeno do same akci
janje pri Natlacenovih.
Obvescevalka VOS in agentka v katoliskih vrstah, Lidija
Dermastija, je Natlacenovo hiso in dmzino med vsemi najbol
drobnosti je vedela vse, kar se je v hisi dogajalo, saj je
V blizini in je bila z dmzino Natlacen v dobrem znanstvu.
znavanja dogajanja pri Natlacenovih je laze iskala tudi na
omogociti, da bo vstopil v hiso. Ker je bilo med obiskovalci
duhovnikov, so vosovci vstop v hiso povezali z obiskom duhov
ske bivsemu banu prinese pismo z vaznim sporocilom, na kater
takojsen odgovor.^^ Za uspesno izvrsitev akcije in za kritje
izvrsenem uboju je ena od vosovskih obvescevalk, Brezar Sta
poleg hise izrisala tudi nacrt dvorisca, vrta, ograje in bli
Iz opazovanja je bilo ugotovljeno, da Nadacen ni sprejema
ure, da ni imel posebnega italijanskega spremstva, da se ni
in daje imel za osebno varovanje samo enega agenta. Med akc
krilo, daje imel se enega v stanovanju, vendar pa se je ta
zadrzati na nekem dmgem mestu. Na podlagi teh podatkov so pr
se akcija izvede v Natlacenovem stanovanju pred 8.45, na po
prostorov v hisi pa so dolocili tudi pot, po kateri bi se
nalogi umikal.^^
Franc Stadler - Pepe je dobil za izvrsitev uboja Natlacen
natancno sliko prostorov in dmge podrobnosd v hisi in zunaj
je bil od dneva, ko je sprejel izvedbo akcije, v vsakodnevne
ucila izrazov, ki jih je bilo treba izreci v pozdravu z Nat
moral na se tako majhno gesto, ki je bila znacilna nekaterim
no takrat, ko so bili pred clovekom na visokem polozaju.Psi
zacijsko seje pripravil do najmanjse podrobnosd. Ob poznav
nosd je moral biti pripravljen tudi na kaj nepredvidljivega.
V zadnjih dneh dobil psa, imel pa je tudi dodatnega agenta
Za pomoc pri zasciti akcije si je izbral Jozeta Sisko - Luk
med pripravo pa je bil tudi z Edom Brajnikom in Franjo Kroupo
seje dobro zavedal velike teze naloge in odgovomosti za usp
bila tesno povezana »z razvojem ljudske revolucije«.^^

ARS, AS 1931, t.e. 1499,
traku, str. 20.
Zizek, Kdo je uprizoril,
ARS, AS 1931, t.e. 1499,
traku, str. 20.
ARS, AS 1931, t.e.l499,

Stadler Franc - Pepe, Kronoloski pregled akci

str. 95.
Stadler Franc - Pepe, Kronoloski pregled akci
mapa Marko Natlacen.
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Za nacrtovan podvig si je priskrbel potrebno duhovnisko op
ocala, kolar in cm duhovniski plasc, ki si ga je dal napra
jacu.^^ Iz vosovskega skladisca si je izbral najljubse orozj
pred akcijo napisala pismo, naslovljeno »gospodu eminenci M
ki ga je sestavijala vec dni. Dobro je poznala duhovnisko
lahko prilagodila. Pod sporocilom je bil podpisan trebanjsk
katerega so vosovci vedeli, da seje obracal na Nadacena za
partizanom. Nadacen je prav dste dni od dekana pricakoval po
zato s takim zaupanjem spustil likvidatorja v hiso.
Pri uboju Natlacena je Stadlerju 13. oktobra 1942 po skrbn
pomagalo pet sodelavcev.^^ Zjutraj po 8.00 uri so se zbraH n
Ljubljanskim gradom, kjer so ga preoblekli v duhovnika, ga o
zadnjo moralno podporo. Na primemi razdaliji so ga spremlja
proti Nadacenovi hisi v Ciril-Metodovo ulico. Zascitnik Joze
dni blizini Natlacenove hise pazil na strazo pred gimnazijo
je bila italijanska vojska. Ko so iz Nadacenove hise odjekni
vpitje, je z orozjem izpod plasca onesposobil prestrasena st
gom Hkvidatorja iz Natlacenove hise nista nid ganila. Potem j
proti Gmberjevemu kanalu.^''
Stadler je pred tem v duhovniski obleki pozvonil pri vrtnih
hise. Pred vhodom gaje ustavil Nadacenov agent, nato gaje
Ko se je predstavil in pojasnil, da ga posilja trebanjski
mora osebno izrocid gospodu Nadacenu, je smel stopid naprej
peljala v dnevni prostor, kjer gaje najprej sprejela Nadace
se j i je kot kaplan trebanjskaga dekana in j i postregel z n
z Dolenjske. Ko je iz gomjega dela hise prisel nekdanji ban
uvodni predstavitvi je Marku Natlacenu pojasnil, daje pismo
da se mora z njegovim odgovorom takoj vmid. Ko je Nadacen pis
nosd odprl, se usedel in zacel brad, je prislek pristopil bl
in nato se v vrat.^^ Bilo je tocno 2 minuti do pol devete ur
omahnil na mizo in bil na mestu mrtev.
Natlacenova zena je takoj po prvem strelu zacela vpiti i
Stadler pa je po izvrsenem uboju zacel iz hise panicno beza
risce je po stopnicah zasel v klet in se nato med vracanje
z Natlacenovo zeno, sinom Markom in sluzkinjo, ki so ga hot

"

Prav tam.
ARS, AS 1931, t.e. 1499, Stadler Franc - Pepe, Rekapitulacija mojega d
str. 10. Lidija Kovic - Liza, p. Dermastia, Joze Siska - Luka, Stana Bre
- Acko, Sabina Mavsar - Breda, p. Stadler.
ARS, AS 1931, t.e. 1499, mapa Marko Natlacen.
ARS, AS 1931, t.e. 1499, Stadler Franc - Pepe, Rekapitulacija mojega de
str. 10. Stadler za razliko od drugih zapisov pise, daje Natlacena prvi
se dvakrat v vrat.
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ruvanjem je s pistolo, ki se mu je medtem zataknila, po glav
Marka in ga onesposobil. Po kratkem boju je s silo odrinil tu
se j u osvobodil, stekel skozi kuhinjo in kabinet ter skocil
S preskokom cez vrtni zidje v zadnjem trenutku usel tudi psu
na triciklu cakal Kroupa, ki ga je za gradom ob Gruberjevem k
Dolenjsko cesto na Opekarsko cesto in naprej v Gradisce, kje
lavka Sabina.''^ Pri njej se je uredil in se nato vmil na s
hranilnico, ki gaje zjutraj zaradi akcije z izgovorom zapusd
Prvi odzivi

Vest o vosovskem uboju bivsega bana dr. Marka Natlacena
razsirila po vsej Ljubljani in okolici.Povsod je pustila glo
njej ostal neprizadet. Vedelo seje, daje Nadacen prejemal gr
je vecina zivela pod vtisom, da si komunisti tega koraka ne
ker bi prevec obcutno zadeli v javno mnenje. V katoliskih kr
prizadetosti prepricani, daje »stiska ocividno pritirala ko
tako dalec, da sega po skrajno obupnih sredstvih in da sed
uspeh tega dejanja«.
Trdno so bili odloceni, da se s tem »n
ni zmanjsal odpor proti komunizmu, nasprotno komunisti bodo c
zlocinom prilili samo olja na ogenj in povecali pozar, ki bo v
sno pozgal in pocisdl«.™
Zelo odlocno so uboj dr. Nadacena obsodili tudi v libera
kot kadar koli do takrat so se »zgrozili ob novem ostudnem
cinu«, ki je izval »najostrejsi odpor prod morilskemu komun
privrzencem«. V skladu z liberalnim prepricanjem in tradicij
daje »zahrbtni umor kot polidcno sredstvo ze sam po sebi dej
odklanjati in obsojati. Kar pa pocnejo komunisti med nami, n
borba, marvec je le se izzivljanje najnizjih zlocinskih nagon
ga bana so zaznali dogodek, ki je v delovanju slovenskih ko
vse meje neprizadetosd in potrpezljivosd. V odklanjanju kom
so bid enotni, da »za iskrenega Slovenca ne more biti vec iz
Vsi se moramo stmiti v en tabor ter z vsemi sredstvi izloc
sticne zlocince, ki s svojimi divjastvi upropascajo ves naro
Nadacna je mera polna. Za nikogar ne more biti vec izgovora i
ni spregledal zlocinske komunisdcne igre. Minil je cas nein

