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Ozadje delovanja misij ameriške obveščevalne službe OSS v Sloveniji (1943–1945) 

 

IZVLE ČEK 

Doktorska disertacija obravnava ozadje delovanja ameriških vojaških misij 

Urada za strateške službe (Office of Strategic Services – OSS) v Sloveniji ter analizira 

njihovo delovanje na terenu v odnosu z drugimi vojaškimi misijami in partizanskim 

vodstvom. Poleg tega skuša najceloviteje zajeti vlogo Slovencev, ki so delovali ali 

sodelovali z OSS: tako slovenskih padalcev kot tistih, ki so z OSS sodelovali v ZDA ali 

bili del njegovih struktur v prekomorskih bazah. 

Ameriške oziroma anglo-ameriške vojaške misije so bile v Glavnem štabu 

narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Slovenije (Glavni štab NOV in 

POS), pri štabih korpusov in štabih operativnih con. Pri Glavnem štabu NOV in POS 

oziroma štabu 7. korpusa ter štabih 9. korpusa in 4. operativne cone so bile že od 

začetka ločene britanske in ameriške vojaške obveščevalne misije podrejene Britancem, 

in sicer skupnemu anglo-ameriškemu častniku v Vrhovnem štabu Narodnoosvobodilne 

vojske Jugoslavije (Vrhovni štab NOVJ), britanskemu brigadirju Fitzroyu Macleanu. 

Poleg tega so bile Macleanu podrejene tudi nekatere skupne anglo-ameriške misije, ki 

so jih oktobra 1944 dokončno razdelili na britansko in ameriško. Šele takrat lahko 

govorimo o samostojnih ameriških misijah, ki so delovale neodvisno od Britancev. 

Ameriške misije OSS so imele pomembno vlogo, saj so tudi preko njih ZDA in drugi 

zahodni zavezniki prejemali pomembne informacije o vojaški moči in razporedu sil osi, 

o samem odporniškem gibanju v Sloveniji ter vremenskih razmerah, hkrati pa o 

politični situaciji na terenu. Preko zvez, ki jih je skupaj z britanskimi misijami OSS 

vzdrževal, so zahodni zavezniki pošiljali precej materialne in strateške pomoči 

partizanskemu gibanju v Sloveniji. 

Kljub temu, da je  Jugoslavija sodila v britansko interesno sfero in da do sredine 

leta 1944 na jugoslovanskem ozemlju ni bilo samostojne ameriške misije, je OSS že leta 

1942 pripravil načrt za pošiljanje pomoči in prvih ameriških misij med četnike in 

partizane. OSS je mdt. svoje delovanje razširil tudi v severno Afriko in južno Italijo, 

kjer je s pomočjo Britancev osnoval svoje baze, kjer so delovale tudi jugoslovanske 

sekcije, katerih glavni namen je bil izuriti agente in jih poslati v Jugoslavijo. Poleg tega 

je OSS v Bariju ustanovil učinkovit sistem pošiljanja pomoči jugoslovanskim 

partizanom na dalmatinskih otokih in razvil sistem delovanja operativnih skupin, ki so 



izvajale sabotaže na dalmatinske otoke. Njegovi odseki so razvili tudi načrt 

propagandnih aktivnosti v Sloveniji in predlog uničevanja jugoslovanskega 

železniškega omrežja, ki pa ni zaživel, kot so si pričakovali. Po Teheranski konfereci in 

odločitvi zaveznikov, da podprejo Narodnoosvobodilno gibanje (NOG) v Jugoslaviji, je 

bil šef OSS, William Donovan, pripravljen slediti tej odločitvi in povečati količine 

pomoči za Josipa Broza-Tita. Kljub temu ni bil pripravljen odpoklicati vseh častnikov 

za zvezo, ki so bili pri vodji četnikov, Dragoljubu-Draži Mihailoviću, saj so ti bili 

zanimiv vir obveščevalnih informacij, poleg tega pa so pomagali pri evakuaciji 

ameriških letalcev. Tako so Združene države Amerike (ZDA) zasnovale drugačno 

politiko do Jugoslavije kot Britanci, kar je po sporazumu Tito – Šubašić 1944 in 

pošiljanju misije »Ranger« k četnikom samo še zaostrovalo napete odnose in nadzor 

nad anglo-ameriškimi misijami v Jugoslaviji. OSS se je tudi aktivno vključil v reševanje 

povojnih slovenskih meja, saj je zbiral in izdeloval številne obveščevalne analize in 

memorandume o mejnih območjih, ki so prihajali iz Jugoslavije. 

Prvi ameriški  misiji OSS »Amazon« in »Alum« sta v Sloveniji pristali 26. in 27. 

novembra 1943. Prva je nesrečno pristala v domobranski postojanki v Velikih Laščah in 

od tam uspela pobegniti k partizanom, misija »Alum« pa je pristala dan kasneje in 

vključila v svoje vrste tudi člane misije »Amazon«. Poleg teh misij  so v Sloveniji 

delovale še misija »Arizona«, ki je takoj po prihodu v Slovenijo bila priključena misiji 

»Alum«, ter dve anglo-ameriški misiji, »Cuckold« in »Flotsam«, ki sta bili mešani OSS 

in SOE misiji. Poleg naštetih misij je potrebno omeniti tudi ameriške misije in skupine 

OSS za infiltracijo v Avstrijo. Te niso imele namena delovati med slovenskimi 

partizani, ampak izkoristiti partizansko pomoč za prodor v Avstrijo in razviti avstrijsko 

partizansko gibanje v tretjem rajhu. V stik s slovenskimi partizani so prišle tudi nekatere 

misije OSS, ki so bile poslane med italijanske partizane in bile evakuirane s pomočjo 

slovenskih partizanov. Ameriškemu in britanskemu osebju misij niso dovoljevali 

nikakršne samostojne akcije pri zbiranju obveščevalnih podatkov, niso pustili 

zasliševanja ujetnikov, ubežnikov in podobnih oseb, ki so prišle iz ozemlja pod nemško 

okupacijo. 

Analitiki OSS so vsako obveščevalno poročilo iz Slovenije analizirali in skušali 

oceniti verodostojnost vsebine. Največkrat se je v praksi izkazalo, da so posamezni  

častniki za zvezo favorizirali in podpirali gibanje, pri katerem so delovali, s tem da so 

nekateri častniki ohranili določeno mero kritičnosti in objektivnosti, medtem ko  drugi 

manj. Ne gre prezreti, da so napisali tudi precej kritik o NOG, še posebej ko so ob 



koncu vojne in po njej, kot člani OSS ali diplomatskega osebja, delovali na ozemljih 

pod zavezniško upravo. Obveščevalna poročila častnikov za zvezo seveda niso bila 

ključna za odločitev zaveznikov, da se podpre v Jugoslaviji NOG, bila pa so očitno 

pomembna. Pomembno vlogo so mdt. odigrala prestrežena nemška sporočila iz 

Balkana, ki so jih Britanci prestregli s pomočjo sistema dešifracije ULTRA. 

Slovenski padalci ameriških misij OSS so se prostovoljno odločili za vstop v 

OSS, pri tem pa jih je vodila želja po osvoboditvi domovine. OSS je Slovence novačil v 

svoje vrste na podlagi predhodne privolitve jugoslovanskih emigrantskih in kasneje 

partizanskih oblasti. Tisti, ki so bili izbrani s strani OSS, niso šli najprej v Jugoslovanski 

kraljevi gardni bataljon, kar je bilo značilno za slovenske padalce britanskih misij, 

ampak neposredno v ameriško obveščevalno službo, razen ene izjeme. OSS je 

slovenske padalce obravnaval kot civiliste ali civiliste v uniformah in ne kot vojaške 

osebe ali agente OSS. Za razliko od slovenskih padalcev v britanskih obveščevalnih 

službah ni znano, da bi kdo izmed njih po vojni doživel tragično usodo, ki je bila 

posledica nezaupanja ter spletk komunistične partije in jugoslovanskih varnostno-

obveščevalnih služb. OZNA in partizansko politično vodstvo sta se namreč bolj bala 

britanskih obveščevalnih služb, saj so te veljale kot izkušenejše in nevarnejše, medtem 

ko je ameriški OSS veljal za amaterja na obveščevalnem področju. Ameriški padalci so 

se likvidacijam najverjetneje izmaknili tudi zaradi tega, ker so se na koncu vojne 

nahajali izven ozemlja Slovenije in ker niso izražali želja po vstopu v NOG. 

 

Klju čne besede: obveščevalne službe, druga svetovna vojna, Slovenija, zavezniki, 

OSS, ameriške vojaške misije, Narodnoosvobodilno gibanje, slovenski padalci 

ameriških misij, OZNA. 



The Background of American OSS Operations in Slovenia (1943–1945) 

 

ABSTRACT 

This doctoral dissertation deals with the background of US military missions to 

Slovenia as part of the activities directed by the Office of Strategic Services (OSS) and 

analyzes their field operations in relation to other military missions and the Partisan 

leadership. In addition, it describes the role of Slovenians cooperating with the OSS in 

great detail, whereby the main emphasis is placed on the operation of Slovenians within 

the OSS – either the Slovenian parachutists or those that worked with the OSS in the US 

or as part of its overseas structures. Anglo-American missions were sent to the General 

Headquarters of the National Liberation Army and Partisan Troops of Slovenia 

(hereinafter: the General Headquarters), and to the headquarters of individual corps and 

operational zones. From the very beginning, the separate British and US secret 

intelligence missions at the General Headquarters, the headquarters of the 7th and 9th 

Corps, and the headquarters of the 4th Operational Zone were under the joint British 

command, or more precisely, the command of the joint Anglo-American officer at the 

Supreme Headquarters of the Yugoslav National Liberation Army, the British Brigadier 

Fitzroy Maclean. In addition, certain joint Anglo-American missions had also been 

under his command until October 1944, when they were finally divided into separate 

British and US missions. It is only from that point onwards that one can speak of 

independent American missions operating separately from the British. The American 

OSS missions played an important role because it was through them that the US and 

other Western Allies received important information about the military power and 

deployment of the Axis Powers, the Slovenian resistance movement, and weather 

conditions. The Western Allies sent significant amounts of material and strategic aid to 

the Slovenian Partisan movement through the communications maintained by the OSS. 

Although Yugoslavia was within the British sphere of influence and no 

independent American missions were active on Yugoslav territory until mid-1944, the 

OSS had prepared a plan for dispatching aid and its first missions to the Chetniks and 

Partisans as early as 1942. The OSS also expanded its operations to include northern 

Africa and southern Italy, where it established bases with the aid of the British; 

Yugoslav sections also operated at these bases and their main objective was to train 

agents and send them to Yugoslavia. In addition, at Bari the OSS established an 



effective system of dispatching aid to the Yugoslav Partisans on the Dalmatian islands 

and developed a system of operational groups that performed acts of sabotage on the 

Dalmatian islands. Its divisions also developed a propaganda activity plan for Slovenia 

and a proposal for destroying the Yugoslav railway network, which was, however, 

never carried out in practice. After the Teheran Conference and the Allies’ decision to 

support the National Liberation Movement in Yugoslavia, General Donovan was 

prepared to follow this decision and increase the quantity of aid sent to Tito. However, 

he was not prepared to call off all his liaison officers stationed with Draža Mihailović, 

because they were an excellent source of intelligence and often helped evacuate the 

American airmen. This way, the US developed a different policy towards Yugoslavia 

than the British, which, after the Tito-Šubašić Agreement and the dispatch of the 

»Ranger«, Mission to the Chetniks, only further aggravated the already tense relations 

between the two forces and made it more difficult to supervise the Anglo-American 

missions in Yugoslavia. The OSS became actively involved in solving the issue of 

postwar Slovenian borders, producing a number of intelligence analyses and reports 

concerning the situation in Yugoslavia. 

The first two American OSS missions – the »Amazon« and »Alum«, »Alum«– 

landed in Slovenia on 26 and 27 November 1943. The »Amazon« team had back luck: it 

landed at the Home-Guard base at Velike Lašče, but managed to run over to the 

Partisans. The »Alum« Mission landed the following day and incorporated the 

»Amazon« team in its ranks. In addition to the »Amazon« and »Alum«, other missions 

also operated in Slovenia: the »Arizona« Mission, which joined the »Alum« Mission 

immediately after arriving in Slovenia, and the »Cuckold« and »Flotsam« Missions, 

which were combined OSS and SOE missions. In addition to these, the American 

missions and OSS teams for infiltration into Austria are also worth mentioning. These 

had no intention of operating among the Slovenian Partisans. Their goal was to 

penetrate Austria with the aid of Slovenian Partisans and stimulate the Austrian Partisan 

movement in the Third Reich. Some OSS missions that had been dispatched to the 

Italian Partisans also came in contact with the Slovenian Partisans, when these assisted 

in their evacuation. The Partisans did not allow the American and British members of 

these missions to carry out any independent actions in order to gather intelligence nor 

interrogate the prisoners, deserters and other persons that had come from areas under 

German occupation. 



OSS analysts analyzed every intelligence report sent from Slovenia and tried to 

assess the authenticity of its content. It was most often proven in practice that every 

liaison officer favored and supported the movement in which they were involved; some 

officers preserved a certain extent of criticism, whereas others acted under the influence 

of the movement they were involved in. One must not forget that they also wrote a 

considerable number of critiques concerning the National Liberation Movement, 

especially at the end of the war and after it when they operated in the areas under the 

Allied administration as members of the OSS or diplomatic personnel. However, the 

liaison officers’ intelligence reports were not key to the Allies’ decision to support the 

National Liberation Movement in Yugoslavia. The key role in this regard was played by 

the German reports from the Balkans that the British intercepted using the ULTRA 

decoding system. 

The Slovenian parachutists within the American OSS missions entered the OSS 

voluntarily, their only wish being the liberation of their homeland. The OSS recruited 

Slovenians in its ranks based on a prior consent by the Yugoslav emigrant, and later on, 

Partisan authorities. Those selected by the OSS did not first join the Yugoslav Royal 

Guard Battalion, but entered the American intelligence service directly. However, there 

was one exception: all of the Slovenian parachutists were regarded as civilians or 

uniformed civilians rather than military persons or OSS agents. In contrast to the 

Slovenian parachutists within the British intelligence services, there has been no record 

of any of the OSS parachutists having suffered a tragic fate after the war as a result of 

distrust and intrigues in the Yugoslav Communist Party and the Yugoslav intelligence 

services. The Yugoslav Secret Police (OZNA) and the Partisan political leadership were 

more afraid of the British intelligence services because they were considered more 

experienced and dangerous than the American OSS, which was considered an amateur 

in intelligence. The American parachutists most likely avoided the postwar killings also 

because they were located outside Slovenia at the end of the war and did not express 

any wish to enter the National Liberation Movement. 

 

Keywords: intelligence services, Second World War, Slovenia, Allies, OSS, American 

military missions, National Liberation Movement, Slovenian parachutists in US 

missions, Yugoslav Secret Police (OZNA) 
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 1 

1. UVOD 

1.1 Namen raziskave 

Doktorska naloga prikazuje ozadje formiranja in pošiljanja  vojaških misij 

ameriške obveščevalne službe, Urada za strateške službe (Office of Strategic 

Services – OSS), v Slovenijo ter analizira njihovo delovanje na terenu v odnosu z 

drugimi vojaškimi misijami in partizanskim vodstvom. Do sedaj smo o misijah OSS 

v Sloveniji bolj malo vedeli, saj so bile predstave o vlogi OSS v Sloveniji  

pomanjkljive. Raziskovanje primarnih virov, ki so večinoma neobjavljeni, pa nam 

ponuja nove podatke  o vlogi in namenu ameriških obveščevalnih služb in njihovih 

misij v Sloveniji. Ameriške oziroma anglo-ameriške vojaške misije so bile v 

Glavnem štabu narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Slovenije 

(Glavni štab NOV in POS), pri štabih korpusov in štabih operativnih con: pri 

Glavnem štabu NOV in POS oziroma štabu 7. korpusa,  štabih 9. korpusa in 4. 

operativne cone. Od začetka so bile ločene na britanske in ameriške vojaške 

obveščevalne misije, vendar podrejene Britancem, in sicer skupnemu anglo-

ameriškemu častniku v Vrhovnem štabu Narodnoosvobodilne vojske Jugoslavije 

(Vrhovni štab NOVJ), brigadirju Fitzroyu Macleanu. Poleg tega so bile njemu 

podrejene tudi nekatere skupne anglo-ameriške misije, ki so jih oktobra 1944 

dokončno razdelili na britanske in ameriške. Šele od tedaj lahko govorimo o 

samostojnih ameriških misijah, ki so delovale neodvisno od Britancev.  

Zaradi boljšega razumevanja teme disertacije je dogajanje postavljeno v širši 

zgodovinski kontekst druge svetovne vojne, predstavljeni so tudi politična situacija v 

ZDA pred začetkom vojne in razlogi za ustanovitev OSS ter njegova notranja 

organizacijska struktura. V prvih poglavjih sem se usmeril v analizo političnih 

odnosov med ZDA in Jugoslavijo tekom cele vojne, v vlogo Jugoslavije v 

protiosnem zavezništvu ter pomanjkljivim informacijam, ki so jih ZDA imele o 

Jugoslaviji na začetku vojne. V nadaljevanju sem politično-diplomatskim odnosom 

dal namenoma manj poudarka, saj se je zgodovinopisje s tem že večkrat soočilo in 

zapisalo bistvene ugotovitve. Disertacija podaja in problematizira nova spoznanja v 

odnosih OSS z britanskimi tajnimi službami, ki so dominirale na obveščevalnem 

področju, pomagale pri ustanovitvi OSS in hkrati zavirale njegov vzpon in širjenje po 

svetu, saj  je Londonu predstavljal veliko konkurenco. Še posebej sem si prizadeval 
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raziskati vedno večje konflikte med ameriško OSS in partizanskim vodstvom ter 

predstaviti – v luči poročil OSS – odnose ameriškega političnega vodstva do 

narodnoosvobodilnega gibanja (NOG) in kolaboracionističnih skupin v Sloveniji ter 

širši Jugoslaviji.  Del disertacije zajema tudi predstavitev delovanja jugoslovanskih 

sekcij v Kairu in Bariju, ki sta bili za Jugoslavijo ključni, saj sta bili izhodiščni točki 

za pošiljanje misij na to območje. Do sedaj smo tudi malo vedeli o vlogi Slovencev, 

ki so delovali ali sodelovali z OSS, zato sem se posebej posvetil delovanju Slovencev 

v ameriški obveščevalni službi, tako padalcev kot tistih, ki so z OSS sodelovali v 

ZDA ali bili del njegovih struktur v prekomorskih deželah.  

Za temo sem se odločil, ker še nimamo nobene celovite raziskave o delovanju 

ameriških obveščevalnih služb med drugo svetovno vojno na Slovenskem, čeprav 

tematiko večkrat srečamo v razpravah in monografijah. Omenjena tematika doslej ni 

bila  celovito raziskava  niti slovenskem niti  v ameriškem zgodovinopisju, čeprav so 

v ZDA nastala številna dela o OSS.  

Doktorska disertacija želi biti izviren prispevek k boljšemu poznavanju 

zgodovine zavezniških obveščevalnih služb med drugo svetovno vojno, vloge 

Slovencev v slednjih in njihovih posebnih vojaških izkušnjah, saj lahko tudi preko 

teh razumemo ozadje medvojnih interesov velesil na slovenskem, sredozemskem in 

širšem območju. Pri raziskovanju obveščevalnih služb zgodovinarja zanimata 

predvsem pomen in vpliv obveščevalnih služb na razvoj zgodovinskih dogokov in 

koliko so pridobljene informacije vplivale na pomembne politične odločitve. Pisati 

zgodovino obveščevalnih služb in njihovih misij je težka naloga, saj je metodološko 

težko rešljivo, ker je del virov nedosegljiv, hkrati je to lahko kočljiva politična tema. 

Kompleksnost gradiva obveščevalnih služb sem začel spoznavati ob zbiranju 

arhivske dokumentacije za diplomo, zato sem pri pisanju doktorske disertacije 

poznavanje virov britanske tajne službe SOE nadgradil z obsežnimi raziskavami 

gradiva OSS v ameriškem nacionalnem arhivu v Washingtonu. Obenem sem 

ponovno obiskal britanski nacionalni arhiv ter Arhiv Republike Slovenije.  

V disertaciji uporabljam besedo »ozadje«, kar pomeni, da se pretežno 

ukvarjam z obdobjem, preden so bile misije poslane na teren, del naloge pa je 

posvečen tudi misijam in operacijam OSS v Sloveniji in širši Jugoslaviji. Obdobje, 

preden so bile misije poslane, zajema obširno tematiko razvoja političnih odnosov 
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med ZDA in Jugoslavijo, vzpostavljanje OSS baz v severni Afriki in na Apeninskem 

polotoku, namene in vlogo OSS misij v Sloveniji ter selekcijo in urjenje Slovencev, 

ki so delovali v ameriški obveščevalni službi. V disertaciji bo torej veliko govora o 

obveščevalni službi OSS in drugih obveščevalnih oziroma tajnih službah. Termina 

obveščevalne in tajne službe sta sinonima, zato sem se odločil, da bom povsod 

uporabljal le pojem obveščevalne službe oziroma obveščevalno delo ipd. 

 Pri svojem delu sem si zastavil številna raziskavlna vprašanja oziroma 

sledeče hipoteze: 

1. Hipoteza 1: Britanske obveščevalne službe so leta 1942 v Sloveniji (Jugoslaviji) 

dobile vodilno vlogo, kar je postavilo OSS v podrejeni položaj. Ameriški 

obveščevalni častniki so lahko sodelovali z Britanci le kot člani misij in uporabljali 

britanske radijske zveze. 

2. Hipoteza 2: Slovenski padalci v ameriških obveščevalnih misijah se niso (kot so 

mdt. storili vsi Slovenci v okviru britanskih misij) odločili za prestop v partizansko 

vojsko in ob koncu vojne tudi niso doživeli tragične usode. 

3. Hipoteza 3: OSS je imela težave s pridobivanjem ustreznega kadra za misije v 

Slovenijo. 

4. Hipoteza 4: OSS je na Slovenskem, za razliko od ostalih jugoslovanskih območij, 

podpirala le NOB, ne pa četniškega gibanja. 

5. Hipoteza 5: OSS je precej razumela problematiko upora v Sloveniji – ideološki 

spor in cilje sprtih strani. 

6. Hipoteza 6: Tudi Slovenci, ki so sodelovali z OSS, so dai svo doprinos v bojku za  

skupne slovenske cilje v drugi svetovni vojni – boj proti silam osi in nacionalni 

interesi, vezani na drugačno (za Slovence pravičnejšo) razmejitev. 
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Zahvale 

Na prvem mestu se moram zahvaliti svojemu študijskemu mentorju, doc. dr. 

Gorazdu Bajcu, ki mi je s strokovnimi nasveti pomagal že pri diplomskem delu. 

Zahvaliti se mu moram za vse zaupanje in nasvete, ki mi jih je posredoval. Njegova 

neposrednost, natančnost, strokovnost, potrpežljivost in zgodovinsko-raziskovalni 

»eros« so okužili tudi mene, poleg tega pa sva z leti postala tudi dobra prijatelja v 

zasebnem življenju.  

Zahvaljujem se tudi upokojenemu zgodovinarju dr. Dušanu Bibru, ki velja za 

velikega poznavalca zavezniških arhivov. Dal mi je veliko strokovnih nasvetov in mi 

tudi dal vpogled v del mikrofilmskega gradiva, ki je bilo del zapuščine šefa ameriške 

obveščevalne službe OSS, generala Williama Donovana. Veliko mi je pomagal tudi 

zamejski časnikar Ivo Jevnikar, saj mi je priskrbel stike s še živečimi sodelavci OSS, 

tako da sem nekatere lahko intervjuval. Pri iskanju arhivskega gradiva sta mi veliko 

pomagala arhivista ameriškega nacionalnega arhiva, dr. Larry McDonald in dr. Amy 

Schmidt, ter avstrijski zgodovinar dr. Peter Pirker, s katerim sva v Washingtonu 

istočasno raziskovala arhivsko gradivo anglo-ameriških obveščevalnih služb. Posebej 

se moram zahvaliti polkovniku doc. dr. Tomažu Kladniku in stotniku mag. Zvezdanu 

Markoviču, ki sta mi omogočila delo v Vojaškem muzeju Slovenske vojske in ves 

čas podpirala mojo znanstveno-raziskovalno delo. Zahvala gre tudi vsem drugim 

arhivistom v tujih in domačih arhivih, ki so mi pomagali pri iskanju gradiva in s tem 

prihranili veliko časa. Zahvaljujem se tudi red. prof. dr. Božu Repetu, red. prof, dr. 

Jožetu Pirjevcu, sodelavcem Vojaškega muzeja Slovenske vojske, koprski Fakulteti 

za humanistične študije Univerze na Primorskem, lektorju Petru Pavletiču in 

prevajalki Simoni Lapanja.  

Nazadnje bi se rad še posebej zahvalil svoji ženi Evi za potrpežljivost in vsem 

domačim, ki mi pomenijo največ v življenju.  



 

 5 

2. OPIS UPORABLJENIH VIROV IN LITERATURE 

Temeljno gradivo, ki obravnava OSS in njegovo delovanje v Sloveniji med 

drugo svetovno vojno, hranijo v nacionalnem arhivu ZDA (National Archives and 

Records Administration – NARA). Arhiv ima svoje dislocirane enote po vsej državi, 

pretežen del gradiva OSS pa se nahaja v arhivu NARA II v College Parku v zvezni 

državi Maryland. Gradivo je ohranjeno v različnih oblikah, kot tekstualni zapisi, 

zemljevidi, fotografije in mikrofilmski posnetki. Del fotokopij iz NARA II hrani 

Pokrajinski arhiv Koper (PAK) v fondu pod oznako SI PAK KP 834.2 in SI PAK 

648,  hrani pa tudi zbirko mikrofilmov v fondu z oznako SI PAK KP 834.5, M 1642. 

Viri o OSS so v veliki večini neobjavljeni arhivski dokumenti. Po vojni so gradivo 

prenesli v novonastalo centralno obveščevalno agencijo (Central Inteligence Agency 

– CIA), ki je bila naslednica OSS, in v zunanje ministrstvo (State Department). Leta 

1975 je ameriški nacionalni arhiv odprl za javnost 1.100 m³ dokumentov OSS, ki jih 

je ameriško zunanje ministrstvo dalo na voljo za raziskave. Po letu 1980 je tudi CIA 

iz svojih arhivov prenesla čez 3.200 m³ dokumentov OSS in jih dala na razpolago 

nacionalnemu arhivu. OSS po svoji ukinitvi namreč ni prenesel v CIO samo svojih 

ljudi, ampak tudi metode urjenja in izkušnje. Nekdanji direktorji CIE, Allen Dulles, 

Richard Helms, William Colby in William Casey, so bili veterani medvojne ameriške 

obveščevalne službe.  

Gradivo o dogajanju v medvojni Jugoslaviji in Sloveniji se nahaja v številnih 

fondih, zato na tem mestu opisujem samo fonde, ki se navezujejo na obravnavano 

raziskovalno tematiko. Posebej bogato je gradivo OSS, ki se večinoma nahaja  pod 

oznako R (records) G (group) 226, zajema gradivo vseh odsekov OSS in se zaradi 

boljše preglednosti tudi deli na gradivo moralnih operacij, posebnih operacij, cenzure 

in dokumentacije, operativnih skupin, tajnih operacij, protiobveščevalnega odseka, 

štabov, direktorja OSS, odseka za tuje narodnosti, največ gradiva pa je v oddelku za 

analize in raziskave. Dogajanje v medvojni Jugoslaviji oziroma Sloveniji zajema 

zlasti gradivo odsekov SO in SI, ki sta bila tudi najpomembnejša odseka, ter gradivo 

odsekov R&A, FN in X-2. Večina virov izhaja iz baz v Kairu in Bariju, kjer je OSS  

imel svoje prekomorske postojanke, drugi del pa zajema dokumente o 

jugoslovanskih organizacijah in osebah, ki so delovale v ZDA, ter gradivo analitikov 

OSS, ki so pisali poročila o politični, vojaški in gospodarski situaciji v Jugoslaviji. 
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Večji del gradiva, ki sem ga uporabljal, se nahaja v obliki pisnih dokumentov, del pa 

je ohranjen tudi na mikrofilmih in mikrofiših. To je predvsem gradivo fonda odseka 

FN, ki se kot rečeno, večinoma nahaja na mikrofiših in v Donovanovi zapuščini 

(Washington’s Director’s Office) z oznako fonda M 1642, ki obsega 136 

mikrofilmskih kolutov, kar je več kot 10.000 posnetkov. Del tega gradiva mi je 

posodil dr. Dušan Biber, del pa sem pregledal na mikrofilmskem oddelku NARA II. 

Nekaj gradiva ostaja nedostopnega širši javnosti.  

Fond RG 226 je samo eden od številnih fondov o medvojnem dogajanju v 

Jugoslaviji. Za raziskovalce, ki jih zanimajo zunanji odnosi, je najbolj bogato 

gradivo ameriškega zunanjega ministrstva, ki se nahaja v fondu RG 59. Dokumenti, 

ki so jih postopoma deklasificirali v sedemdesetih, zajemajo mdr. tudi gradivo, kjer 

so obravnavani medvojni ameriški odnosi do jugoslovanske emigrantske, Šubašićeve 

in dveh Titovih vlad, iz marca in decembra 1945. V arhivskih dokumentih NARE se 

na tematiko Jugoslavije navezujejo tudi korespondence OSS v Kairu, Švici, Caserti 

in Bariju. Veliko je tudi duplikacij dokumentov med posameznimi sedeži OSS, kar je 

raziskovalcu v veliko pomoč. V manjši meri uporabljam tudi gradivo fonda RG 331, 

ki zajema dokumentacijo vrhovnega štaba zavezniških sil v Sredozemlju (Allied 

Force Headquarters – AFHQ). 

V disertaciji sem upošteval tudi britanske arhive SOE, britanskega zunanjega 

ministrstva (FO), britanski vojni kabinet (CAB), gradiva tajne obveščevalne službe 

MI5 (KV), urada ministrskega predsednika (PREM) in britanskega vojnega 

ministrstva (WO), ki jih hrani britanski državni arhiv (The National Archives – 

TNA). V disertaciji  sem največ uporabljal dokumentacijo SOE, ki je na žalost 

nepopolna, saj naj bi bila deloma uničena med bombardiranji proti koncu vojne. 

Gradivo v disertaciji se v večji meri navezuje na delovanje SOE baz v severni Afriki 

in južni Italiji ter misij na terenu, ki so veliko poročale nadrejenim. Gradivo SOE je 

zbrano pod siglo TNA HS. Od leta 1993 so ga začeli postopoma dajati na razpolago 

javnosti, najprej za Daljni vzhod (TNA HS 1), še vedno pa prihaja do novih 

sprostitev. Za moje raziskovanje je zanimiva serija gradiva 3, ki zajema 

dokumentacijo delovanja SOE v Afriki ter na Bližnjem in Srednjem vzhodu (TNA 

HS 3). Uporabna je tudi šesta serija gradiva SOE, ki nosi oznako TNA HS 6 in 

zajema dokumentacijo te posebne britanske službe v zahodni Evropi. SOE za 
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Jugoslavijo se nahaja v peti seriji (od TNA HS 5/868 do HS 5/969), v fasciklih, ki 

hranijo interne rekonstrukcije in vojaške dnevnike SOE (sedma serija, TNA HS 7), 

pa še v seriji, ki se nanaša na korespondenco med vodstvom SOE in ostalimi 

vodilnimi Britanci (osma serija, TNA HS 8). 

Nekaj dokumentov o delovanju zavezniških misij med partizani v Sloveniji 

zajema gradivo, ki se nahaja v Arhivu Republike Slovenije v Ljubljani (AS), in sicer 

v dislociranih enotah II in III. Dislocirani oddelek III hrani dokumente nekdanjega 

odseka za notranje zadeve. Fond ima oznako AS 1931, obsega pa 154 fasciklov 

oziroma arhivskih enot, z zaporednimi številkami od 301-1 do 301-154, kar je 

oznaka za kartoteko OZNA. V tem oddelku sem pregledoval dokumente OZNA o 

ameriški in angleški misiji pri Glavnem štabu NOV in POS, 4. operativni coni in 9. 

korpusu. V obeh dislociranih enotah je mogoče najti kar nekaj dokumentov o 

delovanju, nadzoru in gibanju zavezniških misij. Poudariti je treba, da so dokumenti 

OZNE velikokrat poenostavljeni in površno zapisani, zato so včasih nezanesljivi. 

Njihova značilnost je v tem, da je vsakega Slovenca v zavezniški obveščevalni službi 

označila za »zavezniškega špijona«, kar so nekateri plačali tudi z življenjem. 

Poenostavljeno je tudi poimenovanje britanskih in ameriških obveščevalnih služb. 

Pregledal sem tudi arhiv nekdanjega Inštituta za zgodovino delavskega 

gibanja (arhiv Inštituta za zgodovino delavskega gibanja), sedanji Inštitut za novejšo 

zgodovino. Tudi njegov arhiv se je vključil v Arhiv Republike Slovenije kot Oddelek 

za dislocirano arhivsko gradivo II (AS II). Veliko podatkov o moji temi je v fondih 

Glavnega štaba NOV in POS, ki nosi oznako AS 1851, manj pa v fondu 9. korpusa 

AS 1848 in 4. operativne cone AS 1859. Vsi trije fondi hranijo zanimive politične 

dokumente v zvezi z delovanjem zavezniških misij na območju Slovenije. 

Pomemben vir pri pisanju doktorske disertacije so bila tudi ustna pričevanja 

ljudi, ki so sodelovali z ameriško obveščevalno službo OSS v Sloveniji. Spomini so 

dobra dopolnitev raziskovalnega področja, saj se pri raziskovanju tematike 

obveščevalnih služb velikokrat srečujemo s pomanjkanjem nekaterih ključnih 

podatkov, ki jih metode ustne zgodovine lahko uspešno dopolnijo. Pri iskanju še 

živečih Slovencev v OSS mi je uspelo dobiti pričevanje Marijana Česnika, s katerim 

sem opravil intervju, ki je priložen doktorski disertaciji kot priloga.  
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Veliko informacij mi je posredoval tudi nekdanji pripadnik OSS, Bob Plan (Robert 

Perry), ki mi je pojasnil precej nejasnosti glede razumevanja nekaterih dokumentov 

in dogajanja v 4. operativni coni. 

Koristne so bile nekatere zgodovinske rekonstrukcije oziroma študije, ki so 

jih o OSS napisali Američani, a se večinoma le dotikajo delovanja v Sloveniji. 

Število izdanih knjig o OSS je po drugi svetovni vojni iz leta v leto naraščalo, še 

posebej v sedemdesetih in osemdesetih letih, ko so se odprli prvi arhivski dokumenti 

OSS, tako da je v sedemdesetih letih produkcija knjig o tematiki OSS dvakrat večja 

kot v šestdesetih. Vsa literatura, ki sem jo uporabljal, ima praviloma dodatno 

bibliografijo za poglobitev znanja. Med najpomembnejše tuje avtorje, ki se dotikajo 

delovanja OSS na slovenskem ozemlju, sodi Kirk Ford j. r.,1 ki je leta 1992 napisal 

monografijo o delovanju OSS v Jugoslaviji. Delovanja OSS v Sloveniji se dotika 

tudi prva rekonstrukcija OSS, ki jo je leta 1976 napisal Anthony Cave Brown,2 avtor 

številnih drugih monografij, med katerimi je najbolj poznana biografija in politična 

izkušnja generala Wiliama J. Donovana, ki je izšla leta 1982. Delovanja OSS na 

jugoslovanskih in slovenskih tleh omenjata tudi Richard Harris Smith,3 ki je leta 

1972 izdal večkrat ponatisnjeno monografijo o OSS,  ter Bradley F. Smith,4 ki se v 

svoji monografiji iz leta 1983 le deloma posveča delovanju OSS na jugoslovanskem 

ozemlju, kljub temu, da ostaja med najbolj popolnimi zgodovinskimi sintezami 

ameriške obveščevalne službe med drugo svetovno vojno. 

V doktorski disertaciji sem upošteval tudi ugotovitve v monografiji Patricka 

K. O'Donnella5 iz leta 2004, saj se je posluževal tudi ustnih pričevanj, ki jih je 

dopolnil z arhivskim gradivom, ter zbornik iz leta 1992, ki je rezultat dela več 

avtorjev, uredil pa ga je George C. Chalou.6   

                                                 
1 K. Ford: OSS and Yugoslav Resistance 1943-1945, Texas 1992 (dalje: Ford: OSS and Yugoslav). 
2 A. Cave Brown: The Secret War Report of the OSS, New York 1976 (dalje: Cave Brown: The 
Secret); isti: The Last Hero: Wild Bill Donovan, New York 1982 (dalje: Cave Brown: The Last Hero). 
3 R. H. Smith: OSS: The Secret History of America’s First Central Intelligence Agency, Guilford 
1972, (dalje: Smith: OSS). 
4 B. Smith: The Shadow Warriors: OSS and the Origins of the CIA, New York 1983 (dalje: Smith: 
The Shadow). 
5 P. K. O′Donnell: Operatives, Spies and Saboteurs: The Unknown Story of the Men and Women of 
WWII, New York 2004 (dalje: O′Donnell: Operatives). 
6 G. C. Chalou (ed.): The Secrets War: The Office of Strategic Services in World War II, Washington 
1992 (dalje: Chalou: The Secrets). 
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V zborniku so zbrani prispevki številnih svetovno znanih piscev OSS 

literature, med katerimi je svoj delež prispeval tudi dr. Dušan Biber. Hkrati so na 

zborovanju zgodovinarjev v Washingtonu sodelovali tudi veterani OSS, kar je 

srečanje še posebej popestrilo. Prispevki na konferenci so se nanašali na ustanovitev 

OSS, njegovo arhivsko gradivo, na delovanje OSS po svetu in zapuščino, ki jo je 

pustil za seboj. Nikakor ne smemo spregledati monografiji dveh veteranov OSS, 

Franklyna Lindsaya7 in Erasmusa H. Klomana,8 ki sta svoje spomine dopolnila z 

analizo arhivskega gradiva. Franklin Lindsay je v monografiji, ki je v izvirniku izšla 

leta 1993, opisal svoje delovanje kot vodja anglo-ameriške misije v 4. operativni coni 

na Štajerskem, pri Glavnem štabu Hrvaške in Vrhovnem štabu NOVJ.  

Med slovenskimi avtorji se izbrane teme doktorske disertacije neposredno 

oziroma poglobljeno ne dotika nihče. Izjemo predstavlja dr. Dušan Biber, ki ima 

objavljenih preko 40 znanstvenih, strokovnih in poljudnih člankov ter diskusij in 

spremnih besed o zavezniških pogledih na obdobje druge svetovne vojne v Sloveniji. 

Biber velja za velikega poznavalca zavezniških arhivov. Že v sedemdesetih letih je 

imel na razpolago pomembne dokumente in že takrat načel nekatere bistvene 

probleme o OSS v Sloveniji. V zvezi s tematiko OSS in Jugoslavije je pisal o misiji 

podpolkovnika Roberta McDowella v štabu Mihailovića, zavezniških in sovjetskih 

misijah in obveščevalnih službah v NOB, prodoru ameriških misij v Avstrijo, o 

ocenah in poročilih ameriških obveščevalcev OSS, njihovih pogledih na slovenske 

meje. Zanimivi so tudi dokumenti o OSS, ki sta jih Biber in dr. Tone Ferenc objavila 

zlasti v reviji Borec; večinoma so to bila poročila britanskih in ameriških častnikov 

za zvezo, ki so delovali med slovenskimi partizani. 

Pomembni so tudi prispevki in monografije dr. Gorazda Bajca, ki 

obravnavajo delovanje SOE in MI6 oz. ISLD ter OSS na slovenskem ozemlju in v 

Julijski krajini, še posebej v luči slovensko-italijanske razmejitve in sodelovanja 

nekaterih slovenskih liberalnih politikov z ameriško obveščevalno službo. Poleg 

Bibra in Bajca je potrebno omeniti tudi monografijo Boga Gorjana, kjer so opisane 

glavne misije in skupine OSS, ki so imele nalogo infiltracije v Avstrijo ter osebne 

                                                 
7 F. Lindsay: Ognji v noči: s Titovimi partizani v medvojni Jugoslaviji, Ljubljana 1998 (dalje: 
Lindsay: Ognji v noči). 
8 E. H. Kloman: Assignment of Algiers: With the OSS in the Mediterranean Theater, Annapolis 
Maryland 2005 (dalje: Kloman: Assignment). 
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spomine ameriškega Slovenca Andreja Kobala, ki je kot psiholog in častnik deloval v 

jugoslovanski sekciji OSS. Poleg omenjenih so se širše tematike delovanja 

zavezniških obveščevalnih služb in posredno tudi OSS v Sloveniji dotaknili še: dr. 

Jera Vodušek-Starič, Jože Vidic, dr. Jože Pirjevec, dr. Ljuba Dornik-Šubelj, Matija 

Žgajnar, Ivo Jevnikar in John Earle. 
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3. AMERIŠKE OBVEŠČEVALNE SLUŽBE IN DRUGA 

SVETOVNA VOJNA  

 
3.1 ZDA in začetek vojne v Evropi9  

Po vzponu totalitarnih režimov v Evropi in Aziji so ZDA spoznale, da se 

dolgoročno lahko poruši svetovno razmerje moči, ki so si ga prizadevale vzpostaviti 

po prvi svetovni vojni. Ameriški predsednik Franklin Delano Roosevelt si je še pred 

začetkom druge svetovne vojne prizadeval preprečiti vojno, vendar je imel zavezane 

roke zaradi ameriških zakonov o nevtralnosti in zaradi javnega mnenja, ki je bilo 

naklonjeno ameriški izolacionistični politiki. Izolacionistični blok je javno kritiziral 

»trgovce s smrtjo«10 (Merchants of death) in jim naznanjal, da ne bodo dovolili 

ponovnega vstopa ZDA v vojno, kot se je zgodilo med prvo svetovno vojno. 