Mavsar Sabina - Breda, por. Stadler. - ARS, AS 1931, t.e. 1499, Stadler
ARS, AS 1931, t.e. 1499, Stadler Franc - Pepe, Kronoloski pregled akc
20-22.
O uboju sta naslednje dni obsimo porocala Slovenec in Jutro.
Slovenec, 14. 10. 1942, str. 2.
Prav tam.
Jutro, 14. 10. 1942, str. 2.
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kdor hoce dobro sebi in svojemu narodu, se mora pridruziti
proti komunizmu.«
Partijsko vodstvo je bilo nad ubojem Nadacena navduseno. K
oblecen v zeleznicarja, po prestani roski ofenzivi iz Podli
bljano »tocno dsd dan, ko je bd likvidiran Nadacen«." Ko je
Kidricu in Leskosku o svojem prihodu v Ljubljano in polozaju
zacetku izrazil splosno partijsko zadovoljstvo nad dogodkom
kor ste ze gotovo na svoje veliko veselje izvedeli, je danes
Nadacena« in temu takoj dodal se svoje osebno dozivljanje o
uboju: »Lahko si mislite, da sem prav posteno razveseljen. /
polnoma pod vdsom tega dogodka.«^^ Boris Kidric je cez dva dn
delju cestital »celotnemu VOSU! Tistim, ki imajo pri tem nepo
najbolj. Krasno!«^^
Navdusenje partijskega vodstva nad ubojem Natlacena je bilo
mljivo, ker si je v tej nameri ze dalj casa prizadevalo in v
skim funkcionarjem in posebej VOS zadevna navodila. CK KPS j
Nadacena, 5. oktobra 1942, v tem smislu Alesu Beblerju med
da »moramo belo gardo fizicno trebid z vsemi sredstvi«, kajt
tek drzavljanske vojne razvija v naso korist«, in k zadnji u
individualne likvidacije kolovodij, podpihovalcev in organiz
vazne. Ne odlasajte nid trenutka!«^^ Komunisti so tudi in pre
uboji in atentati na pomembne politicne osebnosti postali upo
liticni dejavnik. Boris Kidric se je zavedel realne moci in
stiske okupatorjev prav po uboju Natlacena, ko je visok pred
okupacijske oblasd apeliral na ugledne Ljubljancane, naj vpl
da bodo omejili svojo teroristicno dejavnost. V pismu Beblerju
se je posledicno vprasal: »Vidis, kaj pomeni nasa perspekdva
prepricanju odgovoril: »V kratkem se bo izkazalo, kako pravo
bila Natlacenova likvidacija.«''^

Prav tam.
DLR 3, dok. 172, str. 425, Edvard Kardelj (in B. Kidric) izvrsilnemu o
28. 10. 1942.
''^ DLR 3, dok. 145, str. 363-364, Edvard Kardelj Borisu Kidricu in Fran
1942; Jesen 1942 : korespondenca Edvarda Kardelja in Borisa Kidrica. Lj
Jesen 1942), str. 31, dok. 3.
DLR 3, dok. 151, str. 387, Boris Kidric in Franc Leskosek Edvardu Kardel
DLR 3, dok. 135, str. 329, CK KPS (B. Kidria in E. Kardelj) Alesu Beblerj
DLR 3, dok. 157, str. 395, Boris Kidric Alesu Beblerju.
"
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Streljanje talcev

Uboj dr. Marka Natlacena ni bil le zahrbten, saj so ga i
ampak tudi zelo drzen in predvsem dramaticen. To je bil na
vosovskimi likvidacijami v Ljubljani. Kakor po predhodnih ub
po uboju Natlacena se z vecjo gotovostjo pricakovati, da b
janja padh nedolzni ljudje. Stadlerju in njegovim sodelavce
takoj jasno, da bodo Italijani zaradi njihovega dejanja st
so bili po uboju Nadacena istega dne ob stirih popoldne tr
nujne najstrozje represalije in da bodo zato zvecer ustreli
imeli zanesljive dokaze, da so komunisti.^^ Pri visokem komi
bilo doloceno, da del talcev imenuje kvestura, del komanda
generala Renza Montague, del pa komanda 11. armadnega zbor
jih iz policijskih, sodnih in vojaskih zaporov ter iz obrtn
ril-Metodovi ulici, V kateri je bil ubit dr. Nadacen, je ita
isti dan ob 8. uri zvecer, to je 11 ur po uboju, ustrelil 2
pred iztekom 48-umega roka, v katerem je bilo od izvrsenega
po dolocilu odloka o streljanju talcev se mogoce izsledid
sticni general Montagna.^' Med ljudmi je, tako kot v mnogi
prevladalo splosno mnenje, da bi okupator lahko izsledil nep
streljanju so mrtve talce peljali na dveh tovomjakih in tric
Zale, kjer so jih polozili v skupni grob.^^ Kvestor Ravelli
bili ustreljeni talci zares komunisd, saj sta dva iz policij
zaklicala: »Zivel Lenin in zivela Rusija!«^''
Streljanje talcev na kraju zlocina je pretreslo tudi Nada
bila zaradi vosovskega umora najbolj prizadeta. Ko je zena u
tlacena videla streljad talce pred hiso, je zakricala in pa
morali odpeljati v Leonisce. Sin Marko je stopil k italija
prosil, naj ne streljajo talcev. Ker je ta imel tak ukaz gen
nicesar spremeniti.Prod streljanju talcev naj bi posredov
vendar prav tako brez uspeha.^^ Od predvidenih 25 je bilo u

ARS, AS 1931, t.e. 1499, mapa Natlacen Marko.
ARS, AS 1931, t.e. 711, str. 2093, Vladimir Svetina Zdenki Kidric 15.
Vladimir.
Prim. Arhiv Temeljnega sodisca Ljubljana, Ko 483/45 Grafenauer Franc, 1
ARS, AS 1931, t.e. 711, str. 2100, Vladimir Svetina Zdenki Kidric 20.
Vladimir.
ARS, AS 1931, t.e. 711, str. 2110, Vladimir Svetina Zdenki K i d r i c 3 ! . 10
ARS, AS 1931, t.e. 711, str. 2093, Vladimir Svetina Zdenki Kidric 15.
Vladimir.
ARS, AS 1931, t.e. 711, str. 2094, Vladimir Svetina Zdenki Kidric 15.
Vladimir.
ARS, A S 1931, t.e. 698, str. 2381, porocilo, Janhuba Rudi, 17. 10.
Tabor, 1968, st. 3, str. 52.
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Lastnik gostilne Daj-Dam, Zupan Julij, ki je bil prav tako dolo
je V zadnjem trenutku resil z zvijaco. Preden so italijanski vo
zaigral slabost in padel v nezavest. Ker ga v takem stanju n
ga odvedli nazaj.^^
Italijani so po streljanju talcev za Natlacena razsirili g
prihodnje za talce v postev tudi Kidricevi sorodniki, samo za
skofa Rozmana pa so zagrozili z ustrelitvijo 50 talcev.Komu
skofa predhodno obsodili na smrt in grozili, da bodo obsodbo i
stevilo ustreljenih talcev. Ceprav skof zascite ni prosil, je
oblast takoj po uboju Natlacena zastrazila tudi skofijski dvor
Visoki komisar Grazioli je po uboju Natlacena in streljanju
da bo poslej mogoce tesnejse politicno sodelovanje s slovensk
da bi prislo na pobudo vec uglednih Ljubljancanov do konkretni
je padel dr. Nadacen, je mislil, da jih bo nekaj prislo vsaj
pricakovanje pa se mu ni izpolnilo, ker so na protikomunistic
»vsako sodelovanje, ki bi imelo kakrsen koli polidcen znacaj«.
Ustreljeni talci

Uboj Natlacena je z demonstracijo okupatorske oblasti s s
na kraju zlocina globoko zarezal v razpolozenje med prebival
takoj po uboju Natlacena se precej dstih, ki so tako dejanj
po nekaj urah zaradi ustreljenih talcev zgrozili. Med ustrel
vplivnih Ljubljancanov, ki so veljali za nekaksne liberalne st
tivno podpirali OF. Na protikomunisticni strani so bili trdno
ustreljeni talci pred hiso dr. Natlacena podpomiki in pripadni
ki so med dmgim opravljali tudi razne zaupne naloge.^^ Aredran
V obdobju neposredno pred ubojem Natlacena. Inz. Kresnik Pet
ljubljanske Elektricne cestne zeleznice, je bil aretiran dan
cena.^^ S partizanskim nasiljem na podezelju, vosovskimi uboj
hujsim pritiskom italijanske okupacijske oblasti in njenimi gr
jami nad prebivalstvom ter z odkritim nastopom protikomunistic
pred ubojem dr. Nadacena zelo zaostrilo razmerje med podpomik
OF, med tisdmi, ki so podpirali komunisticno delovanje, in ti
postavili po robu. Pet dni pred ubojem dr. Natlacena, 8. okto

Vesti,24. 10. 1942.
Vesti, 13. 11. 1942.
Vodusek Staric, »Dosje« Mackovsek, str. 159sl.; Milos Stare: Politicno i
Slovenske Zaveze, 12. 11. 1942 (dalje Stare, Politicno in situacijsko por
Prav tam.
^'
Vesti, 20. 10. 1942.
Vesti, 22. 10. 1942; Stare, Politicno in situacijsko porocilo, str. 159.
ARS,AS 193I,t.e.699,str.3303,porocilo,GerkStana,31.8. 1943.
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dniki VOS ubili visjega policijskega uradnika Kazimirja Kuko
seznam komunistov.^'* Italijani so zaradi tega uboja v dneh
ubojem izvedli vrsto racij v Siski, kjer je bil atentat izv
brali dste, ki so j i h oznacili za komuniste.Ker storilca ni
postopku kot za dr. Natlacena odbrali se osem talcev in jih
jami pri Tomacevem dan po Natlacenovi smrti.^^ Ustreljeni tal
dr. Marka Nadacena, 13. oktobra 1942, ob 20.00 uri so biH:^^
Peter Kresnik (1904),^^ Stepic Marko (1904),^^ Magdic Pav
pan Ivan (1910), Rebusa Stanko (1919), Prozalec Stane (18
(1921), Vadnjal Stane (1903),''" Prosen Josip (1906), Maver
Josip (1895), Bricelj Franc (1910), Kogovsek Ivan (1909),'^
tin (1915), Kogovsek Josip (1911), Mozina Venceslav (1922),
(1884), Podgomik Dominik (1915), Romavh Peter (1898),'^^ S
(1901), Skerl Josip (1902), Vodnik Viktor (1902), Hanzic Fer
Anton (1914).
Izbor talcev

Ceprav so Italijani za vosovske uboje po Ljubljani in po
talce ze vec mesecev, je VOS po uboju Nadacena »belo gardo«
njena prva reakcija, daje pri okupatorjih predlagala strelj
razvedelo, da so bili ustreljeni talci zares organizatorji
OF, je bilo med nasprotniki komunizma slisati, daje »roka p

ARS, AS 1931, t.e. 711, str. 2004, Vladimir Svetina Zdenki Kidric, 3.9.
dimir.
Vesti, 19.10. 1942.
ARS,AS 1931,t.e. 698, str. 2380, porocilo st. 83, Janhuba Rudi, 18. 10.
premalo«, str. 240. Amsek Janko (1916), prof Kosak Vinko (1913), Turk J
Ciril (1911), Babnik Rudolf (1909), Hribar Josip (1921), Tomazic Lojze
(1922).
Prav tam, str. 2380 in prav tam, str. 239-240.
Podravnatelj ECZ, od 1941 obvescevalec. - Ljubljana Gradisce 1941-194
str. 69.
Trgovec iz Siske. - Vesti, 20.10. 1942.
Lastnik modne trgovine na Aleksandrovi cesti, kjer je poStna OF zbiral
ilegali 1: v odlocilnih dneh. Ljubljana 1959, str. 435.
Vodja OF na Okroznem uradu za zavarovanje delavcev. - ARS, AS 1931, t
Kante Vladimir.
Brate Ivana, Josipa in Valentina Kogovsek ter Vinka Mozina so 28. 9. 1
Italijani in vaski strazarji. - Janko Macek: Sentjost brani svoje izroc
Zeleznicarski visji uradnik, clan KP od 1930, sekretar zelezniskega ko
borov OF in NZ. Aretirala gaje italijanska patrulja v Siski 6. 10. 194
tisk. - Ljubljana v ilegali 1, str. 476.
ARS, AS 1931, t.e. 1499, mapa Marko Natlacen, Porocilo VOS Ljubljana, s
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po pravih«.'*'^ Prvic od objave razglasa o streljanju talcev s
talci padlo toliko zavzetih partijskih aktivistov in prepozna
Ceprav je bilo streljanje tako velikega stevila talcev grozlj
scevalnih podatkih iz nasprotnega tabora »to vendar moralo zg
Ljubljancani samo tako odvmili od 0F«.'*'^ Zrtve naj bi bile
bile sokrive smrti dr. Nadacena, toda kljub temu so bile zrtve
cena je »komunisdcna OF ustrelila tudi 24 svojih deloma odlic
oz pristasev. In tudi to je zlocinstvo.KK*'*^
Iz vosovskih obvescevalnih porocil je mogoce potrdid, da s
sticni akciji pred ubojem Natlacena pripravljali seznam komun
cev OF, ki naj bi jih predali Italijanom. Vendar pa ni nobeni
potrjevali, da bi ga zares predali. Kakor je bilo ze ugotovl
komisariatu dolocili, da del talcev za Nadacena imenuje kvest
fasisticnega oddelka generala Montague, del pa komanda 11. a
Pomembno vlogo pri izbiri talcev je tudi tokrat, podobno kot v
nedvomno imela italijanska tajna poHcija Ovra. Z njenimi viso
so imeli zveze tudi v VOS. Poskusi posameznih intervencij, ki
navadi uspesne, tokrat niso uspeh.'"^ Tudi cas zanje je bil
Imena talcev za Nadacena je po podatkih VOS dolocil kapetan
dnik tajne policije pri 11. armadnem zboru, ki je zbiral ime
komunizma in sodelovanja z OF.'^^ Izviral je iz Gorice in je z
Nekdanjega vodje tajne policije Onnisa in poveljnika karabinje
pokrajini D'Amata, pri katerih so sodelavci VOS do tedaj posr
jem dr. Natlacena ni bilo vec v Ljubljani. Kardelj je 28. okto
sporocil, da sta bila pod obtozbo sodelovanja s komunisd in d
V Ljubljanski pokrajini »po nekih - baje precej zanesljivih v
Ijena po sodbi vojnega sodisca.^^^ Zanesljivost vesd o njuni s
vala tudi v tem, ker so v Ljubljani zelo intevzivno iskali os
so bile V sdku z njima.
Boj proti preplahu v partijskih vrstah

Po uboju Natlacena in zacetnem navdusenju je zaradi obsez
talcev in represalij med pripadniki in podpomiki partije in

Vesti, 20. 10. 1942.
ARS, AS 193 l,t.e. 711, str. 2105, Vladimir Svetina Zdenki Kidrie 22. 10.
t.e. 698, str. 2390, porocilo, Janhuba Rudi, 20. 10. 1942.
Svobodna Slovenija, 20. 10. 1942, str. 3.
Za trgovca Magdica in Stepica je tako interveniral Marijan Zajec, vendar
AS 1931, t.e. 1499, mapa Marko Natlacen, str. 29.
ARS, AS 1931, t.e. 1499, mapa M . Natlacen, str. 29.
DLR 3, dok. 172, str. 430, v op. 27 je brez obrazlozitve navedeno, da v
italijanske vojske v Rimu gradivo s procesa za raziskavo ni bilo doseglji
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ki je mejil ze na pravo paniko. Ker so bile represalije ta
VOS zbali obcutne oslabitve med aktivisd OF, je Zdenka Kidr
Kardelju predlagala, »da bi bilo zacasno umestno spremeniti
V pravcu propagande«."' Kardelj je bil nad preplahom prese
je bilo naravno, da vojna prinasa unicenje in nasilje, za
prican, da krepijo odpor. Uboji in represalije so bili zanj
politicnega boja. V takih okoliscinah seje moral »posteno p
svoje najozje sodelavce, daje »v resnici Natlacenova likvi
dokoncno nagnil tehtnico v naso korist«.''^ V porocilu lOO
se je zato zavzel za odlocen boj proti negativnemu razpolo
posledica strahu, utrujenosd in kapitulantskih nagnenj tud
nih pristasih OF. Napovedal je vecjo pozomost politicnemu
in pojasnjevanju polidcne linije lOOF med clanstvom. Pri t
»nasim akdvistom ni dovolj jasna perspektiva nasega boja i
se lotili prav takih in takih sredstev borbe, a ne drugacnih
nika cez nekaj dni zacela polegad, je opazil, da »so ne sam
tudi siroki krog OF videli, daje bil dogodek z Nadacenom i
Optimisdcne napovedi za razvoj OF je ob navedbah pozidvnih
njepolidcnih dogodkov oprl tudi na pravilnost izvajanja lik
ugodne posledice Natlacenove likvidacije.""^ Kardelj je bil
»bela garda« z likvidacijo bivsega bana popolnoma na tleh. N
ki bi ga »s tako avtoriteto postavila na celo, kakor je lahko
Po podatkih obvescevalcev VOS pa seje tudi zacetni preplah
je nastal zaradi represalij po likvidacij i Natlacena, kmalu
ocitkov o uporabi metod, s katerimi seje prodkomunisticna
svojih nasprotnikov, naj bi se strah »v doloceni meri zace
ocitke prod beli gardi«.'"^ Iz tega razloga so nekateri v sp
zaceli ponovno zagovarjati uboj Natlacena kot potrebno kaze
Enoten odziv v Slovencu in v Jutru

Podroben opis uboja in obsodbo nasilnega dejanja sta da
smrti, 14. oktobra 1942, prinesla oba ljubljanska dnevnika,
nec kot tudi liberalno Jutro. Pri obeh so zapisali, da so po
seje komunisdcni zlocinec, preoblecen v duhodnika, pri vs
hiso posluzil pretveze, daje prinesel lazno pismo, in daje