Podporniki ameriškega izolacionizma so med leti 1935 in 1937 dosegli izglasovanje 

treh zakonov o nevtralnosti (Neutrality Acts), ki so določili, da v primeru vojne 

drugih držav ZDA ne bodo smele prodajati orožja vojskujočim se stranem, niti jim 

dajati finančnih posojil in prevažati njihovega blaga na ameriških ladjah. Sprejetje 

teh zakonov je bil hud udarec Rooseveltovi zunanji politiki, saj je do tega prišlo 

ravno v času španske državljanske vojne, zato ZDA niso smele uradno posredovati in 

so lahko le opazovale nastanek novega fašističnega Francovega režima v Evropi. 

Spomladi 1939 Roosevelt ni hotel priznati nemškega protektorata nad Češko-

Moravsko in tudi ne italijanske aneksije Albanije, zato je Hitlerju in Mussoliniju 

poslal poslanico, v kateri ju je prosil, naj ohranita mir. Julija 1939 je nato poskušal 

senatorje prepričati o nujnosti sprememb zakonodaje o nevtralnosti, vendar je 

izolacionistični blok te spremembe preprečil. Izolacionistična in konzervativna 

                                                 
9 Poglavje je napisano na osnovi literature, ki praviloma omenja  drugo literaturo: R.W. Stewart (ed.): 
American Military History: The United States Army in a Global Era, Vol. II, Washington D.C. 2005; 
H. Feis: Churchill, Roosevelt, Stalin: vojna, ki so jo vodili in mir, ki so ga krojili, Ljubljana 1968; 
Smith: The Shadow; T. Ferenc, M. Ževart (ur.): Enciklopedija druge svetovne vojne 1939-1945, 
Ljubljana 1982 (dalje: Ferenc, Ževart: Enciklopedija); D. Stafford: Roosevelt and Churchill: Men of 
Secrets, London 2000; W. La Feber: The American Age: United States Foreign Policy at Home and 
Abroad 1750 to the Present, New York 1996;  M. Horvat: Delovanje diverzantsko obveščevalnih 
služb SOE in OSS v Jugoslaviji med 2. svetovno vojno, diplomsko delo, Ljubljana 2006; G. C. 
Chalou (ed.): The Secrets War: The Office of Strategic Services in World War II, Washington 
1991;D. Friš: Ameriški Slovenci in leto 1941,  Prispevki za novejšo zgodovino, let. 41, št. 2, 2001, str. 
267-279. 
10 Trgovci s smrtjo so bila ameriška podjetja, ki so med prvo svetovno vojno in v obdobju med obema 
vojnama vojskujočim se stranem v Evropi in Aziji prodajala orožje. 
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opozicija je bila še vedno zelo močna, saj je učinkovito preprečevala vsak poskus 

sprejetja obrambnega načrta, ki bi finančno podprl ameriško oboroževanje in 

priprave na vojno. ZDA niti psihološko še niso bile pripravljene vstopiti v vojno, 

kljub temu pa je nekaj izolacionistov že sprejelo francosko-britansko stališče, ki je 

odobravalo predsednikovo poslanico in dejstvo, da si nacifašizem želi vojne.  

Po nacističnem napadu na Poljsko se je ameriško javno mnenje pričelo hitro 

spreminjati in moč izolacionistov je pešala. ZDA so formalno ostale nevtralne, saj je 

ameriški Kongres novembra 1939 sprejel nov zakon o nevtralnosti, ki je dovoljeval 

prodajo orožja vpletenim stranem po principu »cash and carry«, ameriškim 

trgovskim ladjam pa je prepovedoval plovbo po vojnih conah. Rooseveltov načrt o 

ameriški pomoči evropskim demokracijam se je torej začel uresničevati, vendar zelo 

počasi. Večina Američanov je verjela, da lahko Britanci in Francozi vojno izbojujejo 

sami, zato so bili toliko bolj presenečeni ob hitrem francoskem vojaškem zlomu, ki je 

v ZDA sprožil polemiko med pristaši intervencionizma in nevtralnosti.  

Ko je bilo očitno, da bo Francija podlegla nacistični zasedbi, je Churchill 

začel z intezivnimi pritiski na ZDA, da bi z njihovo diplomatsko pomočjo uspeli 

preprečiti francosko predajo. Britanski premier je tudi predlagal, da bi ZDA vstopile 

v vojno. Leta 1940 je že dve tretjini Američanov zavračalo izolacionizem, saj so bili 

prepričani, da je pomembneje poraziti Hitlerja, kakor se ne vključiti v vojno. Maja 

1940 se je ameriško javno mnenje obrnilo in večina Američanov je že bila 

prepričana, da vojna lahko ogrozi tudi ZDA. Tudi ponovna izvolitev Roosevelta za 

predsednika, konec leta 1940, je jasno pokazala, da se je javno mnenje obrnilo na 

njegovo stran. Roosevelt je to upošteval in napotil 50 starih rušilcev v Veliko 

Britanijo v zameno za dolgoročne pravice do uporabe britanskih baz med Novo 

Funlandijo in Trinidadom. Te so bile za ZDA ključne, saj so iz njih ameriške vojaške 

ladje lažje patruljirale po Atlantiku in ščitile trgovsko ladjevje, hkrati pa se je 

navidezna meja ameriške sfere vpliva v Karibih in na Atlantiku premaknila bolj proti 

vzhodu in s tem povečala. 

ZDA so tudi sprejele obvezno vojaško služenje, povečala se je proizvodnja 

orožja, še posebej po porazu Francije, ko je ameriški Kongres predsedniku odobril 

denar za nacionalni obrambni program. Roosevelt se je odločno zavzel za pomoč 

evropskim zaveznicam, še posebej Veliki Britaniji, ki je bila pod stalnimi napadi 
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nemških letalskih sil. Kljub temu, da je javno mnenje podpiralo pomoč ameriškim 

zaveznikom, pa še vedno ni bilo dovolj podpore za vstop ZDA v vojno. Roosevelt je 

zato ameriško mornarico uporabil za patruljiranje po Atlantiku in sporočanje 

Britancem o položajih nemških podmornic, da so ti nato zagotovili varen prehod 

ameriškega blaga na britanskih ladjah v Evropo. Junija 1941 je prišlo do nenadnega 

napada Nemčije na Sovjetsko zvezo, kar je, kljub ameriškemu nasprotovanju 

boljševizmu, prepričalo Churchilla in Roosevelta, da je treba podpreti sovjetska 

vojna prizadevanja in Stalinu nuditi čim več pomoči. 

Dne 11. marca 1941 je nov zakon o »posojilu in najemu« (Land – Lease Act) 

dal Rooseveltu pravico, da vojaški material proda, prenese, zamenja, posodi in da v 

zakup vladi tiste države, ki po predsednikovem mnenju potrebuje ameriško pomoč 

proti silam osi. Ta zakon je že kazal na ameriško srednjo pot med vojno napovedjo in 

nevtralnostjo. Predvsem Velika Britanija je na ta način prejela veliko ameriške 

pomoči.  

Poleti 1941 sta se Churchill in Roosevelt sestala na tajnem srečanju na Novi 

Funlandiji, kjer sta podpisala Atlantsko listino. Njena načela so postala temelj 

povojne Evrope, hkrati pa so se ZDA s tem dokumentom zavezale, da bodo vstopile 

v vojno, potreben je bil le še dovolj legitimen razlog. Atlantska izjava je tako izražala 

pričakovanja, ki so ameriški narod pripravila do tega, da je lažje sprejel  ukrepe, ki so 

bili podobni vojnim. Ko pa so se ZDA zapletle v vojno, se je ameriška vlada 

potrudila, da je zbrala okrog sebe čim večjo skupino držav, kar je storila z 

Deklaracijo Združenih narodov, ki so jo podpisali na novega leta dan 1942. 

Deklaracija je povezala vse države, ki so se bojevale proti silam osi, v vojaško zvezo 

in jih obvezala, da spoštujejo načela Atlantske listine. 

Vojna je v ameriški javnosti sprožila tudi strah pred nemško peto kolono, kar 

je vplivalo na povezovanje med ameriškimi in britanskimi obveščevalnimi službami. 

Nacisti so v zahodni Evropi razvili učinkovito peto kolono, vendar jim kaj takega v 

ZDA ni uspelo, saj je Hitler izrecno ukazal, da se na ozemlju ZDA ne izvaja 

sabotažnih aktivnosti. Führer namreč ni hotel ameriške intervencije, kar bi ponovilo 

zgodbo iz prve svetovne vojne. Američani so po svoje podcenjevali grožnje Hitlerja, 

hkrati pa so bili prepričani, da jih ogroža peta kolona. Dne 7. decembra 1941 pa se je 

zgodil Pearl Harbour in ZDA so tokrat imele razlog za vstop v vojno. Še istega 
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meseca sta se Churchill in Roosevelt sestala v Washingtonu (konferenca v Arkadiji), 

kjer sta oblikovala osnove koalicijske strategije in se uskladila glede reševanja 

vojaške krize. Ustanovila sta tudi  združeni anglo-ameriški generalštab (Combined 

Chiefs of Staff – CCS), ki so ga sestavljali vojaški poveljniki in strategi obeh držav z 

namenom, da načrtujejo in usmerjajo stategijo nove koalicije. V ZDA je v začetku 

1942 nastal tudi združeni ameriški generalštab (Joint Chiefs of Staff – JCS), ki je 

predstavljal najvišjo ameriško vojaško avtoriteto in bil neposredno odgovoren 

predsedniku Rooseveltu.  

 

3.2 Ameriške obveščevalne službe in COI 

Na začetku druge svetovne vojne so vse svetovne velesile imele razvite 

obveščevalne službe, razen ZDA, ki so imele zastarel obveščevalno-varnostni sistem, 

potreben temeljite reorganizacije. Obveščevalna služba mornarice (Office of Naval 

Intelligence – ONI), vojaški obveščevalni oddelek (Military Intelligence Division – 

MID), vojaški obveščevalni in protiobveščevalni oddelek (G-2) in vojaška 

obveščevalna služba (Military Intelligence Service – MIS) so bile osredotočene na 

zbiranje informacij znotraj države, poleg tega pa so bile njihove obveščevalne 

analize velikokrat nezanesljive. Vse predvojne ameriške službe so med seboj slabo 

sodelovale, poleg tega pa so nasprotovale nastanku nove. 

Po padcu Francije in po japonskem bombardiranju ameriškega pristanišča 

Pearl Harbour decembra 1941 so se politične razmere v ZDA popolnoma spremenile 

in reorganizacija obveščevalno-varnostnega sistema je postala nujna. Tudi Britanci 

so predlagali, da bi v ZDA obstajala centralna obveščevalna služba, s katero bi si 

lahko izmenjevali obveščevalne podatke. Do reorganizacije so si Britanci 

izmenjevali obveščevalne podatke  z ONI in zveznim uradom za preiskave (Federal 

Bureau of Investigation – FBI), kar je povzročalo številne probleme in 

neučinkovitosti, poleg tega pa je na ameriški strani manjkalo izkušenih 

obveščevalnih analitikov.11   

                                                 
11 O´Donnell: Operatives, str. 11-16; L. Mcdonald: The OSS and its records, v: The Secrets War: The 
Office of Strategic Services in World War II (dalje: Mcdonald, OSS and its Records), str. 78-102. 
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Ker so ZDA potrebovale sodobno in učinkovito obveščevalno službo, so v 

Veliko Britanijo poslale opazovalce z nalogo, da z izvedo čim več o organiziranosti 

britanskega obveščevalno-varnostnega sistema. Med temi opazovalci je bil tudi 

polkovnik in kasneje general William J. Donovan (»Wild Bill«) 12. Julija 1940 je bil 

poslan v Veliko Britanijo, da se seznani z delovanjem britanskih tajnih služb in 

njihovimi strokovnjaki, še posebej pa, da preuči delovanje nemške pete kolone. 

Avgusta 1940 se je Donovan vrnil nazaj in predsedniku Rooseveltu poročal mdr. o 

situaciji v Jugoslaviji in Sloveniji, decembra 1940 pa ponovno odpotoval v Veliko 

Britanijo, predvsem z namenom, da preuči ekonomsko, politično in vojaško situacijo 

na Bližnjem vzhodu in Sredozemlju.  

Rezultat reorganizacije obveščevalno-varnostnega sistema je bil Donovanov 

memorandum o ustanovitvi nove obveščevalne službe, ki ga je predsednik Roosevelt 

tudi sprejel. Nova obveščevalna služba je nastala 11. julija 1941, imenovana Urad za 

koordinacijo informacij – (Coordination of Information – COI). Novonastala 

obveščevalna služba je delovala svobodnejše kot ostale službe. Pred reorganizacijo 

oziroma preimenovanjem je zaposlovala okoli 1.000 uslužbencev in delovala kot del 

izvršnega urada ameriškega predsednika (Executive Office of the President). Že 

mesec pred nastankom je Donovan skušal rešiti dva ključna problema na podlagi 

katerih je nastal COI: propaganda ter zbiranje in analiza informacij.  

Njegove glavne naloge so bile torej zbirati in analizirati, a hkrati povezovati 

vse informacije in podatke, ki bi se lahko nanašali na nacionalno varnost. Vstop ZDA 

v vojno je nato Donovanu omogočil, da je v okviru COI ustanovil nove odseke, kot 

so odsek za tajno obveščevalno delovanje, odsek za sabotažo in subverzijo ter 

območja za usposabljanje teh odsekov. Odsek za raziskave in analize (Research and 

Analysis – R&A) je bil najučinkovitejši, saj je v svojih vrstah zaposloval številne 

strokovnjake, znanstvenike, univerzitetne profesorje različnih strok, od ekonomistov, 

zgodovinarjev, antropologov in ostalih, ki so pripravljali  analitična poročila za 

ključne politične organe oblasti v državi. Naloga COI je bila tudi, da vodi psihološko 

bojevanje, ki jo je vodila Obveščevalna služba za tujino (Foreign Information 

Service – FIS), ki jo je natačneje razvil Urad za vojaške informacije (Office of War 

Intelligence). Po vstopu ZDA v vojno je COI ustanovil skupine za zbiranje 
                                                 
12 William J. Donovan (1883–1959), ameriški častnik, kasneje general, odvetnik, heroj prve svetovne 
vojne in med drugo svetovno vojno šef  OSS. 



 

 16 

obveščevalnih podatkov in organizacijo sabotaž v severni Afriki in Burmi. Zbrane 

informacije so šle skozi oddelek, ki je bil pristojen za evalvacijo in razdeljevanje 

obveščevalnih poročil s terena. Najpomembnejša povezava med COI in britanskimi 

obveščevalnimi službami je bil kanadski milijonar Sir William Stephenson (»Little 

Bill«), ki je bil medvojni britanski obveščevalni koordinator v ZDA, in je Donovana 

oskrboval s kvalificiranimi informacijami o metodah in organizaciji britanske MI6. 

Stephenson je Donovanu tudi pomagal pri ustanavljanju COI in pri izmenjavi 

pomembnih tajnih informacij, tako da je bila ustanovitev kasnejše OSS pod 

britanskim vplivom in navodili. 13 

Ob ustanovitvi je COI naletel na kritike drugih vladnih agencij in služb, ki so 

bile odgovorne za obveščevalno delo, predvsem ONI in G-2. Ostro proti nastanku je 

bil tudi FBI, ki je uspel izključiti COI iz delovanja v zahodni hemisferi. Donovanova 

služba do napada na Pearl Harbour ni igrala pomembne vloge v ameriškem 

obveščevalno-varnostnem sistemu, zato so bile potrebne spremembe po vstopu ZDA 

v vojno. Da bi rešil problem negativne percepcije COI, je Donovan predlagal, da bi  

prešel pod nadzor JCS, kar je vodilo tudi v preimenovanje in reorganizacijo.14 

 

3.3 Nastanek OSS 

3.3.1 Struktura delovanja OSS in njegovi odseki 

Po predsednikovem ukazu iz dne 9. julija 1942 se je 13. v mesecu COI 

preimenoval in ustanovljen je bil Urad za strateške službe (Office of Strategic 

Services – OSS). Njegov glavni namen je bilo delovati na obveščevalnem in 

protiobveščevalnem področju, izvajanje sabotaž, gverilsko bojevanje, psihološko 

bojevanje, podpora podtalnim gverilskim skupinam in odporniškim gibanjem ter 

vzpostavljati stike s pripadniki tujih narodnosti v ZDA. OSS je  deloval pod 

jurisdikcijo JCS, razdeljen pa je bil na več odsekov, ki so bili neposredno pod 

nadzorom Bele hiše. OSS je tekom vojne razvil veliko odsekov, ki jih literatura 

klasificira na različne načine, največkrat glede na pomembnost.  

                                                 
13 K. Roosevelt: War Report of the OSS, New York 1975 (dalje: Roosevelt: War Report), str. 9; Cave 
Brown: The Secret, str. 42-61; Smith, OSS, str. 1-31; T. J. Sacquety: The OSS, Veritas: Journal of 
Army Special Operations History, PB 31-05-2, Vol. 3, No. 4, 2007 (dalje: Sacquety: The OSS), str.  
34-51; Smith: The Shadow, str. 69. 
14 O´Donnell: Operatives, str. 14-16. 
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Najpomembnejši so bili: tajno oziroma obveščevalno delovanje (Secret 

Intelligence – SI), posebne operacije (Special Operations – SO), in operativne 

skupine (Operational Groups – OG), pomorske enote (Maritime Unit – MU), 

moralne operacije (Moral Operations – MO), protiobveščevalna dejavnost (Counter-

Intelligence Branch – X-2), raziskave in razvoj (Research and Developement – 

R&D), raziskave in analize (Reasearch and Analysis – R&A) ter odsek za tuje 

narodnosti (Foreign Nationalities Branch – FNB). V večini omenjenih odsekov so 

pomebno vlogo igrali nekateri Slovenci, tako tisti, ki so delovali kot pripadniki misij, 

ki so jih organizirali posamezni odseki, kot tudi tisti, ki so kot posamezniki v odsekih 

delovali kot analitiki, informatorji inštruktorji. Odseki podpornega pomena, kjer 

Slovenci večinoma niso delovali, pa so bili: komunikacije (Communications 

Branch), šolanje in urjenje (Schools and Training – S&T), cenzura in dokumentacija 

(Cenzorship and Documents), tuje valute (Special Funds) ter posebni projekti 

(Special Projects).15  

Strukturno OSS ni bil tako kompleksna organizacija, kot bi lahko sklepali iz 

organigramov. Razdeljen je bil na Donovanov urad (Donovans´ Office), urad 

pomočnikov direktorjev (Office of Assisstant Directors), urad posebnih pomočnikov 

in predstavnikov (Special Assistants and Representatives), urad namestnika 

poveljnika (Office of Executive Officer) in tajništvo (Secretariat). Najpomembnejši 

je bil urad pravnih svetovalcev (General Counsel), ki je skrbel za nadzor vseh 

aktivnosti OSS, še posebej tajnih operacij, in da je OSS v vseh svojih nezakonitih 

operacijah izpadel kot usklajena organizacija.  

 

Odsek za tajno obveščevalno delovanje (OSS/SI) 

Med najpomembnejšimi odseki je bil obveščevalni odsek oziroma odsek za 

tajno delovanje (OSS/SI), ki se je sprva imenoval SI/B po začetnicah njegovega 

prvega šefa Davida K. E. Brucea. Naloge so bile zbiranje obveščevalnih informacij s 

pomočjo obveščevalnega in protiobveščevalnega delovanja ter evalvacija in 

razdeljevanje obveščevalnih analiz ter podatkov ustreznim državnim agencijam in 

službam. Majhne skupine odseka so zbirale podatke s pomočjo obveščevalnih mrež, 

                                                 
15 The National Archives, Kew-London (dalje: TNA) FO 898/102, Joint Chiefs of Staff Directive: 
Functions of the Office of Strategic Services, 27. 10. 1943; Cave Brown: The Secret, str. 46-47; TNA 
HS 7/283, Functions of the Office of Strategic Services, January 1943, str. 57.  
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ki so jo vzpostavili z lokalnimi informatorji na območju kjer so delovali, največkrat 

pa so agentje in sodelavci delovali posamično, na sovražnikovem zasedenem 

ozemlju.16 

Naloge odseka so bile tudi vzpostaviti neposredne stike z zavezniškimi 

obveščevalnimi službami, vzpostavljanje in ohranitev stikov z ilegalnimi ter 

odporniškimi skupinami. Odsek je veliko sodeloval z drugimi ameriškimi vojaškimi 

in mornariškimi protiobveščevalnimi službami, z FBI in vladnimi agencijami, ki so 

se ukvarjale s protiobveščevalno dejavnostjo. Odsek se je delil na geografske 

oddelke (Geographic Desk) Evrope, Afrike, Bližnjega in Daljnega vzhoda ter na 

delavski oddelek (Labour Section), ki je svoje skupine pošiljal tudi na slovensko 

ozemlje z namenom infiltracije v Avstrijo. V delavskem oddelku so delovali 

pretežno levičarji, katerih namen je bil, da se povežejo s socialističnimi in 

komunističnimi delavskimi organizacijami na evropskih tleh.17 Eden največjih 

uspehov odseka je dosegel Allen Dulles, ki je deloval za OSS Bern v Švici in bil 

eden vodilnih akterjev, saj je šest dni pred nemško vdajo, 2. maja 1945, dosegel 

ločeno vdajo nemških enot v Italiji (Operacija Sunrise). Slovenci so večinoma 

sodelovali z odsekom SI, tako kot pripadniki misij ali kot njegovi sodelavci in 

analitiki.  

 

Odsek za posebne operacije (OSS/SO) 

Odsek za posebne operacije (OSS/SO) je bil ekvivalent britanske SOE, saj je 

bil odgovoren za organizacijo sabotaž in sodelovanje z gverilskimi skupinami ter 

odporniškimi gibanji, neglede na to, kakšna je njihova politična usmerjenost. Sprva 

se je odsek imenoval SO/G po začetnicah prvega šefa M. Prestona Goodfelowa. 

Donovanova vizija je bila, da OSS razvije odsek posebnih operacij, ki bo temeljil na 

enakem modelu kot britanski komandosi, kar pomeni, da skuša povečati 

sovražnikovo neučinkovitost in onemogoči njegovo voljo do odpora. Pripadniki 

odseka so bili prvi, ki so vodili prve bojne operacije v severni Afriki in Burmi. Za 

                                                 
16 Sacquety: The OSS, str.  36. 
17 National Archives and Records Administration, Maryland – College Park (dalje: NARA), M 1642, 
Roll 38, Functions of the Office of Strategic Services, str. 1; TNA FO 898/102, Joint Chiefs of Staff 
Directive: Functions of the Office of Strategic Services, 27. 10. 1943; N. Polmar, T. Allen:  Spy Book, 
New York 2004 (dalje: Polmar, Allen: Spy Book), str. 470; TNA HS 3/57, Functions of the Office of 
the Strategic Services, str. 1-5. 
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odsek je bilo pomembno, da so bila odporniška gibanja s katerimi so sodelovali tudi 

uspešna. Velikokrat se je delo odsekov SO in SI prepletalo, saj so tudi agentje SO 

zbirali obveščevalne podatke politične narave, medtem ko so agentje SI sodelovali in 

se bojevali skupaj z odporniškimi gibanji.18 Odsek SO je bil zasnovan za razvoj 

odsekov R&D, MU in OG. Pripadniki odseka so bili pionirji razvoja 

nekonvencionalnih oblik boja v ZDA, ki jih uporabljajo tudi današnje ameriške enote 

specialnih operacij (US Army Special Operations Forces). Odsek SO je bil dejaven 

mdr. v Sloveniji in širši Jugoslaviji, kjer je organiziral veliko misij in operacij v 

podporo partizanskemu gibanju. 

 

Operativne skupine (OSS/OG) 

Pomemben odsek, ki je bil ustanovljen maja 1943, so bile operativne skupine 

(OSS/OG), ki so jih sestavljali visoko izurjeni pripadniki OSS tujih narodnosti, 

strokovnjaki na področjih sabotaž, jezikov in padalstva za delovanje na 

sovražnikovem zasedenem ozemlju. Naloge odseka so bile, da organizira, uri in 

opremlja lokalna odporniška gibanja ter da izvaja sabotaže in diverzije na cestah, 

železnicah ter pomebnejših točkah, ki jih je nadzoroval sovražnik. Kandidate so 

lahko po psihološkem, jezikovnem in fizičnem preverjanju rekrutirali v svoje vrste. 

Rekrutirani so bili predvsem iz vrst etničnih skupin v ZDA, saj so poznali kulturno 

ozadje in jezik ozemlja, kamor so bili poslani. Na sovražnikovem ozemlju so bili 

sposobni neodvisnega delovanja kot majhne gverilske skupine. Vse sodelavce odseka 

OG je sprva rekrutirala vojska, zato so vedno delovali v uniformah za razliko od 

skupin za posebne operacije, ki so lahko delovale tudi v civilnih oblačilih. Rekruti 

operativnih skupin so opravljali posebne tečaje, kjer so se urili v rokovanju z 

orožjem, v sabotažah, patruljiranju, izvidovanju, prvi pomoči, kamuflaži, branju 

zemljevidov, orientaciji ter v letalskih in pomorskih vpadih na sovražnikovo 

ozemlje.19 Operativne skupine so delovale tudi na jugoslovanskem ozemlju, saj so 

skupaj z britanskimi komandosi in partizani soelovali pri izvidovanju, organizaciji 

zased ter sabotaž na dalmatinskih otoki. 

                                                 
18 NARA, M 1642, Roll 38, Functions of the Office of Strategic Services, str. 1-3; Polmar, Allen: Spy 
Book, str. 470; Cave Brown: The Secret, str. 102-105; NARA, RG 226, E 99, B 101, F 4, OSS Special 
Operations Branch History, nedat.; Roosevelt: War report, str. 206; TNA HS 3/57, Functions of the 
Office of Strategic Services, str. 1-5. 
19 Cave Brown: The Secret, str. 110-113, Roosevelt: War report, str. 223; Sacquety: The OSS, str.  40. 
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Odsek za raziskave in analize (OSS/R&A) 

Odsek za raziskave in analize (OSS/R&A) je vodil zgodovinar William L. 

Langer s harvardske univerze, v njem pa so delovali akademski sodelavci ter 

znanstveniki iz številnih ameriških univerz, ki so k sodelovanju novačili tudi svoje 

študente in tuje znanstvenike, ki so si poiskali zatočišče v ZDA. Njihova naloge je 

bilo zbiranje in pisanje analiz ter vrednotenje oziroma interpretiranje obveščevalnih 

informacij politične, psihološke, sociološke, ekonomske, topografske in vojaške 

narave.  

Odsek se je delil na pod-odseke za Afriko, Evropo, Daljni vzhod, Sovjetsko 

zvezo in latinsko Ameriko. Pripravljal je razne študije, priporočila, zemljevide, 

analize in se delil na razne oddelke: tehnični oddelek, oddelek za dokumente, 

oddelek za maskiranje, oddelek specialnih pripomočkov. Odsek je tudi razvijal 

specialna orožja, predmete, namenjene diverzantskim akcijam, ponarejene 

dokumente, smrtonosne tablete in biološko orožje. Proti koncu vojne je imel v svojih 

vrstah okoli 900 znanstvenikov, med katerimi so bili številni tujci, ki so si poiskali 

zatočišče v ZDA. V tem odseku sta delala tudi Američana in brata srbske narodnosti 

Wayne in Aleksander Vucinich, ki sta veljala za odlična analitika in specialista za 

Jugoslavijo.20  

                                                 
20 NARA, M 1642, Roll 38, Functions of the Office of Strategic Services, str. 2; TNA FO 898/102, 
Joint Chiefs of Staff Directive: Functions of the Office of Strategic Services, 27. 10. 1943; D. Biber: 
OSS o Jugoslaviji – vojna do iztrebljanja, Prispevki za novejšo zgodovino, let. 36, št. 1-2, 1996 (dalje: 
Biber: OSS o Jugoslaviji), str. 44; TNA HS 3/57, Functions of the Office of Strategic Services, str. 1-
5; B. M. Katz: The OSS and the Development of the Research and Analysis Branch, v: The Secrets 
War: The Office of Strategic Services in Wolrd War II, Washington 1991, str. 43-47. 
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Odsek za tuje narodnosti (OSS/FNB)  

 Odsek za tuje narodnosti (OSS/FN) je glavni vir informacij prejemal iz 

novinarskih člankov, poročil, javnih shodov, reportaž iz terena in tujih obveščevalnih 

služb. Odsek, ki je bil eden najmanjših, je vodil De Witt C. Poole. V svojih vrstah je 

zaposloval le okoli 40 do 50 ljudi, vendar je bil njihov učinek velik. Njegovi 

uslužbenci so skrbeli za ohranjanje in vzpostavljanje stikov s tujimi narodnostmi v 

ZDA in z raznimi političnimi begunci, saj so ti bili koristni za pridobivanje 

informacij in stikov z zasedenimi deželami.  

Pripadniki tujih narodnosti in politični begunci so bili odličen vir informacij, 

poleg tega pa tudi primeren kader za rekrutacijo. Tako je bilo tudi s slovensko in 

ostalo jugoslovansko emigracijo, s katero je odsek FN vzdrževal pomembne vezi, saj 

so številni Jugoslovani delali ali sodelovali z omenjenim odsekom.21 

 

Protiobveščevalni odsek (OSS/X-2) 

Protibveščevalni odsek (OSS/X-2) je imel nalogo zaščititi obveščevalne 

interese države pred obveščevalnimi in protiobveščevalnimi poskusi sovražnika, da 

vdre v OSS. Na začetku delovanja si je še posebej prizadeval nevtralizirati nemške 

»stay behind« mreže, za katere so sumili, da so se razširile tudi v ZDA, čeprav takih 

groženj dejansko ni bilo. Začetniki odseka so bili na začetku leta 1943 poslani v 

Anglijo, kjer so se dogovorili za vpogled in delitev informacij ULTRE ter drugih 

protiobveščevalnih informacij. Do takrat OSS ni imela dostopa do tajnih podatkov 

ULTRE in drugih dešifrirnih sistemov, saj ni veljala za zaupanja vredno 

obveščevalno službo. S pomočjo dešifracije VENONET22 so v odseku tudi dokazali, 

da so bili številni častniki OSS rekrutirani s strani ameriških komunistov, niso pa 

zaznali vrinjanja sovjetskih agentov NKVD. Odsek je bil tesno povezan tudi z 

drugimi zavezniškimi protiobveščevalnimi službami.23 Dosedanja raziskovanja ne 

kažejo na to, da bi v X-2 delovali tudi Slovenci 

                                                 
21 NARA, M 1642, Roll 132, Basic Field Manual, Strategic Services, 1. 12. 1943; Mcdonald: OSS and 
its records, str. 87. 
22 S pomočjo dešifracije VENONET (VENONA) so Američani dešifrirali številna sovjetska 
obveščevalna sporočila med Moskvo in drugimi mesti. Največ dešifriranih sporočil se je navezovalo 
na sovjetske vohunske aktivnosti v ZDA. 
23 Polmar, Allen: Spy Book, str. 470; O´Donnel: Operatives, str. 16, 19, 21, 194-195; Cave Brown: 
The Secret, str. 85-96; NARA, M 1642, Roll 98, Staff plan for a Counter-Espionage Organization in 
OSS, 31. 5. 1943. 
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Odsek za moralne operacije (OSS/MO) 

Odsek za moralne operacije (OSS/MO) je skrbel za organizacijo in širjenje t. 

i. črne propagande, podpiral je t. i. peto kolono in sodeloval pri moralni podpori 

zaveznikov. Sodeloval je tudi pri tiskanju lažnih letakov, ponarejanju dokumentov, 

širjenju lažnih govoric in vesti, vse z namenom, da se sovražnika zmede in 

demoralizira. Sprva so v ZDA potekale številne diskusije, kako v praksi izvajati 

psihološko bojevanje, saj je bi Donovan zagovornik uporabe dezinformacij in 

subverzij, medtem ko je bil šef obveščevalne službe za tujino (Foreign Information 

Service), Robert Sherwood, zagovornik propagandnih poročil, kjer prevladujejo 

resnične informacije. Zaradi tega je predsednik Roosevelt razdelil propagandno 

delovanje med odsekom za vojno propagando (Office of War Information – OWI), ki 

je vseboval t. i. belo propagando, ki je priznavala vir informacij in je delovala 

skladno z ameriško vladno politiko in na OSS, ki je bil odgovoren za črno 

propagando, se pravi subverzivno delovanje in prikrivanje vira informacij.24 Odsek 

za moralne operacije si je zelo prizadeval delovati v Sloveniji in širši Jugoslaviji, saj 

je tudi načrtoval spust svojih agentov med partizane, vendar do spusta agentov ni 

prišlo. Nazadnje so bile pobude odseka preklicane, tako da v Jugoslavijo niso poslali 

odgovornega za psihološko bojevanje. Kljub temu je odsek s svojimi predlogi vplival 

na nekatere ameriške častnike, ki so delovali med jugoslovanskim odporniškim 

gibanjem. 

                                                 
24 Polmar, Allen: Spy Book, str. 470; Roosevelt: War Report, str. 211; O’ Donnel: Operatives, str. 
228-229. 



 

 23 

Odsek za raziskave in razvoj (R&D) 

Naloga odseka je bila razviti naprave, mehanizme in orožja, ki bi pomagala 

agentom pri njihovem prikritem tajnem delovanju, ter olajšati njihovo nalogo pri 

zbiranju obveščevalnih informacij. Odsek je intenzivno sodeloval z Britanci in veliko 

britanskih naprav tudi predelal v svoje različice. Dosežke so največ uporabljali 

pripadniki odsekov SI in SO. Med najbolj znanimi inovacijami je bil razvoj 

zažigalnih bomb in eksplozivnih sredstev za uničevanje sovražnikovih vozil, opreme 

in druge infrastrukture. Med njimi velja omeniti stekleničko, ki je po razbitju in 

razlitju tekočine zaradi vonja zmedla sledilne pse, imenovana tudi »Dog Drag«. 

Znani sta tudi brzostrelka »M3 Grease« in kamera »Matchbox«, ki je bila majhna 

skrita kamera, za delovanje agentov za bojno linijo.25 

 

Odsek pomorskih enot (OSS/MU) 

Urjenje pomorski enot OSS/MU se je pričelo avgusta 1942, ko so bili prvi 

agentje odsekov SO in SI izurjeni v uničevanju tovornih ladij, čolnov, podmornic in 

drugih sovražnikovih plovil. Kmalu so se pomorske operacije tako razvile, da je OSS 

poleti 1943 iz odseka SO ustanovil povsem samostojen odsek pomorskih enot (MU), 

katerega naloge so bile, da infiltrira agente na sovražnikovo zasedeno ozemlje ter da 

podpira odporniške skupine. Med nalogami odseka je bil tudi razvoj specialnih tipov 

orožja, primernih za pomorsko delovanje. Odsek je bil pionir razvoja vojskovanja na 

morju, poleg tega pa je razvil številna orožja, amfibijska plovila in mine, ki so 

postala osnova, iz katere črpajo znanje tudi sedanje ameriške enote, izurjene na 

področju pomorskih operacij (Special Forces Maritime Operations).26 

                                                 
25 Sacquety: The OSS, str. 44; E. Liptak: Office of Strategic Services 1942-1945: The World War II 
Origins of the CIA, New York 2009 (dalje: Liptak: Office of Strategic Services), str. 19-20. 
26 Sacquety: The OSS, str. 43; Liptak: Office of Strategic Services, str. 9. 
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3.3.2 Območja delovanja OSS   

OSS je imel v svojih vrstah tako vojaške kot civilne osebe vseh vrst 

izobrazbenih profilov: odvetnike, univerzitetne profesorje, novinarje, pisatelje, 

režiserje, ekonomiste in tudi preproste delavce in kmete. Služba je prve prekomorske 

postojanke ustanovila v Evropi in severni Afriki. Tu je bila prva pomembnejša baza, 

ki je že za anglo-ameriško izkrcanje novembra 1942 zbrala pomembne obveščevalne 

informacije. Prvo neposredno udejstvovanje na sovražnikovem zasedenem ozemlju 

je bilo organizirano iz severne Afrike v nemški del zasedene Francije, kjer so agentje 

vzpostavili učinkovito obveščevalno mrežo. Prve združene misije je torej OSS 

pripravil skupaj z Britanci za delovanje v Franciji, imenovali pa so se misije 

»Jeedburgh«. Te misije so pomagale francoskemu odporniškemu gibanju in bile 

sestavljene iz člana OSS, SOE in pripadnika francoskega odporniškega gibanja. S 

pomočjo britanskih tajnih služb so nato v Francijo s padali spustili številne agente že 

pred invazijo v Normandiji, da bi uskladili boje francoskega odporniškega gibanja s 

silami, ki se bodo izkrcale. Po zaslugi OSS je tudi invazija v Normandiji ocenjena 

kot najbolje preučena invazija v vojaški zgodovini.27  

OSS je imel svoje baze po skoraj celem svetu, v Južni Ameriki, Evropi, Aziji 

in Afriki. Še posebej močne baze je imel v Burmi, kjer je imel oddelek 101 

(Detachment 101), s pomočjo katerega so vodili gverilske in obveščevalne operacije 

v Kitajski in Indiji. Svoje baze je imel tudi v prestolnicah in mestih nevtralnih držav 

kot so Lizbona, Madrid, Istanbul in Bern. Do konca vojne je bilo v OSS vključenih 

26.000 moških in žensk, imela je več kot 40 odsekov in oddelkov s skoraj 13.000 

uslužbenci. Ker so v OSS delovali številni vplivni znanstveniki in strokovnjaki 

različnih področij, so si ti izborili veliko pravic, privilegijev in bili praktično 

nedotakljivi. Klasična vojaška načela subordinacije v OSS niso veljala, saj so 

Donovan in njegovi častniki veliko odločitev sprejeli brez odobritev nadrejenih v 

vojaški hierarhiji. Znak njihove nedotakljivosti in vpliva so bile posebne modre 

                                                 
27 Polmar, Allen: Spy Book, str. 469-470. 
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članske izkaznice in neomejene finance, ki jih je Donovan zagotovil za svojo 

obveščevalno službo.28  

OSS ni deloval na območju Pacifika, ki je bilo območje pod nadzorom 

ameriškega admirala Chesterja W. Nimitza in generala Douglasa MacArthurja. Prvi 

je videl agente OSS za neučinkovite za delovanje na pacifiških otokih in atolih, 

MacArthur pa je imel svoj zavezniški obveščevalni urad (Allied Intelligence Bureau) 

za zbiranje in analiziranje obveščevalnih podatkov. Tudi J. Edgar Hoover, direktor 

FBI, je imel svoje načrte širitve protiobveščevalnih aktivnosti v prekomorskih 

deželah in je videl OSS kot velikega rivala, zato je Roosevelta uspel prepričati, da so 

njegovi agentje predstavljali ameriške obveščevalne aktivnosti v Južni Ameriki in 

tako izključil OSS iz tega območja.29 

3.3.3 Sodelovanje OSS z MI6, SOE in NKVD ter njegova ukinitev  

Pomoč MI6 in vzpostavljanje prvih stikov med OSS in SOE 

OSS je svoje sodelovanje začel z izkušeno britansko obveščevalno službo 

(Military Intelligence 6 – MI6 ali Secret Intelligence Service – SIS), saj je njen šef, 

general Stewart Menzies, Donovana seznanil z ustrojem najbolj znane britanske 

obveščevalne službe in s tajno operacijo dešifriranja nemških radijskih poročil, 

poznano pod imenom ULTRA. Tajni službi OSS in SOE sta uradne stike navezali 

septembra 1941, ko je polkovnik SOE Davies obiskal ZDA, kjer se je sestal z 

Donovanom. Pri pogovorih je sodeloval tudi britanski obveščevalni koordinator v 

ZDA William Stephenson. Glavna tema pogovorov je bila britanska pomoč ZDA v 

obliki izmenjave izkušenj na obveščevalnem področju in predvsem ustanovitev šole 

za urjenjenje v Kanadi, kjer bi lahko obe službi usposabljali svoje kandidate za 

agente. V zameno so Američani pomagali Britancem s posojo kvalificiranega osebja, 

materiala ter komunikacijskih zvez in stikov v državah, v katerih so Američani imeli 

svoj vpliv. Ker je Donovan z OSS vstopil na obveščevalno prizorišče pozneje kot 

SOE, je imel na začetku organizacijske težave. V večini zasedenih držav je bil OSS 

odvisen od zvez, ki jih je vzpostavila SOE, nekaj svojih enot je imel le v francoski 

severni Afriki, kjer so po ameriškem vstopu v vojno bili nameščeni prvi lokalni 

                                                 
28 Polmar, Allen: Spy Book, str. 469-470; Harris Smith: OSS, str. 3-4; J. Persico: Roosevelt’s secret 
war: FDR and World War II espionage, New York 2001 (dalje: Persico: Roosevelt’s secret war), str. 
21-24. 
29 Smith: OSS, str. 17-18. 
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agenti. Novembra 1941 je bil Donovan v Londonu, kjer so mu podrobneje predstavili 

metode dela SOE, po katerih se je zgledoval tudi kasneje ustanovljeni OSS, hkrati pa 

je v Londonu in Kairu pustil dva svoja predstavnika, ki sta ga obveščala o 

pomembnih dogodkih in novostih na obveščevalnem področju. 