Jesen 1942, dok. 32, str. U l , Zdenka Kidric Edvardu Kardelju, 26. 10.
DLR 3, str. 425, dok. 172, Edvard Kardelj izvrsilnemu odboru OF v Dolo
^'^ Prav tam.
''^ Prav tam, str. 426.
' - •
Prav tam, str. 428.
^'^ ARS,AS 1931,t.e.698,str.2396,porocilo,JanhubaRudi,25. 10. 1942.
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delovni sobi ustrelil, medtem ko gaje odpiral. Eni in drugi s
lostjo uboja in omenjali dejstvo, daje atentator po boju z Na
s pomocjo sodelavca usel.^'^ Pri Slovencu so zaradi komunisti
na podezelju, ze pred tem objavljali podobne clanke, pri lib
je zgodilo prvic, da so tako jasno in nedvoumno obsodili tako
kakor tudi vse druge komunisticne zlocine. Ob smrti dr. Natl
zmemo polidko med tradicionalno nasprotujocimi si klerikalci
val povezovalno, so spoznali, da bo vrsta prisli tudi na njih
Pri Jutru niso skoparili s pohvalami na racun Natlacena. P
njegove organizacijske sposobnosd in doslednost v njegovem po
nju. Posebno priznanje so mu izrekli, ko so zapisali, da mu t
tniki »niso nikdar mogli odrekati izredne sposobnosti in globo
gorecega domoljubja in najboljse volje delad dobro za narod i
osebne postenosd in ne madezevanosti. Zato je segal njegov ug
ko vrst politicnih somisljenikov in njegova beseda je mnogo
Povsem razumljivo j i m je bilo, da je bil Natlacen nasprotni
je kot bivsi ban lahko se globje spoznal naravo komunizma,
nistov in njihove nacrte. Prepricani so bili, da so se komun
prav »njegovih izkusenj in njegovega vpliva na vso trezno in
javnost in ga zato stmpeno sovrazili«, ter priznali, da »ga
nadomestiti«."^ Dmge vzroke za uboj so videli tudi v njegovem
pricanju, njihovi sadisdcni pokvarjenosti in obupnem besu pre
strahovlade ter predvsem zaradi ustrahovanja ljudi, ki je, po
lazne propagande glavno sredstvo komunisdcnega vplivanja na
Prelomnost dogodka so dmgi dan po Natlacenovi smrti nazna
slovom k clanku »Mera je polna!« in z ugotovitvijo »Kdor kak
komuniste, je sokriv njihovih zahrbtnih umorov in dmgih pod
Prepricani so bili, da je »odvratni zahrbtni umor« dr. Natla
povecal odpor proti komunistom in njihovim posrednim in nepos
nikom. Ta odpor seje, po pisanju Jutra, zacel na podezelju dv
ko so zacela prihajad na dan porocila o »partizanskih zverins
bolj in bolj ter zajel tudi Ljubljano. Komunisticni zlocini,
naj bi odpirali oci tudi dstim, ki so bili pod vplivom komuni
Vedno vec naj bi bilo takih, ki so spoznavali, da komunisd
grob svojemu narodu in da j i h je treba zato iztrebid«.'^^
V Jutm so odlocno zapisali, da je »podli umor dr. Natlacen
in da mora biti komunisticnega divjanja med Slovenci enkrat
Jutro, 14. 10. 1942, str. 2; Slovenec, 14. 10. 1942, str. 2.
Jutro, 14. 10. 1942, str. 2.
Prav tam.
Jutro, 16. 10. 1942, str. 2 in 15. 10. 1942, str. 2.
'2' Jutro, 15. 10. 1942, str. 2.
'^^ Prav tam.
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Nobenega opravicila in nobenega licemerstva ne more vec bit
ne bi pridruzil borbi proti njemu in za njegovo iztrebljanj
storjeni zlocini obtozujejo komunisticne voditelje, ki izdaj
menjujejo tudi vse dste, ki jih tako ah drugace podpirajo al
dejanja. Pri Jutru so postali trdno odloceni, daje »treba s
rorja radikalno izlocid iz narodovega telesa. Pasivnost do n
ne vec dopustna, vsako simpatiziranje z njim, ceprav se tak
istovetenje z zlocinstvom.«'^'*
Pri Slovencu ni bilo dvoma, daje dr. Natlacen padel »kot
nisdcnega svetovnega naziranja ter komunisdcnega polidcne
reda«. Hkrati so pricakovali, da bo »komunisticna propagan
zlocin zopet zakriti pod kaksno krinko ter proglasid njegov
ben obracun ah pa kot mascevanje se iz prejsnjih casov Nad
nega udejstvovanja«, vendar pa so bili pri tem prepricani, d
naiven, da bi taksni razlagi verjel. Zlocin nad dr. Nadaceno
komunizma nad nekdanjim predstavnikom slovenskega ljudstva
tnikom zlocinstva.«'^^
Nedvomno je bila, po mnenju Slovenca, glavni motiv komun
Nadacena bojazen, da »bi j i m utegnil zmesad njihove prevra
podobno kot pri Jutru, ugotavlja, da ni bil »nic manjsi razl
veskega dostojanstva nevredno dejanje nenasitna zeja komuni
se j i m cim vec krvi, v krvi hocejo potopiti postenost, v krv
jih s svojo navzocnostjo se spominja na zakone pravicnosd i
zapisa v Slovencu je zato sklepal, daje bil »ta umor tudi ne
strasnim ocitkom prelite krvi, ocitkom, ki komuniste zasled
j i m grizejo pokvarjene duse«, Tako uboj Natlacena ni bil s
racunana gesta komunisticne stranke, marvec tudi ogabno dej
podivjane narave komunisticne druzbe«. In se bolj izrazita
zapisa v Slovencu, ko nadaljnje svojo misel in pravi, da »
znati nobene morale, nobene hvaleznosti, komunist mora plav
dobrotnika, v krvi svojih lastnih starsev, bratov, komunist
... Zato je popolnoma pravilen zakljucek, ki se ze izvaja i
Zlocin se ne sme vec zakrivati z dobroto ali s plascem krsc
vec se mora s pravicno silo zatirad, tudi ce pri tem padaj
Zgrazanje zaradi kaznovanja krivcev naj bi bilo zato ze »zIo
zlocinom«. In ko pri Slovencu ugotavljajo, da so mnogi nasedl
pagandi, ki je spremenila moraine pojme, saj je iz postenos

'^^ Prav tam.
Prav tam.
Slovenec, 14. 10. 1942, str. 2.
'^^ Prav tam.
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in iz morale nemoralo, odlocno napovedujejo, da se odpor prot
zlocinstvu s smrtjo dr. Natlacena »ni niti za las zmanjsal«.'2
V zapisih, ki so v Slovencu sledili se vec kot teden po dr
so njihovi avtorji na vec mestih poudarjali, daje umrl sin i
za ljudstvo. Clovek, ki »se ni nikdar vdinjal drugacnim teznj
so V zvezi s slovenstvom v najsirsem smislu, ki je bil samoras
poln zivih vrednot, ki j i h dedujemo od svojih ocetov in jih mor
predati svojim sinovom kot vecno luc na nasem domacem ognjisc
ga oni, ki niso vredni biti imenovani sinovi nasega ljudstva.«
Odziv Jutra in Slovenca na uboj dr. Natlacena je bil enozn
pogledih zelo podoben. N i bilo vecjih razlik. Razlike so bil
darkih. Nedvoumno so pri enih in drugih obsodili tako uboj k
zem in njegovo zlocinsko delovanje. Iz zapisov v obeh casniki
odlocenost, da se komunisticnemu revolucionamemu nasilju upr
vsemi razpolozljivimi sredstvi. V Slovencu so novo smer pisan
nem nasilju v Jutru toplo pozdravili in iz njega celo ponati
m i s l i . I z Jutra je prislo tudi liberalno priznanje katoliske
jih je povzrocil komunizem, v obeh krogih pa so pozvali k st
proti komunizmu.
Clanki o uboju dr. Natlacena v Jutru in Slovencu so mocno v
vanje javnega mnenja v Ljubljani. Ker niso bili podpisani, je
poizvedovati o njihovih avtorjih, zlasti v Slovencu. Po prvih
clanke pisala Ruda Jurcec in Narte Velikonja,'^^ pozneje pa so
pisec nekaterih clankov tudi dr. Tine Debeljak.'^'
V Slovencu so med casopisnimi clanki, ki so ob uboju bivsega
izveneli v obsodbo gnusnega zlocina, od prvega dne objavljali
bljancanom, naj pomagajo pri odkrivanju komunisticnih zlocinc
znimi odstavki so z mastnim tiskom ljudi nagovarjali: »Nasa na
da pomagamo razkrinkavati komunisticne zlocince, ki se skriva
ali »Pomagajte pri zasledovanju in razkrinkavanju komunisticn
oziroma »Kdor ve za zlocince, pa j i h ne javi oblasti, je so
umorov!« in podobno. Zaradi razkritih partizanskih zlocinov n
zadnje se globoke pretresenosti ob vosovskem uboju Nadacena s
bila akcija uspesna, saj je celo Kardelj priznal, da »nam be
ciantska kampanja, ki zajema ulico za ulico, hiso za hiso, z
tezje od vseh prejsnjih masovnih racij. Teh racij sedaj ni ve
spisku, toda te precej temeljito.«'^2
Prav tam.
Slovenec, 15. 10. 1942, str. 3.
Slovenec, 25. 10. 1942, str. 2.
ARS,AS 1931, t.e. 698, str. 2381, porocilo Janhuba Rudi, 18. 10. 1942.
ARS,AS 1931, t.e. 698, str. 2385, porocilo Janhuba Rudi, 20. 10. 1942.
DLR 3, dok. 172, str. 426.
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Na glavni posti v Ljubljani je bila partija dobro utrjena,
razpredeno organizacijo in mocno podporo. Protikomunisticna
Natlacena ugotovila, da se partijska »propaganda prav z gla
strani Ljubljane« in daje bilo tam »pokradenih in izrocenih
ovadb, s pomocjo katerih bi bilo razkritih ze mnogo ljublja
Sodelavci OF in komunisd so bili, po prepricanju protikomu
tesnih zvezah z Italijani, zlasd tistimi, ki so na posti«, da
stom ne moglo kaj zgoditi«. Zaradi tega so, kakor ugotavljaj
zivi po casopisih, da naj ljudje javijo zlocince oblastem, d
Drugi odzivi

Uboj dr. Natlacena je marsikoga streznil, toda se vedno s
so ga odobravali in trdili, da seje zgodil 3 mesece prepozn
ga vodstva so uboj Natlacena bez zadrzkov podpirali tudi dr
sopotniki v OF in drugi pristasi. Uboj so zato glasno pozd
kjer je imela partijska organizacija svoje clane in privrz
vecji vpliv. Tako je bilo na elektricni cestui zeleznici, k
OF vecinoma stari levicarji.'^^ Prav tako so uboj Natlacena
uradniki na Visokem komisariatu, ki so bili v dobrih stikih
cijske oblasti in so poskusali resevati zaprte clane OF.'^^
o uboju Natlacena od veselja celo napih,'^^ drugi pa so bih
prav, daje bil Nadacen ubit.'^^
Vecina tistih, ki so zagovarjali in opravicevali uboj dr.
prizadeta zaradi streljanja talcev. Dr. Natlacena so zato s
zanje postali se bolj cisti.'"** Po drugi strani so po strel
menili prvotno mnenje. V protikomunisticni akciji so zato p
v Ljubljani, kjer je imela OF veliko zaslombo, zacelo »misel
Med mnogimi, ki sicer niso bili privrzenci dr. Marka Natlacen
govim ubojem izgubila zadnje simpatije.''^^ Natlacen je najp
zulto, toda skoraj vsi Ljubljancani so vedeli, daje ze po s
iz nje izstopil in odklonil italijansko vojasko strazo pred

Vesti, 25. 10. 1942.
'^'^ Prav tam.
Vesti, 20. 10. 1942.
Prav tam.
' " Vesti, 26. 10. 1942.
Vesti, 17. 11. 1942.
'^^ Vesti, 20. 11. 1942.
pj-ay j-aj^.
skandal je, daje zaradi enega psa padlo toliko nedolzni
1942: » ... da so bili po Natlacenovi smrti pobiti talci edini posteni
Prav tam.
'"^2 Kajetan Gantar: Utrinki ugaslih sanj: utrinki na mladost. Ljubljana 20
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Ljubljancane je bilo nerazumljivo, da morilec za svoje dejanj
pak je moralo zaradi njega umred tako veliko nedolznih ljudi.
Mnogi sopotniki in sodelavci OF so prav zaradi likvidacij
jem Natlacena zaceli dvomiti o pravilnosti svoje poti.'"*^ Za
pri nas niso ustvarjale »politicnega zadrzanja, ampak moralen
so V lOOF kmalu po objavi italijanskega razglasa o talcih na
razpravljali o predlagani likvidaciji Natlacena in jo zavmili
slabega pol leta izvedli, novica o njej pa je lOOF »iznenadil
cbeka ne toliko kot »moralna nepravilnost, temvec kot politi
so mu manjkali podatki »za zadosten pregled nad ljubljansko r
preprican je bil, da je »nase ljubljansko predstavnistvo vs
svojo odlocitev in pravilno izbralo trenutek za to kazen«. '"^
Tako Kocbek kakor tudi Vidmar, ki najprej likvidacije Natlac
sta podprla, sta se po njeni izvrsitvi z njo strinjala. Zarad
se je Vidmar zacel naknadno sprasevad, ali je v zacetku maj
ker ni takoj podprl Natlacenove likvidacije, in ali bi takrat
Ijudi?'"^^ Ceprav formalnega sklepa lOOF o likvidaciji dr, Na
je Zdenka Kidric v porocilu visjemu jugoslovanskemu partijske
21, decembra 1942 zatrjevala, daje odlocitev za »justifikacij
tlacena« sprejel prav lOOF.'"*^
V lOOF je novica o likvidaciji dr. Natlacena najprej sp
ah »politicni razvoj vodimo v skladu s tehtnimi okolisciami
prehitevamo«?'^^ Mnenja so bila razlicna, prevladala pa je oc
da »razvoja ne prehitevamo, temvec, da ga zvesto tolmacimo.«
ugotovil, da OF svoj boj ob temeljni programski tocki o takoj
odporu vodi »v stalnem skladju s politicno, materialno in mor
ljudstva«.
Za Kocbeka je bila Natlacenova likvidacija konec prve faze
cim nasprotnikom. V njej je videl prelom. Medtem ko je prej
nost revolucionamega preloma, je ta prelom po likvidaciji Na
dejansko. Bistvo preloma je smatral v tem, da »likvidacija ne
kazen za izdajalsko sodelovanje, temvec pomeni tudi silovito
prava in nove pravice«.''^^ Relativiziranje obcutka za pravico
cenovo likvidacijo povezal z ugotovitvijo, da »dosedanje revol
ta prelomni trenutek veze s smrtjo tirana. /.../ Revoluciona

Vode, Skriti spomin, str. 82.
Kocbek, Zbrano delo, str. 706.
Prav tam, str. 263; isti, Tovarisija : dnevniski zapiski od 17. maja 1942
bor 1967 (dalje Kocbek, Tovarisija), str. 208-209.
Vidmar, Obrazi, str. 585.
ARS, AS 1931, t.e. 709, str. 242, Zdenka Kidric Ivanu Krajacicu.
Kocbek, Tovarisija, str. 209.
Prav tam, str. 210.
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njem tirana odpravlja staro pravo in postavlja novo.«'^'' Z
je po Kocbekovem mnenju OF znebila cloveka, okrog katerega
vsi »pravovemi klerikalni pristasi«.'5' Za njim tudi on v kler
cloveka, ki bi mogel nasprotnike OF tako poenotiti, pac pa
dobri pogoji, da v njenem vodstvu pride do trenj med njenimi
Posledice uboja v protikomunisticni akciji

V protikomunisticni akciji je zahrbtni uboj dr. Natlacena
podlostjo dejanja in napovedi odlocnega odpora proti komuni
precej negotovosti in strahu, ker zanj ni bilo enakovredneg
so iz svojih obvescevalnih sporocil ugotavljali, daje »beg
zato, ker nima osebe, ki bi lahko tako v pogledu politicne s
kot figura zasedla Natlacenovo mesto«.'52 Takoj po uboju je
da bo Natlacenovo zapuscino prevzel skof Rozman, saj naj
kretar, kaplan Malovrh, po vosovskih virih izjavil, da »nis
naslednika in daje skof edini, ki pride v postev«. Podobne i
dajali tudi drugi flinkcionarji in podpomiki prodkomunisticn
za skofa ni bilo misljeno, da bi postal »centralna politicna
dnja avtoriteta«.'5^Te izjave imajo se vecjo tezo ob podatku
1942 med najhujsimi italijanskimi groznjami pred iztrebljan
skofu zbrali slovenski razumniki in »sklenili, da ne bodo n
takrat prav dr. Marko Natlacen predlagal, da »skof v teh cas
vodstvo«.^^'^
Med vidnejsimi predstavniki in aktivisd protikomunisticne
di uboja Natlacena veliko potrtosd in prizadetosti.'^^ Slov
iz katere je nastalo jedro prodkomunisticne akcije, je v
tri pomembne voditelje. Med okupacijo, ko je stranka delov
je izguba Natlacena v vodstvu stranke, ki ni bila vec tako
no, se bolj poznala. V pogajanjih z naprednim blokom za spo
polidcnega sodelovanja v Slovenski zavezi je Natlacenov zas
na predlog Janka Mackovska 24. oktobra 1942 precej resignir
preostali clani vodstva stranke dokoncnih obvez v imenu str
jeti, ker so po odhodu dela vodstva v tujino in po izgubi
Natlacena »le upravitelji stranke«.'5^ Po uboju dr. Natlacena

Prav tam.
Prav tam, 209
ARS,AS 1931,t.e. 1499, mapa Marko Natlacen, Porocilo VOS Ljubljana, st
Prim. ARS, AS 1931, t.e. 698, str. 2381, porocilo, Janhuba Rudi, 17. 1
Jakob Kolaric: Skof Rozman, knj. III. Celovec 1977, str. 360.
ARS, AS 1931, t.e. 711, str. 2100, Vladimir Svetina Zdenki Kidric, 20.
Vladimir.
'^^ Vodusek Starie, »Dosje« Mackovsek, str. 4 7 ^ 8 .
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okupatorskih krogih poizvedovah, kdo vodi katohsko stranko, i
vega naslednika predstavljali dr. Lukmana.'^^
Za posledice in vpliv uboja Natlacena na nasprotni tabor
zanimali vosovci, ki so v svojih porocilih iskali predvsem n
preplahu v »beli gardi« ter pri tem pretiravali. V protikomu
uboju dr. Natlacena nastala predvsem neomajna odlocenost, da
zatre komunizem. Prod komunistom so napovedali ostre ukrepe,
cenovim umorom je bilo sodu izbito dno«.'58 Po vzoru ustanovi
so V Ljubljani pripravljali ustanovitev mestne straze. Se bo
Natlacena seje med podpomiki protikomunisticne akcije poudarj
proti komunizmu, za katero seje bilo treba boriti.'^^
Ceprav zastopniki SLS v jugoslovanski begunski vladi dr. Na
zanasali z ocitki, da naj bi prekrsil dogovor v SLS pred okup
vodilnih politikov v odnosih do okupatorjev ne bo mogoce prip
sodelovanja, je jugoslovanska vlada v Londonu z njegovo smrt
nega predstavnika v okupirani Sloveniji. Zanj ni bilo enakovr
V celotnem protikomunisticnem tabom. Natlacen je bil prvi, k
tabom ponudil roko nacionahstom.'^^ Njegovo delovanje pa je
soglasju z direktivami Draze Mihajlovica.'^'
Pogreb

Pogreb dr. Marka Natlacena je bil po pogrebu dr. Antona K
slovenska zalna manifestacija.'^^ js^^ soncno jesensko popo
oktobra 1942, se je nad pricakovanji na zadnji poti dr. Nat
(pokopaliscu na Zalah - op. ur.) zbralo najmanj 5000 ljudi,
klonit zadnjemu slovenskemu banu.'^^ Po oceni porocevalcev S
ter po prepricanju celotne prodkomunisticne strani je bila
ljudi zgovomo znamenje, da se je Ljubljana z ubojem dr. Nat
in da se je mnenje Ljubljancanov do komunisdcnih zlocinov za
spreminjati. Na mnogih mestih so poudarjali, da je pri zadn
Natlacena, ki je bil dolgoletni upravni predstojnik osrednjih
in je tudi za Ljubljano veckrat zastavd svojo besedo, sodelo
Ze dopoldne se je vec tisoc ljudi poklonilo njegovemu spomi
ljubljanski stolnici. Pogreba so se udelezile tudi dolge vrst