Predvsem baza OSS na Bližnjem vzhodu je imela velike načrte, ki jih niso 

nameravali uresničevati pod okriljem Britancev, zato je Donovan 5. aprila 1942 

poslal britanskemu rezidenčnemu ministru za Bližnji vzhod, Richardu Caseyu, 

pismo, v katerem je predlagal, da bi britanske in ameriške obveščevalne službe, 

delovale neodvisno, njihove posebne operacije bi bile tesno povezane in pod 

vodstvom tiste obveščevalne službe, ki ima vojaško poveljstvo na določenem 

območju.30 

Partnerstvo med obema službama je tako bilo na začetku povsem 

neuravnoteženo, saj je OSS deloval kot podpornik SOE. Sprva tudi ni bilo večjih 

nasprotovanj med službama glede razmejitve kdo bo kje deloval in s kom bo deloval, 

prva večja nasprotovanja pa so se pojavila pri operaciji Torch ter penetraciji v 

Francijo, Belgijo in Nizozemsko. Posledica tega je bil dogovor, da bo vsaka 

organizacija delovala samostojno.31 

                                                 
30 W. J. M. Mackenzie:  The Secret History of SOE: The Special Operations Executive 1940-1945, 
London 2000 (dalje: Mackenzie: The Secret History), str. 388-393. 
31 M. R. D Foot: The OSS and SOE: An Equal Partnership, v: The Secrets War: The Office of 
Strategic Services in World War II, Washington 1991, str. 295-300. 
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Sporazum med OSS in SOE iz junija 1942 

Med 16. in 22. junijem 1942 so se začela pogajanja med predstavniki OSS in 

SOE, Donovanom, polkovnikom P. Restom Goodfellowom in sirom Charlesom 

Hambrom, ki so 26. junija 1942 dosegli sporazum (Londonski sporazum), s katerim 

sta si službi razdelili svoja interesna območja: SOE nadzira Indijo, vzhodno Afriko, 

Balkan, Bližnji vzhod s pomočjo Američanov; OSS, še posebej odsek SO, pa naj bi 

nadziral posebne operacije na Kitajskem, v Mandžuriji, Koreji, Avstraliji, Atlantiku 

in na Finskem. Zahodna Evropa je ostala pod nadzorom SOE, OSS pa je lahko 

deloval s svojimi enotami tudi v Evropi, vendar pod nadzorom SOE. Posebna pravila 

so veljala za območji severne Afrike in španskega Maroka, ki sta veljali za ameriško 

vplivno območje, vendar je kljub temu moral šef posebnih operacij delovanje 

usklajevati z SOE. V zahodni Afriki je lahko delovala ameriška misija OSS, vendar 

preko baze SOE. Sporazum je vseboval tudi točko, ki je dovoljevala pripadnikom 

OSS, da se urijo v  paravojaških in nadaljevalnih šolah, ki jih je SOE imela v Veliki 

Britaniji in Kanadi. Jugoslavija in Balkan sta torej po sporazumu spadala v britansko 

interesno območje, OSS pa je v Jugoslaviji lahko nudil svojo pomoč. Sporazum je 

prišel v veljavo šele septembra 1942, ko so ga potrdili ameriški JCS, ameriško 

zunanje ministrstvo in britanski generalštab (British Chiefs of Staffs – BCS).32 Do 

tedaj OSS vsekakor ni imel svojih ljudi v Jugoslaviji, medtem ko je SOE to že 

uspelo. 

Kasneje so ta sporazum razveljavili in britanske obveščevalne službe so 

dobile vodilno vlogo v Jugoslaviji, ameriški obveščevalci pa so še naprej sodelovali, 

vendar z uporabo britanskih radijskih zvez in pod njihovim nadzorstvom. OSS je 

deloval pod jurisdikcijo JCS, ki je usmerjal njegovo delovanje. Britanska vodilna 

vloga je ostala nekje do sredine leta 1944, ko je OSS poslal svojo prvo neodvisno 

misijo v Jugoslavijo, kar je pomenilo, da se OSS ni več posluževal britanskih 

radijskih zvez, ameriški častniki za zvezo pa niso bili več priključeni britanskim 

misijam. 

                                                 
32 TNA HS 8/115, Record of discussion regarding collaboration between British and United States 
SOE, 26. 6. 1943; TNA HS 8/115, Summary of agreement between British SOE and American SO, 8. 
9. 1942, str. 1-9; D. Biber: Neuspeh neke misije: Ameriški podpolkovnik OSS Robert McDowell v 
štabu Draže Mihajlovića leta 1944, Borec, let. 41, št. 10-11, 1989, (dalje: Biber: Neuspeh), str. 1066. 
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Britance je ves čas skrbelo, da bo OSS organiziral svojo bazo na Bližnjem 

vzhodu, zato so januarja 1943 sklenili sporazum med SOE in OSS, kjer so bile vse 

aktivnosti na Bližnjem vzhodu nadzorovane s strani odbora SOE-OSS (SOE-OSS 

Committee), katerega vodja je bil član SOE Lord Glenconner. Britanci so bili v 

skrbeh, da bo OSS želel delovati pod svojim poveljstvom in da bo imel neodvisne 

komunikacije in šifre, kar je ogrožalo dotedanji sporazum med tajnima službama.33 

Tako sta januarja 1943 obe tajni službi v Londonu potrdili in uskladili določila 

sporazuma iz junija 1942. OSS je poudaril, da hoče imeti več samostojnosti, da 

ohrani svojo identiteto in da prejema direktive ter ukaze neposredno iz Washingtona. 

Posledično so sprejeli tudi sporazum, ki je definiral, da bo OSS nadzorovana 

na ozemljih, ki so v britanski interesni sferi, in da na teh ozemljih vodja ameriške 

misije ne sme voditi akcij brez dovoljenja britanske misije. Britanski Lord 

Glenconner je zapisal, da je bil pobudnik tega sporazuma sam Donovan, vendar je 

dvomil, da bo sporazum ratificiran s strani ameriškega JCS. Glenconner je bil 

namreč mnenja, da taki sporazumi Američanom ne pomenijo veliko, saj jih bodo 

lahko uveljavljali, ko bodo imeli dovolj osebja, šol, komunikacij in letalstva. Bil je 

prepričan, da bo na Balkanu prišlo do velikega kaosa, če bodo tam Američani 

delovali po svoji lastni volji brez usklajevanja z Britanci. Menil je, da so Britanci na 

Balkanu v težki poziciji, saj bi bilo nesmiselno prepovedati razširitev ameriških 

operacij na Balkanu, kajti to bi sprožilo izgubo zaupanja in ljubosumje med 

službami. Predlagal je tudi, da se Američanom nudi pomoč, a da se jih pri njihovem 

delu skrbno spremlja.34 

                                                 
33 TNA WO 204/1160, Extract from a letter from Lord Moyne to Field Marshal Sir John Dill, 29. 6. 
1943. 
34 TNA HS 5/150, G/A1/415, 18. 5. 1943. 
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Sporazum med OSS in SOE iz julija 1943 ter nadaljnji dogovori o vlogi OSS v 

Jugoslaviji 

Drugi sporazum med OSS in SOE sta sklenila Donovan in operativni 

načelnik SOE Sir Charles Hambro 26. julija 1943 v Londonu. SOE je tedaj 

pozdravljala ameriško prisotnost na Balkanu. Sklenili so, da bodo ameriške častnike 

misij OSS vključili v misije tako pri četnikih kot pri partizanih. Te misije bi bile pod 

britanskim operativnim nadzorstvom, kar pomeni, da so nato skupne anglo-ameriške 

misije vodili Britanci, ameriški častniki pa so bili priključeni vsaki misiji. Dogovorila 

so se, da OSS na Bližnjem vzhodu deluje pod okriljem SOE Kairo in da OSS 

uporablja tudi šifro SOE za komunikacije. Poleg tega je po sporazumu OSS 

zagotavljala razstrelivo ter skupine za rušenje in sabotaže. To je trajalo do leta 1944, 

ko so Američani poslali v Vrhovni štab NOVJ svojo prvo samostojno ameriško 

misijo.35  

Sledili so še drugi sestanki, ki so opredeljevali obveščevalne odnose med 

obema službama. Tako je bilo na sestanku med Donovanom in brigadirjem 

Gubbinsom bilo odločeno, da se vse ameriške obveščevalne dejavnosti integrirajo z 

bazo SOE, ki so jo takrat ustanavljali v južni Italiji, kar se je tudi zgodilo.36 Dne 6. 

novembra 1943 je na sestanku med SOE in OSS slednji dal pobudo, da bi poslal več 

ameriških častnikov v Jugoslavijo, kar so Britanci odobrili, pod pogojem, da so 

ameriški častniki pod njihovim poveljstvom. Poleg tega so se tudi dogovorili, da 

bodo imeli častniki OSS svoje komunikacijske kanale, s čimer so se Britanci 

načeloma strinjali. Kmalu za tem so v SOE pisali britanskemu zunanjemu ministru o 

vsebini sestanka, kjer so poudarili Donovanovo željo po širitvi OSS vpliva v 

Jugoslaviji. General Maitland Wilson, zavezniški poveljnik sredozemskega bojišča, 

je nazadnje odločil, da morajo Britanci dovoliti vstop nekaterim ameriškim 

častnikom v Jugoslavijo in da brigadir Maclean nima vpogleda v vsebino ameriških 

poročil, ki prihajajo iz Jugoslavije. Wilson je torej določil, da ima samo njegovo 

poveljstvo vpogled v vsebino poročil, s tem pa je dobil nadzor nad ameriškim 

delovanjem, kdo gre kam in kaj pošilja iz Jugoslavije.37  

                                                 
35 NARA, RG 226, E 144, B 87, F 938, SOE/OSS Collaboration in the Middle East, 28. 7. 1943; E 99, 
B 55, F 5, August 1943, nedat; Lindsay: Ognji v noči, str. 47 
36 TNA HS 5/150, Minutes of meeting between OSS and SOE, 29. 9. 1943, str.1-2. 
37 TNA HS 8/7, OSS in the Balkans, 16. 11. 1943. 
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Dne 17. novembra 1943 je bil ponoven sestanek med vrhovi OSS in SOE, na 

katerem so bili general Donovan, kapitan fregate McBain, polkovnik Toulmin, 

podpolkovnik Močarski, brigadir Keble in brigadir Gubbins. Donovan je bil jasen v 

stališčih, da OSS ne priznava Macleana kot glavnega anglo-ameriškega častnika v 

Jugoslaviji in predlagal, da bi OSS poslal svojega častnika v Titov štab, ki bi deloval 

neodvisno od Macleana. Brigadir Gubbins mu je odgovoril, da taka odločitev ni v 

njegovi pristojnosti, vendar se je strinjal, da bi morali biti častniki OSS več prisotni v 

Jugoslaviji in da OSS in SOE Kairo tesneje sodelujeta.38  

Dne 1. decembra 1943 je Donovan znova zahteval večjo prisotnost OSS v 

balkanskih operacijah, s čimer se Britanci niso strinjali. SOE ameriškemu kolegu ni 

zaupala, ker je bil slednji odgovoren JCS in popolnoma neodvisen od ameriškega 

zunanjega ministrstva, medtem ko je SOE vodila politiko, ki je bila usklajena med 

BCS in britanskim zunanjim ministrstvom. SOE se je skratka bala nevarnosti, da 

OSS ne bo vodil enake politike do Balkana in Jugoslavije, kot jo vodi SOE, kar bi 

takrat lahko sprožalo številne težave.39 

Britanci so torej vedeli, da OSS deluje neodvisno od ameriškega zunanjega 

ministrstva in da se bo ameriška politika do Balkana lahko spreminjala, zato so se 

zavzemali, da mora biti anglo-ameriška politika do Jugoslavije skupna, enotna in 

koordinirana. Novembra 1943 so v britanskem zunanjem ministrstvu zapisali, da je 

potrebna koordinirana politika  med OSS in SOE, da Balkan spada pod britanski 

nadzor ter da so politični problemi na Balkanu tako delikatni, da jih ne smejo reševati 

ločeno. Nazadnje je OSS vendarle dosegel, da je v letu 1944 lahko poslal svojo prvo 

samostojno ameriško misijo v Jugoslavijo, kar pa še ni pomenilo, da so Američani 

prevzeli pobudo v Jugoslaviji, saj je ta ostala v britanski in sovjetski interesni sferi do 

konca druge svetovne vojne.40 

                                                 
38 TNA KV 4/150, Notes of a Meeting held at MO 4 at 1500 hrs on 17.  11. 1943, str. 1-3. 
39 TNA HS 5/150, Defence Committee Special Operations in the Balkans, Coordination of OSS and 
SOE, note by H. M. Ambassador to Yugoslavia, 1. 12. 1943. 
40 TNA HS 8/7, Collaboration with OSS, 28. 5. 1943-14. 2. 1944; From Foreign Office to Majestis’ 
Ambassador to the Yugoslav Government, Cairo, 28. 11. 1943. 
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Povezave med OSS in NKVD  

Po konferenci v Teheranu, decembra 1943, si je Donovan prizadeval razširiti 

območje delovanja njegove službe tudi v Sovjetsko zvezo. Tako je na božični večer 

1943 odletel v Moskvo, kjer se je pogovarjal z Molotovom, dva dni kasneje z 

Osipovim, ki je bil specialist za subverzivno vojskovanje Ljudskega komisariata za 

notranje zadeve (Narodnyi Kommissariat Gosudarstvennoi Bezopastnosti – NKVD), 

in Fitinom, ki je bil šef direktorata za zunanjo obveščevalno dejavnost v sovjetskem 

ljudskem komisariatu za državno varnost. Donovan je hotel formalno vzpostaviti in 

organizirati povezavo med Moskvo in Washingtonom, predvsem na nivoju 

izmenjave izkušenj vseh voditeljev in da bi prišlo do izmenjave določenih 

tehnoloških dosežkov. Donovan je celo predlagal ustanovitev misije OSS v Moskvi 

in misije sovjetske tajne službe NKVD v Washingtonu.  

V ZDA naj bi prišel tudi častnik NKVD za zvezo, vendar je JCS predlog 

ustavil, in sicer na pobudo šefa FBI Hooverja, ker bi to lahko postala resna grožnja 

ameriški notranji varnosti. Vsekakor je nastal sporazum o sodelovanju OSS-NKVD 

na interesnih območjih obeh velesil. Do izmenjave misij sicer ni prišlo, je pa OSS v 

Londonu izmenjevala precej informacij z NKVD. Dejansko je sovjetska tajna služba 

infiltrirala nekatere agente v OSS, vendar brez odmevnih rezultatov.41 Donovan, 

kljub svoji konzervativni usmerjenosti in protikomunizmu, ni dovolil, da bi 

ideologija vplivala na OSS. Kot šef je vztrajal, da mora biti cilj OSS vojaški poraz sil 

osi, zato je v svojih vrstah zaposloval tudi agente komunističnih nazorov, saj so ti 

dobro opravljali svoje delo. OSS je zagotovo bil tudi tarča penetracije sovjetskih 

tajnih služb. Nekateri komunisti, kot veterani brigade Lincolin ter razni emigrantje, 

so bili najbolj kompetentni in predani borci proti fašizmu, zato jih je Donovan sprejel 

v službo.42 V praksi je to pomenilo, da je OSS na teren pošiljal nekatere agente, ki so 

bili komunistično oziroma levičarsko usmerjeni, kar je ponekod, kot npr. v Furlaniji 

in Karniji, povzročilo nemalo nejevolje med britanskimi agenti.43 

                                                 
41 Polmar, Allen: Spy book, str. 470-471. 
42 Mcdonald: OSS and its Records, str. 93. 
43 Bajc: Operacija,  str. 253-256. 
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4. NABOR IN URJENJE V OSS 

4.1 Začetki organiziranega urjenja pod COI in OSS 

Urjenja agentov in sodelavcev OSS je bilo zaradi neizkušenosti osebja 

novonastale ameriške tajne službe kompleksno. Američani so morali najprej združiti 

lastna znanja ter si od Britancev pridobiti dodatne izkušnje o načinih poučevanja ter  

tehničnih vidikih vojaškega urjenja. Znanja o urjenju je bilo treba tudi prilagoditi 

pogojem, pod katerimi bi izurjeni gverilci in uporniške organizacije lahko delovali. 

Donovan je pri organizaciji urjenja nujno potreboval izkušene inštruktorje in 

praktične nasvete, ki jih je lahko dobil od Britancev.  

Postopoma si je začel graditi strokovno ekipo, ki jo je sestavil iz različnih 

strokovnjakov. Glavni častnik za usposabljanje pri COI in direktor Newyorškega 

urada za mamila (New York Bureau of Narcotics), podpolkovnik Garland Williams, 

ki je bil eden izmed prvih diplomantov britanske šole za specialno urjenje (Special 

Training School – STS 103). Poleg tega sta bila v OSS premeščena glavni inštruktor 

vadišča Britanec William Ewart Fairbairn in major Major Bill Brooker, ki sta postala 

inštruktorja na šolah za urjenje COI in OSS.44 

Prve oblike urjenja so bile ustanovljene pod okriljem COI leta 1942, sledile 

pa so dvema ločenima ciljema: pripraviti agente za obveščevalno delo pod pogoji, ki 

so prevladovali na nevtralnih ozemljih, ter pripraviti osebje na različne oblike 

sabotaž. Sočasno so pripravljali program in območja za urjenje, ki so bila prilagojena 

za urjenje gverilskih enot.45 Nabor za vključitev v vrste OSS je največkrat potekal 

ustno, kandidatom, ki so bili moškega ali ženskega spola, pa so že na začetku 

povedali, da so prostovoljci in da lahko kadarkoli izstopijo. Agenti in sodelavci so 

prihajali iz vrst oboroženih sil vlad v izgnanstvu, iz velikih priseljenskih skupnosti, 

ki jih je bilo v ZDA na pretek, in iz vrst pripadnikov narodnosti tistih držav, v katere 

so želeli prodreti. Med temi so bili tudi nekateri Slovenci. Prvi preizkus, ki so ga 

morali rekruti prestati, so bili začetni intervjuji, v katerih so preverjali njihovo 

predanost, jezikovne zmožnosti, osebno zgodbo in značaj.46 Aprila 1942 je moralo 

                                                 
44 NARA, RG 226, E 99, B 136, F 1, Schools and Training, nedat.; Kloman: OSS Algiers, str. 6.; Cave 
Brown: The Secret, str. 130-131; I. Dear:  Sabotage and Subversion: The SOE and OSS at War, 
London 1996 (dalje: Dear: Sabotage and Subversion), str. 20-28. 
45 Roosevelt: War Report, str. 231; Cave Brown: The Secret, str. 119. 
46 Dear:  Sabotage and Subversion, str. 20. 
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vse osebje odseka OSS za urjenje skupaj z direktorjem na urjenje v STS 103. STS 

103 je veliko pripomogla pri utrjevanju obveščevalnih odnosov med Veliko Britanijo 

in ZDA, ki še niso imele izkušenj s sabotažnim in subverzivnim delovanjem. 

Britanski dokumenti navajajo, da so STS 103 in druge šole za urjenje v Veliki 

Britaniji usposobile veliko število ameriških inštruktorjev in agentov.47 

Prva obveščevalna podružnica za urjenje agentov, ki je nastala v ZDA, se je 

imenovala »kmetija« (Special Activities/Bruce – SA/B, RTU-11 oziroma The Farm). 

OSS je kupil tudi posestvo, oddaljeno 20 km od Washingtona, in naenkrat so tu 

lahko urili 15 agentov, druga podružnica (SA/Goodfellow – SA/G) pa štiri zemljišča 

za usposabljanje blizu Quantica v Virginiji. Urjenje na »kmetiji« je vključevalo 

elementarno in nadaljevalno obveščevalno urjenje do uvedbe osnovnega urjenja na 

območju E, potem pa je bila to nadaljevalna in zaključna obveščevalna šola. Urjenje 

je trajalo 4 tedne, vendar so bili organizirani tudi krajši tečaji urjenja za določene 

posameznike.48  

Leta 1942 so odprli območje A (Area A) v ameriški zvezni državi Maryland, 

primarno zadolženo za osnovno urjenje posebnih operacij, potem pa je bilo 

ustanovljeno še nadaljevalno urjenje z dvotedenskim tečajem usposabljanja. Na 

območju B (Area B), ki je delovalo na goratem terenu, je potekalo dvotedensko 

paravojaško urjenje, ki je prišlo na vrsto po opravljenem osnovnem. OSS je ustanovil 

tudi območje C (Area C), na pretežno gozdnatem terenu, in sicer za urjenje 

kandidatov na področju zvez in območje D (Area D), ki je zajemalo ozemlje vzdolž 

reke Potomac na vzhodni obali ZDA, in je postalo center za urjenje enot odseka MO. 

Novembra 1942 je bilo severno od Baltimora ustanovljeno območje E (Area E) za 

osnovno urjenje, aprila 1943 pa še območje F (Area F), kot baza za urjenje 

operativnih skupin. Eno zadnjih ustanovljenih območij je bilo območje M (Area M), 

kjer so od oktobra 1943 usposabljali agente na področju zvez. Od sredine leta 1944 

naprej je večina urjenj OSS potekalo na zahodni obali ZDA, šole na vzhodni obali pa 

so se postopoma zapirale. Slovenci so se večinoma urili v šolah po severni Afriki in 

južni Italiji, razen Andreja Kobala, ki se je kot ameriški državljan in psiholog 

udeležil tečaja na območju D ob reki Potomac 

                                                 
47 TNA HS 8/114, Record of Discussion Regarding Collaboration between British and American 
SOE, 23. 6. 1942. 
48 Roosevelt: War Report, str. 76. 
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4.2 Uvedba psiholoških ocenjevanj kandidatov 

Poleti in jeseni leta 1943 se je OSS številčno zelo povečal in s tem tudi 

število njegovih pripadnikov v prekomorskih bazah, saj so te začele rekrutirati vedno 

večje število kandidatov. Posledica porasta kandidatov je bil tudi vedno večji 

odstotek novincev, ki so bili zaradi fizičnih ali psihičnih razlogov neprimerni za delo. 

Obstajali so tudi varnostni razlogi pri odpustitvi kandidatov, ki niso zmogli urjenja, 

saj so le-ti dobili del znanja o tajnih operacijah in metodah organiziranja. Vedno več 

je bilo torej neprimernih kandidatov in tvegano je bilo pošiljati ljudi na misije, saj 

mnogi niso bili zmožni prenesti obremenitve in psihološkega pritiska na terenu. 

Kot posledica omenjenega so se sredi leta 1943 pojavile težnje po bolj 

profesionalnem naboru kandidatov za vključitev v OSS. Zato so jeseni 1943 

predlagali ustanovitev »prehodnega območja«, kjer urjenje še ni potekalo, 

potencialne kandidate pa so je ocenjevali glede na njihove fizične, mentalne in 

čustvene zmožnosti opravljanja nalog. V jeseni 1943 so tudi uvedli območja 

»zadrževanja«, kjer ni bilo klasičnega vojaškega obveščevalnega urjenja, ampak 

preverjanja emocionalne, psihološke in mentalne sposobnosti kandidatov. 

Pomembno vlogo so igrali ocenjevalni odbori psihologov, ki so razvili vrsto 

ocenjevalnih programov. Kandidati so morali opravljati rutinske pisne inteligenčne 

preizkuse, s katerimi so ugotavljali njihove splošne intelektualne zmožnosti in 

sposobnosti. Nato je bil na vrsti klinični intervju oziroma zasebni razgovor med 

kandidatom in članom osebja, ki je bil določen za kandidatovega mentorja.  

Ocenjevanje je trajalo tri dni in pol in je potekalo v bazi S (Station S), 

podeželskem posestvu v Fairfaxu v ameriškin zvezni državi Virginia. Marca 1944 je 

bilo vse osebje OSS, ki je odhajalo v Evropo, poslano v bazo S na testiranje. To je za 

bazo predstavljalo preveliko administrativno breme, zato so odprli tudi bazo W 

(Station W) v Washingtonu, v kateri so potekala enodnevna ocenjevanja. Na zahodni 

obali ZDA so odprli bazo WS, ki je služila kot center za osebje, ki je odhajalo na 

Daljni vzhod. Že omenjeno območje F, kjer so urili operativne skupine, je osnovalo 

tudi program, na podlagi katerega so ocenjevali povratnike iz Evrope, ki bi jih  

uporabili za nove naloge na Daljnem vzhodu ali v Washingtonu. Pri tem programu so 

bili še posebej pozorni na možnost raznih živčnih situacij in travm, ki so bile 

posledica vojnih izkušenj. Program je tudi omogočal, da so z intervjuji prišli do 
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dejstev o tehnikah, ki so jih agenti uporabili na terenu ter tako prišli do pomembnih 

informacij za nadaljnje programe urjenja.49  

Do aprila 1944 je baza S ocenila vse kandidate na podlagi dvajsetih lastnosti, 

najpomembnejše med njimi so bile motivacija, iznajdljivost, prodornost, diskretnost 

in vodstvene sposobnosti. Kasneje je bila dodana še kategorija primernosti službe. 

Program baze S je bil daljši, strožji in posledično bolj natančen pri dokončni oceni 

kandidata. Med ocenjevanjem so vsi kandidati v bazi S nosili uniforme brez označb 

činov. Že takoj ob prihodu so bili vsi kandidati izpostavljeni rutinskemu testu 

inteligence, ki je nudil splošni pregled njihovih intelektualnih sposobnosti in 

sposobnosti za delo. Razvili so številne teste, ki niso pokazali samo psihološke 

analize kandidata, ampak tudi primernost za določeno službo. 

Slovenski pripadniki ameriških misij niso bili deležni temeljite psihološke 

obravnave, saj so vojne razmere narekovale nujno potrebo po čim hitrejši vključitvi v 

program urjenja, kateremu je sledilo pošiljanje kandidata na misijo. Psihološke teste 

je med Slovenci opravil kar sam poveljnik, ki je kandidate izbiral in sam presodil, 

kdo je primeren in kdo ne, poleg tega pa se je tekom urjenja pokazalo, kdo je 

sposoben opravljati zahtevane naloge. V program psiholoških ocenjevanj 

Jugoslovanov in Slovencev iz ZDA, ki so se želeli vključiti v OSS, je bil aktivno 

udeležen tudi ameriški Slovenec, psiholog dr. Andrej Kobal. V OSS je bil sprva 

zadolžen za iskanje novih kandidatov za delovanje znotraj OSS, kjer je obiskoval 

pehotne in letalske baze po Virginiji, Severni in Južni Karolini, Alabami ter Texasu. 

Kasneje je deloval v Jugoslovanski sekciji OSS v Bariju. 

                                                 
49 Roosevelt: War Report, str. 76; Dear: Sabotage and Subversion, str. 20-28. 
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4.3 Vrste urjenj v OSS  

Osnovno urjenje je v svojem programu vključevalo cilje obveščanja in 

poročanja, uporabo strelnega orožja ter urjenja tehnik sabotaž in razstreljevanja. 

Dodatno osnovno urjenje je vsebovalo tudi usposabljanje iz protiobveščevalnih 

tehnik in tehnik »črne« propagande, ki so postale sestavni del vseh aktivnosti OSS. 

Osnovno urjenje je zajemalo tudi usposabljanje iz reševanja potencialnih problemov 

na terenu: simulirane nočne sabotažne napade, orientacijo ter različne teste 

opazovanja in poročanja. Ker je osnovno urjenje trajalo samo tri tedne, je bilo zelo 

intenzivno. Program je potekal cel dan in vse dni v tednu. Intenzivnost urjenja je 

vplivala tudi na večjo selekcijo kandidatov, ki niso prenesli težavnosti. Zadnjo noč 

osnovnega urjenja je bila organizirana poslovilna »zabava«, ki je ponujala izredno 

priložnost za zadnjo presojo o primernih kandidatih, saj so se ti v prijetnem vzdušju 

in po napornem urjenju lahko sprostili. Inštruktorji so nazadnje izdelali natančno 

oceno vsakega posameznika, ki so jo poslali svojim nadrejenim v Washington. 

Osnovno urjenje ni bilo zasnovano, da bi oblikovalo operativce znotraj OSS, ampak 

je bilo le priprava na bolj zahtevna urjenja, ki so sledila. 

Osnovnemu urjenju je sledilo tisto s področja posebnih operacij, ki je 

kandidate pripravljalo na odhod na misije. Na trimesečnem tečaju je bil poudarek na 

fizični kondiciji, preživetju v naravi in znanju o tehnikah sabotaže. Predmeti so 

vključevali izkoriščanje prednosti terena, razstreljevanje, poznavanje in delo z 

zemljevidi, urjenje z orožjem, Morsejeva abeceda in tehnike bližinskega bojevanja. 

Kandidate so še posebej učili, kako izvesti sabotaže na industrijskih obratih, 

železnicah in mostovih ter uporabo strelnega orožja za najhitrejše in najučinkovitejše 

streljanje ponoči in podnevi. Vzdušje v šolah za posebno urjenje je bilo vojaške 

narave, na uniformah niso imeli imen in ne činov, identiteta kandidatov pa je bila že 

tedaj lažna z izmišljenimi imeni.50 

Osebje, ki je delovalo na področju moralnih operacij (MO) je moralo najprej 

končati osnovno  urjenje, potem pa so lahko pričeli s tistim o osnovah propagandne 

vojne, se pravi pisanju propagandnih poročil, letakov, spremljanju tuje propagande 

ter o radijski propagandi. Poudarek urjenja je bil na tehnikah »črne« propagande, 

vključno z več vrstami subverzivnih tehnik. Agentje so se učili tudi o analizi 

                                                 
50 Roosevelt: War Report, str. 236. 
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propagande,  vrstah in tehnikah tiskanja časopisov, intervjujih ter prepoznavanju in 

urjenju z orožjem.51  

Tudi osebje protiobveščevalnega odseka je moralo najprej opraviti osnovno 

urjenje, ki je bilo podlaga za zahtevnejše urjenje, kjer so poglobili znanje poznavanja 

obveščevalnih enot, principov delovanja sovražnika ter tehnike manipulacije in 

nadzora nad dvojnimi agenti. Velik del tečaja je vključeval načine odkrivanja 

dvojnih agentov, raziskovalne tehnike in pisanje protiobveščevalnih poročil.52 

Urjenje operativnih skupin (OG) je bilo sestavljeno iz obsežnejših vaj 

vzdrževanja fizične moči in kondicije, urjenja z orožjem, tehnik bližinskega 

bojevanja, poznavanja zemljevidov in orientacije, metodah kamuflaže, organizacije 

sovražnikovih enot in podobno. Osnovno urjenje ni bilo namenjeno pripadnikom 

operativnih skupin, saj so ti delovali kot uniformirane, dobro organizirane in 

disciplinirane enote in ne kot posamezniki ali manjše skupine. Večina se je urila na 

območju F, ki je bila baza za urjenje operativnih skupin.53  

Pomorsko urjenje (MU), specializiran del urjenja posebnih operacij (SO), je 

vključevalo infiltracije z manjšimi plovili in osnove pomorskih sabotaž. V urjenje iz 

pomorskih operacij so se lahko vključili tisti, ki so že opravili osnovno urjenje iz 

posebnih operacij. Po ustanovitvi odseka MU so se odprle tudi posebne pomorske 

šole, ki so obseg urjenja povečale na zahtevnejše pomorske sabotaže, pomorsko 

izvidovanje in tudi uporabo novih specializiranih naprav, ki jih je razvil odsek MU.54 

Posebna vrsta urjenja je bilo urjenje na področju komunikacij. Na tem 

področju sta se urili dve vrsti kandidatov, in sicer tisti, ki so bili namenjeni v 

prekomorske baze, druge vrste kandidati pa bi vstopili na sovražnikovo ozemlje kot 

agenti posebnih operacij ali kot agenti tajnega obveščevalnega delovanja. Zaradi tega 

je tudi veljalo, da so kandidati, namenjeni za delo v bazah, lahko uporabljali prave 

identitete in čine, medtem ko so bodoči agentje morali uporabljati skrivne identitete 

in niso nosili činov ter drugih oznak. Pri urjenju za uporabo radiotelegrafskega 

aparata ni bil poudarek na agentovi hitrosti prenosa, ampak na njegovi natančnosti. 

Kandidate so učili, da je natančnost prva skrb pri oddajanju sporočil pod pogoji, da 

                                                 
51 NARA, RG 226, E 161, B 12, F 139, MO School Courses, nedat.; Roosevelt: War Report of the 
OSS, str. 232; Cave Brown: The Secret, str. 130-131. 
52 O’Donnell: Operatives, str. 10-11. 
53 NARA, RG 226, E 161, B 12, F 154, Operational Groups (Preliminary Course F), nedat. 
54 Roosevelt: War Report, str. 126; Cave Brown: The Secret, str. 130-131. 
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radiotelegrafist v bazi ne more prekiniti vzpostavljene zveze z agentom, ko je 

povezava bila že vzpostavljena. Kandidati za radiotelegrafiste so dobili navodila o 

teoriji radiotelegrafskega aparata in vzdrževanju njihove opreme, poudarek pa je bil 

na improvizaciji, ki je bila potrebna na sovražnikovem zasedenem ozemlju, kjer je 

bilo pridobivanje rezervnih delov zelo oteženo. Radiotelegrafist se je najbolj soočal s 

problemoma pridobivanja elektrike in kako prikriti antene radiotelegrafskega aparata. 

Celotni tečaj agenta radiotelegrafista je trajal 10 tednov. Podobno je bilo na področju 

komunikacij, kjer so skrajšane tečaje s področja komunikacij obiskovali tudi 

slovenski pripadniki misij OSS.55 OSS je razvijal tudi  različne oblike paravojaških 

tečajev (A-4), kombinacije urjenj kot osnovno iz posebnih in moralnih operacij (SO-

MO Basic Course), zaključne tečaje posebnih operacij (SO Finishing Course), 

različne kombinacije osnovnega tajnega obveščevalnega in protiobveščevalnega 

urjenja (SI – X-2 Basic Course)  ter štiri-tedenski nadaljevalni tečaji.56 

Tako je celotno obdobje urjenja tajnega agenta trajalo 16 tednov. Prvi trije 

tedni  osnovnega obveščevalnega urjenja, trije tedni osnovnega urjenja za posebne 

operacije in deset tednov urjenja v komunikacijah. Po zaključku je bil agent 

seznanjen s prakso pridobivanja podatkov pod krinko, vrstami sabotaž, z elementi 

poznavanja in izrabljanja terena ter s postopki in tehnikami uporabe brezžičnega 

radiotelegrafskega aparata. Nekateri agenti so se specializirali na področju 

protiobveščevalne dejavnosti, pomorskih operacij in delovanja operativnih skupin. 

OSS je organiziral številne tečaje različnih vrst in dolžin urjenja, ki so se prilagajali 

razmeram, ki so vladale v prekomorskih deželah. Največkrat so na urjenje vplivale 

materialne zmožnosti baz OSS in potrebe po agentih, ki so jih predvideli za 

pošiljanje na določeno območje. Nikoli ni bilo stalne politike in vizije po enotni 

shemi urjenja, kjer bi kandidate OSS izurili po enotnih vzorcih, kar je jasno razvidno 

tudi iz primera urjenja slovenskih pripadnikov misij OSS, ki so jih poslali v 

Jugoslavijo. Večina teh je opravljala krajše tečaje urjenj, ki so trajala do 3 mesece, 

glavnina urjenja pa je bila osredotočena na pridobivanje znanj iz radiotelegrafije. To 

                                                 
55 NARA, RG 226, E 161, B 12, F 154, Radio Communications, Course C, nedat.; Roosevelt: War 
Report of the OSS, str. 237. 
56 NARA, RG 226, E 161, B 12, F 154, SO-MO Course, nedat; E 161, B 12, F 154, Course A-5 SO 
Finishing E 161, B 12, F 154, Paramilitary Course A-4, nedat;  Course; E 161, B 12, F 154, Course E, 
SI-X2 Basic Course, nedat; E 161, B 12, F 157, Special Two Week Course; E 161, B 12, F 157, Four 
Weeks Course Advanced, nedat. 
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pomeni, da so bili Slovenci v OSS predvideni zlasti kot radiotelegrafisti in ne kot 

tajni agentje, ki zbirajo obveščevalne podatke. Poleg tega so mnogi pripadniki OSS 

bili na delovno mesto poslani brez urjenja, saj je bilo predvideno, da bodo sodelovali 

le pri administrativnih poslih, čeprav so nepredvidene situacije vplivale na to, da so 

tudi taki pripadniki prevzeli bolj aktivno vlogo na terenu, kar je zaradi pomanjkanja 

urjenja lahko predstavljalo veliko oviro.57 

Poleg osnovnih strokovnih znanj in veščin, ki so jih kandidati pridobili, je 

bilo skoraj za vse obvezno tudi padalsko urjenje, ki je bilo osnova za njihovo 

delovanje, saj so večinoma kot padalci, odskočili na območje svojega delovanja. Že v 

COI je bila ustanovljena majhna padalska šola na enem od območij SA/G, vendar ta 

ni uspela izuriti vseh kandidatov, zato je večina opravljala britanske padalske tečaje. 

Tudi z ameriško vojsko je bilo dogovorjeno, da OSS lahko koristi kapacitete 

padalskih šol ameriške vojske, in sicer v Fort Benningu v ZDA. Tisti, ki so bili 

predvideni  za  delo v prekomorskih deželah, pa so padalsko znanje pridobivali 

večinoma v britanskih padalskih šolah. Običajno je padalski tečaj trajal 14 dni, 

vendar se je pogosto prilagajal glede na potrebe po agentih in sodelavcih.58 

 

4.4 Ukinitev OSS in nastanek CIA 

Donovan je ob koncu vojne predlagal Rooseveltu, da bi bil OSS osnova za 

nastanek nove povojne obveščevalne službe, vendar do realizacije ideje ni prišlo, ker 

je Roosevelt umrl še pred koncem vojne. Že pred smrtjo naj bi se prijateljstvo z 

Rooseveltom začelo ohlajati, saj naj bi predsednik celo načrtoval Donovanovo 

zamenjavo. Novi ameriški predsednik Truman Donovana ni maral, zato je čakal na 

priložnost, da bi OSS čimprej ukinil, kar je tudi storil 1. oktobra 1945. Bal se je 

namreč, da bo OSS zrasel v močno in s tem tudi nevarno obveščevalno službo, hkrati 

pa je Truman videl Donovana kot političnega rivala. Donovan je zapustil svoj 

položaj 12. januarja 1946, vendar to še zdaleč ni pomenil popoln konec delovanja 

uspešne ameriške obveščevalne službe.  

                                                 
57 Roosevelt: War Report, str. 238. 
58 Cave Brown: The Secret, str. 127. 
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Dne 26. julija 1947 je bil sprejet zakon o ustanovitvi CIA. Velik del kadra 

OSS se je tako tudi vključil v novonastalo organizacijo, ki je tako postala naslednica 

OSS. Med direktorji CIA so mnogi bili bivši veterani OSS, kot npr. Allen Dulles, 

William Colby, Richard Helms in William Casey. Tako lahko rečemo, da je edina 

bitka, ki jo je OSS izgubil, bitka z Washingtonom.59  

                                                 
59 Polmar, Allen : Spy book, str. 471; Harris Smith: OSS, str 8. 
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5. ZDA IN PRIBLIŽEVANJE VOJNE V JUGOSLAVIJI   

5.1 Donovan v Jugoslaviji 

Konec leta 1940 je bil Donovan kot posebni Rooseveltov odposlanec poslan v 

Veliko Britanijo, vzhodno in zahodno Sredozemlje ter na Bližnji vzhod. Tekom 

svojega potovanja je med 23. in 25. januarjem 1941 obiskal tudi Jugoslavijo. 

Njegova naloga je bila, da ugotovi, kolikšen je britanski vpliv v Sredozemlju, in da 

se seznani z novonastalimi britanskimi subverzivnimi ter protiobveščevalnimi 

službami, ki so jih Britanci razvili leta 1940.60 Britanski premier Winston Churchill 

je želel Turčijo, Jugoslavijo, Grčijo in Bolgarijo povezati v balkansko zvezo, ki bi z 

ameriško finančno in materialno pomočjo predstavljala obrambo pred nacističnim 

prodorom na Bližnji vzhod. Donovan je jugoslovanskemu političnemu in vojaškemu 

vodstvu izrazil ameriško podporo v boju proti silam osi. Predvsem ga je zanimal 

britanski vpliv v Jugoslaviji in kako bi ZDA lahko nudile pomoč. Kot predstavnik 

ameriške administracije je hotel, da se balkanske države skupaj uprejo pritiskom 

tretjega rajha, kar pa je bilo nemogoče brez aktivne politične in vojaške pomoči 

zahodnih zaveznikov.61 

V enem od pogovorov z jugoslovanskim predsednikom vlade, Dragišo 

Cvetkovićem, je Donovan povedal, da ZDA nočejo vstopiti v vojno, in poudaril, da 

bodo naredile vse kar je v njihovi moči, da Velika Britanija vojne ne bi izgubila. 

Cvetković mu je zagotavljal, da nemške enote ne bodo vstopile na jugoslovansko 

ozemlje, bil pa je precej rezerviran o ideji balkanske zveze, predvsem zaradi 

Bolgarije, ki ni bila zanesljiv partner. Tudi knez Pavle je skušal Donovanu 

dopovedati, da je balkanska zveza nemogoča in da bi Jugoslavija lahko napadla 

Bolgarijo, če bi ta pustila nemškim enotam prečkanje njenega ozemlja. 