Vesti, 20. 11. 1942.
ARS,AS 1931,t.e. 698, str. 2380, porocilo, Janhuba Rudi, 18. 10. 1942.
ARS, AS 1931, te. 698, str. 2389, porocilo, Janhuba Rudi, 16. 10. 1942,
ARS,AS 1931,t.e. 1499, mapa Marko Natlacen, str. 7.
'^' Stare, Politicno in situacijsko porocilo, str. 159.
'^2 Svobodna Slovenija, 20. 10. 1942, str. 3.
'^^ Vesti, 20. 10. 1942; Slovenec (18. 10. 1942, str. 3) stevilo udelezence
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srednjih sol, usluzbenci mestnega poglavarstva, visoki pred
in druge oblasti, predstavniki univerze in akademije znanost
stavniki raznih ustanov in zavodov, raznih zvez in zdruzenj
nazorskih prepricanj.'^^ S posebno okroznico mestnega pogl
pogreb Natlacena 14. oktobra 1942 povabljeni uradniki vseh
in podjetij ljubljanske mestne obcine, saj si je Natlacen
zvoja na podezelju »mnogo prizadeval tudi za korisd mesta
zbrano mnozico je pozitivno delovala navzocnost liberalnih v
Pirkmayerja in dr. Dinka Puca, ki je bil Nadacenov predhod
Dravske banovine. Ljudje so bili preseneceni, ker so bili
skupaj. Na pogrebu je bil tudi pisatelj Franc S. Finzgar,
Gosar zadrzan in je pozneje svoj izostanek opravicil, ker
pogreba povabljen na karabinjersko postajo«.'^^ Za nemoten p
skrbela rediteljska sluzba, delovad pa je zacela tudi mestna
legitimiranj brez drugih posledic«.'^^ Protikomunisdcna akci
pred ubojem Nadacena pogajala z italijanskimi okupacijskimi
stitvi 400 moz »ljudske zascite« v Ljubljani, zaradi uboja a
pa so samo nekaj dni pred tem vsi slovenski agenti dobili o
nosili tudi zunaj sluzbe.
Tako Jutro kot tudi Slovenec sta veckrat poudarila pome
ljudi na pogrebu Natlacena. Zbrana mnozica je bila dokaz,
uboj Nadacena, da obsojajo njegove povzrocitelje in da so o
komunisdcnemu divjanju.'^^ Z udelezbo na pogrebu sta se v
komunizma zdruzila tudi Ljubljana in podezelje. Slovo od N
»ni bila toliko pogrebna pot, ampak predvsem zmagoslavni poh
Tak odziv je lahko nastal le iz globoke notranje potrebe, ki
nila vse dste, ki so posteni, ki odklanjajo zlocinski komun
metode in njegovo morilsko strast. Ni bilo razlike med razli
prebivalstva, ko gre za obsodbo zlocina in zlocincev.
Jutro je bilo po pogrebu prepricano, daje »stmjena Ljublj
zala na prepricujoc nacin, da med postenimi Slovenci in me
komunisticnih zarotnikov zija nepremostljiv prepad, prepad,
zlocini in ki se ne da vec zadelad«. Zgrazanje in obsojanje
cinov pa konca s sklepno mislijo, da »kdor noce biti sam so

Jutro, 18. 10. 1942, str. 2.
Zgodovinski arhiv Ljubljana, Mestno poglavarstvo, 15. 10. 1942, §t. 73
Vesti, 20.10. 1942.
Prav tam.
ARS, AS 1931, t.e. 711, str. 2071-2072, Vladimir Svetina Zdenki Kidri
Kante Vladimir.
Jutro, 18. 10. 1942, str. 2.
Slovenec, 18.10. 1942, str. 3.
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zlocinov, se mora proti njim in njihovim povzrociteljem borit
nostjo vedno in povsod«.'^'
Skof Rozman, ki je vodil pogrebni obred, je imel pomenljiv
je pod vtisom pretresljivega dogodka zbrani mnozici prenesel
ki ga je dr. Natlacen zapustil slovenskemu narodu.'^^ y njem
zavme pogubno brezbostvo, ker »z brezbostvom in tistimi, ki j
vodilni nazor, ne more biti nobenega sodelovanja«. Narod lahko
gradi le na bozjih zapovedih, ki so edini trdni temelj zdrave
naj nikar ne ubijajo sami sebe in ne izzivajo ukrepov, ki jih
zivljenjski moci. K zdruzitvi je povabil »vse, ki verujejo v
tomcem zelijo lepse in boljse zivljenje, kakor ga ponuja brez
Vsi Slovenci naj se zdruzijo in preprecijo, da »tisti, ki so
s tujo blodno miselnostjo zaslepljeni, ne bodo mogli vec pok
in najplemenitejsih bratov in sestra, ki bi bili najbolj spos
bodocnost«.
Veliko ljudi, ki je prislo na pogreb Marka Natlacena, je
ustreljenih talcev. To dejanje pa so mnogi razumeli kot cisto
tem ko aktivistom protikomunisdcne akcije ni bilo prav, da
poklonit sokrivcem Natlacenove smrti,'^^ so aktivisd OF in p
tem videli tiho, a vendar opazno demonstracijo.'^'' Iz poli
naj bi se zato nekateri sprasevali, za kom so ljudje na pogre
za Natlacenom ali za talci? Jutro in Slovenec talcev nista o
pogreb je kljub temu poleg globoke pretresonosti ob njegovem
veliko prispeval k ugotovitvi, da se javno mnenje v Ljubljani
vskodo OF.'^5
Drugi dan po uboju je Slovenec ljudi pozval, naj »v znak
tnim in zahrbtnim umorom Marka Natlacena, bivsega slovenskega
canega pogreba izobesijo erne zastave«.'^^ Ljubljana naj bi
»enodusno obsoja vse strahotne pokolje, ki so z umorom dr. N
svoj visek«, pri tem pa »nihce ne more in ne sme poslej stat
dogodkov«. Ljubljana se je med zalovanjem za Natlacenom zares
saj so zalne zastave visele z bolj ali manj vseh his v mestu
je ob tem ugotavljalo, daje »Ljubljana stmjena v spoznanju i
strahot, ki jih je komunizem prizadejal slovenskemu narodu«.'^
cena zato ni bilo samo v znamenju splosnega zalovanja za »n

'^' Jutro, 20. 10. 1942, str. 2.
'•^2 Jutro, 18. 10. 1942, str. 2; Slovenec, 18. 10. 1942, str. 3.
ARS,AS 1931,t.e. 698, str. 2390, porocilo, Janhuba Rudi, info. Lidija Ko
ARS,AS 1931, t.e. 698, str. 2385, porocilo, Janhuba Rudi, info. Anzur, 2
'"^5 ARS, AS 1931, t.e. 699, str. 3919, porocilo, Svent Bogdan-Ambroz, info.
ber1942.
Slovenec, 15. 10. 1942, str. 3.
Jutro, 20. 10. 1942, str. 2.
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komunisticnega rezima,« ampak tudi v znamenju obsojanja »bl
in V odlocenosd, da se naredi »temeljit konec komunisdcnemu
bodoce onemogoci vsak nov izbruh«.'^8 Ljubljana naj bi po Slo
V zalnih zastavah na viden nacin pokazala, kako globoko zal
nad strasnim zlocinom, kako je konec neodlocenosti in kako
valstvo solidamo v doslednem, neizprosnem boju proti komun
nosilcem in njegovim podpomikomJ^^
Tiste hise, na katerih ni bilo izobesenih zalnih zastav,
pozomost. Ker je ni bilo na sosednji hisi dr. Natlacena, k
visokega partijskega funkcionarja dr. Alesa Beblerja, so ne
vosovski obvescevalci najbrz prav od tu poizvedovah o Natla
njegovo hiso.'^*' V partiji in v OF so v znak nasprotovanja
stav za pokojnim Natlacenom poskusali spodbuditi cim vec ze
zalovanja za talci nosile cme obleke.'^'
Dokazovanje krivde

Obtozno gradivo proti Nadacenu, ki ga je VOS zmogel prid
gi dolgotrajnega in nacrtnega opazovanja ter sledenja Natl
dmgih obvescevalnih podatkov, je vosovsko vodstvo po Karde
zbralo in objavilo po Natlacenovi smrti v posebnem komunike
»Jusdfikacija voditelja bele garde«.'^^ Njegova objava v S
valcu je bila dadrana na dan uboja, natisnjena pa 11. dan
je obtoznica in sodba hkrad, poleg tega pa je se zagovor
na precej propagandisticen nacin z znacilnim partijskim be
komunikeja zato izveni v zelo posploseni oceni Nadacenovega
stvovanja vse od njegovih prvih javnih nastopov tik pred p
do njegove smrti. Brez jasnih dokazov ali prepricljive argu
politicno delovanje predstavljeno kot protislovensko, prodd
dljudsko. V skladu s Kardeljevo opredelitvijo pa tedaj za
dovolj cloveka samo razglasiti za »beIogardista«, temvec je
da je »eden glavnih organizatorjev drzavljanske vojne med
okupatorjev«.'^^
Podlaga za sestavo komunikeja so bile vosovske informac
izvirajo iz »specialnih in masovnih« vosovskih virov, bodisi
tov bodisi vrinjencev v vrstah nasprotnikov in v vrstah ura
uradih okupacijske oblasti. Podatki so bili v glavnem iz dm