Jugoslovanski vojaški vrh je bil medtem manj prepričan v zmožnost, da se 

Jugoslavija lahko upre nemškim pritiskom. V pogovorih z vojaškim vrhom je tako 

Donovan dobil vtis, da po vdoru nemških sil na jugoslovansko ozemlje Jugoslavija 

                                                 
60 Smith: The Shadow, str. 50-51. 
61 TNA FO 371/2619, Addressed to Sofia No. 6, My telegram No. 4, 18. 1. 1942: V. Pavlović: Od 
monarhije do republike, Beograd 1998 (dalje: Pavlović: Od monarhije), str. 9; W. Roberts: Tito, 
Mihailovich and the Allies, Durham 1987 (dalje: Roberts: Tito, Mihailovich), str.12. 
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ne bi imela možnosti obrambe. Poveljnik jugoslovanskih letalskih sil general Dušan 

Simović je edini verjel, da se Jugoslavija lahko zoperstavi nemškim napadalcem.62 

Kljub dvomom jugoslovanskih politikov je Donovan ocenjeval, da bi 

usklajena ameriška politika in vojaška podpora omogočala nastanek balkanske zveze, 

ki bi bila obramba nemškemu prodoru na jugovzhod. Donovanova prisotnost v 

Jugoslaviji je kasneje sprožila val obtožb ameriškega izolacionističnega tabora, ki ga 

je obtoževal, da je sodeloval pri organizaciji državnega udara marca 1941 v 

Jugoslaviji. Po navedbah Bibra naj bi bila v državni udar vpletena tudi sovjetska 

obveščevalna služba. Tudi Wilhelm Hottl, vodja nemške varnostne službe 

(Sicherheitsdienst – SD) za jugovzhodno Evropo, je v svojih spominih trdil, da se je 

general Simović pred vojno tajno sestajal z advokatom Djordem Radinom v Planici 

in preko njega vzdrževal stike z zaupniki Donovana. Simović je zanikal, da bi Radin 

ponujal politično in finančno pomoč za izvedbo državnega udara. Morebitna 

obveščevalna vpletenost Donovana pri izvedbi državnega udara doslej še ni dovolj 

znanstveno raziskana, še manj pa domnevna vpletenost sovjetske obveščevalne 

službe.63 

Po svojem odhodu iz Jugoslavije in ostalih balkanskih držav je Donovan za 

Roosevelta napisal poročilo in v njem ugotavljal, da mora Velika Britanija ohraniti in 

razširiti svoj vpliv ter nadzor v sredozemskih državah in preprečiti Nemčiji dostop do 

Egejskega območja. Nadzor v Sredozemlju bi Velika Britanija ohranila s pomočjo 

baz v severni Afriki, od koder bi pošiljala pomoč sredozemskim državam preko 

Gibraltarja in Sueškega prekopa. V poročilu je tudi ugotavljal, da so bili vojaški 

poveljniki balkanskih držav prepričani, da bo Nemčija napadla tudi Balkan, kar se je 

nato tudi izkazalo v primeru Jugoslavije in Grčije. Glavni cilj Nemčije je bil, da bi 

preprečila vsak poskus, da bi Britanci ohranili vpliv na Balkanu, kajti ta je bil po 

Donovanovem mnenju še zadnje zavezniško oporišče, kjer bi lahko porazili Nemce. 

Donovan je svoje zamisli skušal podpreti z idejo, da bi bilo pomembno prepričati 

Jugoslavijo, Grčijo, Turčijo in Bolgarijo, da ne prestopijo k trojnemu paktu, kar pa se 

dejansko ni zgodilo.64 Kljub neuspehu Donovanovega obiska v Jugoslaviji, ga je 

Churchill v korespondenci z Rooseveltom pohvalil, saj naj bi opravil veličastno delo 

                                                 
62 Pavlović: Od monarhije, str. 10-12. 
63 Biber: OSS o Jugoslaviji, str. 42. 
64 TNA PREM 4/25/5, Donovan’s Report, str. 1-6. 
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na turneji po Balkanu in Bližnjem vzhodu, poleg tega pa naj bi s seboj nosil 

spodbudne besede za vse, s katerimi je imel stik.65 

Ameriški veleposlanik v Jugoslaviji Arthur Bliss Lane je menil, da je 

Donovan s svojo pristnostjo na Balkanu podprl britansko politiko in opogumil 

celoten jugoslovanski politični vrh, predvsem pa načrtovalce državnega udara. Čakal 

je z balkansko strategijo, saj je pričakoval da bodo Sovjeti hitro intervenirali in 

napredovali na Balkanu.66 

 

5.2 ZDA, državni udar in aprilska zasedba Jugoslavije leta 1941 

Ameriška politika do Kraljevine Jugoslavije je bila v začetnih fazah v večji 

meri le nadaljevanje odnosov, ki so jih imele ZDA s Kraljevino Srbijo. Američani 

niso videli potrebe po spreminjanju politike do Jugoslavije, saj so imeli le malo 

interesa in zanimanja zanjo. Le v času predsednika Wilsona je bila Jugoslavija za 

krajše obdobje pomembna, in sicer v povezavi s tajnim londonskim sporazumom, saj 

je bil ameriški predsednik nasprotnik tajnih sporazumov, zagovarjal pa je željo po 

sodelovanju v Ligi Narodov in samoodločbo narodov. Z njegovim odhodom iz 

mednarodne politike je tudi ameriška povojna politika postala bolj statična, tako da je 

naloga ameriških diplomatskih predstavnikov bila poslušati in poročati v 

Washington, vendar se nikoli ne vmešavati v interne zadeve drugih držav. Odnosi z 

Jugoslavijo so se spremenili z Donovanovim potovanjem v Beograd januarja 1941, 

vendar je obveza o ameriški nevtralnosti še vedno veljala.67 

Jugoslovansko kraljevo vlado v ZDA je zastopal Konstantin Fotić, ki je bil 

tam jugoslovanski veleposlanik že od leta 1935. Ta je pred napadom sil osi na 

Jugoslavijo vložil pri vladi ZDA zahtevke za nakup orožja. Konec leta 1940 in v 

začetku 1941 so skoraj vse jugoslovanske sosede podpisale trojni pakt, zato so Fotića 

večkrat klicali v ameriško zunanje ministrstvo na pogovore, saj je ameriške politike 

skrbel razvoj dogodkov na Balkanu. Churchill je 10. marca 1941 pisal Rooseveltu, da 

ima Jugoslavija še vedno možnost, da se izvleče izpod vpliva sil osi, ki pritiskajo 

nanjo, zato ga je prosil, naj tudi ameriški veleposlaniki v Turčiji, Sovjetski zvezi in 

                                                 
65 F. L. Loevenheim, H. D. Langley: Roosevelt and Churchill: Their Secret Wartime Correspondence, 
London 1975 (dalje: Loevenheim, Langley: Roosevelt and Churchill), str. 133. 
66 I. Tasovac: American Foreign Policy and Yugoslavia 1939-1941, Texas 1999 (dalje: Tasovac: 
American Foreign Policy), str. 55-163. 
67 Tasovac: American Foreign Policy, str. 156-157. 
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Jugoslaviji pritisnejo na jugoslovansko vlado, saj mora ta izkoristiti priložnost in 

položaj, v katerem se nahaja. Dne 21. marca 1941 je ameriški veleposlanik za 

Jugoslavijo, Arthur Bliss Lane, svetoval jugoslovanski vladi, da so ZDA pripravljene 

ponuditi Jugoslaviji vso pomoč, ki jo lahko nudijo po zakonu o »posojilu in najemu«, 

kar bi Jugoslaviji omogočalo, da prejme ameriško pomoč.68 Lane je poslal regentu 

Pavlu brzojavko, v kateri je izrazil prepričanje, da bo odpor tistih narodov, ki jih bo 

doletel napad, gotovo pripomogel k obrambi kot tudi h končnemu izidu vojne, za 

katerega so bili življenjsko zainteresirani. Menil je, da bo vsak narod, ki se bo uprl 

diplomatskemu ali vojaškemu napadu sil osi, užival v svetu zelo velike simpatije. Ko 

so Američani izvedeli, da Jugoslavija namerava podpisati trojni pakt, so preko Fotića 

obvestile jugoslovansko vlado, da bodo prisiljeni zamrzniti vso jugoslovansko 

premoženje v ZDA in spremeniti politiko do Jugoslavije. 

Takoj po državnem udaru v Jugoslaviji so ZDA informirale novo 

jugoslovansko vlado, da je zakon o »posojilu in najemu«  na razpolago Jugoslaviji. 

Prišlo naj bi tudi do obljub zahodnih zaveznikov oziroma Britancev glede 

spremembe jugoslovanskih meja, vendar te niso bile precizne, velikokrat pa so to 

bile le govorice in predvojna trgovanja z ozemljem. Takoj po napadu na Jugoslavijo 

je Roosevelt poslal kralju Petru II. pismo, v katerem je izrazil globoko pretresenost 

ob neizzvanem in brezsrčnem napadu na jugoslovanske narode. Roosevelt je zapisal, 

da vlada in ljudstvo ZDA z občudovanjem opazujejo pogumno samoobrambo 

jugoslovanskih narodov, ki pomeni najbolj blesteč primer tradicionalnega poguma. 

Prihajalo je tudi, kot rečeno, do prvih pobud o spreminjanju jugoslovanskih meja, ki 

so ostale bolj na ravni govoric, kar je opozarjal sam Roosevelt.69  

Roosevelt je namreč v poslanici Churchillu 14. julija 1941 glede ozemeljskih 

obljub Jugoslaviji napisal: »Gre za govorice, ki so seveda nič več in nič manj kot 

zgolj govorice o kupčijah in pogodbah, ki naj bi jih, kot zatrjujejo britanska vlada, 

sklenila z nekaterimi okupiranimi nacijami. Tako na primer bedasta zgodba, da ste 

Vi obljubili obnoviti Jugoslavijo, kot je poprej obstojala, in druga, da ste Trst 

obljubili Jugoslaviji ... Zdi se mi, da je za naju oba še prezgodaj, da bi sprejela 

kakršnokoli obveznost iz preprostega razloga, ker tako Velika Britanija kot Združene 

                                                 
68 M. Klemenčič: Ameriški Slovenci in NOB v Jugoslaviji, Maribor 1987 (dalje: Klemenčič: Ameriški 
Slovenci), str. 143. 
69 Klemenčič: Ameriški Slovenci,  str. 146. 
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države Amerike žele zagotoviti bodoči mir z razorožitvijo vseh povzročiteljev 

nemirov, in drugič zaradi premišljevanja o ponovitvi oživljanja majhnih držav v 

interesu harmonije, celo če bi se to doseglo z metodami plebiscita.«70  

ZDA, ki so ostale nevtralne vse do japonskega napada na Pearl Harbour 7. 

decembra 1941, so prevzele zaščito jugoslovanskih diplomatskih interesov v vseh 

državah, ki so pristopile k Hitlerjevi koaliciji. Tako so ameriški diplomatski 

predstavniki ščitili jugoslovanske diplomatske interese v Bolgariji, na Madžarskem, 

v Romuniji, na Danskem, višijski Franciji in na Finskem.  

Tudi jugoslovanska emigrantska vlada se je aktivno vključila v organizacijo 

pomoči zasedeni domovini. Fotić je kmalu po aprilski okupaciji poročal o razbitju 

jugoslovanske države, akciji zbiranja jugoslovanskih prostovoljcev v ZDA in 

Kanadi, pridobivanju pomoči za pošiljanje v Jugoslavijo, da se preprečijo zločini v 

Jugoslaviji, in o obisku jugoslovanskega kralja v ZDA. Veliko je poročal o levičarski 

propagandi proti Mihailoviću ter o partizanskih zborovanjih v Bihaću in Jajcu. Fotić 

je dobival informacije s strani ameriških diplomatskih predstavnikov v Beogradu, 

veleposlanika Arthurja Blissa Lanea in konzula Karla Rankina ter veleposlanikov v 

Budimpešti, Rimu, Sofiji, Berlinu, delegatov ameriškega rdečega križa in 

posameznikov, ki so pripotovali iz Jugoslavije. Slednji so prinesli veliko informacij o 

okupacijskih sistemih, zločinih ustašev in deportacijah Slovencev. Jugoslovanska 

emigrantska vlada je med vojno zamenjala številne ministre in predsednike vlad. 

Tako je Simovića januarja 1942 zamenjal Slobodan Jovanović, junija 1943 Miša 

Trifunović, avgusta istega leta pa Božidar Purić. Po številnih zamenjavah in po 

priznanju NOG sta ZDA in Velika Britanija hoteli izbrati novega kandidata za 

predsednika vlade. Na pobudo Donovana je 1. junija 1944 postal predsednik vlade 

dr. Ivan Šubašić, tako da je bil tudi Fotić razrešen svoje funkcije kot veleposlanik v 

Washingtonu in ga je zamenjal Ivan Frangeš. Novi ameriški veleposlanik pri 

jugoslovanski vladi je po Anthonyju J. Drexelu, Lincolnu MacVeaghu in Rudolphu 

Schoenfeldu postal Richard Patterson. Poleg situacije v domovini so jugoslovansko 

vlado v emigraciji neprestano bremenili spori med Srbi in Hrvati.71  

                                                 
70 Loevenheim, Langley: Roosevelt and Churchil, str. 498.  
71 M. Terzić: Ameriško- Jugoslovanski odnosi u drugom svetkskom ratu 1941-1945, v: 125 Years of 
Diplomatic Relations between the USA and Serbia, Belgrade 2008, str. 120-132. 
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Američani so si od samega začetka zasedbe Jugoslavije želeli neposredno 

radijsko zvezo z Mihailovićem, čemur so odločno nasprotovali Britanci, zato si je 

Fotić zelo prizadeval, da so tudi Američani prejemali Mihailovićeve brzojavke, in 

sicer preko radiotelegrafskih zvez ameriške mornarice. ZDA so prejete depeše vodje 

četnikov pošiljali preko podpolkovnika Živana Kneževića tudi v Sovjetsko zvezo. 
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6. PRVE VESTI O ODPORNIŠKIH GIBANJIH IN STIKI Z 

ZASEDENO JUGOSLAVIJO  

 
Kmalu po nemškem napadu na Jugoslavijo in njeni zasedbi aprila 1941 so 

zahodni zavezniki začeli s propagando, s katero so ustvarjali legendo oziroma 

junaško zgodbo o Draži Mihailoviću, odnosi med ZDA in jugoslovansko vlado pa so 

se nadaljevali po ustaljenih diplomatskih poteh. Fotić je večkrat protestiral pri 

ameriškemu zunanjemu ministrstvu zaradi pogromov Pavelićevih ustašev in stalno 

prikazoval četnike kot edino silo v Jugoslaviji, ki se bori proti silam osi. 

Jugoslovanska vladna misija je januarja 1942 osnovala tudi informacijski center v 

New Yorku in tja prenesla informacijsko službo jugoslovanskega zunanjega 

poslaništva.72 Britanci so prvo radijsko povezavo z jugoslovanskimi gverilskimi 

enotami vzpostavili septembra 1941, in sicer kmalu potem, ko je kralj Peter II. dal 

četnikom svoj uradni blagoslov. Britanska radijska postaja (British Broadcasting 

Corporation – BBC) je razglasila četnike za prvo podtalno organizacijo v okupirani 

Evropi in pozvala vse domoljubne Jugoslovane, naj se pridružijo tej hrabri vojski. 

Ameriški in celo sovjetski tisk sta posnemala britanskega in tako je vodja četnikov 

postal vsesplošni simbol protinacističnega upora. 

Ameriški konzul Rankin, ki je bil v Beogradu vse do 12. julija 1941, je 

ameriški administraciji veliko poročal o odporniških gibanjih v Jugoslaviji. Njegove 

vesti so zajemale informacije o množičnem uporu častnikov in vojakov v Srbiji ter o 

četniškem gibanju. Rankin je poročal, da je Mihailovićev cilj obnova predvojne 

Jugoslavije in njenih predvojnih institucij. Za njegovo gibanje je bila značilna 

defenzivna strategija, ki je na začetku vojne opredeljevala manjše oblike upora, ki ne 

bi privedle do množičnih pokolov nad civilnim prebivalstvom. Šele po izkrcanju 

britanskih sil na Balkanu naj bi se Mihailović odločil za splošni ljudski odpor. Po 

zasedbi Jugoslavije je jugoslovanska emigrantska vlada začela z aktivno kampanijo 

organiziranja pomoči za zasedeno domovino in zaprosila za pomoč ZDA ter 

ameriškim funkcionarjem posredovala seznam orožja in opreme, ki sta bila potrebna 

                                                 
72 Klemenčič: Ameriški Slovenci, str. 147-148. 
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za obnovo jugoslovanske vojske. Odločitev, da se materialno in finančno pomaga 

Jugoslaviji, je 17. septembra 1941 potrdil tudi ameriški Kongres.73  

O situaciji v Jugoslaviji so v ZDA veliko poročil poslali tudi ameriški 

predstavniki v Budimpešti, še posebej ameriški veleposlanik Herbert C. Pell, ki je 23. 

oktobra 1941 pisal o množičnem uporu v Srbiji z Mihailovićem na čelu. Ameriška 

administracija je veliko informacij o situaciji v Jugoslaviji dobila tudi s pomočjo 

lastnih obveščevalnih služb, beguncev in jugoslovanskih emigrantskih društev ter 

politikov, ki so delovali v ZDA. Eden takih je bil pisatelj slovenskega rodu Louis 

Adamič, ki je januarja 1942 večerjal skupaj z Rooseveltom in mu opisoval 

Mihailovića kot vzornega voditelja jugoslovanskega upora. Kot vemo, se je kasneje 

Adamič opredelil za partizansko gibanje in postal njegov velik zagovornik.74 

Jugoslovanska emigrantska vlada si je tudi prizadevala ustanoviti 

jugoslovansko vojsko v emigraciji, zato je Fotić pritiskal na Donovana, ki je 27. 

januarja 1942 Rooseveltu predložil načrt, da se iz jugoslovanskih državljanov iz 

ZDA organizira jugoslovanska brigada, ki bi jo ZDA oskrbovale z orožjem in 

opremo. Ameriško zunanje ministrstvo in administracija so bili proti taki ideji, zato 

so načrt zavrnili. Kljub temu je Donovan poslal svojega predstavnika Franka 

Maurana na Bližnji vzhod in Kairo, kjer je z generalom Borivojem Mirkovićem, 

poveljnikom jugoslovanskih enot na Bližnjem vzhodu, in polkovnikom Žarkom 

Popovićem, šefom obveščevalne službe vrhovne komande, sklenil sporazum o 

pomoči četnikom. Nazadnje sporazum ni zaživel, saj je bil prekinjen zaradi političnih 

konfliktov znotraj emigrantske vlade. Poleg tega je brigadir Walter Bedell Smith za 

ameriški JCS pripravil načrt pomoči Mihailoviću. V svojem poročilu Donovanu 1. 

junija 1942  Mauran ni poročal o načrtu pomoči Mihailoviću, ker je bila njegova 

izvedba onemogočena zaradi vodstvene vloge Mirkovića in Popovića v uporu proti 

jugoslovanski vladi, imenovanem tudi »Kairska afera«. Takrat se je skupina kraljevih 

častnikov pod vodstvom Bore Mirkovića uprla novi begunski vladi pod 

predsedstvom Slobodana Jovanovića.75 

 

                                                 
73 Pavlović: Od monarhije, str. 20, 22. 
74 Pavlović: Od monarhije, str. 26, 30-31. 
75 Pavlović: Od monarhije, str. 32-34. 
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Za ameriške pogovore z Jugoslovani sta izvedeli tudi britanski SOE in MI6, 

ki si nista želeli ameriškega vpliva v Jugoslaviji. To je tudi vodilo do podpisa že 

omenjenega sporazuma med SOE in OSS junija 1942, kjer so se dogovorili glede 

delitve subverzivne in obveščevalne dejavnosti v Sredozemlju in da bodo vse 

obveščevalne dejavnosti v Jugoslaviji pod britanskim nadzorom. Tako bi bila vsa 

ameriška pomoč Mihailoviću dostavljena le s privolitvijo Britancev. Načrt pomoči 

ZDA četnikom je bil zadržati Nemce na Balkanu, da ti ne prodrejo v Turčijo in da s 

tem tudi olajšajo položaja sovjetske armade. Vsebina Mihailovićevih brzojavk je bila 

predmet posebne analize, ki jo je 6. avgusta 1942 opravljal šef jugoslovanskega 

odseka v ameriškem zunanjem ministrstvu in specialist za jugoslovanska vprašanja, 

Cavendish Cannon. Na začetku svoje analize je Cannon posebno pozornost namenil 

aktivnosti komunistov oziroma partizanov v Jugoslaviji, saj je ameriška 

administracija od jeseni 1941 prejemala tudi poročila o obstoju drugega 

odporniškega gibanja, ki so ga vodili komunisti. 76 

Informacije o partizanih in njihovem boju so prihajale tudi iz drugih virov, 

kljub pohvalam o Mihailovićevem odporu po radiu in časopisih v ZDA in Veliki 

Britaniji. Prvi britanski častnik SOE v Jugoslaviji, William Hudson, je namreč 

poročal, da je v Jugoslaviji poleg Mihailovićeve tudi druga gverila, ki se uspešno 

bori proti silam osi, poleg tega pa je tudi spoznal, da je četniško gibanje pasivno v 

bojih z Nemci. Kljub temu je Bela hiša 24. julija 1942 objavila izjavo, v kateri je 

hvalila dosežke generala Mihailovića.77 

Na sedežu COI v Washingtonu so na te dogodke gledali s posebnim 

zanimanjem. Ob uradnem obisku kralja Petra II. v ZDA, junija 1942, mu je 

Roosevelt  ponovno obljubil pomoč. Kralj se je spominjal: »Videl sem, kako je 

predsednik ZDA svetoval generalu Billu Donovanu in z njim razpravljal o tem, da je 

treba Mihailoviću pomagati. General mi je zagotovil, da bo pomoč prišla takoj, ko 

bo na Bližnjem vzhodu na razpolago dovolj bombnikov dolgega dosega.«78 

Zagotavljanje pomoči jugoslovanskim odporniškim gibanjem je bil tudi pomemben 

izziv za Britance oziroma SOE, ki je imela v letih 1942 in 1943 tehnične probleme z 

                                                 
76 Pavlović: Od monarhije, str. 35. 
77 Klemenčič: Ameriški Slovenci , str. 150. 
78 Harris Smith: OSS, str. 119-120. 
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zagotavljanjem ustreznih letal za pošiljanje pomoči.79 Donovan je četnike označil za 

glavno silo odpora v Evropi in obljubil, da bodo Američani počaščeni, če bi jim 

lahko ponudili vso svojo pomoč. Kralj Peter II. je bil zelo vesel, da je vodja OSS celo 

že ukazal, da morajo biti navodila v paketih s hrano in orožjem, ki jih bodo spustili iz 

letal, natiskana v srbskem jeziku. Kralj je šele veliko pozneje izvedel, da ti paketi 

niso nikoli prispeli do četnikov v Srbiji, čeprav so bili zaviti v barve jugoslovanske 

zastave, zraven pa je bilo v srbščini dodano Rooseveltovo sporočilo Mihalovićevim 

pogumnim vojščakom. Omenjeno pošiljko so pozimi 1942 poslali civilnemu 

prebivalstvu na Malto. 

Jugoslovanska emigrantska vlada si je na vse načine prizadevala, da bi ZDA 

pomagale Jugoslaviji in na ameriško zunanje ministrstvo pošiljala številne 

memorandume, ki so predlagali materialno pomoč ZDA gibanju generala 

Mihailovića in tudi možnost uporabe nekaterih pripadnikov Jugoslovanskega 

kraljevega gardnega bataljona v Haifi, ki so ga večinoma sestavljali Slovenci. 

Memorandum iz dne 22. avgusta 1942 je prišel v roke tudi Donovanu, ki je v 

gardnem bataljonu videl možnost rekrutiranja novih pripadnikov v vrste OSS.80 OSS 

pa je tudi sam dobil dober poduk o etničnem rivalstvu, saj so ameriški Jugoslovani 

srbskega izvora večinoma postali goreči zagovorniki četniškega gibanja, tisti, ki so 

imeli hrvaške korenine, pa so se zbirali in podpirali partizane. Septembra 1942 je 

pozornost OSS pritegnil tudi dr. Ivan Šubašić, saj je pomagal organizirati 

konferenco, ki jo je podprlo ameriško zunanje ministrstvo in ki naj bi zajezila srbsko-

hrvaška nesoglasja med jugoslovanskimi Američani. Donovanovi možje pa so še 

naprej vzdrževali tesen stik s hrvaškim voditeljem, ki je postal tudi pomemben 

sodelavec ameriške tajne službe.81 

Britanci so prejemali tudi vedno več obtožb proti četnikom, zato se je v 

Veliki Britaniji in ZDA julija 1942 začela tudi propaganda proti Mihailoviću, ki je 

bil obtožen kolaboracije s sovražnikom, kljub temu sta ZDA in Velika Britanija še 

vedno podpirali četniško gibanje. Istega meseca je pri OSS nastal memorandum o 

gverilskem bojevanju v Sloveniji. Začel se je z razmerami v Sloveniji po zasedbi, 

                                                 
79 Več o tehničnih problemih SOE pri zagotavljanju pomoči Jugoslaviji glej: Bajc: Iz nevidnega, str. 
160-165. 
80 NARA, M 1642, Roll 124, Memorandum for Colonel Donovan, 28. 8. 1942. 
81 Harris Smith: OSS, str. 121. 
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raznarodovalno politiko okupatorjev, prisilnim izseljevanjem Slovencev in prvim 

uporom, ki je nastal na ozemlju, ki so ga nadzirali Nemci. Memorandum je upornike 

označeval kot ljudi delavskega porekla, ki se ne identificirajo z Mihailovićem, 

vendar priznavajo emigrantsko vlado ter da so proti SLS in njenim predstavnikom, 

kot sta Miha Krek in France Snoj. Opisane so tudi druge uporniške skupine, ki so 

bile pripravljene sodelovati z Mihailovićem in naj bi bile sestavljene pretežno iz 

kmečkega prebivalstva. Te skupine niso bile proti komunistom oziroma partizanom. 

V memorandumu je bila posebej poudarjena vloga študentov in predstavnikov 

Univerze v Ljubljani kot nosilcev odpora proti okupatorju na Slovenskem. Slovenski 

odpor je bil označen kot zelo uspešen, sodelovanje med Italijani in Nemci naj ne bi 

obstajalo, odpor na italijanskem delu Slovenije pa naj bi se dvignil med Slovenci v 

Istri. Slovenska industrija je bila popolnoma onesposobljena, delavci so predstavljali 

hrbtenico upora, tovarne pa so bile nenehna tarča gverilskih napadov. Memorandum 

je tudi razlagal, da je v ameriškem časopisju veliko napisanega o nasprotovanju med 

gibanjem Draže Mihailovića in gverilskim komunističnim gibanjem pod vodstvom 

Kosta Nagyja, kar je seveda neresnično. O slovenski OF je bilo namreč zapisano, da 

je to radikalno levičarsko združenje, da je v kontaktih z Mihailovićem in da jo vodi 

Karel Bablar  ali Babler, mladi odvetnik iz Ljubljane. Na čelu tega gibanja je tudi 

krščanski socialist, profesor Kocbek, dva člana sokola Rus in Lubej, voditelj 

delavske skupine dr. Vavpotič in slovenski komunist Moderndorer. Partizanski 

gverilci v Sloveniji so zelo aktivni še posebej v okolici Jesenic, kjer sta aktivna 

častnik Petar Strugar in politični komisar Jernej Posavac.82 Podobnih poročil, polnih 

napačnih in nepreverjenih informacij o stanju odpora v zasedeni Sloveniji je bilo na 

začetku vojne veliko, vendar so ta kmalu postala natančnejša, objektivnejša, nekatera 

pa so tudi romala v roke pomembnih ameriških politikov in funkcionarjev. 

Od decembra 1942 pa do maja 1943 so analitiki OSS postopoma prišli do 

zaključka, da je učinek jugoslovanske vojske v domovini oziroma četnikov 

precenjen. Eden od memorandumov OSS z naslovom »Political Orientation of 

Partisan Movement in Yugoslavia« iz 29. decembra 1942 je bil prvi od analiz OSS, 

ki so ocenjevale popolnoma novo orientacijo jugoslovanskih razmer. Partizani so bili 

opisani kot najmočnejše in najbolje organizirano odporniško gibanje. Analiza 
                                                 
82 NARA, RG 226, E 92, B 178, F 39, Memorandum on Yugoslavia, 26. 11. 1942; RG 226, E 92, B 
122, F 56, Guerilla Warfare in Slovenia, ok. 1942, str. 1-5. 
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predstavlja komunistični karakter gibanja kot mit, ki si ga je izmislila okupatorska 

propaganda in jugoslovanska emigrantska vlada.83  

Iz analize vsebine prvih poročil o stanju v Jugoslaviji lahko zaznamo 

pomanjkljivo informiranje o dejanski stopnji odpora v Sloveniji in tudi mešanje 

nekaterih pojmov, kar je mnoge funkcionarje OSS še bolj nadejalo k temu, da morajo 

vzpostaviti neposreden stik tudi s Slovenijo. Z vedno večjim dotokom različnih 

informacij, ki so v ZDA prihajale iz Jugoslavije, si je medtem tudi jugoslovanska 

emigrantska vlada prizadevala uveljavljati svoje poglede na situacijo v Jugoslaviji. 

Jugoslovanska ambasada v Washingtonu je 14. aprila 1943 pisala v ameriško zunanje 

ministrstvo poročilo o odporniških gibanjih v Jugoslaviji, ki naj bi temeljilo na 

verodostojnih dokumentih. Poročilo, ki ga povzema ameriški podsekretar za zunanje 

zadeve Sumner Welles, favorizira četnike in navaja, da so slednji doživeli že nekaj 

prask s silami osi in da so dejavni skoraj po vsej Jugoslaviji, in sicer v Dalmaciji, 

južni Srbiji, Sloveniji, Banatu in Črni Gori. Četniki naj bi pobili okoli 10.000 

Nemcev, ki so za svoje žrtve kaznovali s pobojem 78.000 civilistov iz Srbije. 

Poročilo navaja, da se četniki v Jugoslaviji borijo tudi z drugimi odporniškimi 

skupinami, ki se prav tako borijo proti silam osi, nastale pa naj bi v nekaterih 

izoliranih delih Jugoslavije, kot sta severozahodna Bosna in Hrvaška, kjer so se 

kmetje pridružili odporniškim gibanjem pod vodstvom mladih levičarjev 

intelektualcev iz večjih jugoslovanskih mest. Ti uporniki se imenujejo partizani, 

sestavljajo pa jih nacionalno zavedni Hrvati, ki so proti izdajalskemu režimu na 

Hrvaškem. Poleg njih gibanju pripadajo tudi Srbi, ki so ubežali hrvaškim ustašem in 

Judje, ki so ubežali nacističnemu nasilju. Združuje jih revolucionarni socializem, 

lojalni pa so tako Stalinu kot kralju. Poročilo obtožuje radio Svobodna Jugoslavija in 

komunistično časopisje v ZDA, ker mečeta slabo luč na Mihailovića, ki naj bi 

kolaboriral z Italijani v boju s partizani in ustaši. Jugoslovanska vlada to v svojem 

poročilu tudi izrecno zanika in to podpre z zadnjo Mihailovićevo brzojavko iz marca 

1943, ko je slednji zavračal obtožbe o kolaboraciji.84  

Partizansko-četniški spor so Američani razumeli na več načinov: srbo-hrvaški 

konflikt, srbski imperializem, podoben konflikt kot v Španiji, ko so reakcionarne sile 

                                                 
83 Pavlović: Od monarhije, str. 129. 
84 Foreign Relations of the United States (dalje: FRUS), 1943, Vol. II, Europe, The Yugoslav 
Embassy to the Department of State, 14. 4. 1943, Washington 1964, str. 989-999. 
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zatirale liberalne, ali kot ovira Evropi, ki sloni na socialistično-revolucionarnih silah. 

V tako zmedeni situaciji so bili četniki velikokrat obravnavani kot srbski nacionalisti, 

imperialisti, reakcionarji in fašisti. V memorandumu Cavendisha Cannona, iz dne 1. 

maja 1943 pa je slednji ugotavljal, da naj bi četniško vojsko sestavljalo nekaj tisoč 

borcev, Mihailović pa naj bi lahko dodatno mobiliziral še 300.000 novih borcev, če 

bi začel organizirati glavne operacije. Cannon je ugotavljal, da ni nobenega 

konkretnega dokaza, da je četniški vodja v tesnih dogovorih z Nemci, so pa dokazi 

da je prejel od Italijanov orožje v zameno za ujetnike. Avtor memoranduma je bil 

prepričan, da obstajajo manjši spopadi med partizani in Nemci ter da je zagotovo bilo 

v preteklosti veliko pretiravanj o Mihailovićevih dosežkih, ki jih je sprožila 

propaganda jugoslovanske emigrantske vlade. Poročilo se je dotaknilo tudi 

zavezniških misij, saj so Britanci imeli pri četnikih svoje misije in nekateri med njimi 

so se z Mihailovićem tudi skregali, kar je bil tudi razlog, da njihova poročila niso bila 

vedno objektivna. Cannon je v povzetku ugotavljal, da je britansko politiko treba 

razumeti tako kot, da še vedno podpira četnike, poleg tega pa da je treba deliti 

podporo še vsem ostalim patriotom v Jugoslaviji. Britanci so tudi ugotavljali, da je 

večji del četnikov v Črni gori poražen in razorožen, zato se je moral Mihailović 

premakniti proti vzhodu, Britanci pa so vzpostavili stike s partizani v Bosni, Hrvaški 

in Sloveniji. Cannon je zatrjeval, da so bili v zadnjem letu vojne partizani 

učinkovitejši v boju proti silam osi, zato se je tudi britanska vlada odločila, da bo 

razširila podporo vsem odporniškim skupinam v Jugoslaviji, neglede na politični 

predznak in barvo. Prizadevali so si tudi združiti odporniške skupine, zato da bi 

prišlo do sporazuma med Titom in Mihailovićem.85 

Poleg memorandumov jugoslovanske ambasade v ZDA in nekaterih 

uslužbencev ameriške administracije so spomenice o politični in vojaški situaciji v 

Jugoslaviji pisali tudi analitiki OSS. Vsaka je s stališča »svoje resnice« analizirala 

stanje v Jugoslaviji. Eden takih je bil memorandum analitika OSS dr. Alexandra 

Vuchinicha z naslovom »The Mihailovich Mith«. Avtor je v njem kritiziral 

Mihailovićevo kolaboracionistično politiko in hvalil partizansko gibanje. Srbski 

zgodovinar Vojislav Pavlović ocenjuje Vuchinicha kot analitika s pretiranimi 

                                                 
85 FRUS, 1943, Vol. II, Memorandum by Mr. Cavendish W. Cannon of the Division of European 
Affairs,  1. 5. 1943, Washington 1964, str. 1004-1006. 
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levičarskimi idejami in kot glasnega podpornika NOG, ki kritizira jugoslovansko 

emigrantsko vlado, ki je politično diskreditirana in razdeljena na nacionalni osnovi. 

Vuchinicheve ugotovitve niso neposredno vplivale na Donovanove odločitve, saj 

tudi Vuchinichev memorandum ni bil poslan Rooseveltu, kar jasno kaže na določeno 

stopnjo selekcije, kaj je primerno in kaj ni primerno poslati ključnim inštitucijam in 

državnim funkcionarjem v državi.86  

Prve vesti o odporniških gibanjih v Jugoslaviji so tako favorizirale četniško 

gibanje, saj informacij o drugem, partizanskem gibanju, še ni bilo oziroma so bile 

prirejene in zamolčane. Z vedno večjim številom različnih kanalov preko katerih so 

prihajale informacije iz domovine, so se nato pojavile natančnejše informacije o 

odporniških gibanjih. Tako so se Britancem in postopoma tudi Američanom 

razjasnili cilji in dejanska aktivnost obeh odporniških gibanj, zato so se zahodni 

zavezniki sprva odločili podpreti obe in kasneje le NOG. Zahodni zavezniki so se 

zavedali pomembnosti NOG ter da je podpora partizanskemu gibanju edino in 

zanesljivo upanje, ki lahko pripelje do uničenja sil osi v Jugoslaviji, ne da bi anglo-

ameriški vojaki morali umirati v Jugoslaviji. Hkrati so se tudi zavedali, da podpora 

partizanskemu gibanju lahko poseže v kompleksne odnose med Sovjetsko zvezo in 

zahodnimi zavezniki. 

                                                 
86 NARA, RG 226, E 154, B 40, F 609, The Mihailovich Mith, nedat.; Pavlović: Od monarhije, str. 
132. 
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7. ZAHODNI ZAVEZNIKI IN POLITI ČNI RAZVOJ 

DOGODKOV V JUGOSLAVIJI  

 

7.1 Zavezniški pogledi na medvojno Jugoslavijo do Teheranske konference 

Poglede na svojo zunanjo politiko sta Velika Britanija in ZDA izjavili v 

Atlantski listini 18. avgusta 1941, kjer je bil glavni vojni cilj Rooseveltove 

administracije popolno uničenje vojaških sil  Nemčije, Italije in Japonske. Balkansko 

območje, ki je bilo v preteklosti predmet zanimanja različnih velesil, je bil za 

ameriško zunanjo politiko zelo neprikladen, zato se je ameriški vojaški vrh že marca 

1942 odločil, da se bo raje izkrcal na francoski obali kot na Balkanu. Roosevelt 

zaradi političnih razlogov ni mogel zahtevati ameriškega izkrcanja na Balkanu, poleg 

tega pa je ameriški general Marshall in celotni ameriški JCS nasprotoval tej ideji.  

Ameriški državni funkcionarji so se največ ukvarjali z usodo Jugoslavije po 

vojni in puščali glede tega številna odprta vprašanja. Summer Welles je v svoji knjigi 

spominov zapisal, da je Roosevelt velikokrat razmišljal, da bi vprašanje meja ter 

državnih oblik in držav reševali na podlagi samoodločbe narodov. Tako naj bi bilo 

tudi na območju Jugoslavije, kjer bi za rešitev sporov med Srbi, Hrvati in Slovenci 

uporabili plebiscite.87 

Memorandum načelnikov generalštabov ZDA in Velike Britanije iz leta 1941 

v Washingtonu je predvideval, da tekom 1942. leta ne bo prišlo do večjih kopenskih 

akcij proti Nemcem in da bo šele leta 1943 razčiščena možnost, kako bi se izkrcali na 

evropski kontinent, in sicer ali preko Sredozemlja, iz Turčije na Balkan, ali z 

izkrcanjem v zahodni Evropi. Churchill in Roosevelt sta se leta 1942 sicer uspela 

dogovoriti, da bo še istega leta prišlo do odprtja fronte v severni Afriki, kar naj bi 

tudi vplivalo na situacijo v jugovzhodni Evropi. V nadaljnjih strateških načrtih ZDA 

in Velike Britanije pa so se njihovi pogledi začeli razlikovati.  

Na eni strani so si britanski vojaški poveljniki v svojem zaključnem 

dokumentu za konferenco v Casablanci (»Symbol«) januarja 1943 prizadevali, da je 

treba nadaljevati operacije v Sredozemlju, preden bi se pričeli napadi na 

severozahodno Evropo. Računali so, da bo Turčija vstopila v vojno in da bodo lahko 
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napadli tudi Balkan. Strinjali so se v tem, da se na Balkanu poveča subverzivne 

aktivnosti, oskrba z orožjem in ko bo pravi čas, naj bi se poslalo zavezniške 

kopenske in zračne sile. To pa je bilo daleč od zamisli ameriških vojaških 

poveljnikov, ki so bili proti, saj so bili njihovi načrti usmerjeni v organizacijo 

ofenzivne akcije na severozahodnem delu Evrope, Burme in Tihega Oceana, drugod 

pa bi se usmerili v strateško obrambo območij. Njihovi načrti torej niso zajemali 

vojaških operacij na Balkanu ali v Italiji. Dogovor iz Casablance je bil zato 

kompromis in oboji so se strinjali, da napadejo Sicilijo, s tem bi povzročili zlom 

Italije in prisilili Turčijo, da bi postala aktivni zaveznik. S tem kompromisom so 

britanski načrtovalci še vedno upali, da bo po zasedbi Apeninskega polotoka le prišlo 

do novih razmišljanj o opercijah v jugovzhodni Evropi, ki bi zajemale tudi izkrcanje 

nekje na Balkanu. Churchill in Roosevelt sta tudi sklenila začeti strateško letalsko 

bitko nad Nemčijo, nadaljevala strogo zaupne pogovore o atomskih raziskavah, 

Roosevelt pa je razložil doktrino »brezpogojne kapitulacije«.88  

Med sestankom v Casablanci se je Churchill sestal tudi z načelnikom štaba 

SOE v Kairu, brigadirjem Charlesom Keblom, ki mu je podal poročilo o britanskem 

delovanju v Jugoslaviji. Značilnost Keblovega poročila je bila v tem, da je imel tudi 

vpogled v poročila, ki jih je nemška vojaška obveščevalna služba pošiljala iz Balkana 

in tudi Jugoslavije. To so bila poročila, ki so jih Britanci uspeli dešifrirati in so bolj 

poznana pod imenom ULTRA. Keble je Churchillu posredoval povsem novo sliko 

dogajanja v Jugoslaviji. Osnovna ideja njegovega poročila je bila v operativni 

razdelitvi Jugoslavije na Mihailovićevo in partizansko cono. Prikazal je, da je 

Mihailović aktiven v Srbiji in da stalno veže nase tri nemške divizije in šest 

bolgarskih. Partizani so medtem nase vezali 30 sovražnih divizij in delovali na 

strateško pomembnih območjih Slovenije in Hrvaške, kjer potekajo glavne 

oskrbovalne linije za nemške enote v Grčiji, pomebne povezave z Romunijo in 

Bolgarijo in pomembne italijanske povezave z Balkanom. S tem poročilom je Keble 

nakazal, katero gibanje je učinkovitejše v borbi proti silam osi, zato je svetoval, da bi 

bilo treba stopiti v stik tudi s partizanskim gibanjem, ki je bilo zanj pomembnejše. 

Keble je videl problem Mihailovića v tem, da ni razširil gibanja po vsej Jugoslaviji, 

poleg tega pa je iz Jugoslavije prihajalo vedno več poročil, ki so poročala o njegovi 
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neaktivnosti. Tudi britanski polkovnik William Bailey, ki se je 24. decembra 1942 

spustil v četniški štab, je v svojem poročilu britanskemu zunanjemu ministrstvu 3. 

februarja 1943 navajal, da je sporazum med Titom in Mihailovićem nemogoč in 

predlagal razdelitev Jugoslavije. Odločitev britanskega zunanjega ministrstva, da 

vzpostavi stike s partizani, je morala doseči tudi Churchilla. O spremembi britanske 

politike je bil obveščen preko Alexandra Cadogana, ki je bil stalni podsekretar v 

britanskem zunanjem ministrstvu. Na osnovi Baileyjevih poročil je Cadogan trdil, da 

Mihailović nadzira Srbijo, Črno goro in jugovzhodno Bosno. Zapisal je, da je 

Mihailović z izjemo nekaterih sabotaž neaktiven v borbi proti okupatorju ter da so 

vsi njegovi napori usmerjeni v borbo proti partizanom. Predlagal je, da SOE 

vzpostavi stike s partizani v Sloveniji, na Hrvaškem in se hkrati zavzemal, da bi z 

Mihailovićem še naprej ohranjali stike in poslali protest jugoslovanski emigrantski 

vladi zaradi njegovih protibritanskih izjav.89 

Medtem ko so Britanci že razpolagali s Keblovimi poročili, je OSS preko 

svojih virov januarja 1943 potrdil, da je borba med Mihailovićem in Titom 

državljanska vojna, ki ima značaj razredne borbe. Februarja se je tudi začela 

propagandna ofenziva jugoslovanske ambasade v Washingtonu, ki je poslala 

ameriškemu zunanjemu ministrstvu več obširnih memorandumov v podporo 

jugoslovanski vladi in vojski, krivda za državljansko vojno pa je bila na strani 

partizanov. Čeprav v zaključnem poročilu anglo-ameriške konference v Washingtonu 

(»Trident«), maja 1943, ni bilo govora o balkanskih operacijah ali ideji mostobrana 

na otok Drač, vendar se je Churchill še vedno zanimal za jugovzhodno Evropo in 

Balkan.90  

Po izkrcanju anglo-ameriških sil na Siciliji julija 1943 in prodiranju po 

Apeninskem polotoku se je pojavila tudi ideja o večjem angažiranju ZDA v 

Sredozemlju, o čemer je Roosevelt že novembra 1942 obvestil Churchilla, in sicer, 

da je treba razmisliti o nadaljevanju načrtovanja zavezniških izkrcanj v Sredozemlju 

in da je možnost tudi izkrcanja na Balkanu. Na poglede predsednika ZDA je vplivala 

britanska sredozemska strategija, zato je Roosevelt tudi sprejel Churchillov predlog o 

ameriški angažiranosti na Balkanu, kar pa ni ustrezalo mnogim visokim vojaškim 
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poveljnikom in ameriškim diplomatom. Po njihovem mnenju je bila Rooseveltova 

sredozemska strategija v nasprotju z ameriškimi vojnimi cilji, ki so bili uničenje sil 

osi, politična vprašanja pa naj bi se odložila na obdobje po vojni.91 

Dejanski zaključek je bil, da bodo anglo-ameriške operacije na Balkanu 

omejene na: dostavo pomoči gverilcem, akcije komandosov manjšega značaja in 

bombardiranje strateških ciljev. Američani so ocenili, da je balkansko bojišče 

majhnega strateškega značaja, zato je treba tu razviti le obveščevalno delovanje in 

vršiti sabotaže. Roosevelt je na konferenci tudi privolil v Churchillov predlog o 

ustanovitvi vrhovnega poveljstva za jugovzhodno Azijo, poleg tega pa je bil sprejet 

sklep o usklajevanju atomskih raziskav.92  

Ameriški generali so predsednika Roosevelta, ki je bil pod vplivom 

Churchilla, prepričevali, da izkrcanje na Balkanu ni upravičeno iz vojaškega pogleda, 

poleg tega pa izkrcanje ni imelo politične podlage, saj so ZDA leta 1943 ovrgle vse 

načrte o angažiranju zavezniških sil na Balkanu in Jugoslaviji. JCS je v 

memorandumu iz septembra 1943 zapisal, da bo Sovjetska zveza nazadnje 

dominirala nad vzhodno Evropo in da ZDA pri tem ne morejo imeti velikega vpliva, 

ker je zmaga nad Nemčijo in Japonsko odvisna od Sovjetov.93 

Slednji so na Moskovski konferenci oktobra 1943 zaznali razlike pogledov na 

jugovzhodno Evropo med Britanci in Američani. Britanci so se zavzemali za aktivno 

vmešavanje v jugovzhodno Evropo, medtem ko so bili Američani proti, čeprav je 

Donovan bil prepričan, da imajo samo Američani moralno avtoriteto, da končajo in 

razrešijo probleme v Jugoslaviji.94 

V enem izmed poročil iz decembra 1943 je Joyce predlagal, da ZDA razvijejo 

lastno in samostojno politiko do Jugoslavije, saj je britanska vlada imela v 

Jugoslaviji svoje politične, ekonomske in diplomatske načrte, ki niso nujno v skladu 

z ameriškimi. V dokumentu je Joyce ugotavljal, da so Britanci verjetno dosegli 

sporazum s Sovjeti glede jugovzhodne Evrope tako na političnem kot diplomatskem 

področju. Menil je, da so balkanski narodi bolj sumničavi do Britancev in bolj odprti 

in zaupljivi do Američanov, saj verjamejo v njihovo nepristranskost. Zato je 
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predlagal, da ZDA ne smejo pustiti Britancem, da postane Balkan njihovo vplivno 

območje in da se Američanom prepreči vodenje samostojnejše politike.95 Joycevim 

predlogom sta prisluhnila tako Donovan kot Roosevelt, ki sta tudi uspela doseči večji 

angažma ZDA na Balkanu, ki se je izrazil v pošiljanju samostojne ameriške misije v 

Glavni štab NOVJ. Do razvoja samostojne ameriške politike do Jugoslavije je prišlo, 

vendar vedno v sozvočju z interesi Sovjetske zveze kot glavne zaveznice NOVJ in 

Velike Britanije, ki sta ohranili vpliv v Jugoslaviji. 

 
7.2 Teheranska konferenca in sprememba politike zahodnih zaveznikov do 

Jugoslavije 

Z izkrcanjem zavezniških sil v južni Italiji julija 1943 je narasel tudi strateški 

pomen jugoslovanskega bojišča. Churchill je hotel, da britanska misija pri Titu dobi 

tudi politični in ne samo vojaški značaj, zato je v Jugoslavijo poslal izkušenega 

britanskega predvojnega diplomata v Moskvi, brigadirja Fitzroya Macleana, s 

katerim je bil tudi ameriški major OSS Linn Farish. Poleg tega je Churchill po 

kapitulaciji Italije v svojih sredozemskih načrtih osnoval dva  projekta. Prvi je bil  

napredovanje zavezniških sil v Italiji in s pomočjo jugoslovanskih gverilcev izvesti 

amfibijski desant s ciljem zavzetja dalmatinskih pristanišč. Drugi projekt pa je bil 

zasedba dodekaneških otokov, bombardiranje pomembnih nemških naftnih polj v 

Ploestiju in na ta način spraviti Turčijo v vojno, skratka invazija Balkana iz njegove 

najužnejše točke. Ameriški general George Marshall je 9. septembra 1943 menil, da  

je britanski načrt o izkrcanju v Dalmaciji in napredovanjem po Jugoslaviji v Avstrijo 

slab, saj naj bi pri tem prišlo do razbitja zavezniških enot. Na sestanku med 

britanskimi in ameriškimi generali v Beli hiši ter s Churchillom in Rooseveltom je 

bilo odločeno, da je treba razvijati zavezniško napredovanje v Italiji, fronto na 

Balkanu pa bi bilo treba razviti samo, če bi se boji v Italiji ugodno razvijali in če se 

res pokaže dobra prilika. Zavezniki so še vedno zagovarjali stališče konference v 

Quebecu, tako da so Churchillovi načrti propadli, JCS in general Harold Alexander 

pa so podpirali napredovanje po Italiji. 
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Ameriška častnika za zvezo pri Mihailoviću, Seitz in Mansfield,96 sta v jeseni 

1943 za nekaj mesecev izgubila stike z bazo, zato Donovanu nista mogla sporočiti 

končnih ugotovitev v obliki zaključnih poročil o delovanju v četniškem štabu. 

Donovan je imel samo nekaj nepopolnih poročil iz četniškega štaba, zato je pred 

konferenco v Teheranu le na podlagi Farishevega in Seitzovega poročila sklepal, da 

imajo tako četniki kot partizani strateško vrednost za zaveznike. Mansfield, ki je 

svoje poročilo oddal po svojem prihodu v bazo februarja 1944, je prvi predlagal 

načrt, po katerem bi Tito ostal v Bosni in na severu v Sloveniji, Mihailović pa v 

Srbiji. Ta načrt je bil poznejša osnova Donovanovih idej o razdelitvi Jugoslavije v 

dve operativni coni.  

Roosevelt je torej še pred prihodom v Teheran prejel Farishevo poročilo, ki 

je, podobno kot brigadir Maclean, pozitivno ocenil partizansko gibanje. Farishevo 

poročilo je bilo edino, ki je bilo na razpolago predsedniku Rooseveltu, manjkala so 

mu namreč poročila ameriških častnikov za zvezo v Mihailovićevem štabu. Seitzovo 

poročilo ni pravočasno prispelo v Washington, saj je tja prišlo šele 22. novembra 

1943, ko Roosevelta ni bilo več tam. Veliki trije so na Donovanov predlog v 

Teheranu pozabili, saj je bil Churchill odločen, da bodo zavezniki razglasili popolno 

podporo Titu in njegovemu gibanju, saj je slednji storil več v borbi proti 

Wehrmachtu. Roosevelt je Stalinu uslužno predstavil kopijo Farishevega poročila, ki 

je podpiralo Tita, medtem pa je britansko zunanje ministrstvo sumilo, da je 

Roosevelt še vedno negotov. Njegovo negotovost je potrjevala dvoumna izjava 

ameriškega zunanjega ministrstva, ko je slednji izjavil, da so ZDA pripravljene 

podpreti tako četnike kot partizane.97  

Na Farishevo poročilo je imel velik vpliv ameriški major Louis Huot, ki je bil 

eden od organizatorjev operacije »Audrey«, s katero so Američani z ladijsko 

pomočjo oskrbovali partizane na dalmatinskih otokih. Farish je na njegovo zahtevo 

zapustil Jugoslavijo in sestavil poročilo, ki naj ne bi bilo pisano na podlagi izkušenj, 

saj je Maclean Farishu onemogočal stik s partizanskimi poveljniki in ga pustil v 

Livnu, stran od Vrhovnega štaba in centra dogajanj. V Farishevo poročilo so tako 

bile vnešene ugotovitve Huota, ko je ta bil na obisku v Vrhovnem štabu v Jajcu. 
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Farish je zapisal, da se četniška borba proti nacistom ne more primerjati z učinkom 

NOG, posebej pa je bila v poročilu poudarjena vloga KPJ, in sicer pri organizaciji 

partizanskega gibanja, ki je v Jugoslaviji tudi pokrivalo strateško najpomembnejša 

območja. Lindsay v svoji monografiji ne daje velike vrednosti Farishevemu poročilu, 

ki se je zavzemalo za razširjeno pomoč partizanom, saj naj bi Farish bil pod 

neprestanim vplivom partizanske propagande in se gibal v krogih partizanskega 

vodstva oziroma štaba. Pri tem pa Lindsay pozablja, da je tudi sam bil v isti poziciji, 

saj je bil tudi on podvržen partizanski propagandi, poleg tega pa nobenemu anglo-

ameriškemu častniku ni bilo dovoljeno prosto gibanje izven kroga partizanskega 

štaba, razen nekaterim v zadnjih mesecih vojne. Farish je v svojem poročilu tudi 

navedel, da so komunisti samo eden od elementov v Titovi vojski ter da ima 

partizansko gibanje večjo vojaško kot pa politično moč. Na drugi strani pa 

Mihailovića ne vodijo vojaški, ampak samo politični cilji, saj se bolj boji komunizma 

kot skupnega sovražnika. Farish je nadaljeval s tem, da je problem Mihailovića v 

tem, da so nekatere njegove enote aktivno kolaborirale z Nemci in Italijani. Srbski 

zgodovinar dr. Vojislav Pavlović ocenjuje, da je Farishevo poročilo bilo samo 

podpora že ustvarjenega prepričanja znotraj ameriške administracije, ki je partizane 

že ocenjevalo kot glavni center odpora. Vsekakor je treba poudariti, da se Roosevelt 

ni odločil za Tita zaradi Farishevega poročila, ampak predvsem zaradi pritiska 

ostalih dveh zaveznikov in različnih poročil s katerimi so razpolagali tako ameriški 

kot britanski obveščevalci. Farish je šel ponovno v Jugoslavijo 20. januarja in ostal 

vse do 16. marca 1944. Ponovno je vodil misijo v Vrhovnem štabu in v poročilu bolj 

poudaril pomembno vlogo KPJ znotraj NOG, hkrati pa je bil prepričan, da je med 

partizani tudi liberalna struja. Farishu se je zdelo ključno vprašanje, kakšen model 

državne ureditve bo v Jugoslaviji prevladal po vojni: sovjetski ali zahodni? Dobro je 

vedel za kaj si prizadevajo jugoslovanski komunisti in kakšen je njihov namen v 

povojni Jugoslaviji.98 

Na Teheranski konferenci decembra 1943 je Roosevelt tudi predlagal, da bi 

anglo-ameriške sile, po dogovoru s partizani, prevzele operacije na severnem Jadranu 

in s tem olajšale napredovanje Rdeče armade, podpora Titu  pa bi bila na osnovi 

                                                 
98 NARA; RG 226, E 144, B 69, F 616, Major Linn Farish’s Observations in Yugoslavia for the 
Period 19 September 1943-16 June 1944; Summary of Report of, 4. 7. 1944. str. 1-10; Pavlović: Od 
monarhije, str. 170-71;  Ford: OSS and the Yugoslav, str. 33-34; Lindsay: Ognji v noči, str. 53. 
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vojaških in ne političnih razlogov. Rooseveltov predlog je Churchill podprl, medtem 

ko je bil Stalin proti.99 Slednji je tudi izkoristil nasprotovanja med zahodnima 

zaveznicama glede morebitnega prodora zahodnih zaveznikov v Evropi. Britancem 

je očital, da se ne držijo dogovorov glede odprtja druge fronte v severozahodni 

Evropi in Roosevelta spodbujal k nasprotovanju Churchillovim ambicijam na 

Balkanu. Britanci so namreč gojili idejo operacije, ki bi jo izvedli v smeri Trst–

Ljubljanska vrata in naprej proti Dunaju, vendar je Stalin podprl Molotovov načrt iz 

Moskovske konference, kjer je bilo jasno, da Sovjeti želijo omejiti britanski in 

posledično tudi ameriški vpliv v jugovzhodni Evropi. Konferenca je tudi dodatno 

potrdila sovjetsko in britansko angažiranost na Balkanu. Churchill, Roosevelt in 

Stalin so nazadnje sklenili, da bodo v celoti podprli NOG v Jugoslaviji. ZDA so s 

tem vojaško podprle partizansko gibanje v Jugoslaviji, čeprav niso zaupale 

Churchillovim simpatijam do Tita. Kljub vojaški podpori NOG pa so se ZDA še 

vedno zavzemale za podporo jugoslovanski emigranstki vladi.100 Na odločitev 

velikih treh je ostro reagirala jugoslovanska emigrantska vlada, ki je na vse načine 

želela očrniti NOG in opravičevati vlogo četniškega gibanja, zato je pričela z aktivno 

časopisno in radijsko propagando v podporo četniškemu gibanju. Nekdanji vojaški 

ataše  Jugoslavije v Washingtonu, podpolkovnik Živan Knežević je večkrat pisal 

Donovanu in opravičeval vlogo Mihailovića ter njegovo aktivno vlogo v bojih proti 

Nemcem. 

Donovan je bil pripravljen slediti odločitvam Teheranske konference in 

podpirati Tita ter mu povečati količine pomoči. Ni pa bil pripravljen odpoklicati vseh 

častnikov za zvezo, ki so bili pri Mihailoviću, saj so ti bili uporaben vir 

obveščevalnih informacij. Hotel je dva neodvisna vira informacij in neodvisni misiji 

pri obeh odporniških gibanjih. V skladu z Donovanovimi usmeritvami je OSS 24. 

decembra 1943 zapisal, da bodo zavezniki podpirali samo še Titovo partizansko 

gibanje. Novi predlog delovanja OSS v Jugoslaviji je bil po novem definiran na treh 

področjih: politični, vojaško-taktični ter vojaški strateški. Ameriško zunanje 

ministrstvo je poudarilo, da stiki med OSS in Titom niso več stiki med obveščevalno 

službo in voditeljem odporniškega gibanja, ampak postajajo stiki med gibanjem, ki 

                                                 
99 FRUS, 1943, The Conferences at Cairo and Tehran, 29. 11. 1943, Washington 1961, str. 493-496. 
100 A. Schmidt: Hrvatska i zapadni saveznici (posebi otisak), Časopis za suvremenu povijest, god. 34, 
št. 1, Zagreb 2002 (dalje: Schmidt: Hrvatska i zapadni saveznici), str. 86. 
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ima vladno telo, zato so ZDA potrebovale misijo, ki bi predstavljala politiko ZDA pri 

Titu in ne več samo obveščevalno službo OSS. Ameriško zunanje ministrstvo je zato 

predlagalo, da se pošlje predstavnika z višjim činom kot je polkovnik ali brigadir, 

poleg tega pa je treba zagotoviti vojaške in taktične informacije ter vzpostaviti 

obveščevalno mrežo po vsej Jugoslaviji. Podoben predlog je podal tudi Farish, ki je 

menil, da je treba v Jugoslavijo poslati častnike z višjimi čini ter da mora biti 

selekcija skrbnejša.101  

Na osnovi odločitve Teheranske konference je general Wilson januarja 1944 

razglasil Tita kot edinega priznanega zavezniškega poveljnika na Balkanu in ta 

razglasitev je veljala tudi za ZDA. Vsi britanski častniki za zvezo so morali zapustiti 

Mihailovićev štab, kar je veljalo tudi za njihove ameriške kolege, ki pa niso začeli z 

evakuacijo svojega osebja, zato so Britanci že konec februarja 1944 zahtevali, da 

ZDA odpokličejo svoje misije pri Mihailoviću. Donovan je o britanski nameri 

poročal predsedniku Rooseveltu in ga prepričeval, da bi bilo treba kljub vsemu 

ohraniti zvezo z Mihailovičem, poleg tega pa mu je poslal še Mansfieldovo poročilo. 

Njegove poglede je potrjeval tudi memorandum Roberta P. Joyca,  ki je ugotavljal, 

da je kljub skupni zavezniški odločitvi o podpori Titu potrebno iz strateškega, 

diplomatskega in dolgočno političnega vidika ohraniti častnike za zvezo  pri 

Mihailoviću in da ZDA ne smejo več tesno slediti britanski politiki v Jugoslaviji. 

Joyce je predlagal, da ZDA razvijejo lastno ameriško politiko do Jugoslavije, čeprav 

je bilo to območje v britanski interesni sferi.102  

 Donovan je tudi predlagal, da bi ZDA k četnikom poslale novo misijo, s 

čimer se je Roosevelt tudi strinjal, saj bi umaknitev misij pomenila velik manko na 

tem območju Balkana.103 Ameriški predsednik je na Donovanove pobude odgovoril 

22. marca 1944 in ga obvestil o problemih, ki so jih Američani imeli z Britanci glede 

Jugoslavije. V pismu se je popolnoma strinjal, da je treba še naprej pridobivati 

obveščevalna poročila iz Mihailovićevega štaba in da je treba pošiljati nove misije v 

                                                 
101 NARA, RG 226, E 144, B 96, F 15, SO operation in Yugoslavia, Farish, 8. 1. 1944; RG 226, E 
190, B 72, F 15, Some thoughts on JCS directive 155/11/D, 24. 12. 1943, str. 1-5. 
102 NARA, RG 226, E 190, B 72, F 15, Memorandum on Yugoslavia, 3. 12 .1943, str. 1-4; M 1642, 
British Request fo Concurrent Withdrawal of British and American Officers with Mihailovich, 2. 3. 
1944; FRUS, 1944, Vol. IV, Europe, King Peter II of Yugoslavia to President Roosevelt, 17. 4. 1944, 
Washington 1966, str. 1359-1360. 
103 NARA, RG 226, E 146, B 205, F 2870, Report on Filed Conditions in Slovenia (Yugoslavia), 28. 
11. 1944, str. 1-5; Ford: OSS and the Yugoslav Resistance, str. 38-42. 
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njegov štab. Predsednik je tudi zapisal, da mora biti Britancem jasno, da nameravajo 

ZDA ohraniti samostojnost ameriških misij in da se častniki, ki gredo k Mihailoviću, 

ne smejo vključevati v jugoslovanske politične zadeve.104 

Kljub nasprotovanjem so Američani do aprila 1944 evakuirali svoje častnike 

razen poročnika Georga Musulina, ki je bil evakuiran maja 1944. Američani so 

britansko odločitev o evakuaciji komentirali kot kontradiktorno, saj naj ne bi znali 

opredeliti vloge, ki jo je v težkih jugoslovanskih razmerah igral Mihailović.105 

Januarja 1944 je britanska ambasada posredovala v ameriško zunanje ministrstvo 

poročilo, v katerem je pisalo, da je nemogoče organizirati evakuacijo generala 

Mihailovića iz Jugoslavije, saj ta zagotovo ne bi sprejel takega kraljevega poziva. 

Britanska ambasada je menila, da je treba kralja Petra II. prepričati, da se oblikuje 

sporazum (»modus vivendi«) med kraljem in partizani. Mnenje Britancev je bilo, da 

bi prihod kralja v Jugoslavijo lahko popravil izoliranost, v kateri se je kralj znašel, 

medtem pa bi tudi partizani pridobili prednost, saj bi si zagotovili politično 

prepoznavnost v novi vladi, ki bi jo sestavil kralj. Po britanskem mnenju je bil 

jugoslovanski kralj edini, ki bi s pozivi k enotnosti lahko vzpostavil sodelovanje med 

partizani in četniki, obe gibanji bi lahko tudi pozval na lojalnost kraljevemu prestolu. 

Britanska vlada se je obvezala, da bo obveščala vlado ZDA o napredku in, če se bodo 

partizani pozitivno odzvali na poziv, bo poiskala njihovo podporo pri predstavitvi 

predloga kralju Petru II., ki o načrtu še ni bil obveščen.106 Ko so Britanci videli, da je 

ideja o kralju kot združevalnemu elementu odporniških gibanj v Jugoslaviji 

neuspešna, so prišli na dan s predlogom, da jugoslovanski kralj razreši vojnega 

ministra Mihailovića in razpusti vlado. Churchill je kralju svetoval sestavo odbora, ki 

naj bi se začel pogajati s Titom, vendar kralj ni pristal na razpustitev vlade in tudi ni 

nameraval zapustiti Mihailovića, saj bi s tem izdal svoje ljudstvo in tri leta četniške 

borbe proti silam osi. Kralj je menil, da bi v tem primeru postal izdajalec naroda in 

vojske, katere vrhovni poveljnik je tudi bil.  

Nato je 13. aprila 1944 Churchill jugoslovanski emigrantski vladi predlagal 

načrt, ki je bil bolj ultimat, in sicer, da bo obtožil Mihailovića kolaboracije in da 

                                                 
104 TNA CAB 122/1595, Copy of letter from President Roosevelt to General Donovan, 7. 4. 1944, str. 
1-2; Cave Brown: The Last Hero, str. 443-463. 
105 NARA, RG 226, E 190, B 125, F 637, Interesting Facts about Developement of OSS, Bari, str. 9. 
106 FRUS, 1944, Vol. IV, Europe, The British Embassy to the Department of State, 12. 1. 1944, 
Washington 1966, str. 1331-1332. 
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bodo na enak način tretirana celotna jugoslovanska vlada s kraljem na čelu. 

Jugoslovanski kralj je bil tudi obveščen, da ne bo zavezniškega izkrcanja na Balkanu, 

kar je obžaloval. Kralj je tudi dodal, da je imel Churchill prav, ko je rekel, da je Tito 

združevalni element, vendar v nasprotnem pomenu, saj je združil Srbe, Slovence in 

Hrvate proti njemu. Kralj je zaključil s tem, da ne vidi prihodnosti Jugoslavije brez 

njegovega sodelovanja z jugoslovansko emigrantsko vlado in brez sodelovanja 

velikih sil. Ker je bil Churchill že odločen, je prosil Roosevelta, naj intervenira, saj 

mora Jugoslavija še naprej ostati predmet pogovora med velesilami. 

Ker v sredini leta 1944 še ni bilo jasne zavezniške politike glede obstoja 

bodoče jugoslovanske države, se je pojavilo več predlogov glede njene ureditve. 

Roosevelt večji del vojne ni bil velik zagovornik teze o enotni Jugoslaviji, saj se je 

bolj nagibal k ideji, da bi raje samostojne balkanske države rešile nacionalne 

konflikte. Dne 18. maja 1944 je pisal Churchillu in ga obveščal, da mu je kralj Peter 

II. med pogovori o možnostih rekonstrukcije Srbije zatrdil, da je sicer Srb, vendar bi 

on rajši imel Jugoslavijo, pa čeprav naj bi različne tvorbe v okviru nekakšne 

balkanske konfederacije razrešile večino težav. Rešitev jugoslovanskega vprašanja v 

obliki konfederacije je bila močno prisotna tudi v londonskih političnih krogih. 

Nekateri člani britanske vlade so nasprotovali ponovni obnovitvi Jugoslavije in 

podpirali njeno razdelitev na osnovi etničnih kriterijev v okviru nekakšne 

Podonavske federacije, nekateri člani jugoslovanske vlade pa so se zavzemali za 

skupno Jugoslavijo, v kateri bi Slovenci, Hrvati in Srbi imeli skupno le obrambo in 

zunanje zadeve, vsa ostala področja pa bi bila stvar njenih posameznih delov.107  

Sovjeti načeloma niso bili proti ohranitvi monarhij na Balkanu, kar je veljalo 

tudi za Jugoslavijo. Zavzemali so se, da se mora o obliki vladavine in o morebitni 

vrnitvi kralja v domovino odločiti jugoslovansko ljudstvo na plebiscitu. Podobne 

pobude je predlagal tudi Churchill, ki je kralju Petru II. zatrjeval, da bo plebiscit v 

Jugoslaviji pod ameriškim, britanskim in sovjetskim nadzorom.108 

 

                                                 
107 M. Klemenčič: Načrti za spreminjanje meja, ustvarjanje novih državnih tvorb in meddržavnih 
povezav v vzhodni Srednji Evropi, politika ZDA ter ameriški Slovenci med drugo svetovno vojno, 
Prispevki za novejšo zgosovino, Ferenčev zbornik, št. 2, 1997, str. 403. 
108 FRUS, 1944, vol. IV, Europe, Memorandum by the Director of the Office of Strategic Services, 28. 
10. 1944, Washington 1966, str. 1414-1415. 
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7.3 Sporazum Tito-Šubašić ter zaostritev odnosov med zahodnimi zavezniki in 

partizani 

Konec aprila 1944 se je večal britanski pritisk na kralja Petra II., saj so 

Britanci zahtevali odstranitev Purićeve vlade, ki so jo ocenjevali za nesposobno. Od 

kralja so zahtevali, da se sporazume s Titom in Nacionalnim komitejem osvoboditve 

Jugoslavije – NKOJ, zato mu ni preostalo drugega, kot da je odslovil tedanjega 

predsednika vlade in na njegovo mesto postavil novega jugoslovanskega politika, ki 

je postal glavni adut zahodnih zaveznikov. To je bil Ivan Šubašič,109 ki je s 1. 

junijem 1944 postal predsednik vlade in minister vseh resorjev. Šubašić je kralju 

predlagal formiranje močne vlade, hkrati pa je vedel, da ne sme narediti nič brez 

privolitve zaveznikov. Hotel se je izogniti državljanski vojni in revoluciji v 

Jugoslaviji ter prepričati Tita, da bi sodeloval s kraljevo vlado v emigraciji. Šubašič, 

ki mu tudi Stalin ni nasprotoval, si je kmalu po imenovanju prizadeval, da bi se 

srečal s Titom, in kmalu za tem sta se 14. junija 1944 sestala na Visu. Po treh dneh 

pogovorov sta podpisala viški sporazum o oblikovanju nove vlade, ki naj bi jo 

sestavljali t. i. napredni demokratični politiki, ki se niso kompromitirali proti NOG. 

Dogovorila sta se tudi, da bo o kasnejši ureditvi države odločalo ljudstvo po končani 

vojni. Tudi po podpisu viškega sporazuma in nadaljnjih pogovorih med Titom in 

zavezniki je Churchill ostal do slednjega nezaupljiv. Po podpisu je nastalo vprašanje, 

kdaj in v kakšnih okoliščinah sestaviti skupno in enotno vlado, kar pa vemo, da se je 

zgodilo šele 7. marca 1945. Po viškem sporazumu se je začelo tudi splošno 

poslabšanje odnosov med NOG in zahodnimi zavezniki, kar so dejansko občutile 

tudi anglo-ameriške misije v Sloveniji, saj se je poostril nadzor nad njihovim 

delovanjem. Američani so veliko sodelovali pri ustanavljanju vlade Ivana Šubašića 

vendar so z rezervo gledali na njegove poskuse, da bi dosegel sporazum s Titom. 

Niso podpirali britanskih zahtev, da bi kralj Peter II. sprejel, kar je sporočal tudi 

memorandum ameriškega državnega sekretarja Cordella Hulla, ki sporazuma ni 

odobril, niti britanske odločitve, da se prekine pomoč Mihailoviću. Kralj Peter II. je 

nasprotoval sporazumu, saj je v njem videl prefinjen način, kako bi se ga znebili, 

                                                 
109 Dokumentirano monografijo o Šubašićevi vladi z naslovom »Vlada Ivana Šubašića« je leta 1983 
objavil hrvaški zgodovinar in nekdanji jugoslovanski kraljevi diplomat Dragovan Šepić, ki je bil v tej 
vladi vodja kabineta in je z njim potoval v Beograd in Moskvo.   
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vendar mu je Churchill zatrjeval, da bo po vojni v Jugoslaviji izveden plebiscit, ki ga 

bodo nadzirali britanski, ameriški in sovjetski predstavniki.110  

Tito in Churchill sta se 12. in 13. avgusta 1944 srečala v Caserti, kjer je 

Churchill ponovno nastopil s pobudo o izkrcanju v Istri (operacija Gelignite), kjer naj 

bi sodelovali tudi partizani. Tito je zaradi tega samo še okrepil nadzor nad anglo-

ameriškimi misijami v Jugoslaviji in morebitnimi t. i. reakcionarnimi silami, ki bi se 

v primeru izkrcanja povezale z anglo-ameriškimi enotami. Glede izkrcanja se je 

začela razhajati ameriška in britanska politika, saj so bili Američani tradicionalno 

proti kakršnemu koli izkrcanju na Balkanu. Tito je Churchilla tudi pomiril, da ne bo 

na silo uvedel komunističnega režima v Jugoslaviji, saj bo vprašanje oblike 

vladavine prestavljeno na čas po vojni. Tito je bil prepričan, da se bo uprl vsakemu 

zavezniškemu izkrcanju, če bi do njega prišlo, njegovo nezaupanje pa so konec 

avgusta podkrepili še Američani, ki so načrtovali spust nove ameriške misije Ranger 

v Mihailovićev štab. Po pogovorih v Caserti je bilo tudi odločeno, da bo imel 

poveljnik zavezniških okupacijskih sil v Avstriji ali na Madžarskem poveljstvo in 

nadzor nad tržaškim pristaniščem. V primeru jugoslovanskih potreb naj bi zavezniški 

poveljnik tudi ščitil komunikacijske linije Ljubljana–Maribor–Gradec in Gorica–

Celovec.111 

Šubašić je redno obveščal OSS o najnovejših dogodkih v Jugoslaviji in 

septembra 1944 poslal Donovanu memorandum z naslovom »The present situation in 

the Balkans«, v katerem ga je obveščal, da je situacija v Jugoslaviji zakomplicirana 

in delikatna. Trdil je, da se Nemci ne nameravajo umakniti iz Jugoslavije in da jih 

podpirajo kolaboracionistične enote Pavelića, Nedića in Rupnika. Bil je prepričan, da 

se bodo vsi Srbi, ne glede ali podpirajo Nedića, četnike ali partizane, združili v 

skupnem boju proti Nemcem, tako da Sovjeti v primeru, da vstopijo v Jugoslavijo, ne 

bodo našli veliko Nemcev, saj bo prebivalstvo samo opravilo z njimi. Šubašić je 

obenem kritiziral velesile, ker se niso lotile reševanja problemov na Balkanu, kjer je 

bilo treba vzpostaviti red, saj je Balkan mozaik različnih narodov.112 Tudi Američani 

                                                 
110 NARA, M 1642, Roll 86, Yugoslavia: Churchill’s Comments to King Peter on Tito-Subasich 
Agreement, 21. 11. 1944, str. 1-2; Klemenčič: Ameriški Slovenci in NOB, str. 152-153; Biber: Pastir 
brez črede, str. 389. 
111 NARA, M 1642, Roll 85, Minutes of Conference at Naples, August 12th, 1944, 12 Noon-1:15 PM; 
str. 1-5. 
112 NARA, M 1642, Roll 18, The Present Situation in the Balkans, September 1944. 
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so se zavedali komplicirane situacije v Jugoslaviji, zaradi vedno bolj očitne 

državljanske vojne. JIC oziroma poveljujoči ameriški general na severnoafriškem 

bojišču je zato pripravil memorandum o uporabi ameriškega orožja v Jugoslaviji, ki 

je bil posredovan vsem pomembnejšim obveščevalnim službam, agencijam in 

oddelkom v ZDA. V njem je JIC ugotavljal, da je partizanska vojska sposobna le 

sabotažnega in gverilskega vojskovanja in da je neresnična trditev o partizanski 

pasivnosti boja proti Nemcem. Četniško gibanje je na začetku vojne sprejemalo 

anglo-ameriško pomoč, vendar je ni učinkovito uporabljalo v boju proti Nemcem. 

Memorandum navaja, da ni dokazov o Mihailovićevi kolaboraciji z Nemci, medtem 

ko so očitni dokazi o kolaboraciji njemu podrejenih enot. Še posebej je poudarjen 

učinkovit partizanski boj v Sloveniji in Bosni in Hercegovini. Memorandum se 

zaključuje z ugotovitvami, da bodo tudi v bodoče odkriti boji med četniki in partizani 

in da celoten srbski narod ne podpira samo četniškega gibanja. JIC je predlagal, da 

ZDA še naprej podpirajo partizansko gibanje, ki se aktivno bori proti Nemcem in naj 

podpirajo tudi druga odporniška gibanja, ki se aktivno borijo proti Nemcem.113 Iz 

memoranduma je moč razbrati pragmatično politiko ZDA do odpora v Jugoslaviji, ki 

je ne zanima politični in ideološki predznak odporniškega gibanja, ampak njegovo 

učinkovitost v boju proti silam osi. 

Tudi Britanci so zagovarjali podobno politiko glede odpora v Jugoslaviji s 

tem, da Churchill še vedno ni odnehal s svojimi idejami o zavezniškem izkrcanju. Na 

sestanku z Rooseveltom 13. septembra 1944 v Quebecu (»Octagon«) je ponovno 

načel vprašanje operacije Gelignite, s katero bi se britanska 8. armada februarja 1945 

izkrcala na območju Šibenik–Zadar in bi naprej prodirala proti črti Senj–Delnice ter 

skozi Ljubljanska vrata, vendar tudi tokrat ni dobil prave podpore s strani 

Američanov. O istrski operaciji se je Churchil nameraval pogovarjati tudi s Stalinom, 

saj jo je hotel izvesti v zadnji etapi vojaških operacij v Italiji. Predlagana amfibijska 

operacija v Istri bi bila kombinirana s prodorom po dalmatinski obali. Kljub 

Churchillovim idejam se britanski in sovjetski vojaški poveljniki niso lotili vprašanja 

istrskega izkrcanja. Zaradi razhajanj med Britanci in Američani je Churchill celo 

nameraval razdeliti skupni zavezniški štab, v primeru, da bi ZDA zahtevale, da gre 

del Alexandrove zavezniške 8. armade iz Italije v Francijo. Načrti zahodnih 
                                                 
113 NARA, M 1642, Roll 2, Joint Intelligence Committee, Memorandum of request, Alleged use of 
American Arms and Equipment in civil strife within Yugoslavia, 11. 9. 1944. 
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zaveznikov v Jugoslaviji so tako zajemali le napade komandosov na dalmatinski 

obali ter zračne in pomorske oskrbovalne operacije za partizane ter bombardiranje 

strateških ciljev. Zaradi vse večjega strahu partizanov pred morebitnim izkrcanjem 

zahodnih zaveznikov so bile še posebej na udaru misije. V takem ozračju je, 18. 

septembra 1944, Vrhovni štab NOVJ poslal v Slovenijo sledečo brzojavko: »V 

zadnjem času se različne zavezniške misije skušajo povezati s četniki in drugimi 

reakcionarnimi silami. Ukazujem: 1. Vsem zavezniškim misijam, ki nimajo pisnega 

dovoljenja Vrhovnega štaba, prepovedati delo in gibanje. S tem seznaniti vse. 2. 

Misije se lahko nahajajo samo v glavnih štabih in korpusih, nikakor pa ne v divizijah 

in drugih enotah ter ustanovah, 3. Ne sme se dovoliti vzpostavljanje posebnih 

kanalov. 4. Misije ne smejo biti seznanjene s premiki, razporedom in operativnimi 

načrti naših enot. Za našteto ste odgovorni. Po opravljenem nadzoru poročajte«.114  

Kljub partizanskemu strahu glede izkrcanja zahodnih zaveznikov so bili 

omenjeni načrti zgolj ideje, ki se niso realizirale. Očitno je bilo, da si Američani v 

nasprotju z Britanci ne želijo večje angažiranosti v Sredozemlju, saj so zagovarjali in 

tudi dosegli, da se je glavnina zavezniške vojske bojevala bolj na zahodu Evrope. 

Rooseveltu je bila italijanska fronta stranskega pomena, saj je načrtoval izkrcanje 

glavnine zavezniških enot na zahodni francoski obali. Poleg operacije »Gelignite« 

dobimo v arhivskih virih tudi predloge britanskih načrtov kot je »Armpit«, ki je 

predvideval poseg v Trstu ali na Reki in s katerim bi Churchill izpodrinil Tita 

oziroma komuniste, ki so se takrat že nahajali Julijski krajini. Omenja se še načrt 

izkrcanja na Malem Lošinju z imenom »Amiseed«.115 

Zaostritve v odnosih so se po McDowellovi misiji v štab Mihailovića 

nadaljevale, ko je Tito 19. septembra 1944 skrivnostno odpotoval v Sovjetsko zvezo. 

To je povečalo Churchillovo nezaupljivost, saj je v sporočilu generalu Wilsonu 

zapisal, da se je  Šubašić precej poceni prodal Titu in da je ta sedaj v Moskvi. Kljub 

jezi je Churchill še vedno gledal na Tita kot na vodjo gverilcev, kateremu je treba na 

                                                 
114 AS 1851, t. e. 20/II,  a. e. 779, Dopisi zavezniške misije (julij, september 1944), Prejeto od VŠ, 20. 
9. 1944, štev. 86. 
115 Bajc: Operacija, str. 298-299; Schmidt: Hrvatska i zapadni saveznici, str. 86. 
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vse načine pomagati in hkrati menil, da ga je treba nadzirati, da ne pade pod vpliv 

Sovjetov.116  

Po podpisu sporazuma Tito-Šubašić in zaostritvi odnosov s partizani so se 

Američani aktivneje vključili v spremljanje dogodkov v Jugoslaviji in Sloveniji. Tudi 

kralj Peter II. je moral popustiti, saj je na predlog Šubašića 29. avgusta 1944 razrešil 

Mihailovića kot poveljnika jugoslovanske vojske v domovini. Kljub temu in vedno 

večjemu britanskemu pritisku na Američane zaradi misije Ranger so slednji še naprej 

menili, da mora imeti OSS svoje osebje tako v Mihailovićevem kot v Titovem štabu. 

Zavzeli so stališče, da je četniški vodja za ZDA pomemben tako iz strateškega kot iz 

političnega vidika. Dne 22. septembra 1944 je Donovan pojasnil Rooseveltu več 

podrobnosti o situaciji v Jugoslaviji, ki jih je dobil od Šubašića. Menil je, da se mora 

državljanska vojna v Jugoslaviji končati, da je v Jugoslavijo treba poslati nove 

častnike za zvezo in da je treba združiti Mihailovićevo in Titovo gibanje pod 

skupnim zavezniškim poveljstvom. Hkrati pa je Donovan dodal, da je pozicija 

Mihailovića v Srbiji brezupna in da je premirje s partizani nemogoče. Američani so 

bili ponovno prepričani, da mora imeti OSS svoje osebje v obeh taborih. Donovan je 

poudarjal, da morajo ZDA nastopiti z lastno jugoslovansko politiko, poleg tega pa je 

potrebno izkoristiti večjo naklonjenost jugoslovanskega prebivalstva do Američanov. 

Nazadnje je predlagal, da se tudi k Mihailoviću pošlje novo misijo. Donovanov 

predlog ni veljal v primeru Slovenije, saj je OSS na to območje pošiljal svoje misije 

samo k partizanom. Glavni razlog je bila slaba razširjenost četniškega gibanja na 

Slovenskem, ki ni igralo pomembne vloge.117 

Tudi predstavniki jugoslovanske emigrantske vlade niso bili pasivni, saj je 

nekdanji vojaški ataše Jugoslavije v Washingtonu, podpolkovnik Živan Knežević, 

večkrat pisal Donovanu in opravičeval vlogo Mihailovića ter njegovo aktivno vlogo 

v bojih proti Nemcem. Oktobra 1944 mu je poslal momorandum o situaciji v 

Jugoslaviji, kjer je kritiziral radikalno spremembo v britanski politiki. Britanci naj bi 

začeli s propagando, ki podpira Titove partizane in njihovo aktivno vlogo v borbi 

proti Nemcem. Menil je, da ni prav, da pošiljajo orožje samo partizanom, poleg  tega 

                                                 
116 D. Biber: Zavezniške in sovjetske misije ter obveščevalne službe v NOB, Borec, let. 43, št. 1-3, 
Ljubljana 1991 (dalje: Biber: Zavezniške in sovjetske misije), str. 110. Več o tem glej: D. Biber: Tito-
Churchill, strogo tajno, Zagreb 1981 (dalje: Biber: Tito-Churchill), str. 307-308, 313-316, 454-455. 
117 NARA, M 1642,  Roll 102, Memorandum on Yugoslavia, nedat.; M 1642, Roll 123, Memorandum 
for the President, 22. 9. 1944. 