Jutro, 18. 10. 1942, str. 2.
Jutro, 20. 10. 1942, str. 2; Slovenec, 17. 10. 1942, str. 2.
Vesti, 20. 10. 1942.
Vesti, 25. 10. 1942.
Slovenski porocevalec, 24. 10. 1942, str. 5-7; tudi v DLR 3, dok. 147,
Prav tam, str. 7; prim. DLR 3, dok. 94, str. 198, Edvard Kardelj Zdenki
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roke. Za osnovo je bilo tisto, kar je nekdo slisal in potem s
dimir Kante, najvidnejsi vosovski obvescevalec na kvesturi,
obvescevalnem kanalu v zacetku septembta 1942 sporocil Natl
ki je bila »samo za intemo uporabo, ne za objavo«, zaupal pa
tlacenov prijatelj, da »predno bo minil 1 mesec, bo partizans
iz slovenskega ozemlja in to ne samo s pomocjo italijanske
sodelovanjem Slovencev samih«.'8'' Tako posredovani podatki s
znih primerih bolj ali manj natancni in resnicni, v drugih pa
Pri opazovanju Natlacenove hise so vosovski obvescevalci tak
da se »Nadacen dr. Marko sestaja z nemskimi oficirji, ki zaka
k njemu na dom«.'85 7 nadaljnjim poizvedovanjem pa seje izkaz
oficirji ne hodijo k Natlacenu, temvec k Vauhniku, ki j i m pos
mami itd., znanstvo pa ima z njimi se iz Berlina«.'8^
VOS je razpolozljive podatke pri sestavljanju komunikeja
obliki, j i h deloma dopolnil in podkrepil ter predvsem iz nj
sklepe, ki so mu narekovali, da je »izvrsil svojo dolznost,
slovenski narod«.'^^ Ceprav je iz Kardeljevih navodil Zdenki
da so pri uboju Natlacena prevladovali politicni razlogi, je
poskusal uboj utemeljiti z dokazovanjem Natlacenove »protisl
in »podziganjem drzavljanske vojne med Slovenci v korist oku
komunikeju v taki formulaciji ponovi kar trikrat v sicer raz
zah. Glavni vosovski dokazi proti Natlacenu so bili:
»~ clanstvo v sosvetu in ponovna navezava tesnih stikov, ma
z vidnimi predstavniki okupatorskih oblasti vseh vrst, ki
njegovem domu,
organiziranje in vodenje bele garde prod osvobodilni borb
da ter pomoc okupatorju pri njegovi odlocitvi, da razplamt
bratomomo drzavljansko vojno in sploh daje postal vodja pr
cije in vrhovni organizator vseh njenih zlocinskih podvze
slovenskega naroda,
ker je v svojstvu voditelja slovenske izdajalske reakcije
jemal vse posamezne organizatorje drzavljanske vojne med
dajal smemice in navodila za delo na sektorjih, ki so j i m
ker je stal na celu tudi vsem vojaskim pripravam za organ
belogardisticnih tolp po dezeli in v ljubljanski okolici te
dnevno sestajal z njihvimi organizatorji,

ARS, AS 1931, t.e. 711, str. 203, Vladimir Svetina Zdenki Kidric, 3. 9.
ARS, AS 1931, t.e. 1499, mapa Marko Natlacen, str. 4.
ARS, AS 1931, t.e. 711, str. 1962-1964, Vladimir Svetina Zdenki Kidric
Kante Vladimir.
Slovenski porocevalec, 24. 10. 1942, str. 7.
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ker je imel intenzivne stike s predstavniki nemske okupat
renjskem za organiziranje belogardisticne akcije na slove
nemsko okupacijo«.'^^
Natlacen je bil iz navedenih razlogov spoznan, da je »ko
vodeci sokrivec za vse gorje, ki se je v letosnjem letu zgm
rod«. Obsima razlaga Natlacenove krivde v gomjih obtozbah je
temeljnih opredehtvah. Natlacen je bil kriv, ker je bil »vodj
»podzigal drzavljansko vojno med Slovenci v korist okupatorj
rod, ki gaje tedaj lahko predstavljala samo Osvobodilna fron
za »narodnega izdajalca, njegova smrt pa je resila nesteto s
ubojem Natlacena je »slovenski narod v interesu uspesne borb
brand svojo v tezkih bojih in trpljenju skovano enotnost« in
venskega naroda obenem napovedal, da bo »tudi v bodoce neusm
vse dste izvrzke slovenskega imena, ki bi nadaljevali s pod
tevanjem drzavljanske vojne med Slovenci v korist okupatorja«
Ceprav za vecino ze prvi dan po uboju Natlacena ni bilo dv
ca, tako kot skoraj pri vseh prejsnjih ubojih, nad zrtev pos
pa so se do objave »komunikeja VOS OF o justifikaciji vodite
Slovenskem porocevalcu 24. oktobra 1942 pojavljale tudi dru
govorice. Zlasd nekateri zagovomiki OF so trdili, da dr. Natl
munisd, ampak Italijani. Z ubojem najvidnejsega slovenskega
bili razlog, da so se lahko znesli nad narodom in streljali t
naj bi bili zato odgovomi Italijani in »bela garda«.'^'^ Vzrok
govoric o povzrocitelju uboja je bilo do objave komunikeja
talcev. Z govoricami seje vsaj v manjsi meri poskusalo nevt
in ogorcenje ljudi nad storilci. Ko seje iskalo krivce za z
bilo do neke mere mogoce kazati tudi na nasprotnika. Tako
da so Natlacena ubili fasisti, drugi so omenjali gestapo, t
Nekoliko nenavadno pri teh trditvah je bilo, da o upraviceno
ni nihce dvomil, pac pa je nekatere »zelo deprimiralo veli
hitrost, s katero so bili ustreljeni«.'^' Ko je prvi preplah
minil, je celo v opozicijskih katoliskih krogih okrog Gosarj
prevladalo mnenje, da so Nadacena ubili Italijani, da bi lahk
Slovenci.'^^
Na obtozbe proti Natlacenu so v katoliskem politicnem tabo
munikeja VOS OF o justifikaciji voditelja bele garde« v Slove
sredi novembra v Slovencu odgovorili s clankom »Prostasko bla

^
^
^
'
^

Prav tam, str. 5-7.
'
.
. ^
Prav tam, str. 7.
Vesti, 13. in 24. 11. 1942.
ARS, AS 1931,t.e. 699, str. 3925, porocilo, Svent Bogdan-Ambroz, 10.
ARS, AS 1931, t.e. 698, str. 2390, dodatek k porocilu, Janhuba Rudi, 21
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Marka Natlacena«.'^^ V clanku najprej ugotavljajo, daje komuni
vendarle priznala, daje bil »bivsi ban dr. Marko Natlacen ub
nisticne stranke«, saj je do takrat »komunisticna propaganda
ces da so ga ubili drugi in da so potem umor podtaknili komun
Natlacena so komunisti po njihovem mnenju priznali kot »justi
poskusali na dolgo in siroko opraviciti zlocin. Tri strani svo
so uporabili samo za to, da so »bladli spomin bivsega bana«
zati kot nekega »izdajalca«.'^'^
Imeti stike z okupacijsko oblastjo, naj bi bil zlocin sam
pojmovanju in izdajalec naj bi bil po tem pojmovanju vsak, »
izpolnjuje vse tiste dolznosti, ki mu jih ne samo dovoljuje,
mednarodno pravo in krscanska morala«! Komunisticna propagan
pricanju avtorja clanka poskusala »prevreci pravne in morain
kljucno podrediti ciljem komunisticne revolucije«. Komunisd
mednarodno priznanih norm in krscanske moraine izlocajo iz cl
gradi svoje sozitje na pravu in morali.
Najvecji in glavni ocitek, ki so ga v Slovencu zaznali v ko
ku Natlacenu, je v navedbi, da je organiziral oborozen odpor
Ceprav se avtor clanka ni hotel spusdti v vprasanje, kaksno v
imel pri zatiranju partizanstva, pa je zelel pri tem poudarit
»posten Slovenec in zaveden katolican gotovo pri tej akciji
dolznost vsakega katolicana namrec je, da mora ne samo komun
in ga obsojati, temvec se mora proti njemu celo aktivno borit
stalisce katolicanov do Osvobodilne fronte in do partizanstva
kanju isto kakor do komunizma, naj bi dr. Natlacen »z organizi
nisticne akcije storil le svojo splosno clovecansko in zlasd
mu je steti le v dobro«. Dr. Marko Natlacen je po zapisu v Sl
svojem boju proti komunizmu, v tistem dejanju torej, ki ga S
lec imenuje zlocinsko. Kar je krscanstvu krepost, je komunizm
najbolj razvidno, da gre pravzaprav za boj med dvema svetovni
med krscanstvom in boljsevizmom. Kakor ugotavlja avtor clank
komunisti »skusajo to dejstvo skrbno prikriti, kajd dobro ve
scanski in da se proc od krscanstva odtrgat ne da«.
Na druge ocitke dr. Nadacenu se v Slovencu ne ozirajo velik
dicno nanasajo nanj in so deloma popolnoma izmisljeni, deloma
kazani«. Smesnost, neumnost in zloba ocitkov o grozodejstvih
akcije je bila razvidna vsakomur, ki bi »le en dan prezivel na
daje »nasproti puski treba postaviti vsaj pusko, daje zlocin

'^^ Slovenec, 19. 11. 1942, str. 2.
'9'* Prav tam.
Prav tam.
Prav tam.
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treba pristase oborozene komunisticne revolucije, ce se noce
postrelid, kajd vse to je v skladu s pravicnostjo in s pozi
kmetje tako neumni, da bi si sami pozigali domove, kot so j
komunisti, tudi ne, da bi morili lastne ljudi in sami sebi pl
Ker komunisti dr. Natlacenu drugih ocitkov niso mogli nave
V Slovencu v Slovenskem porocevalcu njegov umor opravicili l
z okupacijsko oblastjo in z organiziranjem odpora proti kom
Pred javnostjo so Natlacena brez drugih dokazov razglasili
jalca«, ker je izdal narodne cilje »Osvobodilne fronte«. V
pri tem ze dolgo trdno prepricani, da so bili »cilji »Osvob
ljudstvom ze davno razkrinkani in nameni komunizma v Ljublja
vec kot javno ocitni«. Tako je avtor zapisa v Slovencu svojo
komunikeja lahko sklenil z mislijo, da »zato tudi danes vsak
da seje nad bivsim banom izvrsil ostuden zlocin komunisticne
Nadacen padel kot velik Slovenec in velik katolican za sveto
Navedene obtozbe in ocitki proti Natlacenu so zelo splosni
zaprav lahko uporabil ob vsakem uboju oz justifikaciji kogar
nikjer ne izhajajo konkretni dokazi. Tudi sestajanje z dolo
po sebi ni moglo biti kaznivo dejanje. Zelo nedorecene so n
je sprejemal in zakaj. Zagotovo pa same navedbe dajejo komun
prepricljivosti. Tipicno boljsevisticno besedisce, ki ne omo
cije pojmov in njihovega razumavanja, se kaze v izrazih, kot
rodne reakcije« ali »vrhovni organizator vseh zlocinskih podv
j u slovenskega naroda« itd.'^^ Mnoge navedbe, denimo, da so n
konferenci v Celovcu »Italijani in Nemci ugotovili, daje nemo
enotnega slovenskega naroda«, so neverjetne, imajo pa pozit
ucinek. Celoten komunike nima nobenega pravega dokaza, le s
ki pa so zasnovane tako, da bi seveda lahko bile mozne. Ce
ljudeh lahko porodile sum, daje pa mogoce vendarle nekaj na
propagandisticne izdelke.
Navajanje obtozb proti dr. Natlacenu in dokazovanje njego
ze od prvih nacrtov za njegovo likvidacijo zelo problemati
zgodaj leta 1942 zahteval Natlacenovo glavo in je v zacetk
liticne razseznosti dogodka poskusal doseci soglasje s clan
so bili predlozeni dokazi tedaj premalo prepricljivi. Dober
je celo Zdenka Kidric, kakor smo ze ugotovili, izrecno priz
VOS nimajo otipljivih dokazov za dejanja, ki so mu j i h ocita
bi bila likvidacija Natlacena popolnoma p o l i t i c n a . C e p r a v