 

 71 

pa je protisrbska in protijugoslovanska vlada Ivana Šubašića 16. junija 1944 

podpisala s Titom sporazum, v katerem je opredeljeno, da je vsa oblast v Jugoslaviji 

predana Titu. Knežević je omenjal tudi zločine, ki so jih s pomočjo Nemcev izvajale 

ustaško-partizanske enote.118  

Po konferenci v Quebecu so analitiki OSS 7. oktobra 1944 poslali Donovanu 

spomenico, v kateri so bile temeljne značilnosti nove ameriške politike do 

Jugoslavije, ki je v glavnem povzemala iste smernice kot v preteklosti. V njem so 

zapisali, da so Srbi glavni element odpora proti Nemcem, da se pojavljajo težnje po 

separatizmu, zato si ZDA prizadevajo za združeno in enotno Jugoslavijo, ki bi bila 

pravi recept za ohranitev varnosti, enotnosti in blaginje jugoslovanske države. 

Poudarili so, da se ZDA ne vmešavajo v interne politične zadeve Jugoslavije ter da 

nimajo interesov in posebnih privilegijev v Jugoslaviji. V memorandumu je 

zapisano, da je interes ZDA osvoboditev Jugoslavije in vzpostavitev reprezentativne 

vlade, ki bo izvoljena na osnovi svobodne volje jugoslovanskega ljudstva. Obenem 

so pričakovali, da bo nova vlada sodelovala z ZDA. Predlagali so tudi obuditev 

sporazuma Cvetković-Maček iz leta 1939, saj bi samo to lahko rešilo spore. Svoje 

misli so zaključili s sporočilom, da ZDA ne bodo imele ločene politike, saj je 

pomembno da težijo k skupni zavezniški politiki skupaj s Sovjeti.119 Ker se je 

britanska ideja o kralju kot združevalnemu elementu izkazala za neuspešno, so se 

tudi Američani aktivneje vključili v razrešitev državljanske vojne v Jugoslaviji. 

Roosevelt je predlagal, da bi potegnili ločnico med partizani in četniki, vzhodno od 

demarkacijske črte bi delovali četniki, to je v Srbiji, zahodno pa partizani. Prizadeval 

si je, da bi se medsebojno bojevanje prenehalo in da bi se obe odporniški gibanji 

skupaj borili proti Nemcem. Dne 23. oktobra 1944 je Roosevelt predlagal Churchillu, 

da bi Donovan prevzel poveljstvo nad vsemi britanskimi in ameriškimi 

obveščevalnimi službami in agencijami v Jugoslaviji in Grčiji in vsa odporniška 

gibanja skušal združiti v boju proti silam osi. Churchill je ta predlog takoj zavrnil, saj 

ni bil v skladu z britansko sredozemsko strategijo.120 

                                                 
118 NARA, M 1642, Roll 102, Memorandum Situation in Yugoslavia about the end of October 1944, 
str.12-16. 
119 NARA, M 1642, Roll 98, Memorandum to General Donovan, 7. 10. 1944; Lindsay: Ognji v noči, 
str. 26; Smith: The Secrets War, str. 130. 
120 Loevenheim, Langley: Roosevelt and Churchill, str. 385-386. 
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Povsem drugačen odnos do Jugoslavije sta imeli Velika Britanija in Sovjetska 

zveza, ki sta si vsaka na svoj način želeli interesni vpliv na Balkanu. Po Titovem 

odhodu v Moskvo je Churchill sklenil urediti odnose do Jugoslavije v neposrednem 

dogovoru s Stalinom. Pomemben sestanek o delitvi interesnih sfer v Jugoslaviji se je 

vršil med njima v Moskvi 9. oktobra 1944. Na sestanku sta se dogovorila o delitvi 

vpliva v razmerju »fifty-fifty«, ki je pomenil delitev britanskega in sovjetskega 

vpliva v Jugoslaviji na enake dele, ne pa na teritorialne razdelitve.121  

Kljub tajnim dogovorom med Stalinom in Churchillom je partizansko 

vodstvo po  sporazumu Tito-Šubašić ocenjevalo, da je treba zmanjšati pomen misij 

zahodnih zaveznikov pri partizanih in si prizadevalo za zmanjšanje njihovega števila. 

Potek vojne je vplival tudi na spremembe vojaških operacij v Jugoslaviji, zato je 

OSS novembra 1944 dal  usmeritve glede bodočih operacij v Jugoslaviji. Vzhodna in 

jugovzhodna Jugoslavija nista več potrebovali ameriških misij, ker so tam bili Nemci 

v večji meri likvidirani ali izolirani, zato so se operacije OSS tam končale. Na severu 

in zahodu, v Sloveniji in na Hrvaškem, pa so predvidevali, da se bo gverilsko, 

subverzivno bojevanje nadaljevalo, zato je OSS tam nadaljevala s svojim delovanjem 

organiziranega bojevanja. Tako je bilo treba postopoma odpustiti vse misije v 

Jugoslaviji razen ameriške misije v strateško pomembni Sloveniji (»Maple«, 

»Alum«, »Flotsam«, »Cuckold«) in Weilerjevo skupino, ki pa ni delovala na 

slovenskem ozemlju. OSS je zaznal, da se bodo prihodnje vojaške operacije odvijale 

na severu in zahodu Jugoslavije, kjer je bilo tudi koncentriranega največ vojaštva in 

ker so to bila ozemeljsko sporna območja. Z razvojem vojaških operacij v Jugoslaviji 

so Američani šele novembra 1944 tudi dejansko spoznali, da Mihailović v resnici 

sodeluje s silami osi in da ima večjo vojaško vrednost NOG. 122  

Tudi pogovori glede oblikovanja bodoče jugoslovanske vlade so se 

nadaljevali, saj se je konec oktobra 1944 Šubašić v Beogradu pogajal s Titom glede 

ustanovitve regentstva in skupne jugoslovanske vlade. Po zaključku pogovorov je bil 

1. novembra med Titom in Šubašićem sklenjen beograjski sporazum. Kmalu za tem, 

13. v mesecu, je Šubašić na povabilo Stalina odpotoval v Moskvo, kjer ga je 22. 

                                                 
121 Več o sporazumu v: A. Resis: The Churchill-Stalin Secret »Percentages« Agreement on the 
Balkans, October 1944, The American Historical Review, Vol. 83, No. 2, 1978, str. 368-387. 
(http://www.jstor.org/pss/1862322);  
122 NARA, M 1642, Roll 85, Future OSS Operations in Yugoslavia, 9. 11. 1944; Klemenčič: Ameriški 
Slovenci in NOB, str. 152-153. 



 

 73 

novembra zvečer Stalin tudi sprejel. Ko je Šubašić 10. decembra 1944  prispel v 

London, je funcionar OSS, Bernard Yarrow, z njim opravil štiriurni razgovor in 16. 

decembra poslal Donovanu obsežno poročilo. Ta ga je posredoval ameriškemu 

zunanjemu ministru Edwardu R. Stettiniusu. Stalin v pogovorih s Šubašićem ni 

nasprotoval monarhiji in kralju, je pa predlagal, naj se o ureditvi odloči 

jugoslovansko ljudstvo, zato je bila novost, s katero je prišel Šubašić iz Moskve 

predlog, da bi kralj imenoval  začasno vlado s tremi predstavniki, ki bi bili primerni 

tudi za Tita. Kralj se s Šubašićevim predlogom ni strinjal, ker bi v primeru take 

začasne vlade ne imel nikakršnega nadzora nad spremembami v vladi.123 

Z zaostrovanjem odnosov med zahodnimi zavezniki in Titom se je od 

decembra 1944 znotraj partizanskega vodstva širil strah, da bodo Britanci udarili po 

jugoslovanskih partizanih, tako kot so udarili po grških. Z izjavo, ki so jo Stalin, 

Churchill in Roosevelt sprejeli na Jaltski konferenci (»Argonaute«) 11. februarja 

1945 so bili jugoslovanski voditelji pozvani, naj implementirajo sporazum Tito-

Šubašić. Slednja sta dosegla sporazum o imenovanju tričlanskega Namestniškega 

sveta, v katerega je kralj Peter II. imenoval 2. marca 1945 Srba Srñana 

Budisavljevića, Hrvata Anteja Mandića in Slovenca Dušana Sermeca. Trojica 

nemestnikov je prevzela kraljeva pooblastila v prehodnem obdobju do sklica 

Ustavodajne skupščine. Namestniki so mandat za sestavo vlade zaupali Titu, 

podpredsedniški mesti sta zasedla Edvard Kardelj in Milan Grol, Šubašić pa je 

obdržal portfelj za zunanje zadeve. Vsaka od federalnih republik je imela v vladi 

svojega ministra in Slovenijo je zastopal krščanski socialist Edvard Kocbek. Dne 7. 

marca 1945 je Tito s Šubašićem tudi sestavil koalicijsko vlado Demokratične 

federativne Jugoslavije, v kateri so bili tudi t. i. meščanski predstavniki. Obe potezi 

naj bi odprli vrata mednarodnemu priznanju nove Jugoslavije in bi njeni vojski 

zagotovili potrebno politično zaslombo glede ozemeljskih zahtev. Veliki trije so se 

medtem tudi dogovorili glede zasedbenih con v Nemčiji in o končni usodi Evrope124 

Med obiskom vrhovnega zvezniškega poveljnika za Sredozemlje feldmaršala 

Alexandra v Beogradu od 22. do 24. februarja 1945 je bil sklenjen sporazum o 

                                                 
123 NARA, M 1642, Roll 85, King Peter doesn’t approve developements, 1. 12. 1944. 
124 A. Rahten, Izidor Cankar: diplomat dveh Jugoslavij, Ljubljana 2009 (dalje: Rahten: Izidor Cankar), 
str. 185; J. Pirjevec, »Trst je naš!«: boj Slovencev za morje (1848-1954), Ljubljana 2007 (dalje: 
Pirjevec: »Trst je naš«),  str. 291. 
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sodelovanju med zavezniki in partizani, s katerim se je izboljšalo tudi obveščevalno 

sodelovanje. Olajšanje odnosov se je v praksi izkazalo tudi med pripadniki misij 

zahodnih zaveznikov v Sloveniji, kar je v zaključnem poročilu navajal tudi stotnik 

John Blatnik, o katerem pa več v nadaljevanju disertacije. Od takrat dalje so tudi 

misijam zahodnih zaveznikov dovoljevali večjo svobodo pri zbiranju informacij in 

gibanju na terenu. Dovoljeno jim je bilo obiskovanje front in vpogledi v zaplenjene 

sovražnikove dokumente.125 Situacija se je ponovno spremenila maja 1945, ko je bilo 

ameriškim in britanskim  misijam prepovedano gibanje izven štaba, poleg tega pa 

niso več prejemali obveščevalnih izvlečkov, kar so člani misij razumeli kot nekakšen 

arest in omejevanje gibanja. Gibanje in delovanje je bilo omejeno, saj so anglo-

ameriške čete nameravale zasesti celotno ozemlje Julijske krajine, tako da so 

novozelandske enote brez predhodnega posvetovanja  z jugoslovanskimi enotami 

prečkale Sočo in vstopile v Trst. Anglo-Američani so namreč želeli osvoboditi in 

zasesti celotno območje Julijske krajine. 

                                                 
125 Biber: Tito-Churchill, str. 480. 
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8. POŠILJANJE POMOČI IN PRIHOD AMERIŠKIH MISIJ V 

JUGOSLAVIJO 

 

7.1 Načrti za pošiljanje pomoči in častnikov za zvezo  

Že leta 1942 je OSS ugotavljal, da za patriotske odporniške skupine (takrat so 

to bili še četniki) v Jugoslaviji ni dovolj samo zagotavljati orožje, municijo, hrano in 

denar, ampak da je treba zagotavljati tudi primerne častnike za zvezo, ki bi jih  

poslali v zasedeno Jugoslavijo. To naj bi bili Američani jugoslovanskega izvora, 

izučeni v sabotažnem delovanju in z znanjem jugoslovanskega jezika. Iskanje 

primernih kandidatov je za OSS predstavljalo problem, saj so naloge OSS v 

Jugoslaviji zahtevale sodelovanje z Britanci ter pomoč in podporo odporniškim 

gibanjem, ki na tem območju delujejo. Leto pozneje je OSS ugotavljal, da se 

ameriško osebje v Jugoslaviji srečuje s številnimi težavami, kot je nepoznavanje 

lokalnega jezika. Poleg tega se je na terenu čutila prednost Britancev, katerih 

delovanje je bilo za Američane velikokrat dvomljivo in nejasno.126 Leta 1942 je bil 

načrt predvidene ameriške pomoči namenjen gibanju četnikov, saj so takrat ZDA še 

vedno podpirale Mihailovića. Za začetek so načrtovali spustiti kar 2.000 brzostrelk, 

5.000 ročnih granat, 5.000 pištol in revolverjev, 5.000 kompletov prve pomoči, 8 

brezžičnih radiotelegrafskih aparatov ter 50 padalcev. Tej pomoči naj bi sledila še 

druga v opremi in orožju.127 Načrtovane pomoči je bilo vedno veliko, dejansko pa ni 

vedno dosegla naslovnika, kar je bilo značilno tudi za SOE. 

Jugoslovanska emigrantska vlada je lobirala pri vseh možnih ameriških 

institucijah in politikih, da bi ZDA aktivneje pomagala zasedeni domovini. To je 

dosegla 25. julija 1942, ko so v New Yorku skupaj kosili general Donovan, zunanji 

minister Fotić in kralj Peter II. Dogovarjali so se o organizaciji pomoči, ki bi jo ZDA 

nudile Jugoslaviji, v dogajanje pa se je vmešal tudi predsednik Roosevelt, ki je 

določil, da bo OSS skupaj z jugoslovanskim kraljem in vlado sestavila načrt 

sodelovanja, ki so ga kasneje na sestanku tudi potrdili. Dogovorili so se o 

vzpostavitvi neposredne povezave z Mihailovićem, ki bi bila vzpostavljena s 

pošiljanjem ameriških častnikov v okviru vojaških misij. Del dogovora je bilo tudi 
                                                 
126 NARA, RG 226, E 144, B 96, F 15, Personnel with IAMM, 4. 3. 1944;  RG 226, E 92, B 88, F 14, 
Yugoslavia, okoli 1942. 
127 NARA, M1642,  Roll 3, Proposed Plan to Assist Yugoslavs, marec 1942, str. 1-2. 
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urjenje jugoslovanskih pilotov na Bližnejm vzhodu za aktivno ameriško 

udejstvovanje v jugoslovanskih letalskih operacijah.128 Ameriški general W. B. 

Smith je pristal na urjenje jugoslovanski pilotov, vendar pod pogojem, da ti 

postanejo integralni del ameriških letalskih sil. Ameriška vojska je bila tudi odločno 

proti temu, da se Jugoslovanski kraljevi gardni bataljon, ki je bil vojaška enota 

jugoslovanske emigrantske vlade na Bližnjem vzhodu, vključi kot del ameriških 

enot, so se pa strinjali, da se nekatere člane bataljona vključi v operacije OSS.129  

Poleti 1943 je Roosevelt sprejel odločitev, da bo poslal ameriške častnike za 

zvezo tako k četnikom kot k partizanom, vendar so Britanci temu nasprotovali. V 

tem času se je OSS aktivneje vključil v dogajanje v Jugoslaviji, vendar je bila 

uresničitev Rooseveltove odločitve za OSS izredno težka, saj se je SOE v Kairu 

trudila, da bi preprečila infiltracijo Američanom v Jugoslavijo. Prav tako je načrte za 

izkrcanje agentov OSS  na jugoslovanski obali nenehno ovirala britanska mornarica. 

Na koncu je moral Donovan v Londonu osebno posredovati, da je lahko sprostil pot 

jugoslovanskim misijam svoje obveščevalne službe.130  

Nabor ameriških častnikov za jugoslovanske operacije je potekal prek 

newyorškega urada OSS, ki ga je vodil Francis Kalnay, pisatelj, rojen na 

Madžarskem, ki je pred vojno napisal znani priročnik za priseljence. Konec poletja 

1943 je poslal k četnikom in partizanom v Jugoslavijo že omenjenega majorja Linna 

Farisha in podpolkovnika Alberta Seitza. Oba sta se srečala v britanski padalski šoli 

blizu Haife, nato pa sta istočasno dobila ukaz, da se morata javiti v Kairu v zvezi z 

nalogo glede Jugoslavije. Farish je bil izbran za predstavnika OSS v okviru misije 

SOE, ki je odhajala k Titu, Seitz pa naj bi vodil misijo OSS, ki je odhajala k 

Mihailoviću.  

Kalnay je bil osumljen širjenja komunističnih idej, čeprav naj sam ne bi 

zaupal svojih političnih motivov ostalim sodelavcem. Omeniti pa velja, da je OSS 

najel in usposabljal veliko Jugoslovanov, vendar jih je veliko tudi odpustil, ker je 

sumil, da podpirajo Tita. Do konca poletja so se težave v Washingtonu razrešile in 

nabor Jugoslovanov je potekal pod budnim očesom Andreja Smolianinoffa, člana 

uprave borznoposredniške družbe Du Pont, ter Grenvilla Holdna, ekonomista, ki je 

                                                 
128 NARA, M 1642, Roll 124, Memorandum for Donovan, 5. 8. 1942. 
129 NARA, M 1642, Roll 124, Memorandum for Colonel Donovan, 28. 8. 1942. 
130 Klemenčič: Ameriški Slovenci, str. 151. 
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študiral na Harvardu. Po razrešitvi glavnih težav v zvezi z naborom je bil OSS 

pripravljen poslati svoje prve izurjene agente v Jugoslavijo.131  

Donovan si je želel večje ameriške udeležbe v Sredozemlju, zato je obnovil 

ameriško udejstvovanje v vzhodnem Sredozemlju in 20. avgusta 1943 predlagal načrt 

za operacije OSS na Balkanu in ga predložil ameriškemu JCS. Načrt je vseboval 

predloge o dodatnem pritisku na nemške marionetne države in predlagal, da se po 

padcu Italije izkoristi strahove balkanskih politikov zaradi sovjetizacije jugovzhodne 

Evrope. Donovan je ostal zvest načelom politike ZDA, ki je zagovarjala tezo, da se 

politična vprašanja prenesejo na obdobje po vojni. Svoj balkanski načrt je predstavil 

v memorandumu, ki je vseboval analizo politične situacije na Balkanu, pregled 

vojaških dogajanj, sociološko analizo balkanskih družb, predvsem pa je temeljil na 

tem, da lokalno prebivalstvo ne podpira sil osi. Memorandum je bil v skladu z 

ameriško vojaško strategijo, ki si je prizadevala za  zmago nad nacizmom s pomočjo 

Sovjetov. Septembra 1943 je ameriški JCS odobril predlagan načrt operacij OSS na 

Balkanu s tem, da so bile vse akcije take narave, da so izključevale vsakršno 

politično angažiranje ZDA na Balkanu in brez kakršnihkoli posredovanj ameriških 

enot in nasprotovanj sovjetskim interesom. To je veljalo tudi za Jugoslavijo, še 

posebej da ZDA ne posredujejo v jugoslovanske interne politične spore, saj so sledile 

načelu: »Kdor se bori proti Nemcem, je zaveznik ZDA.« Poleg tega, da je ameriški 

JCS sprejel načrt delovanja OSS na Balkanu, je v centrali ameriške obveščevalne 

službe v Washingtonu nastal še bolj natančen načrt delovanja v Jugoslaviji, katerega 

glavna nosilca sta bila Vojislav in Aleksander Vuchinich.132 

Komisija za načrtovanje je 12. oktobra 1943 poslala predlog načrta operacij v 

Jugoslaviji, ki je bil poslan Donovanu in nato Wilsonu. V njem so bile prioritete OSS 

v Jugoslaviji sledeče: pomoč NOG, preprečiti Nemčiji, da izkorišča jugoslovanska 

rudna bogastva in prekinjanje komunikacij z Nemčijo. Bolj precizna navodila so 

dobili častniki za zvezo v svojih konkretnih nalogah, preden so odšli na misijo. 

Odsek SI je dobil nalogo, da pošlje neodvisne misije v Jugoslavijo in da analizira 

delovanje četniškega in partizanskega gibanja, stanje komunikacij sil osi in da 

organizira obveščevalno mrežo na Madžarskem, v Romuniji, Bolgariji in ostalih 

delih tretjega rajha. Oktobra 1943 je v OSS nastal tudi program posebnih operacij za 
                                                 
131 Harris Smith: OSS, str. 123-124. 
132 Pavlović: Od monarhije, str. 143. 
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Jugoslavijo, z namenom poslati častnika za zvezo k obema odporniškima gibanjema, 

ki ju je tudi skušala združiti ter jima dostavljati pomoč v orožju, medicinskih 

pripomočkih in eksplozivu.133  

Eden prvih pozivov OSS, da pošlje agente v Jugoslavijo, se je zgodil ravno v 

maju 1943, ko so se Britanci pripravljali, da Mihailovića zapustijo. Sir Orme 

Sergeant, stalni podsekretar v britanskem zunanjem ministrstvu in specialist za 

jugoslovanska vprašanja, je ameriškemu ambasadorju predlagal, da bi ameriške 

častnike poslali skupaj z britanskimi. To britansko ponudbo je ameriško zunanje 

ministrstvo sprejelo z veliko rezervo. Cavendish Cannon je namrečc menil, da še 

niso jasni odnosi med Britanci in Mihailovićem in da ni primerno pošiljanje 

ameriških agentov.134 Kmalu po konferenci v Teheranu so Britanci prosili Donovana, 

da pošlje večjo skupino častnikov OSS, ki bi se pridružili Farishu, ki je kot ameriški 

častnik sodeloval v anglo-ameriški misiji pri Titu. OSS je povabilo odklonil, saj 

Donovan ni hotel, da bi bili ameriški možje v podrejenem položaju v britanski 

politični misiji. 

                                                 
133 NARA, RG 226, E 92, B 396, F 5, Program for Special Operations in Yugoslavia, 14. 10. 1943, str. 
1-3; NARA, M 1642, Roll 131, Plans for Balkan from Cairo Base, 9. 11. 1943; Pavlović:  Od 
monarhije, str. 147-148. 
134 FRUS, 1943, Vol. II, Europe, Memorandum by Mr. Cavendish Cannon of the Division of 
European Affairs, 17. 5. 1943, Washington 1964, str. 1009-1011.  
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8.2 Pomembnejše misije OSS v Jugoslaviji ter njihove ocene odporniških gibanj 

 OSS se je šele dve leti po zasedbi Jugoslavije vpletel v dogajanje na tem 

območju, in sicer v noči med 18. in 19. avgustom 1943, ko je v štab Draže 

Mihailovića poslal nadporočnika (kasneje stotnika) Walterja F. Mansfielda, kjer je 

ostal vse do 15. januarja 1944. Prvi Američan, ki je pristal pri jugoslovanskih 

partizanih, pa je bil stotnik Melvin Benson,135 ki je v Vrhovnem štabu NOVJ pristal  

22. avgusta in ostal vse do 22. decembra 1943. Tam se je srečal tudi z britanskima 

častnikoma majorjem Basilom Davidsonom in stotnikom (kasneje majorjem in 

podpolkovnikom) Willliamom Deakinom. Pri četnikih sta takrat delovala tudi 

britanski polkovnik William Bailey in britanski podpolkovnik William Hudson, ki je 

vzpostavil zvezo z Mihailovičem že septembra 1941. Hudson je bil prvi zavezniški 

častnik, ki je poročal o kolaboraciji med četniki in Italijani v Črni Gori ter o 

pasivnosti četniškega gibanja v boju proti silam osi. 

 Tako kot so Britanci septembra 1943 nadgradili svojo prisotnost pri četnikih 

in partizanih s pošiljanjem brigadirja Daniela Armstronga k Mihailoviću in brigadirja 

Fitzroya Macleana k Titu, so tudi Američani 17. septembra 1943 poslali že 

omenjenega majorja  Farisha k Macleanu in teden dni kasneje podpolkovnika Alberta 

Seitza k četniškemu vodji. Dne 18. oktobra 1943 je OSS k Mihailoviću poslal tudi 

Musulina, ki je opravljal vlogo tolmača in edini ostal v Mihailovićevem štabu po 

ukazu o evakuaciji in se vrnil v bazo 29. maja 1944.136 

Američani so si na vsak način želeli več samostojnosti v Jugoslaviji, saj so 

bili v okviru anglo-ameriških misij podrejeni Britancem. Farishevo podrejenost 

Macleanu je v svojem poročilu pojasnil tudi Benson, saj ga je oktobra 1943 Maclean 

poslal k Farishu v Glamoč, kjer je bil načrtno umaknjen od glavnega dogajanja in 

virov informacij, poleg tega pa jima je Maclean dodelil neizkušenega 

radiotelegrafista s pokvarjenim radiotelegrafskim aparatom. Poleg tega je Benson 

kritiziral Britance, ker so si lastili organizacijo ladijske pomoči, ki so jo dejansko 

organizirali Američani.137 Farish je po prihodu v Kairo napisal poročilo, ki ga je tik 

                                                 
135 Več o delovanju stotnika Melvina Bensona v Vrhovnem štabu NOVJ v njegovih zaključnih 
poročilih: NARA, RG 226, E 154, B 25, F 359, Final report Capt. Melvin O. Benson, 22 .6. 1944, str. 
1-42; M 1642, Roll 85, Report of Liaison with Tito and Operations in Jugoslavia-Captain M. G. 
Benson, 28. 1. 1945, str. 1-30. 
136 Biber: Neuspeh, str. 1067; Ford: OSS and Yugoslav, str. 3-5. 
137 NARA, RG 226, E 154, B 25, F 359, Final report Capt. Melvin O. Benson, 22 .6. 1944, str. 28-29. 
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pred odhodom na Teheransko konferenco dobil v roke tudi Roosevelt, potem pa je 

15. aprila 1944 ponovno odletel v Jugoslavijo kot vodja ameriške misije, ki je bila še 

vedno podrejena Macleanu kot glavnemu anglo-ameriškemu predstavniku pri Titu. 

Tam je ostal do 15. junija 1944, ko je bil ponovno evakuiran iz Jugoslavije. 

Kmalu po Teheranski konferenci decembra 1943, kjer so Zavezniki sprejeli 

odločitev, da v Jugoslaviji podprejo NOG, so bili Seitz, Mansfield in Musulin 

obveščeni, da morajo zapustiti Mihailovićev štab. Januarja 1944 so v četniški štab 

prišla tudi natančna navodila o evakuaciji ameriškega osebja. Postopoma so bili 

evakuirani tudi ameriški člani misij pri četnikih, tako da je Mansfield prišel v Bari 

14. februarja, medtem ko Seitz 15. marca 1944. Za razliko od Mansfielda in Seitza je 

Musulin, kot smo že omenili, ostal pri četnikih vse do maja 1944, saj je zavlačeval 

svoj odhod in hkrati reševal ameriške letalce. Musulinu so namreč ukazali, da mora 

ostati pri Mihailoviću tudi potem, ko Britanci odidejo. Kljub močnim britanskim 

nasprotovanjem tej odločitvi OSS je Musulin izkoristil zamudo in zavlačeval svoj 

odhod. Mansfield je ob svojem prihodu v bazo napisal poročilo, ki ga je poslal na 

ameriško zunanje ministrstvo, kjer so ga številni analitiki OSS prebirali in ocenjevali. 

Pisal je četnikom naklonjeno, vendar kljub temu poudaril, da je Mihailovič bolj malo 

aktiven v bojih proti Nemcem. Bistvo njegove politike je čakanje na »Dan D«, ko bo 

organiziran množičen upor ob zavezniškem izkrcanju. Pisal je tudi o kolaboraciji 

četniških enot v južni Hercegovini in Dalamciji, medtem ko je zanikal Mihailovićevo 

kolaboracijo.138 Problem četniškega vodje je bil v tem, da ni organiziral aktivnega 

odpora proti silam osi. Njegova kolaboracija je bila predvsem v tem, da se četnike 

pusti pri miru ter da se lahko svobodno gibljejo in borijo proti partizanom. 

Strokovnjak za Balkan v OSS J. W. Lane je zapisal, da je slabost 

Mansfieldovega poročila v tem, da je zajemalo le območje Srbije, severne Črne Gore 

in zahodne Hercegovine. To je bilo le omejeno območje, kjer so res pretežno delovali 

četniki, medtem ko v poročilo ni uspel zajeti drugih delov Jugoslavije, predvsem 

severnega,  ki so bili za OSS ključnega pomena. Tudi Seitz je gojil pozitivno mnenje 

o četnikih, vendar je videl nekatere pomanjkljivosti Mihailovićevega gibanja. 

Priporočal je, naj četniki bolje nadzirajo svoje operacije in da bi morali dobiti več 

pomoči. Zavzemal se je, da morajo biti operacije koordinirane z zavezniško strategijo 

                                                 
138 NARA, M 1642, Roll 185, Report of Walter Mansfield, str. 3-5. 
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in poudaril, da Britanci četnikom ne zaupajo. Poleg tega, da je bil Seitz v slabih 

odnosih z britanskim častnikom pri četnikih Armstrongom, je bila pomanjkljivost 

njegovega poročila v tem, da ni znal oceniti števila četniških enot. Opisal je 

probleme, ki jih imajo zaradi nenehnih nemških represalij, da primanjkuje orožja, 

opreme, slabe komunikacije ter neaktivnost po kapitulaciji Italije. Seitz je navajal, da 

so četniki zasedli nekaj mest, kjer naj bi začeli spopade. Četniki so bili tudi v slabih 

odnosih z Britanci, saj je Mihailović zavrnil britanski predlog, da bi četniki izvršili 

vojaške operacije na vzhodnih območjih Jugoslavije in da bi prenehali napadati 

partizane. Seitz je menil, da so britanske zahteve izvedljive samo v primeru, da se 

Mihailoviću poveča količina pomoči.139 

Ko sta se Seitz in Mansfield vrnila iz četniškega štaba, sta v poročilu 

Donovanu aprila 1944 zapisala, da so četniki izbojevali za zaveznike učinkovite 

vojaške operacije velikega strateškega pomena. Obtožbe kolaboracije z Nemci in 

Italijani glede na informacije njunih poročil niso imele pomena, zato po njunem 

mnenju ne škodijo zavezniški strategiji. Mihailović je bil zato za Američane vreden 

pomoči predvsem, ker je reševal sestreljene ameriške pilote. Julija 1944 so nato v 

Washingtonu zvedeli, da na Mihailovićevem ozemlju čaka na evakuacijo sto 

zavezniških letalcev, kar je Donovana tudi vzpodbudilo, da je k četnikom načrtoval 

spustiti nove misije. Tako Seitz kot Musulin sta pozitivno ocenjevala Mihailovićevo 

gibanje z nekaj šibkostmi kot je ta, da so četniki večino svoje moči usmerili v boj 

proti partizanom in v čakanje na »D-day«.140  

Do maja 1944 je Roosevelt dobil vsa tri poročila Seitza, Musulina in 

Mansfielda, vendar je potreboval tudi nova aktualnejša poročila iz četniškega štaba. 

Poleti 1944 je OSS moral vzpostaviti nove odnose z Mihailovićem, saj je ta imel na 

svojem ozemlju, kot rečemo veliko število ameriških letalcev, ki so jih Američani 

želeli evakuirati. Na neposreden Rooseveltov ukaz je bila 26. julija 1944 hitro 

organizirana in odposlana reševalna misija za evakuacijo zavezniških letalcev 

(ACRU), imenovana »Halyard«,141 sestavljena iz treh častnikov, ki so 2. avgusta 

                                                 
139 NARA, RG 226, E 144, B 97, F 1019, Seitz to OSS, 25. 10. 1943. 
140  NARA, RG 226, E 99, F 5, B 55, November 1943. 
141 Več o misiji »Halyard«: NARA, RG 226, E 154, B 25, F 357, Report on Halyard Mission, ACRU, 
10. 1. 1945, str. 1-9; E 99, B 42, F 8, Report by 1 st. Lt. George S. Musulin on the Activities of the 
Halyard Mission in Connection with the Evacuation of Airmen from Mihailovich (Chetnik) Territory 
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1944 pristali v Mihailovićevem štabu. Bila je del vojnega letalstva 15. armade (15th 

Army Air Force), na njenem čelu pa je bil ponovno Musulin, ki je četnike zapustil 

samo sedem tednov pred tem. Misija je dobila jasna navodila, da ne sme delovati kot 

uradna vojaška misija ali kot obveščevalna ekipa, ampak samo kot misija za 

evakuacijo letalcev. Za Musulinom je 9. avgusta 1944 prišel v Jugoslavijo stotnik 

Nick Lalich, novi šef misije »Halyard«, ki je po evakuaciji Musulina 27. avgusta 

1944 nadaljeval njegovo delo. Misija »Halyard« je v času svojega delovanja 

evakuirala 417 oseb, od tega je bilo 343 ameriških letalcev, ni pa vse delovalo brez 

zapletov. Misija je tudi sprožila politični zaplet, ker je v Bari poslala člane 

Mihailovićeve politične misije. Za obe misiji ACRU je skrbel polkovnik George 

Kraigher, sorodnik Borisa Kraigherja, ki je bil šef ACRU za Balkan in še posebej  

aktiven pri evakuaciji obeh misij, saj so jih spremljali zapleti. V času misije 

»Halyard« je pri četnikih 26. avgusta 1944 nazadnje pristala še misija »Ranger«142 s 

podpolkovnikom Robertom McDowellom. V navodilih McDowellu je bilo rečeno, 

da misija nima političnega značaja, ne predstavlja vlade ZDA, njen cilj pa je zbiranje 

in pošiljanje strateških vojaških in političnih informacij, ki so koristne za skupen boj 

proti sovražniku. Del nalog je bilo tudi vzpostavljanje zvez s skupinami v Bolgariji, 

Romuniji in na Madžarskem, ki bi bile drugačne od tistih, ki jih je moč vzpostaviti 

preko partizanskih kanalov. McDowell tudi ni bil pooblaščen, da obljublja pomoč 

Mihailoviću, niti ni obstajal kakršenkoli načrt, da se mu posreduje materialna ali 

politična pomoč. McDowell dokazov kolaboracije Mihailovića ni dobil, navezal je 

celo stike z Nemci v Srbiji, saj so mu v pogovorih predlagali, naj zavezniki ne 

ovirajo njihovega umika, umikajoče se nemške čete pa potem ne bi poslali v boj proti 

zahodnim zaveznikom. Pogajanja so bila kasneje na zahtevo OSS prekinjena. Misija 

Ranger je po ostrih Titovih protestih in britanskih intervencijah, o katerih lahko 

beremo v korespondenci med Rooseveltom in Churchillom, zapustila četnike 1. 

                                                                                                                                          
between 5 July 1944 and 27 August, str. 1-5; G. A. Freeman: The Forgotten 500: The Untold Story of 
the Men who risked all for the greatest Rescue Mission of World War II, New York 2009. 
142 Več o misiji »Ranger«: NARA, RG 226, E 99, B 42, F 8, Yugoslavia-An Examination of Yugoslav 
Nationalism, 23.11. 1944; E 99, B 34, F 174, Mihailovich’s Field Report 1944, 10. 12. 1944; Biber: 
Neuspeh, str. 1065-1091; J. Tomasevich: War and Revolution in Yugoslavia, 1941-1945, The 
Chetniks, Stanford 1975; Ford: OSS and the Yugoslav Resistance. 
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novembra 1944, medtem ko so Lalich in njegova misija »Halyard« ostali v četniškem 

štabu do 27. decembra 1944.143  

Kljub težavam in nesoglasju med Washingtonom in Londonom je OSS junija 

1944 ugotavljal, da je njegova vloga v skupnih zavezniških misijah tudi za SOE zelo 

pomembna. V začetnih fazah so bile oskrbovalne poti in misije organizirane s 

pomočjo Britancev, saj so imeli vse primerne logistične zmogljivosti, potem pa so 

tudi ameriške misije postajale samostojneše v svoje delovanju. 

 

8.3 Samostojna ameriška misija pri Titu in prihod ameriških diplomatskih 

predstavnikov 

Že novinar Stojan Pribičević, sin nekdanjega ministra in kasneje ostrega 

nasprotnika kraljeve diktature Svetozarja Pribičevića, je 15. junija 1943 priporočal, 

naj Američani v Jugoslaviji vzpostavijo lastno obveščevalno službo in misije, da ne 

bi zaostajali za dogodki na Balkanu in svojega znanja črpali le iz informacij druge 

roke. Nekateri viri sicer navajajo kot prvo samostojno misijo OSS misijo 

podpolkovnika Richarda Weila, ki se je že 27. februarja 1944 spustila v Vrhovni štab 

NOVJ v Drvar, vendar to še ni bila prava samostojna misija. Biber meni, da ni bila 

popolnoma samostojna ameriška misija, saj je Weil bil samostojen bolj v smislu 

informacij in političnih potreb, dejansko pa je še vedno imel vse kanale za operativne 

zveze in oskrbo v svojih rokah Maclean. Weil je ostal na terenu le tri tedne, potem pa 

odšel iz Jugoslavije. Kljub kratkemu obdobju bivanja med partizani se je dobro 

spoznal s Titom in njegovim gibanjem. Weil je kritično in bolj negativno pisal o 

partizanih, saj je menil, da so nesposobni odgnati sovražnika in mu preprečiti umik. 

Kljub temu je Tita obravnaval kot osvoboditelja in šele nato kot komunista. Trdil je, 

da je vojna v Jugoslaviji izključno gverilska, hkrati pa ni bil naklonjen skupnim 

stikom z Britanci, Sovjeti in partizani, saj je verjel, da se bodo v prihodnje 

nadaljevali partizanski uspehi v celotni Jugoslaviji, zato je treba tudi NOG podpreti. 

Ameriški ambasador MacVeagh je menil, da Weil med bivanjem pri Titu ni dojel 

dejanske predstave o partizanih, zato v njegovih interpretacijah zaznamo 

                                                 
143 NARA, RG 226, E 139, B 273, F 3992, General information Yugoslavia, 30. 6. 1944; RG 226, E 
136, B 21, F 219, Donovan-Glavin, 19. 9. 1944; M 1642, Roll 185, Air Rescue Unit, 18. 8. 1944; 
O’Donnel: Operatives, str. 98-99; W.F. Kimbal: Churchill and Roosevelt: the complete 
correspondence, vol. 3, Princeton 1986, str. 80; Biber: Neuspeh, str. 1069-1070; O´ Donnell: 
Operatives, str. 96-97. 
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pomanjkanje avtoritete. Weil je menil, da Mihailović hrani svojo vojsko za 

morebitno zavezniško izkrcanje, obenem je tudi izražal mnenje, da lahko tudi ne 

sodeluje s silami osi, ampak zagotovo tudi ne bo sodeloval z zavezniki. Weilovo 

poročilo je bilo dostavljeno najvišjim vrhovom ameriške administracije.144 

Procedura priprav in pošiljanja prve samostojne ameriške misije je potekala 

nekoliko dlje kot Weilova, saj se je šele februarja 1944 Churchill odločil, da bodo 

ameriške in britanske misije v Jugoslaviji ločene, kar je Američane tudi napeljevalo k 

začetku samostojnejše akcije priprave prve samostojne ameriške misije. Britanci so 

ameriško namero skušali preprečiti s pomočjo Macleana, saj so hoteli, da še vedno 

ostane edini uradni informacijski kanal med glavnim štabom zavezniških sil (Allied 

Force Headquarters – AFHQ) in Titom.145 Maja 1944 je Donovan poslal na ameriško 

zunanje ministrstvo predlog o razširitvi aktivnosti OSS v Jugoslaviji, ki je v osnovi 

želel povečati moč samostojne ameriške misije, ki bi delovala v Vrhovnem štabu 

NOVJ. Na ministrstvu so mu odgovorili, da podpirajo njegov predlog, saj bi morala 

bodoča ameriška misija delovati neodvisno in vzporedno z britansko ter sovjetsko 

misijo. Misija naj bi imela vojaške in obveščevalne naloge, naloge posebnih operacij, 

organizacijo oskrbe za partizane in moralne operacije proti sovražniku, še posebej pa 

je Department of the State  poudarjal vlogo povečanih aktivnosti OSS, ki bi morale 

biti podprte s strani JCS.146  

Tako je 9. junija 1944 ameriški JCS odobril prihod prve ameriške samostojne 

misije v Jugoslavijo, ki naj bi bila poslana v Vrhovni štab NOVJ, formalno pa je bila 

aktivirana na srečanju med Donovanom, Huntington in Titom avgusta 1944 na 

Capriju. Donovan je na srečanju s Titom pojasnil naloge nove misije in da ZDA 

nočejo dati podpore nobeni politični skupini v Jugoslaviji. Donovan je zatrjeval, da 

ZDA primarno niso zainteresirane za Balkan, saj je njihov namen razviti 

obveščevalno mrežo v srednji in vzhodni Evropi, da pa ne nasprotujejo sovjetski in 

                                                 
144 NARA, RG 226, E 146, B 63, F 859, Weil to Richard Sudgeit, 21. 4. 1944; Roberts: Tito, 
Mihailovich, str. 205, 212, 213; Mitja Horvat: Delovanje diverzantsko obveščevalnih služb SOE in 
OSS v Jugoslaviji med drugo svetovno vojno, diplomsko delo, Ljubljana 2006, str. 79. 
145 TNA CAB 122/1595, Control of SOE/OSS Operations in the Balkans, 17. 2. 1944, str. 1-2. 
146 FRUS, 1944, Vol. IV, Europe, The Secretary of the State to the Director of the Office of Strategic 
Services, 18. 5. 1944, Washington 1966, str. 1369-1370. 
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britanski politiki podpore Titu.147 Sprva je bil za vodjo določen polkovnik Holdahl, a 

je kmalu zbolel, zato so za novega poveljnika določili polkovnika Huntingtona, ki je 

pred tem vodil odsek OSS/SO v Washingtonu. Avgusta 1944 je nato Tito v Caserti 

obiskal britanskega generala Henryja Maitlanda Wilsona, poveljnika zavezniških sil 

v vzhodnem Sredozemlju, ki je sprejel tudi ameriško delegacijo z Donovanom na 

čelu. Nazadnje so se dogovorili, da bodo Američani poslali k Titu samostojno 

ameriško misijo, ki jo bo vodil  Huntington. Cilji in usmeritve misije so bile v skladu 

z ameriško politiko do Jugoslavije in s spomenico Cavendish Cannona, z dne 19. 

maja 1944. Spomenica navaja, da se ZDA ne nameravajo vmešavati v jugoslovanske 

interne zadeve in da je interes ZDA, da bi po vojni v Jugoslaviji  prišla na oblast 

vlada, ki bi bila izbrana na volitvah in bi izražala svobodno voljo narodov 

Jugoslavije. V spomenici je bilo tudi zapisano, da ZDA nimajo nikakršnih obveznosti 

do kralja Petra II. ali do katerekoli vlade v Jugoslaviji.148 To spomenico je Donovan 

poslal tudi Huntingtonu kot smernice za njegovo politično dejavnost. 

Čeprav so bile naloge samostojne ameriške misije bolj vojaške narave, so se 

njene naloge navezovale tudi na socialni, politični in ekonomski razvoj Jugoslavije. 

Njene naloge so bile, da poroča  AFHQ o vojaški situaciji v Jugoslaviji, da je 

odgovorna za vso ameriško osebje v Jugoslaviji ter da nadzira ameriške pošiljke 

pomoči partizanom. Partizani so misiji zagotavljali dostop do obveščevalnih 

podatkov, možnost potovanja po vsej državi in obiskovanje ostalih enot in misij 

OSS, ki so bile pri partizanskih štabih. Vse ameriško osebje, ki je delalo na liniji 

oskrbovanja, je iz britanske prišlo pod ameriško jurisdikcijo. V memorandumu je 

bilo tudi zapisano, da je primarna vloga misije zbiranje vojaških obveščevalnih 

informacij, čeprav naj zbira tudi socialne, politične, ekonomske podatke ter 

informacije o zdravstveni oskrbi in boleznih v državi. Povzel je tudi dejavnosti 

posameznih ameriških misij pri partizanih, še posebej učinkovito je bilo osebje OSS, 

ki je organiziralo ladijsko in letalsko pomoč.  

Samostojno ameriško misijo so še posebej opozorili, da se ne sme vmešavati 

v interne politične zadeve Jugoslavije in da mora poročila pošiljati tudi 

                                                 
147 NARA, RG 226, E 154, B 69, F 176, Robert Joyce to John Toulmin, 25. 8. 1944;  M 1642, Roll 85, 
Memorandum of informations for the Joint US Chiefs of Staff, marec 1945; RG 226, E 154, B 25, F 
352, Activities of the American Military Mission, 9. 4-15. 4. 1945. 
148 Harris Smith: OSS, str. 121-150; Klemenčič: Ameriški Slovenci , str. 154. 
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obveščevalnslužbi mornarice. Sprva je imela misija svoj štab na Visu, potem se je 

premaknila v Valjevo, dalje v Arandjelovac in nazadnje Beograd.149 

Samostojni ameriški misiji so bile podrejene tudi ameriške misije v Sloveniji, 

katerih glavne naloge so bile pošiljanje vojaških obveščevalnih informacij o nemški 

vojski, organizacija pomoči za odporniška gibanja ter posredovanje političnih in 

gospodarskih informacij v baze OSS v severni Afriki in južni Italiji.150 Predvsem 

jeseni in proti koncu leta 1944 je postajalo vedno bolj jasno, da niso več tako 

pomembne vojaške obveščevalne informacije iz Jugoslavije, ampak poročanje o 

politični situaciji na terenu, zlasti v Sloveniji in na Hrvaškem. Zaradi tega je že 10. 

avgusta 1944 Donovan poslal Huntingtonu pismo, kjer mu je obrazložil, da v ZDA še 

ni bilo javno izražene ameriške politike do Jugoslavije, zato mu podaja nekaj glavnih 

točk, katerim mora slediti.  

Temeljna usmeritev je bila, da se ZDA ne vmešavajo v interne jugoslovanske 

zadeve, saj nimajo posebnih interesov na tem območju. Pomembno je tudi bilo, da se 

po osvoboditvi organizira demokratična vlada, ki sodeluje z vladami drugih držav in 

je izvoljena s strani ljudstva. Poleg tega je Donovan še zapisal, da je glavna želja 

Američanov, da se ustvari prisrčno sodelovanje med Srbi in Hrvati, pričakovalo pa se 

je tudi, da se bodo jugoslovanski narodi tudi v prihodnje prizadevali za osvoboditev 

Jugoslavije in da se bodo odporniške skupine še okrepile. Pomembno je bilo, da 

ZDA skupaj z Britanci in Sovjeti bijejo skupni boj proti Nemčiji, zato se je morala v 

Jugoslaviji oblikovati skupna politika vseh zaveznikov. Donovan je navajal, da ZDA 

ne bodo podpirale interesov Britancev ali Sovjetov v Jugoslaviji, ampak skupne 

interese, saj so ti v skladu z ameriško doktrino neinterveniranja. Donovan je 

zaključil, da so ZDA realistične in da ne pričakujejo enotnosti vseh jugoslovanskih 

narodov, pričakujejo pa enotnost vseh Jugoslovanov po svetu, saj bi slednji iz ZDA 

lahko pomagali Jugoslaviji pri njeni rehabilitaciji. Posebej je poudaril, da 

Jugoslovani v ZDA niso objektivno merilo za merjenje jugoslovanskega javnega 

mnenja.151 Huntington je kot glavni ameriški častnik v Jugoslaviji potoval po vsej 

                                                 
149 NARA, RG 226, E 99, B 43, F 4, The Independent American Military Mission to Marshal Tito, 
marec 1945, str. 1-2; E 139, B 273, F 3992, Independent American Military Mission to Marshall Tito, 
11. 8. 1944. 
150 Več podrobnosti o ameriških misijah v nadaljevanju: glej poglavje št. 13. 
151 NARA, RG 226. E 133, B 273, F 3992, From Gen. Donovan to Col. Huntington, nedat., str. 1-2; 
Bajc: Operacija, str. 212. 
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državi in 27. novembra 1944 obiskal tudi Glavni štab NOV in POS, kjer se je zadržal 

dva dni in potem odšel nazaj na Hrvaško. 

Samostojna ameriška misija je že od začetka svojega prihoda v Jugoslavijo 

ohranjala prijazne odnose s sovjetsko misijo polkovnika Melnikova in se prav tako 

dobro razumela z Macleanom. S sovjetskim napredovanjem na Balkanu in 

osvoboditvijo Beograda oktobra 1944 je OSS postopoma začel zmanjševati število 

svojega osebja v Jugoslaviji, svoje aktivnosti pa je usmeril na sever in severozahod 

Jugoslavije, zato je tudi svoje misije ohranil na Hrvaškem, Sloveniji in v zahodni 

Bosni. Huntington je pred svojim odhodom osnoval mestno misijo OSS v Beogradu 

(Belgrade City Team), ki je bila del samostojne vojaške misije, za nekatere pa tudi 

sinonim za samostojno ameriško misijo. Uredil je tudi vse potrebno za prihod 

ameriškega diplomatskega osebja v Jugoslavijo. Po svoji vrnitvi v bazo je zapisal, da 

je misija veliko delala za neodvisno poročanje, vendar je to bilo težko, saj so bili 

odnosi s partizani zgolj formalni in nič prijateljski, ker so obveščevalna poročila še 

vedno temeljila na osnovi partizanskih obveščevalnih izvlečkov.152 

Jeseni 1944, po osvoboditvi Beograda sta se Šubašić in Tito ponovno sestala 

in sporazumela o ustanovitvi skupne vlade, ki naj bi jo sestavljali t. i. napredni 

demokratični elementi, ki se niso kompromintirali proti NOG. Samemu sporazumu 

sta ugovarjala tako kralj Peter II. kot ZDA. Podpolkovnik Charles Thayer, ki je 13. 

novembra 1944 zamenjal Huntingtona, je namreč menil, da je sporazum med Titom 

in Šubašićem nedorečen, saj so v vladi prevladovali Titovi ljudje. Vse do volitev v 

ustavodajno skupščino 11. novembra 1945 in tudi po njih so ZDA bile vedno bolj 

kritične do Tita in novih jugoslovanskih oblasti, zato so Jugoslavijo obravnavale kot 

prvega zaveznika Sovjetske zveze. To je bilo glavno vodilo ameriške politike do 

Jugoslavije vse do spora z Informbirojem, ko se je pričela aktivnejša podpora 

Jugoslaviji.153  

Thayer, ki je bil na čelu prve ameriške diplomatske misije v Vrhovnem štabu 

NOVJ, je 30. januarja 1945 pisal o aktivnostih OZNE v Jugoslaviji. Zapisal je, da se 

aretacije in eksekucije nadaljujejo in da se v časopisju daje veliko poudarka sojenjem 

                                                 
152 NARA, RG 226, E 99, B 34, F 3, Mediterranean Theater of Operations, december 1944; E 154, B 
24, F 33O, Independent American Military Mission to Marshal Tito-Final Report of Colonel Ellery C. 
Huntington, Jr., 27. 12. 1944, str. 11. 
153 NARA, RG 226, E 99, B 43, F 4, Activities of the American Military Mission 9 October 1944-15 
April 1945, str. 1-6; Klemenčič: Ameriški Slovenci, str. 156-157. 
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jugoslovanskim kolaborantom ter da se število žrtev zelo razlikuje. Thayer je 

ocenjeval, da je resnica verjetno nekje med govoricami in uradnimi poročili ter da 

OZNA nadzira vse sfere življenja. Menil je, da se ne sme obtoževati partizanskega 

gibanja, saj so njihove moralne vrednote visoko cenjene, poleg tega pa so bili trdno 

prepričani in predani svojim idealom. V svoji oceni OZNE in njenih agentov je 

ugotavljal, da je težko ločiti agenta OZNE od ostalih prebivalcev, saj ti delujejo v 

civilu in zagotovo sodelujejo z NKVD. Agenti slednjega so bili še posebej aktivni v 

Beogradu od osvoboditve dalje. Veliko agentov OZNE se je šolalo v Sovjetski zvezi, 

zato je Thayer sklepal, da se je OZNA razvila v identično službo kot je NKVD.  

Thayerja je 19. aprila 1945 zamenjal major (kasneje podpolkovnik) Franklin 

A. Lindsay, ki je vodil ameriško diplomatsko misijo do njene ukinitve, poleg tega pa 

so Američani v Beogradu ustanovili svoje veleposlaništvo. Proti koncu vojne se je 

občutno povečalo število obveščevalnih poročil iz Jugoslavije, ki so največ poročala 

o jugoslovanskih teritorialnih zahtevah v Istri, Trstu, na Koroškem in na Štajerskem. 

Poleg beograjske mestne misije oziroma ameriške diplomatske misije so na 

ozemeljsko spornih območjih delovale misije »Arrow«, »Grady«, »X-52« (maj. 

Dickinson) in misija »Dunklin« (J-3) z nadporočnikom Pfeifferjem, o teh pa 

podrobneje v nadaljevanju.154  

Dne 12. maja 1945 je bil poveljujoči častnik ameriške diplomatske misije v 

Beogradu Lindsay skupaj z vicemaršalom Leejem pri načelniku štaba NOVJ Arsu 

Jovanoviću. Slednji jima je povedal, da je Tito ukazal, da morajo vse britanske in 

ameriške misije zapustiti Jugoslavijo, saj jih bodo nadomestili vojaški atašeji. 

Lindsay je skušal Jovanoviću obrazložiti pomembno vlogo misij pri priznanju 

partizanskega gibanja in organizaciji pomoči, vendar je Jovanović vlogo zahodnih 

zaveznikov podcenjeval, saj bi po njegovem mnenju partizansko gibanje zmagalo 

neglede na anglo-ameriško pomoč in priznanje.155 Kmalu za tem je AFHQ dala 

Lindsayu navodila, naj zmanjša število osebja, misija pa mora kljub vsemu ostati v 

Jugoslaviji. Takrat je beograjska mestna misija štela 18 članov, nato se je zmanjšala 

na 10, od teh je bilo 7 članov misije pod poveljstvom Lindsaya, trije pa so delovali 

                                                 
154 NARA, RG 226, E 154, B 25, F 351, OZNA-Tito’s Secret Police, nedat., str. 1-5; RG 226, E 99, B 
43, F 4, The Independent American Military Mission to Marshal Tito, marec 1945, str. 1-2; RG 226, E 
190, B 89, F 26, Activities of the American Military Mission, 9. October 1944-15. April 1945. 
155 NARA, RG 226, E 154, B 22, F 301, Memorandum to US Ambassador to Yugoslavia, 15. 5. 1945, 
str. 1-2: RG 226, E 90, B 6, F 68, Lindsay Belgrade #1365 to Glavin and Maddox, 13. 5. 1945. 
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kot asistenti atašeja.156 Lindsay je po sestanku z Jovanovićem poslal veleposlaniku 

ZDA v Jugoslaviji, Richardu C. Pettersonu, sporočilo, da je Jovanović po Titovem 

ukazu odredil umik ameriških misij iz Jugoslavije, saj je bilo določeno, da bodo 

njihovo delo prevzeli vojaški atašeji.157  

Ameriška diplomatska misija je bila uradno ukinjena 2. julija 1945, ko se je 

zmanjšalo tudi število obveščevalnih poročil iz Julijske krajine in Koroške.  

 

8.4 Projekt »Sheperd« 

Posebno mesto med načrtovanimi misijami zahodnih zaveznikov v 

Jugoslavijo je imel projekt »Sheperd«, kjer je bil glavni akter dr. Ivan Šubašić. OSS 

je že maja 1942 navezal stike z nekdanjim hrvaškim banom in ga oktobra istega leta 

predstavil Allenu Dullesu, šefu OSS v Švici. Šubašić je v očeh predstavnikov OSS 

veljal za zanesljivega človeka. Potem ko je velikosrbski  jugoslovanski veleposlanik 

v Washingtonu Konstantin Fotić zaprl jugoslovanski informacijski urad v New 

Yorku, je Šubašić avgusta 1943 navezal nove stike z OSS in Donovanom ter skupaj z 

Bernardom Yarrovom iz Newyorškega odseka SI predložil načrt prodora v 

Jugoslavijo, imenovan tudi operacija »Sheperd«, šifra misije oziroma dolgoročnega 

načrta za odločilni vpliv v Jugoslaviji, ki pa nazadnje ni bil izpeljan. Šubašić naj bi 

bil na čelu misije, v kateri bi bili še nekateri jugoslovansko usmerjenimi Srbi, 

Slovenci in Hrvati. Misija naj bi zagotavljala vojaške obveščevalne informacije iz 

Jugoslavije in vzpostavila stik s partizani, hrvaško HSS, nato pa še s poveljniki 

Pavelićevega hrvaškega domobranstva. Vsa odporniška gibanja v Jugoslaviji naj bi 

tudi združil in koordiniral v skupnem boju proti sovražniku. Ameriški načrti so 

predvidevali, da misija ne bi trajala dlje kot 6 mesecev v Jugoslaviji. Po Teheranski 

konferenci je projekt »Sheperd« postal skupen podvig OSS in ameriškega zunanjega 

ministrstva, zveza Šubašić-Yarrow pa je trajala vse do februarja 1945.158  

                                                 
156 NARA, RG 226, E 190, B 167, F 1199, Status of OSS Missions in Yugoslavia, 21. 5. 1945 
157 NARA, RG 226, E 154, B 22, F 306, Memorandum, American Military Mission to Marshal Tito , 
15. 5, 1945; RG 226, E 190, B 167, F 1199, Attachment os OSS Unit with II Corps, Trieste, 24. 5. 
1945. 
158 D. Biber: Pastir brez črede: dr. Ivan Šubašić in OSS Sheperd Project, Prispevki za novejšo 
zgodovino, let. 37, št. 2, 1997 (dalje: Biber: Pasti brez črede), str. 384-385; NARA, M 1642, Roll 85, 
Sheperd Project, 4. 10. 1943, str. 1-2. 
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Šubašić nazadnje ni bil poslan v Jugoslavijo kot vodja misije, ampak je bil 

izvoljen za predsednika emigrantske vlade, ki je s Titom junija 1944 podpisal 

sporazum Tito-Šubašić. Projekt »Sheperd« je bil usmerjen predvsem v 

depolitiziranje odporniških gibanj in njihovemu podrejanju vladi v emigraciji, ki bi 

predstavljala tako partizanske kot kraljeve elemente. Šubašićeve ideje, ki so bile 

začrtane v projektu, niso prodrle zaradi partizanskih revolucionarnih ciljev in 

odtujevanju Srbov od nove vlade in tudi samih zaveznikov. 
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9. OSS V SEVERNI AFRIKI IN SREDOZEMLJU 

9.1 Prve ameriške baze v severni Afriki in pobude za delovanje v Jugoslaviji 

Donovan si je že od začetka vojne želel razširiti operacije OSS na 

severnoafriško bojišče, Sredozemlje in tudi na Balkan, saj ni hotel zaostajati za 

Britanci. Zato je maja 1941 COI vzpostavil prve obveščevalne baze v severni Afriki. 

Po Donovanovem mnenju so bili Britanci na Balkanu, Afriki in Sredozemlju 

obsojeni na neuspeh, zato je bila zanj ustanovitev prvih obveščevalnih baz nujna, 

čeprav je SOE temu močno nasprotovala. Dne 22. junija 1941 sta se OSS in SOE 

vendarle dogovorili, da bo večji del severne Afrike s španskim Marokom v vplivni 

sferi ZDA in da bodo ZDA tam vzpostavile svoje misije, ki bodo odgovorne tudi za 

delo SOE na tem področju. 

Baza SOE Kairo je bila pomembna za nastanek prvih baz OSS v severni 

Afriki in Sredozemlju, še posebej pa v Kairu, saj je OSS od tam vodila posebne 

operacije v Jugoslaviji. Čeprav Donovan še ni postavil svoje baze v Kairu in ni imel 

nameščenih agentov v vzhodnem Sredozemlju ter Bližnjem vzhodu, je bilo do 

oktobra 1942 na tem območju že veliko  agentov OSS iz odseka SI. Ustanovljene so 

bile tudi prve baze odseka SI v Iraku, Iranu, Transjordaniji in Turčiji. Pred operacijo 

Torch, izkrcanjem zahodnih zaveznikov v severni Afriki novembra 1942, so agenti 

OSS delovali tudi v zahodnem Sredozemlju, in sicer v mestih Madrid, Tangier in 

Lizbona. Po končani operaciji, v kateri OSS ni odigral večje vloge, saj 

severnoafriško območje ni imelo Združenega obveščevalnega odbora (Joint 

Intelligence Comittee – JIC), se je Donovan strinjal, da mora OSS vzpostaviti bazo v 

Alžiru, kjer je decembra 1942 general Eisenhower dovolil prihod misije OSS. 

Eisenhower je vzpostavil tudi vrhovni štab zavezniških sil AFHQ. Donovanov načrt 

je bil, da se po ustanovitvi baze v Alžiru odpre tudi baza v Kairu.159 

Novembra 1942 sta bili v severni Afriki ustanovljeni dve  bazi SOE, in sicer 

v kraju Blida blizu Alžira. Prva se je imenovala »Brandon« in je imela nalogo 

pomagati anglo-ameriški vojski v Tuniziji do maja 1943, ko so zahodni zavezniki v 

severni Afriki prevladali. Druga misija se je imenovala »Massingham« (kritje za 

misijo »Massingham« sta bili tudi British Inter Services Signal Unit – SCU 6 ali 

ISSU 6), njena dejavnost pa je vključevala rekrutiranje in urjenje primernih agentov 
                                                 
159 TNA HS7/283, SOE/OSS North Africa, November 1942, str. 99; Smith: The Shadow, str. 178. 
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za infiltracijo v Italijo in na Sardinijo, pa tudi na Korziko in deloma ozemlje Francije 

ter Balkana. Sodelovala je tudi z Eisenhowerjevimi  invazijskimi silami v operaciji 

Torch.160 

OSS je imel na razpolago veliko finančnih sredstev, vendar malo opreme in 

izkušenj, poleg tega pa mu ameriške vojaške oblasti niso dale jasnih navodil za 

delovanje. To se je izkazalo tudi v okviru operacije Torch, kjer za OSS ni bilo več 

pravega dela, saj ni uspel odigrati večje obveščevalne vloge. Agenti OSS so 

sodelovali le pri načrtovanju psihološkega bojevanja, vendar je bilo pri tem 

narejenega malo propagandnega dela v okviru moralnih operacij MO, še manj pa je 

bilo dejavnosti na področju posebnih operacij SO. OSS je tako sodeloval z OWI in 

britansko sekcijo za vojno propagando (Political Warfare Executive – PWE) v upravi 

AFHQ za psihološko bojevanje (Psychological Warfare Board – PWB), ki je bila 

ustanovljena v Eisenhowerjevem štabu. Anglo-ameriška okupacija severne Afrike je 

tako zagotovila možnost začetka delovanja psihološkega bojevanja vključno s 

psihološkimi in moralnimi subverzijami, črno propagando ter tajnim delovanjem v 

severni Afriki in južni Evropi.161 

Dne 11. oktobra 1943 sta se generala Eisenhower in Wilson dogovorila o 

preselitvi baze SOE iz Kaira v Bari, kjer je SOE dobila ime Force 133. S tem je bila 

baza britanske uprave za posebne operacije bližje dalmatinski obali, njena 

premestitev pa je pomenila korak v povezovanju britanskih in ameriških posebnih 

operacij med OSS in SOE. Kljub zavezniški odločitvi na Teheranski konferenci 

decembra 1943, kjer se je Roosevelt strinjal s skupno britansko-sovjetsko izjavo o 

obsežni pomoči Titu, pa je Donovan še vedno upal v sporazum med Titom in 

Mihailovićem. Britanci so Donovanove ideje zatrli, in sicer s spremembo v 

poveljstvu nad Sredozemljem: januarja 1944, ko je Eisenhower zapustil zavezniški 

štab, je vrhovni zavezniški poveljnik za Sredozemlje (Supreme Allied Commander 

Mediterranean – SACMED) postal general Maitland Wilson s štabom v Alžiru.  

                                                 
160 Bajc: Operacija, str. 62. 
161 NARA, M 1642, Rol l18, Memorandum to Joint Warfare Committe, 1.  12. 1942. 
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Nazadnje so se marca 1944 dogovorili, da bo štab Force 133 (kritje za 

delovanje SOE na Bližnjem vzhodu) ostal v Kairu pod operativnim nadzorom 

poveljnika za Bližnji vzhod, upravno pa pod poveljstvom štaba za posebne operacije 

v Sredozemlju (Special Operations Mediterranean – SOM). Iz Force 133 se je 

odcepila Force 266 (kasneje Force 399) in bila odgovorna zgolj za Grčijo, Bolgarijo, 

Romunijo in tudi Jugoslavijo. 

Marca 1944 ustanovljeni SOM je bil tako neposredno odgovoren vrhovnemu 

zavezniškemu poveljniku za Sredozemlje generalu Maitlandu Wilsonu. Vključeval je 

delovanje tako OSS kot SOE in tako ni bil več podrejen londonskemu sedežu SOE. 

Zaradi potrebe po boljši koordinaciji med OSS odsekom SO in SOE je bil maja 1944 

v Alžiru ustanovljen skupni operacijski štab, poznan kot Operacijsko središče za 

posebne projekte (Special Projects Operations Center – SPOC).162  

SOE je imela na Balkanu slabe terenske obveščevalne povezave, vendar se je 

na podlagi nekaj poročil s terena, pripovedi beguncev ter sovjetskih dokazov 

postopoma izkazalo, da v Jugoslaviji vihra državljanska vojna med Titom in 

Mihaolovićem in da slednji odkrito sodeluje z italijanskimi okupacijskimi silami. Do 

oktobra oziroma novembra 1942 sta odseka R&A in FN ugotovila, da resnično 

sodeluje s silami osi. Proti koncu leta 1942 so bile britanske oblasti živčne zaradi 

celotnega položaja v Jugoslaviji, vendar se je SOE šele januarja 1943, ko so v Kairu 

začeli prejemati prva prestrežena sporočila nemškega Abwehra z Balkana, odločila, 

da morajo v Jugoslavijo poslati dovolj opazovalcev, ki bodo preverili položaj. 

Na osnovi sporazuma med SOE in OSS, iz dne 26. julija 1943, je Jugoslavija 

ležala na območju bližnjevzhodnega vojnega prizorišča (Middle East Theater of 

Operations – METO) pod nadzorom Britancev. Italija pa je spadala pod nadzor 

Američanov in sodila v območje severnoafriškega vojnega prizorišča (North African 

Theater of Operations – NATO) pod poveljstvom ameriškega glavnega štaba v 

Alžiriji.  Sporazum med SOE in OSS je tako določil, da častniki OSS postanejo del 

misij SOE in da bodo združene misije poslane tako Titu kot Mihailoviću,  da bosta 

OSS in SOE uporabljali skupno šifro v vojni postaji Mena.  

V aprilu 1944 se je celotna organizacija OSS v Sredozemlju reorganizirala in 

polkovnik Clifton C. Carter je postal glavni poveljujoči častnik OSS v Italiji. Glavna 
                                                 
162 NARA, M 1642, Roll 2, OSS Activities in the North African Theater based on Algiers, nedat., 
str.19. 
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naloga OSS na sredozemskem vojnem prizorišču (Medterranean Theatre of 

Operations – MEDTO) je bila nuditi AFHQ pomoč pri vojaških operacijah v obliki 

obveščevalnih podatkov in posebnih operacij.  

OSS Bari je prešel izpod pristojnosti USAFIME in je dalje deloval kot 2677. 

polk OSS (t. i. začasni) - 2677 Regiment OSS, Provisional, ki ga je vodil polkovnik 

Edward Glavin ter imel svoj glavni štab v Caserti. Po osvoboditvi Rima, 4. junija 

1944 so polk reorganizirali.163  

 
9.2 OSS Kairo in nastanek Jugoslovanske sekcije  

Vzpostavitev baze OSS v severni Afriki je bila ključna, saj je znotraj nje 

nastala tudi Jugoslovanska sekcija, kjer so urili slovenske pripadnike misij OSS, ki 

so jih potem poslali v Slovenijo in ostale predele Jugoslavije.Ustanovitev baze je bila 

možna samo s pomočjo Britancev, ki so postavili Američanom pogoj, da imajo v 

Afriki misijo, samo če bo ta delovala pod nadzorom SOE za Bližnji vzhod in če bodo 

ameriški agenti delovali skupaj z britanskimi ter da bodo komunikacijski kanali in 

šifre britanski. OSS Kairo je britanske zahteve sprejel in postal popolnoma odvisen 

od SOE Kairo, kar je vplivalo na nadaljnji razvoj.164 

Po junijskem sporazumu iz leta 1942 med OSS in SOE je slednja soglašala z 

ameriškim sodelovanjem v operacijah na Balkanu. Dogovorili so se, da morajo biti 

vse operacije OSS v Jugoslaviji pod nadzorom SOE Kairo in da se ameriško osebje 

vključi v misije SOE pri Titu in Mihailoviću. Dogovorjeno je bilo, da osebje OSS v 

misijah uporablja  skupno šifro SOE/OSS in vojaško postajo SOE (War Station). 

Glavna anglo-ameriška častnika v Jugoslaviji sta bila že omenjena brigadir Fitzroy 

Maclean in major Linn Farish, ki je deloval pod njegovim poveljstvom. Tako sta 

OSS kot SOE, kljub nasprotovanjem jugoslovanske emigrantske vlade, sodelovali 

tudi s Titovim partizanskim gibanjem. Sprva je bila vsa pomoč za odporniška gibanja 

poslana s pomočjo letalskih pošiljk, ki so jih organizirali iz Kaira, po osvojitvi južne 

Italije pa največ s pomočjo ladijskih prevozov na dalmatinsko obalo. Tudi OSS 

                                                 
163 NARA, RG 226, E 190, B 125, F 637, Interesting Facts about Developement of OSS, Bari, nedat., 
str. 5; TNA HS 3/57, SOE/OSS Relation in North Africa, 27. 9. 1943; E 144, B 87, F 938, Historical 
Report, Operations of OSS based on Middle East, 31. 7. 1944; Bajc: Operacija, str. 68; Smith: The 
Shadow, str. 179-180. 
164 TNA HS 7/283, SOE/OSS in the Middle East, junij 1943, str. 177.  
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Bližnji vzhod se je postopoma povečal in se organiziral na posamezne odseke kot 

SO, OG, MO, MU, SI, X-2 in R&A in odseke za zveze ter odsek S&T.165  

Že spomladi 1942 je želel Donovan vzpostaviti bazo COI na Bližnjem 

vzhodu, zato je v Kairo poslal dva svoja predstavnika, ki sta dobila nalogo, da 

vzpostavita povezavo z Britanci in njihovi tajnimi službami. Postavila sta temelje za 

vzpostavitev baze OSS na tem območju, ki bi pokrivala območje Bližnjega vzhoda in 

jugovzhodne Evrope. Prvi Donovanov odposlanec je bil kapitan (comodor) in 

kasneješi pomočnik ter šef odseka OSS SI na Bližnjem vzhodu,  Turner McBaine, ki 

je 9. aprila 1942 prišel v Kairo kot pomočnik ameriškega mornariškega atašeja. 

McBaine je bil osebno odgovoren za uspešno rekrutiranje številnih sodelavcev in 

agentov OSS, poleg tega pa je s pomočjo ISLD in MO4 (SOE Bližnji vzhod) 

ustanovil prvo pisarno COI v Kairu, ki se je specializirala za delovanje na področju  

SI in SO. Dne 4. junija 1944 je zapustil Kairo in odšel na novo dolžnost na Daljni 

vzhod.  

Glavne težave ZDA na Bližnjem vzhodu so bile v tem, da niso imele 

pogodbenih pravic, ki bi jim omogočale vzpostavitev radijskih zvez na britanskem 

interesnem območju. McBaine se je s pomočjo britanske SIS dogovoril z britanskimi 

vojaškimi oblastmi, da je OSS lahko vzpostavil radijsko postajo. Zaradi grožnje pred 

vdorom Rommlovega afriškega korpusa v Egiptu se je junija 1942 tudi ameriško 

osebje za nekaj časa evakuiralo iz Egipta v Eritrejo in OSS Kairo je bil ponovno 

vzpostavljen avgusta 1942, ko se je McBain vrnil in začel z delovanjem.  

OSS sprva ni imel odobritve za delo s strani JCS, zato se je McBaine moral 

vrniti v Washington. Decembra 1942 je JCS izdal direktivo, s katero je dal Donovanu 

avtorizacijo za ustanovitev baze OSS, ki je zajemala delovanje odsekov SI in SO v 

Kairu in da se pri tem posvetuje z britanskimi vojaškimi oblastmi. Direktiva je tudi 

dajala OSS pravico, da izvaja tajne operacije na vsem območju Bližnjega vzhoda, 

predvidevala je posebne operacije v Jugoslaviji, Albaniji, Bolgariji, Madžarski, 

Kreti, Romuniji, Grčiji, Dodekanezu in ustanovitev posebnih operacij, centrov zvez v 

Turčiji, Iranu, Iraku, Savdski Arabiji, Siriji in drugih nevtralnih državah. Direktiva je 

predvidevala tudi začetek protisubverzivnih in protiobveščevalnih aktivnosti na vseh 

prej omenjenih območjih. OSS Kairo je po vzpostavitvi začel delovati v okviru 

                                                 
165 NARA, RG 226, E 144, B 87, F 938, SOE/OSS Collaboration in the Middle East, 28.7.1943. 
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ameriškega vojaškega poveljstva na Bližnjem vzhodu USAFIME, ta pa je bil 

podrejen britanskemu poveljstvu na Bližnjem vzhodu (HQ ME). 

Prvo misijo OSS v Kairu je vodil že omenjeni polkovnik Huntington skupaj z 

ekipo: polkovnik Julius Amoss, major Lada Močarski, kapitan Turner McBaine, 

Rodney Young in Stephen Penrose. V Kairu se jim je še pridružil polkovnik Gustav 

Guenther. Huntigton si je prizadeval vzpostaviti popolnoma neodvisno  misijo OSS v 

Kairu, kar mu je JCS odobrila šele maja 1943. Sedež OSS Kairo je bil na ameriškem 

konzulatu v Kairu, nato pa v vili Sharia Ibn Zanki, Zamalek. Oktobra 1942 se je 

sedež preselil v Rustum Pasha.166  

Šef odseka S&T, major Vassos, je že po ustanovitvi šole za urjenje v Kairu 

pisal o značilnostih in težavah novonastale šole. V svoji analizi delovanja šole je 

zapisal, da je ta blizu Kaira, kar je dobro, saj to omogoča stik med posameznimi 

odseki in sekcijami. Ugotavljal je, da ni mogoče vzpostaviti enakih metod pri urjenju 

osebja v severni Afriki in ZDA, zato je urjenje v severni Afriki prilagojeno glede na 

zmožnosti šole. Vassosa je motilo, da šola nima kapacitet za urjenje večjih skupin 

agentov, saj je ta maksimalno lahko sprejela 30 kandidatov, kar je onemogočalo 

vzpostavitev nekega ustaljenega programa urjenja. Vassos je tudi navajal, da je 

čakalna doba za odhod na misijo dolga, kar je vplivalo na moralo. Inštruktorji so 

imeli večje probleme z agenti SI in SO kot pa z radiotelegrafisti, saj so agenti po 

naravi bolj agresivni in iznajdljivi ter predvideni za delovanje na sovražnikovem 

zasedenem ozemlju.  

Velik problem znotraj območij za urjenje so predstavljale varnostne omejitve 

in omejitev izhodov. Zaradi teh težav je Vassos predlagal, da je pri agentih treba 

graditi na krepitvi patriotizma, ki je spodbujen s finančno podporo. Predlagal je 

boljši medicinski nadzor ter da se jim zagotovi balkansko kuhinjo in kuharja. Menil 

je, da je treba večjo pozornost usmeriti v selekcijo agentov in da je treba zagotoviti 

prostore za posebno urjenje. Zanimive so bile ugotovitve in ukazi, da inštruktorji pri 

usposabljanjih in delu z vojaki ne smejo govoriti o politični situaciji v zasedeni 

državi in da ne smejo izražati političnih stališč. Posebej je omenjal rekrute znotraj 

OSS, ki so delali za ameriško obveščevalno službo kot sodelavci civilisti, vendar so 

kljub temu nosili ameriške uniforme. To niso bili pravi agenti, ampak nekakšni 
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sodelavci OSS, ki se jim ni popolnoma zaupalo.167 Na podlagi memoranduma iz leta 

1944 je bilo delovanje OSS in SOE v Sredozemlju podrejeno CCS, ki mu je 

poveljeval general Maitland Wilson, general Stawell pa je bil poveljnik posebnih 

operacij v Sredozemlju. Memorandum je tudi predvidel, da bodo SOE in OSS misije 

v bodoče delovale neodvisno in samostojno.168  

Vse operacije OSS v Jugoslaviji so sodile pod poveljstvo baze OSS Kairo, ki 

jo je marca 1943 ustanovil polkovnik Huntington. Poveljnik OSS na Bližnjem 

vzhodu je postal polkovnik Gustav Guenther, odsek posebnih operacij je vodil Huot, 

McBain pa je postal pomočnik poveljnika OSS na Bližnjem vzhodu. Največje 

probleme je OSS takrat predstavljala SOE, ki je zahtevala, da OSS uporablja 

britanske komunikacije, kar sta občutila tudi ameriška častnika poročnik Musulin in 

nadporočnik (kasneje stotnik) George Wuchinich, ko sta 23. maja 1943 prišla v 

Kairo in zaradi sporov z SOE nista mogla v Jugoslavijo. Ta problem so rešili z že 

omenjenim sporazumom med OSS in SOE iz 26. julija 1943. Šele s pošiljanjem prve 

samostojne ameriške misije v Vrhovni štab NOVJ se je OSS osamosvojil in 

uporabljal svoje komunikacije.169 

V prvih dneh po ustanovitvi baze v Kairu ni bilo moštva, ki bi vodilo 

jugoslovansko sekcijo, saj je OSS s težavo rekrutiral častnike, ki bi bili primerni za 

vodenje jugoslovanske sekcije in tudi tiste, ki bi bili primerni za spust v Jugoslavijo. 

Tako so določili, da bo Lanning Macfarland prvi vodja jugoslovanske sekcije, vendar 

je to mesto hitro zapustil in postal šef OSS v Istanbulu. Macfarland je kljub temu 

kmalu po prihodu v Kairo vzpostavil stike s podpolkovnikom Ladom Močarskim in 

McBainom, tako da so vsi trije maja 1943 osnovali načrt spusta prvih misij v 

Jugoslavijo s pomočjo nekaterih kraljevih jugoslovanskih častnikov, ki so kazali 

večjo pripravljenost sodelovanja z Američani. Jugoslovansko sekcijo OSS je 

ustanovil odsek SI, kar pa ne pomeni, da je sekcija urila kandidate le v tajnem 

obveščevalnem delovanju. Namen ustanovitve sekcije je bil, da usposobi in izuri 

kandidate predvsem v tajnem delovanju in jih pošlje v Jugoslavijo, kjer bi s pomočjo 

partizanov spletli učinkovito obveščevalno mrežo proti nacifašistom. 
                                                 
167 NARA, RG 226, E 165, B 9, F 95, School Operational Analysis, Major Vassos, Captain Kobal-
YU SI, nedat. 
168 TNA CAB 122/1595, Memorandum OSS/SOE: SOE Set up in the Mediterannean Theatre, nedat., 
str. 2. 
169 Pavlović: Od monarhije, str. 134. 
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OSS Kairo in njegov odsek SI sta bila velikokrat nezadovoljna z ameriško 

politiko do Jugoslavije, zato je odsek SI 15. julija 1943 pisal McBainu o 

nepripravljenosti ameriškega tiska in Američanov, da se soočijo s situacijo v 

Jugoslaviji. Zapisali so, da so ZDA zaradi ameriškega nezanimanja za Jugoslavijo v 

zaostanku z dogodki v Jugoslaviji in da poleg tega razpolagajo z informacijami iz 

druge roke. Samo Sovjeti in Britanci so bili tisti, ki so razpolagali z viri iz prve roke, 

saj so imeli častnike za zvezo v partizanskem in četniškem taboru. OSS je zato 

predlagal, da bi imela svoje častnike za zvezo pri obeh odporniških gibanjih, poleg 

tega pa so imeli bolj primerne kandidate za spust v Jugoslavijo kot Britanci, saj so 

govorili srbohrvaško in večina je imela jugoslovanske korenine.170  

Že kmalu po začetku delovanja jugoslovanske sekcije je OSS skupaj z 

britansko ISLD nameraval poslati v Mihailovićev štab dva agenta odseka SI, vendar 

do izvedbe operacije ni prišlo zaradi nesoglasij med vodjo četnikov in britanskim 

častnikom za zvezo, polkovnikom Williamom Baileyem. Poleg tega se je OSS Kairo 

soočal s pomanjkanjem kapacitet za urjenje agentov, zato je OSS uril svoje agente v 

britanskih  šolah za posebno urjenje, kjer so se tudi učili srbohrvaškega jezika.  

MO4 (SOE Bližnji vzhod) je bila zelo zainteresirana za pošiljanje ameriških 

častnikov v Jugoslavijo, in sicer v sklopu britanskih misij, poleg tega pa je McBaine 

poskušal infiltrirati agente OSS v Jugoslavijo preko Istanbula, saj mu je pri tem 

nudila pomoč ISLD oziroma SIS. Kljub naporom do spusta ni prišlo, sta pa kmalu po 

nastanku baze v Kairo prišla prva ameriška častnika, nadporočnik (kasneje stotnik) 

Melvin Benson in poročnik George Selvig, ki naj bi ublažila spor med Mihailovićem 

in Baileyem, vendar je njuna misija bila kasneje preklicana tako, da so Selviga 

skupaj z Mansfieldom poslali k četnikom, Bensona in Wuchinicha pa k partizanom. 

Konec maja 1943 sta v Kairo prišla dva nova ameriška častnika, ki smo ju že 

omenili, Musulin in Wuchinich. Že v pripravljalnem obdobju pred spustom v 

Slovenijo so zanimive opazke nekaterih častnikov OSS glede političnega delovanja 

Wuchinicha, o katerem so že takrat menili, da mu je usojeno širiti med slovenskimi 

partizani ameriški tip demokracije, medtem ko so Musulina ocenjevali kot 

nekdanjega igralca ameriškega nogometa in kot najtežjega ameriškega častnika, ki je 
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opravil padalski tečaj. Oba častnika sta govorila srbohrvaško, medtem ko sta se 

Benson in Selvig šele učila jezika. O težavah s katerimi se je srečevala jugoslovanska 

sekcija OSS, je 14. julija 1943 McBaine poročal tudi Donovanu, kjer mu je 

predstavil načrt infiltracije v Jugoslavijo in ga obveščal, da so Britanci v Kairu v 

veliki prednosti ter da jugoslovanska sekcija OSS nima na razpolago dovolj 

jugoslovanskih rekrutov, primernih za pošiljanje v Jugoslavijo. Donovanu je omenil, 

da ima nekaj slovenskih rekrutov, ki se šolajo. Pri tem je mislil na Slovence, ki so se 

urili za spust prvih dveh misij OSS v Slovenijo, in sicer »Amazon« in »Alum«. 