Prav tam.
Prav tam.
Slovenski porocevalec, 24. 10. 1942.
ARS, AS 1931, te. 709, str. 176, Zdenka Kidric Vladimirju Krivicu, 7. 9.
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tembra VOS prvic posrecilo dobiti podatek, ki »otipljivo doka
vodilno vlogo v beli gardi« in posledicno njegovo odgovorno
vsa njena dejanja, je bil ze navedeni podatek vosovske age
ki gaje pridobila na Prosvetni zvezi o srecanju Strazarjev
neprepricljiv.^^' VOS Natlacenove vodilne vloge pri organizir
sticne akcije do konca ni uspel konkretno dokazati. Ta precej
tudi ni bistveno vplival na odlocitev partijskega vodstva in
Natlacena, ker so bili razlogi politicno precej globji in si
prislo tudi brez tega dokaza. Ker je Natlacen po svojih poob
V Slovenski zavezi, ki je bila kot vrhovni politicni forum v
jugoslovansko vlado v Londonu, in jo je v ozadju s Kramerjem
bilo jasno, da ni mogel in ne smel ne prej, kakor so ugotavl
tudi ne pozneje niti odkrito niti prikrito sodelovati z okupa
da so se za likvidacijo Natlacena odlocili v najozjem partij
so jo V VOS pod vodstvom Zdenke Kidric izvedli v soglasju s K
njegovem pristanku.
Sklep

Z likvidacijo Natlacena je pripadnikom VOS v Ljubljani usp
vig, toda posledice so bile predvsem zaradi stevila ustrelje
pripadnosti za organizacijo OF in samo partijo tako hude, d
vodstvo prisiljeno vse nadaljnje likvidatorske akcije ustavi
je vodil VOS, si niso vec drznih, da bi tvegah nove talce
bi njihovim aktivistom jemale vsako pobudo. Med talci za ust
uboja Natlacena naprej mogoce pricakovati se vec zvestih par
in pristasev. Zlasti fasisticna milica v Ljubljani, ki je ta
sorodnikom vidnejsih partizanov, mnogim levo usmerjenim izo
uglednim mescanom, da bo v primeru novih ubojev ustreljenih
Ker se prejsnje napovedi VOS o likvidacijah vidnejsih politi
po Natlacenovi smrti niso uresnicile, je njegova likvidacija
talcev velik prelom. Z likvidacijo najbolj pomembnega politi
je partijsko vodstvo opusdlo likvidacije v Ljubljani kot nac

ARS, AS 1931, t.e. 698, str. 3008, porocilo Janhuba Rudi, 26. 9. 1942, i
Zebot naj bi na srecanju Strazarjev pri Natlacenu izjavil: »Zavedajte s
narodne katoliske vojske, ki gre pogumno v boj proti komunizmu. To je kr
tera mora zmagati. M i , ki smo direktno na fronti, imamo nalogo to bando
uniciti. Vodja (se obme k Natlacenu) mi se vam zaklinjamo, da bomo to na
izpolnili.«
ARS, AS 1931, t.e. 709, str. 241, Zdenka Kidric Ivanu Krajacicu, 21. 12.
ARS, AS 1931, t.e. 1499, Stadler Franc - Pepe, Rekapitulacija mojega dela
str. 10.
Ferenc, »Ubija se premalo«, str. 18 - 20.
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saj j i m tak boj ni vec prinasal vecjih koristi, temvec j i m
je bila poslej v Ljubljani prisiljena spremenid taktiko svo
zanj izbrati drugacna sredstva.
Prodkomunisdcna akcija je po uboju Nadacena od italijan
oblasti dokoncno izsilila vzpostavitev oborozene mestne st
vih nastopov v Ljubljani je bil prav na pogrebu za dr. Nat
Kardelj v pismu Zdenki Kidric narocil, da »si morate svoje
ze«, in j i cisto na koncu tudi priporocil: »Poskusite v zace
b.g. zascitnike, da bodo ostali dobili strah.«^°^ Posamicne
nasprotnikov na podezelju so partizanske enote v manjsem
naprej, ceprav okupacijska oblast zaradi njih ni dala stre
pa jih VOS zaradi zagrozenih posledic in oborozene mestne
izvrsevati.
Do zadnjega streljanja talcev in vecjega preplaha med pa
V Ljubljani je prislo se ob uboju visjega uradnika, inz. An
zarij.^^^ Likvidacijo je 24. januarja 1943 na lastno pobudo
ke Olge Mohar - Katje izvrsila vamostna sluzba VOS zunanje
okrozja. Na poti od mase sta ga pocakala dva partizana Do
in ga ubila z dvema streloma v glavo.Neomejeno pooblasd
naj bi imela od Ivana Macka - Matije. V nacrtu jih je imel
»nesposobnih vamostnikov« prosila dovoljenje za preureditev
V zunanjem okrozju. Zdenka Kidric je 1. febmatrja 1943 Kard
»smo mi trenutno proti takim likvidacijam na robu Ljubljane
ker se skoro polovica Ljubljancanov trese za zaprte svojce.
vili krasno stimungo, ki sedaj vlada tu za OF. Zaenkrat lj
paniko, opaza pa se nerazumevanje in potrtost. Koga so stre
ne moremo izvedeti.«^°8 Italijani so za ubitega Martinjaka v
Tomacevem 28. januarja 1943 ustrelili sest talcev.^''^ Med n
od dstih, o katerih so se po Ljubljani sirile govorice. Vod
jah pri Kardelju glede likvidacij ni bilo vec tako nedvoumno
izpostavi cez zico sporocilo: »Z nadaljnimi likvidacijami p
glavni stab ali mi ne sporocimo, da nadaljujte ali pa prene
v blizini Ljubljane, zaradi katerih okupator strelja talce.«
Streljanje talcev pod italjansko okupacijsko oblastjo se
silje in druge vrste represalij nad Slovenci pa so se pre
nekoliko manjsem obsegu nadaljevale vse do italijanske kapi
od prvih sesdh talcev, ustreljenih pri Radohovi vasi 28. a
ARS, AS
Ferenc,
ARS, AS
ARS, AS
Ferenc,
ARS, AS

1931, t.e. 709, str. 35-36, 9. 10. 1942.
»Ubija se premalo«, str. 18, 240.
1931, t.e. 709, str. 69, Olga Mohar Stani Gerk, 24. 1. 1943.
1931, t.e. 709, str. 68- 69.
»Ubija se premalo«, str. 18, 240.
1931, t.e. 709, str. 491, Olgi Mohar- Katji, 5. 2. 1943.
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sestih talcev, ustreljenih v Gramozni jami pri Tomacevem 28.
V Ljubljanski pokrajini skupaj padlo 146 talcev.^" Za uboj Na
talcev, kar predstavlja najvecjo skupino ustreljenih talcev,
padlo za fasisticno funkcionarko Arielo Rea, ki je bila ubita
nem napadu na italijansko restavracijo Italia sredi Ljubljane
pogosto so streljali po 6 do 8 talcev.
Italijanska okupacijska oblast je talce zacela streljati
vosovskih akcij na italijanske vojake in funcionarje, v nada
fazi pa predvsem zaradi vosovskih ubojev vidnejsih idejnih in
tnikov komunizma med Slovenci. Italijansko streljanje talcev
krajini zaznamuje obdobje, ki je, kot veckrat priznava sam
V pogojih okupacije privedlo do prave drzavljanske vojne. B
banovine, dr. Marko Natlacen, je bil med ubitimi vosovskimi z
dalec najpomembnejsa polidcna osebnost. V razgredh okupacijs
je po eni strani se bolj zaostril odnos do revolucionamega na
se zacela tradicionalno nasprotni liberalni in katoliski tabor
zblizevati.
S streljanjem talcev za Nadacena seje prvic zgodilo, daj
zaradi vosovske akcije utrpela vecji udarec v Ljubljani. St
Ljubljani prvic izvrsili na kraju uboja in prvic so talce s
rokom, ki je bil v razglasu o streljanju talcev dolocen za iz
tako prvic so v casopisju objavili pozive prebivalstvu, naj k
oblastem. Z ubojem Natlacena se je zgodil dokoncen prelom
komunsdcne OF in protikomunisticne akcije. Pod italijansko
ne glede na zrtve izvajala revolucijo, dmga pa je komunizmu n
in nepopustljiv boj. Drzavljanska vojna v Ljubljanski pokraji
smrtjo, ki je bila v prvi vrsti preracunano politicno dejanje
Ijitev.

'

Ferenc, »Ubija se premalo«, str. 18, 236-240.
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