Donovana je tudi obveščal, da mu primanjkuje kvalificiranega osebja, ki bi lahko 

urilo jugoslovanske rekrute.171 Kmalu za tem so 23. septembra 1943 postavili za 

vodjo jugoslovanske sekcije OSS majorja Francisa F. Arnoldyja, ki ga je na mesto 

vodje jugoslovanske sekcije  postavil McBaine.  

V času Arnoldyjevega prihoda v Kairo je tja prispel tudi poročnik Alexander 

Vucinich, ki je v jugoslovanski sekciji OSS prevzel vlogo analitika in častnika za 

poročanje. Za njim so prišli še poročnik Franc Likar, poročnik Deane ter poročnik 

George Vujnovich, vsi rekrutirani v ZDA. Kljub kadrovskem dopolnjevanju je 

Arnoldy ocenjeval stanje v jugoslovanski sekciji kot slabo, saj s strani nadrejenih ni 

bilo veliko zanimanja za jugoslovanske probleme. Tako je Arnoldy, kljub vsem 

težavam, nadaljeval z urjenjem jugoslovanskih rekrutov, opremljanje in dobro 

počutje jugoslovanskih rekrutov.172 

Tudi OSS v Kairu je kmalu prejel novice, da se med italijanskimi in 

nemškimi vojnimi ujetniki nahaja precej vojakov jugoslovanske narodnosti, ki bi bili 

primerni za delovanje v OSS. Zato so maja 1943, z dovoljenjem jugoslovanske 

emigrantske vlade, poslali v Alžir podpolkovnika Lada Močarskega, ki je med 

italijanskimi in nemškimi vojaki v ujetniških taboriščih zbral 10 Slovencev, ki so bili 

primerni za tajno obveščevalno delovanje. Pri tem ni šlo za usposabljanje Slovencev 

v klasične agente častnike za zvezo, ampak v radiotelegrafiste, šifrerje in tolmače. 

Nikoli niso postali enakopravni sodelavci OSS, saj jim niso zaupali. Oblekli so jih v 

ameriške uniforme, a še vedno obravnavali kot civiliste, ki delajo za OSS. Skupina 

omenjenih desetih Slovencev je z dovoljenjem jugoslovanske emigrantske vlade 
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vstopila v OSS, kar ne pomeni, da so bili ti fantje nasprotniki NOG, saj NOG v 

severni Afriki takrat še ni bil dovolj močan, poleg tega pa omenjena skupina 

Slovencev verjetno ni še slišala za Tita. 

Kmalu po uspešni operaciji Husky in napredovanjem Anglo-Američanov po 

Apeninskem polotoku so Jugoslovansko sekcijo OSS iz Kaira premestili v Bari. Del 

jugoslovanske sekcije in šola za urjenje OSS sta kljub temu ostala v Kairu. V Kairu 

je OSS še vedno ohranila nekaj osebja in tudi jugoslovanski urad, katerega vodenje 

je prevzel Robert P. Joyce, ki je v Kairo prišel 22. novembra 1943. Tam ga je že 

čakalo 5 novih rekrutov iz ZDA, ki so bili namenjeni za posebne operacije, vendar je 

načrt bil opuščen, zato so se pridružili odseku SI. Joyce je bil 11. januarja 1944 

premeščen v Bari, kjer je postal šef odseka SI, njegovo mesto v Kairu pa je nasledil 

Slovenec, stotnik Andrej Kobal, ki ga je obveščevalna služba ameriške vojske G-2 

posodila OSS.173  

Jugoslovanska sekcija v Kairu je še vedno dajala širše usmeritve glede 

operacij v Jugoslaviji in igrala pomembno vlogo pri rekrutiranju osebja, sekcija v 

Bariju pa je morala obveščati Kairo o njenem delovanju. Šola za urjenje je v Kairu 

ostala še slabo leto in bila dokončno zaprta 30. avgusta 1944.174  

 

9.3 OSS Bari  in nastanek Jugoslovanske sekcije  

Prav tako kot baza OSS v Kairu, je bila glede Jugoslavije po napredovanju 

Anglo-Američanov po Apeninskem polotoku ključna tudi ustanovitev baze OSS v 

Bariju. S tem je bil OSS bližje jugoslovanski obali, kar je lajšalo organizacijo 

pošiljanja misij in pomoči v Slovenijo in ostale dele Jugoslavije. Donovan je 

septembra 1943 odobril načrt pošiljanja pomoči Titovim partizanom, še pred 

odobritvijo pa so se o tem dogovarjali tudi častniki odseka SO na srečanju v Alžiru. 

OSS je takoj po uspešnem napredovanju anglo-ameriške vojske v Italiji načrtoval 

vzpostaviti prve baze na obali Italije.  

                                                 
173 NARA, RG 226, E 154, B 19, F 254, Yugoslav Section SI in Bari, Italy – from October 30, 1943 to 
July 12, 1944, str. 1-34.  
174 NARA, RG 226, E 99, B 35, F 7, Cables, 30. 8. 1944; E 190, B 72, F 12, Cairo/Bari Relationship, 
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Častniki OSS so se zavedali, da bodo morali delovati pod okriljem Britancev, 

kar pa ni motilo Donovana, saj je imel svoje načrte glede prihodnosti baze, ki so 

peljali v vse večjo samostojnost in neodvisnost.175  

Po ukazu Donovana sta 2. oktobra 1943 major Huot in nadporočnik Robert E. 

S. Thompson zapustila Kairo in odšla v Alžir, kjer sta uredila vse potrebno za 

ustanovitev baze v Bariju. Tu se prične aktivno sodelovanje med OSS in NOG, tako 

na podlagi organizacije pomoči partizanom kot pomoči pri novačenju Slovencev, ki 

so kot bivši italijanski vojni ujetniki bili sprejeti v Prekomorske brigade NOVJ in 

nato z dovoljenjem partizanskega vodstva vstopili v OSS. Huot in Thompson sta se v 

Alžiru srečala z dvema partizanskima odposlancema, Sergejem Makiedom in Jozem 

Podujem, ki sta iskala pomoč zahodnih zaveznikov za partizanske enote v 

Jugoslaviji. OSS jim je ponudil pomoč in začela se je uspešna organizacija pomoči 

jugoslovanskim partizanom, ki so v Bari poslali tudi močno posadko. Bazi OSS se je 

priključil tudi stotnik Hans Tofte, ki je o sodelovanju med OSS in partizani zapisal: 

»V Bariju je pod poveljstvom dveh častnikov OSS bila nastanjena stalna posadka 

stotih partizanskih pristaniških delavcev in oboroženih stražarjev, ki jo je dejansko 

vodila partizanska delegacija, katero je za to delo pooblastil Tito.«176 

S prenosom baze in osebja OSS iz Kaira v Bari (imenovala se je tudi Special 

Bari Service – SBS) so tja prenesli tudi sedež Jugoslovanske sekcije. Baza OSS v 

Bariju je bila dejansko »napredna baza« (Advance Base) za USAFIME oziroma OSS 

Kairo, vodil pa jo je McBaine, za njim pa major Robert Koch. Jugoslovanska sekcija 

je v Bariju imela sedež v vili Suppa in vili Re David, kjer so bili tudi glavni prostori 

za urjenje, del prostorov za urjenje radiotelegrafistov pa je bil tudi v vili Pasqua.177  

Baza v Bariju je bila formalno ustanovljena 15. oktobra 1943 in tako postala 

glavna baza za pošiljanje misij, za evakuacijo osebja in tudi stičišče vseh poročil, ki 

so dnevno prihajala iz Jugoslavije in Slovenije. Vse brzojavke in poročila ameriških 

misij pri slovenskih partizanih so dešifrirali v tej bazi ter informacije pošiljali 

nadrejenim poveljstvom. Poleg tega so od tu pošiljali vse usmeritve, vprašanja in 

zahteve ameriškim misijam v Sloveniji, vodje misij pa so jih posredovali naprej do 

                                                 
175 NARA, RG 226, E 99, B 135, F 210, OSS Contact with Tito via Italy, nedat. 
176 NARA, RG 226, E 99, B 135, F 210, OSS, SO Shipping Operation, Itay-Yugoslavia, nedat, str. 13. 
177 NARA, RG 226,  E190, B 125, F 637, Interesting Facts about Developement of OSS, Bari, nedat., 
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političnih komisarjev oziroma partizanskih obveščevalnih oddelkov. Nad 

ustanovitvijo baze je bil navdušen tudi Josip Smodlaka, sekretar v zunanjem 

ministrstvu NOG, ki je 1. januarja 1944 tudi obiskal ameriške častnike, nadporočnika 

Thompsona in majorja Hamiltona.178 Poleg Barija je na otoku Visu nastala nekakšna 

izpostava Barija oziroma pisarna Jugoslovanske sekcije odseka SI, ki je zbirala 

obveščevalne informacije iz dalmatinskih otokov in koordinirala delo misij OSS in 

skupin. Otok Vis je bil določen tudi za mesto, kjer se vsa zavezniška pomoč 

distribuira, zato je bil tam redno nameščen častnik OSS. Tako funkcijo je na Visu 

opravljal stotnik Benson, ki je s partizani vzdrževal prijateljske stike.179  

Pod poveljstvom McBaina so v Jugoslovanski sekciji delali že omenjeni 

Huot, Thompson in Tofte ter major Coon in vodja  sekcije major Arnoldy, ki je sprva 

delal pod tutorstvom podpolkovnika Močarskega. Pri delu v pisarni sta Arnoldyju 

pomagala še podčastnik J. G. Mičan in partizanka z imenom Erna. Ker je Bari spadal 

pod britansko poveljstvo, je OSS potreboval dovoljenje za obisk ujetniških taborišč, 

kjer so se nahajali številni Slovenci in Hrvati. V skladu z dogovorom med 

jugoslovanskimi partizanskimi oblastmi v Bariju je OSS lahko rekrutiral v svoje 

vrste tiste Jugoslovane, ki so bili primerni za obveščevalno delo. To dejansko 

pomeni, da je NOG dopustilo obveščevalno delo, zato je OSS tudi začel z 

novačenjem po ujetniških taboriščih.  

Jugoslovanska sekcija v Bariju se je kadrovsko širila, tako da so se januarja 

1944 v njej nahajali pripadniki in člani osebja, med katerimi so bili tudi Slovenci,o 

katerih do sedaj nismo vedeli skoraj nič. To so bili: Joe Robins, Benjamin Burrage, 

Anthony Anderson, Val Buddington, Bill Sterling, Peter Orson, Michael Weston, 

Alan Franklin, Teddy Larson, Daniel Marshall, Ivan Singer, Randolph Bolton, 

Branko Praštalo, Lojze Močilar, Grgo Perkov, Perica Vuković, Dana Žagar, Slavica 

Pintar, Zed Zinder, Charles Martin ter Slovenci: Martin Chester (Marijan Česnik), 

Brad Stimson (Radko Bajt), Melvin Coster (Miloš Kosec), Walter Johnson (Vlado 

Ivančič) Ivan Peterson (Ivo Pahor) ter Sam Martin (Radko Zuodar). Marca 1944 je 

bil poveljujoči častnik v bazi OSS v Bariju major Koch, izvršilni častnik major 

                                                 
178 NARA, RG 226, E 99, B 135, F 210, OSS contact with Tito via Italy; E 99, B 135, F 210, dr. Josip 
Smodlaka, nedat. 
179 NARA, RG 226, E 99, B 135, F 210, Base at Vis, nedat., str. 15; E 165, B 9, F 84, Supply 
Difficulties being Encountered by this Section, nedat.,str. 1; E 165, B 9, F 84, Major F. N. Arnoldy, 
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Andrew Torrielli, glavni obveščevalni častnik in šef odseka SI pa Robert Joyce. Štab 

OSS so še sestavljali finančni častnik, častniki vodje posameznik sekcij in odsekov 

ter vodja Jugoslovanske sekcije major Francis Arnoldy. Med novembrom in 

decembrom 1943 se je povečala tudi ladijska posadka baze, ki je štela 40 plovil 

namenjenih za oskrbovanje po morju.180 

Zaradi uspešnega zagona nove baze OSS v Bariju so se kmalu začeli 

zaostrovati odnosi med OSS in britanskimi tajnimi službami. SOE se je namreč 

aprila 1944 pritoževala, da je težnja tamkajšnje OSS, da se odcepi in deluje 

neodvisno.  

Kljub občasnim napetostim je SOE odnose z OSS označevala kot dobre, 

hkrati pa je hvalila napore Američanov za pošiljanje pomoči partizanom.181  

Arnoldy je takoj po prihodu v Bari vzpostavil stike s partizanskimi 

predstavniki v Bariju, poveljnikom Sergejem Makiedom in njegovim namestnikom 

Sardelićem, ki sta imela štab na majhni partizanski ladji Makarska. Sprva sta 

partizanska predstavnika sprejela Arnoldyja z zadržkom in nezaupanjem, saj nista 

razumela namena njegovega poslanstva v Bariju, čez čas pa so napetosti popustile in 

Arnoldy je  s strani Makieda dobil dovoljenje za rekrutacijo jugoslovanskih vojnih 

ujetnikov. Začelo se je učinkovito sodelovanje med predstavniki OSS in partizani. 

Arnoldy je tudi zaznal nezaupanje Jugoslovanov do Britancev in nekaterih 

Američanov, saj jim partizani niso zaupali zaradi njihove dvojne politike, ki je 

podpirala tako Tita kot Mihailovića, medtem ko o ameriški politiki niso veliko 

vedeli.  

V poročilu o razvoju OSS Bari so opisana tudi prizadevanja ameriških 

častnikov OSS, ki so v Bariju organizirali ladijsko pomoč za partizansko gibanje, del 

pomoči pa naj bi prišel tudi do slovenskih partizanov. Ta projekt je bolj znan pod 

imenom operacija »Audrey« (podrobneje v nadaljevanju). Neposredna oskrbovalna 

linija je bila vzpostavljena oktobra 1943 in večina ameriških častnikov je samostojno 

vodila organizacijo pošiljanja pomoči na dalmatinsko obalo, čeprav so Britanci imeli 

le formalni nadzor nad linijami oskrbovanja. Takoj po ustanovitvi linije oskrbovanja 
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je bila organizirana tudi denarna pomoč OSS, saj ta ni imel materialnih zalog hrane 

in orožja. Ameriška obveščevalna služba je čez čas ugotovila, da je denarna pomoč 

neprimerna, saj so dajali partizanom denar, da so si ti lahko pri Britancih kupovali 

hrano in druge materialne dobrine. Poudariti je treba tudi dejstvo, da so Britanci 

večino hrane in ostalih dobrin dobili na osnovi »Zakona o posojilu in najemu« (Land 

and Lease Act), za katerim so stale ZDA, ki so oskrbovale Britance, kar je bil 

dodatni nesmisel. Pozimi in spomladi 1944 je v Bari prišlo veliko število 

partizanskih beguncev iz Jugoslavije, ki so poleg osebja jugoslovanske sekcije 

pomagali pri organizaciji pomoči partizanom. 

Po nekaj srečanjih med britanskimi in partizanskimi predstavniki konec leta 

1943 je prišlo do reorganizacije pomoči partizanom, saj je britanska Royal Navy 

prevzela odgovornost nad organizacijo pomoči. Ustanovili so posebno vojaško 

misijo (Zed Military Mission), ki je prevzela organizacijo ter nadzor pomoči 

partizanom, poleg tega pa so bili Američani pozvani naj vključijo svoje predstavnike 

v to misijo, kar pa se nikoli ni zgodilo. Tako so Britanci prevzeli skoraj vse linije 

oskrbovanja za partizane. Poleg Barija so pomoč organizirali še iz Monopolija in 

Brindisija, večina pomoči pa je izvirala iz ZDA na osnovi prej omenjenega 

zakona.182  

Januarja 1944 je OSS poslala na Vis podpolkovnika Streeta, ki je bil na čelu 

misije odgovorne za obrambo dalmatinskih otokov. Obiskala sta ga tudi Farish in 

Maclean in skupaj so se dogovorili, da bi bilo potrebno povečati število ameriškega 

osebja v Jugoslaviji, tako da so po dodatnih pogovorih v katerih je sodeloval tudi 

polkovnik Vladimir Velebit, prišli do zaključka, da bodo v Jugoslavijo poslalo nove 

ameriške častnike za zvezo. To je bila ena od pobud OSS za povečanje ameriške 

vloge v Jugoslaviji, ki se je kasneje tudi realizirala s pošiljanjem novih samostojnih 

ameriških misij v Vrhovni štab NOVJ.183  

Med drugim je v Bariju prišlo tudi do občasnih incidentov med četniki in 

partizani, o katerih je poročala tudi OSS. Dne 6. novembra 1943 se je npr. pojavila 

skupina 50 četnikov, ki so prišli preko Splita in Sušaka skupaj z nekaterimi Italijani, 

ki so se po kapitulaciji umikali iz Jugoslavije. Četniki naj bi očitno kolaborirali z 
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Italijani in Nemci v Liki ter v Bariju izvajali močne propagandne in obveščevalne 

aktivnosti proti partizanom. Britanci so s četniki sodelovali, ti pa so se tudi nasilno 

vedli do predstavnikov OSS in jim grozili zaradi sodelovanja s partizani. Spor se je 

tako razvnel, da so četnike kmalu premestili drugam.184 

Na začetku aprila 1944 sta se iz Jugoslavije vrnila Farish in Maclean in 

Američanom je kmalu postalo jasno, da je potrebno spremeniti status misij OSS pri 

Titu, ki je nastal na podlagi sporazumov med OSS in SOE. Britanci so povabili 

ameriške častnike, da se vključijo v njihove misije ali celo na čelo teh. Farish je v 

tem času nadaljeval z organizacijo spuščališč v Jugoslaviji in z reševanjem ameriških 

letalcev. V enem od potovanj proti Grčiji pa je izgubil življenje v letalski nesreči.185  

Donovan je junija 1944 obiskal Bari. Pričeli so se načrti za ustanovitev 

sekcije za tajno delovanje v srednji Evropi (Secret Intelligence Central Europe – 

SICE), v bazi OSS. Slednja je s svojimi misijami delovala tudi med slovenskimi 

partizani v 4. operativni coni, saj je preko slovenskega ozemlja in s pomočjo 

slovenskih partizanov nameravala infiltrirati misije v Avstrijo in tam zanetiti upor 

proti silam osi (podrobneje v nadaljevanju). Soočala se je tudi s številnimi problemi 

glede pridobivanja ustreznega osebja za SICE, saj je šele po več tednih iskanja dobila 

majorja Chapina, ki je prevzel funkcijo vodenja sekcije. Avgusta 1944 so bazo OSS 

v Bariju sestavljali poročnik Holt Green, saj so Arnoldyja odpoklicali, njegov 

namestnik poročnik Orman Šuker, poročnik slovenskega rodu Ilyja Bratina, 

podporočnik Russel F. Dubes, podčastniki Alexander Krivokapich, Milan 

Cheyovich, John Perich, vojak Robert R. Brown, Huntington Bliss in tajnica Helen 

Morgam.186  

10. avgusta 1944 je bilo s pomočjo četnikov evakuiranih 250 ameriških 

pilotov iz ozemlja, ki so ga nadzirale Mihailovićeve sile. Poleg ameriškega osebja so 

v Bari prišli še trije Mihailovićevi predstavniki, Vladimir Belajčil, Ivan Kovač in 

Adam Pribičević, ki so bili poslani brez vednosti ameriških ali britanskih oblasti. 

Imeli so nalogo razložiti zahodnim zaveznikom kakšna je situacija v Jugoslaviji ter 

obtoževali so partizansko in opravičevali četniško gibanje. Sam Robert P. Joyce je 
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ugotavljal, da trije ne dajejo znakov zaupanja in da niso impresivne osebnosti.187 

Kljub temu OSS ni želel prekiniti odnosov s četniki, saj so bili slednji pomembni, ker 

so pomagali pri evakuaciji ameriških pilotov. 

Odnosi med Jugoslovansko sekcijo Bari in partizani so bili ves čas prijazni in 

vedno bolj zaupljivi. Ponavadi so misije za spust v Jugoslavijo čakale od dva do tri 

mesece, največkrat zaradi zaviranja Britancev, vendar se je Arnoldy večkrat poslužil 

dobrih odnosov z Velebitom in predčasno dobil dovoljenje že v nekaj dneh. Kljub 

nenehnim težavam opisuje Arnoldy odnose z Britanci kot prijatelske in polne 

sodelovanja. Proti koncu vojne so bile aktivnosti OSS v Bariju zmanjšane na majhno 

enoto s 4 osebami, ki so jo vključili v 15th Air Force in je delovala vse do 20. maja 

1945, ko je moralo vse osebje oditi. 

 

9.4 Operacija »Audrey« in odstavitev majorja Arnoldyja   

Preden so anglo-ameriške sile osvobodile južno Italijo so odporniška gibanja 

na Balkanu in v Italiji oskrbovali po zračni poti in nato po morju. Operacijo 

»Audrey« je razvil odsek posebnih operacij SO, ki je imel nalogo organizirati oskrbo 

partizanskih enot v Jugoslaviji s pomočjo partizanskega ladjevja. Ime je operacija 

dobila po ženi majorja Huota, ki je vodil odsek posebnih operacij v Bariju in bil 

glavni organizator oskrbovanja partizanskih enot v Jugoslaviji. Idejo o operaciji sta 

razvila Tofte in Thompson, ki sta po Donovanovem ukazu načrt predstavila Huotu. 

Tofte je predlagal, da za operacijo pripravijo več manjših ladij in drugih plovil, ki bi 

jih lahko uporabili za oskrbo jugoslovanskih partizanskih enot, obenem bi bile 

uporabne za infiltracijo agentov. S tem bi ZDA ne bile več odvisne od Britancev 

oziroma SOE v južni Italiji. Nad idejo je bil Donovan navdušen, čeprav ni imel 

dovoljenja od JCS, da vodi samostojne operacije v Jugoslaviji. Huota sta poleg 

Donovana podpirala tudi ameriški general Royce, ki je vodil vojsko na Bližnjem 

vzhodu in polkovnik Gustav Guenther, kasnejši šef OSS v Kairu. Z operacijo 

»Audrey« sta bila seznanjena tudi zavezniški poveljnik na Bližnjem vzhodu, 

britanski general Wilson, pod okrilje katerega so spadale operacije v Jugoslaviji in 

poveljnik zavezniških enot v Italiji general Eisenhower. Poleg oskrbovalne baze v 

Bariju so decembra 1943 odprli še bazo v Molfetti, kjer so izvajali popravila 
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poškodovanih ladij in kjer je delalo okoli 600 partizanskih delavcev. Odprli so tudi 

bazo v Monopoliju, kamor je OSS poslal poročnika Hamiltona skupaj s 60 partizani. 

Tam so bila velika britanska skladišča za pomoč, ki je bila namenjena partizanom. 

Major Huot je o svojem delovanju napisal memorandum in poročilo o operaciji 

Audrey.188 

Kmalu po začetku operacije so se Britanci začeli pritoževati nad samostojno 

ameriško iniciativo pošiljanja pomoči partizanom, saj Huot ni imel vseh dovoljenj za 

izvajanje operacije, poleg tega pa so se čutili izigrane, ker so Američani operacijo 

vodili samostojno in na ozemlju v njihovi interesni sferi. CCS in JCS nista izdala 

direktiv, da se operacija Audrey lahko začne, SOE pa je zahtevala, da OSS prekine 

operacijo, kar pa Huot ni upošteval. Na OSS so leteli tudi očitki, da krade pomoč, ki 

jo je SOE namenjala za podporo Jugoslaviji.189  

Dne 12. oktobra 1943 je Huot odpotoval na Vis, da se prepriča, kako bi 

potekala organizacija pomoči za partizane in kako je Vis zavarovan s strani 

partizanov. Kmalu so predstavniki SOE protestirali, češ da Huot ne dela legalno in 

naj prekine z delom. Britanci so se bali, da se bo zaradi Huota njihov ugled med 

partizani omajal, poleg tega pa je Huot odšel k partizanom brez vednosti Macleana. 

Iz Visa se je Huot skupaj z Makiedom odpravil še na Hvar, nato na Korčuli ni hotel 

obiskati Maclena in se raje odpravil v Vrhovni štab NOVJ v Jajce, kamor je prišel 

25. oktobra 1943. Huotov odhod k Titu je namreč spravljal v zadrego tudi brigadirja 

Maclena in ameriško zunanje ministrstvo, ki sta še vedno podpirala Mihailovića, 

jugoslovanskega kralja in emigrantsko vlado. Huot se je s Titom pogovarjal o 

organizaciji pomoči partizanom in tudi o negativni medijski propagandi o partizanski 

vojski v anglo-ameriških časopisih, saj naj bi ti predstavljali NOG kot 

kolaboracionistično gibanje. Huot je bil seznanjen tudi s politično orientacijo gibanja 

in razporeditvijo partizanskih enot v Jugoslaviji. Svoj memorandum je zaključil z 

ugotovitvijo, da so komunisti glavni organizator odporniškega gibanja v Jugoslaviji, 

                                                 
188 NARA, M 1642, Roll 131, Cooperation with Navy and Air Force, 1. 4. 1944, str. 1-27. Po vojni je 
Huot napisal tudi monografijo o ameriški pomoči partizanskemu gibanju: L. Huot: Puške za Tita, 
Ljubljana 1965; Ford: OSS and the Yugoslav, str. 24, Pavlović: Od monarhije do republike, str. 151; 
Cave Brown: The Last Hero, str. 444-455. 
189 NARA, M 1642, Roll 98, Final Report on Operation Audrey the SBS Shipping from Italy to 
Partisan Forces in Yugoslavia, nedat., str. 1-8; E 99, B 36, F 3, Final Report on »Operation Audrey«, 
the SBS Shipping Line from Italy to Partisan Forces in Yugoslavia, 16. 5. 1944. 
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Tito pa mu je zatrdil, da bo ljudstvo izbralo povojno ureditev Jugoslavije. Huot je 

sestavil tudi poročilo o partizanskem delovanju in zahtevah o pomoči ter se 27. 

oktobra vrnil v Bari, ravno v času ko je tja v inšpekcijo prišel šef SOE, general 

Gubbins.  

Pritiski Gubbinsa predvsem pa Maclena, so dosegli, da je OSS moral Huota 

premestiti v Alžir z namenom, da tam organizira nove količine orožja za partizane, 

dejansko pa so se ga na ta način znebili. Iz Alžira je bil premeščen v Kairo, kjer je 

dobil nove zadolžitve. Na Huotovo mesto so postavili majorja Carletona S. Coona, ki 

je formalno nadaljeval operacijo »Audrey«, čeprav so vse operacije OSS za dostavo 

pomoči prišle pod okrilje Britancev. Do decembra 1944 je število osebja naraslo na 

600. Pošiljke pomoči partizanom so zajemale obleke, obutev, orožje in municijo ter 

hrano in nujno medicinsko pomoč. Na ladjah tudi ni manjkalo kerozina, bencina in 

olja, ki je potovalo na otok Vis in oskrbovalo partizansko vojsko.190 Med 15. 

oktobrom in 31. decembrom 1943 je OSS uspel s 37 ladjami prepeljati 6.500 ton 

opreme, materiala in orožja na dalmatinske otoke. SOE je v primerjavi z OSS v istem 

času v Jugoslavijo z letali poslala 125 ton pomoči, kar je precej manj kot OSS.191  

Na ta način so bili partizani že v jeseni 1943 »de facto« priznani s strani OSS. 

Kmalu za tem je začetni entuziazem OSS pri organizaciji pomoči partizanom 

pojenjal, zaradi prevzema oskrbovanja s strani Britancev, poleg tega pa so številni 

častniki OSS bili premeščeni na druga delovna mesta.192 

OSS je 23. julija 1944 ugotavljal, da Jugoslovanska sekcija slabo deluje, da 

so agentje slabo pripravljeni in da znotraj kolektiva vladata nizka morala in 

nezaupanje. Stotnik Andrej Kobal je marca 1944 predlagal zamenjavo Arnoldyja; 

označil ga je kot neprimernega, nezaupljivega in nesposobnega.193 

Kmalu za tem je bil Arnoldy 4. julija 1944 odpoklican in novi vodja 

Jugoslovanske sekcije je postal Robert P. Joyce. Tudi Joyce je moral mesto šefa 

sekcije kmalu zapustiti in nadomestila sta ga poročnik Holt Green in Arthur M. Cox. 

Jugoslovansko sekcijo sta prevzela ravno v času, ko so v njej vladal kaos, 

                                                 
190 NARA, RG 226, E 99, B 135, F 210, Partisan Base Bari, nedat., str. 13-14. 
191 NARA, M 1642, Roll 2, Appendix F, OSS Activities in the Middle East – Central African Theater 
based on Cairo, str. 27. 
192 NARA, RG 226, E 190, B 125, F 637, Interesting Facts about Developement of OSS, Bari, from 18 
March to 1 May 1945, str. 1-13; Pavlović: Od monarhije, str. 156-159; Ford: OSS and the Yugoslav 
Resistance, str. 28-29. 
193 NARA, RG 226, E 154, B 14, F 190, Intelligence Officer and Chief, SI, SBS, 23. 6. 1944. 
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neučinkovitost in nizka morala. Zanimiva je opazka Greena in Joyca, ki sta zapisala, 

da je Arnoldy  predstavnik partizanov in da je večji partizan kot sam Tito. Arnoldy je 

bil iz južne Italije premeščen v Washington in 3. avgusta 1944 je poslal  zaključno 

poročilo o svojem delovanju, kot šef Jugoslovanske sekcije. Poročilo je poslal šefu 

odseka SI Whitneju Shepardsonu in se zaradi odstavitve avgusta 1944 tudi pritožil 

generalu Donovanu.194  

Kljub temu da je bil Arnoldy označen kot pro-partizansko usmerjeni častnik, 

nam njegova preteklost označuje drugače politično orientiranega častnika. Rodil se je 

francoskim staršem v carski Rusiji leta 1896, v Franciji je končal vojaško akademijo 

in se med prvo svetovno vojno boril proti Nemcem v ruski vojski. Po koncu prve 

svetovne vojne se je kot protikomunist s pro-caristično »belo gardo« boril proti 

boljševikom, a kmalu zapustil vojsko ter delal v gospodarstvu. Na začetku druge 

svetovne vojne je bil nekaj časa član hidrometeorološke misije sovjetske armade v 

ZDA, leta 1943 pa se je priključil OSS, in sicer odseku SI.195 

V enem od pisem Donaldu Downsu je razočarani Arnoldy zapisal: »Vedno 

znova so me predstavniki Jugoslovanskega narodnoosvobodilnega gibanja 

spraševali, zakaj sta bili ameriška in britanska vlada tako prijazni z izdajalci njihove 

države in zakaj je bilo tako težko dobiti orožje in strelivo za boj proti istemu 

sovražniku, proti kateremu sta se borili tudi ZDA in Velika Britanija. Niti ameriško 

niti britansko zunanje ministrstvo ni moglo odgovoriti na to vprašanje, čeprav sta 

poznali pravi odgovor.« 196 Arnoldyju bi težko dokazali odkrito simpatiziranje s 

partizanskim gibanjem, vsaj glede na njegove vojaške izkušnje iz preteklosti, ki niso 

bile povezane z bojevanjem na strani levičarskih gibanj. Zagotovo si je prizadeval 

pomagati partizanskemu gibanju, saj je hitro doumel, da se slednje, za razliko od 

četniškega gibanja, učinkoviteje bori proti silam osi. Na lastni koži je izkusil, kako 

močna so bila že med vojno ideološka trenja znotraj zavezniških sil in njihovih 

obveščevalnih služb, zato lahko rečemo, da je postal žrtev notranjih čistk. 

 

                                                 
194 NARA, RG 226, E 154, B 19, F 256, Major Arnoldy to Diretor OSS Donovan, 28. 8. 1944; D. 
Biber: Poveljnik ameriške obveščevalne misije Alum o Sloveniji 1943-1944, Prispevki za novejšo 
zgodovino, let. 46, št. 1, 2006 (dalje: Biber: Poveljnik ameriške), str. 339. 
195 NARA, RG 226, E 154, B 19, F 255, Personal History, nedat.; E 154, B 23, F 317, Yugoslav 
Reaction to Marshal Aleksander’s Statement, 24. 5. 1945. 
196 NARA, RG 226, E 154, B 19, F 255, Letter to Mr. Donald Downes, 9. 10. 1944. 
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9.5 Urjenje Slovencev v Jugoslovanski sekciji OSS v Kairu in Bariju 

O Slovencih, ki so se urili v OSS in bili kasneje poslani kot pripadniki 

ameriških misij v Slovenijo in druge dele Jugoslavije, smo do sedaj imeli malo 

podatkov ali pa so bili za slovensko zgodovinopisje nezanimivi. Te Slovence danes 

označujemo kot padalce, saj je večina prišla v Slovenijo kot padalci, čeprav jih je 

nekaj priplulo tudi z ladjo. Na samem začetku delovanja Jugoslovanske sekcije OSS 

je pomembno vlogo pri selekciji in urjenju Slovencev odigral podpolkovnik Lada 

Močarski, ki je v dogovoru z jugoslovansko emigrantsko vlado bil že maja 1943 

poslan v AFHQ v Alžir, da ugotovi, kakšne so možnosti rekrutiranja številnih 

Slovencev, ki so se nahajali v britanskih ujetniških taboriščih, in sicer v taborišču št. 

207 pri kraju Alma. Z okoli 400 ujetniki je opravil razgovore in jih 10 zbral kot 

kandidate za delo v OSS. To so bili: Anton Galun, Anton Glušič, Franc Menčak, 

Janez Mikuž, Ivo (Ivan) Pahor, Gvido Počivavšek, Jožef Rusjan, Venčeslav Šaly, 

Hinko Schwarc in Alojz Gajšek. Močarski zaradi nesoglasij z britanskimi vojaškimi 

oblastmi ni uspel organizirati transporta v Kairo, zato so bili fantje začasno poslani v 

Jugoslovanski kraljevi gardni bataljon, ki je bil do razpada konec leta 1943 vojaška 

enota jugoslovanske emigrantske vlade v severni Afriki in Palestini.  

Šele 7. avgusta 1943 je Močarski uspel organizirati prevoz za fante in jih 

poslal v Kairo na urjenje v območje Res al Kanayas oziroma »območje A« (Area A). 

Opravljali so osnovno urjenje iz posebnih operacij in obveščevalnega delovanja 

(SO/SI training). Po treh tednih so slovenski rekruti odšli v britansko padalsko šolo 

pri Haifi v Palestini. Preden so šli so potrebovali potrdilo, da so telesno sposobni 

opravljati padalski tečaj. Padalski tečaj, ki je trajal od 9 do 14 dni  je bil fizično 

zahteven.197 Od 10 Slovencev, ki se jim je med urjenjem priključilo še 5 novih 

kandidatov, je urjenje končalo 7, ki so bili 25. septembra 1943 pripravljeni na odhod 

v Jugoslavijo. Po navedbah ameriških dokumentov bi torej 3 Slovenci ne končali 

urjenja.  

                                                 
197 NARA, RG 226, E 154, B 15, F 200, Joining Instruction for No. 4 Parachute Training School, 
CMF, nedat; RG 226, E 99, B 43, F 214, Training, nedat., str. 2-5. 
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Če primerjamo ameriško arhivsko dokumentacijo, lahko sklepamo, da so 

uspešno zaključili tečaj: Anton Galun, Ivo Pahor, Franc Menčak in Venčeslav 

Šaly.198 Zaenkrat se med ameriškim arhivskim gradivom ne najde dokumentov s 

podatki o tem, kdo so bili ostali trije Slovenci, ki naj bi končali tečaj. Kasneje so 

tečaj v Kairu opravili še Radko Zuodar, Viljem Štamol, Vladimir Kumar in Jože 

Stante. Dne 13. septembra 1943 je Močarski pisal Guentherju, da je od 10 Slovencev 

7 naredilo padalski tečaj, trije pa so bili vrnjeni jugoslovanskim oblastem ker so bili 

neprimerni za tajno delovanje. Britanski inštruktorji na padalski šoli so visoko cenili 

Slovence zaradi dobre discipline in splošno dobrega vtisa. Načrt Jugoslovanske 

sekcije je bil, da se jih pošljejo v Slovenijo 17. septembra 1943, kar pa se zaradi 

številnih organizacijskih zapletov ni zgodilo. Nazadnje so jih v Glavni štab NOV in 

POS poslani 26. in 27. novembra 1943. 

Misija torej ni bila poslana, vemo pa, da je Močarski pisal majorju Kochu o 

napredku pri urjenju slovenske skupine študentov in zapisal, da bo skupina 18. 

septembra 1943 poslana na »območje A« na dodatno urjenje in usposabljanje. 

Načrtovali so, da bo skupino sestavljalo 7 članov in da bo vodja Wuchinich. Po 

mnenju Močarskega vsi kandidati niso bili še primerno usposobljeni, predvsem pa je 

bilo pomembno, da je OSS ohranil kandidate, ki so čakali na misije pripravljeni in 

dovolj motivirani. Zapisal je, da potrebujeta Venčeslav Šaly in Vladimir Kumar 

dodatno urjenje iz radiotelegrafije, ostali kandidati pa potrebujejo dodatna urjenja iz 

šifriranja in dešifriranja, praktičnih vaj na radiotelegrafskem aparatu ter dodatne vaje 

iz rokovanja in streljanja z različnimi tipi orožja ter bližinskega bojevanja.199 Tako je 

bilo v času Arnoldyjevega prihoda v Kairo na urjenju že 10 Slovencev, ki jih je 

izbral Močarski, sodili pa so v misijo, ki naj bi jo poslali skupaj z Wuchinichem.  

Wuchinicha so skupaj s 6 člani njegove misije urili z namenom, da jih 

pošljejo v Slovenijo, vendar so njihov odhod odlašali, saj naj bi po navedbah OSS 

partizani zavirali prihod prve ameriške misije v Slovenijo. V  ozadju odlašanja je bila 

nezaupljivost partizanov do ameriških častnikov z jugoslovanskimi koreninami.200  

                                                 
198 F. Menčak: Med padalci ameriške službe OSS, Mladika, let. 43, št. 10, Trst 1999, str. 241-243; 
NARA, RG 226, E 144, B 97, F 107, 10 Yugoslav (Slovene) POW’s in Transition from Algiers, 16. 7. 
1943.  
199 NARA, RG 226, E 154, B 19, F 261, Slovene Student Group – 2nd Training Period, 17. 9. 1944. 
200 NARA, RG 226, E 99, B 36, F 8, Establishement and Operations of Intelligence Net in Yugoslavia, 
7. 8. 1944, str. 1-6. 



 

 112 

Celoten program urjenja jugoslovanskih in slovenskih kandidatov odseka SI 

je sprva vodil Arnoldy sam, saj mu je centrala OSS iz Washingtona šele januarja 

1944 poslala 4 jugoslovanske častnike trgovske mornarice, izurjene v ZDA. Ti naj bi 

mu pomagali kot inštruktorji, vendar niso kazali veliko interesa. Nasploh je bil 

problem dobiti primerne inštruktorje jugoslovanske narodnosti, saj je bil skoraj vsak 

politično zaznamovan, medtem ko so bili nekateri nezainteresirani. Arnoldyju so zato 

pomagal poročnik Brody, inštruktor za radiotelegrafijo in drugi častniki. Čez čas mu 

je uspelo zgraditi, ekipo s katero je dobro sodeloval do njegovega odpoklica 

Jugoslovani, med katerimi je bilo največ Slovencev, so bili v Bariju 

nameščeni v vili Re David in vili Suppa, v bližini katerih so tudi bila območja za 

urjenje. Arnoldy je kmalu po prihodu v Bari začel z načrtnim zbiranjem 

jugoslovanskih rekrutov, ki so bili primerni za delo v OSS. Z britanskimi oblastmi se 

je dogovoril za dovoljenje in zbiranje Jugoslovanov, ki jih je iskal v številnih 

ujetniških taboriščih v severni Afriki in južni Italiji. Tako je bilo v ujetniškem 

taborišču Carbonari Camp No. 1 okoli 3.000 Jugoslovanov, med katerimi je bilo po 

ameriških arhivskih virih 2.600 pro-partizansko in 400 pro-četniško usmerjenih. 

Arnoldy jih je tako že v 4 tednih po svojem prihodu zbral 30 in od teh nato 18 

najboljših, ki jih je poslal na trimesečno urjenje iz radiotelegrafije in tajnega 

delovanja. Pri izbiri oziroma selekciji Slovencev za vstop v sistem urjenja OSS je 

poleg Arnoldyja sodeloval tudi partizanski funkcionar v Bariju Marjan Barišić, ki je 

opravljal pogovore s potencialnimi kandidati, ki so se hoteli kot člani ameriških misij 

oditi v Jugoslavijo. Prisotnost Barišića nam sporoča, da je bilo po Teheranski 

konferenci in mednarodnem priznanju NOG decembra 1943 slednje tudi soudeleženo 

pri izbiri ustreznih kandidatov primernih za spust v Slovenijo in druge dele 

Jugoslavije. Po treh mesecih urjenja je Arnoldy izuril šest radiotelegrafistov, do 

konca februarja 1944 pa so bile že 4 skupine pripravljene na odhod v Jugoslavijo. 

Slovenci, ki so končali urjenje so bili vključeni v misije OSS kot radiotelegrafsiti, 

šifrerji in tolmači. Edino kar je Jugoslovanski sekciji manjkalo, so bili ameriški 

častniki, ki bi morali voditi misije. Z enakimi težavami sta se soočali tudi britanski 

SOE in MI6, ki sta s težavo dobili ustrezne častnike za vodenje misij v  Jugoslaviji, 

zlasti v Sloveniji. 
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Eno od skupin Slovencev, ki je vstopila v OSS v Bariju, so predstavljali bivši 

interniranci, ki so 10. novembra 1943 prišli v to južnoitalijansko mesto kot 

prebežniki iz severne Italije. Po kapitulaciji Italije so namreč uspeli pobegniti iz 

območij rudnikov lignita v okolici Perugie, kjer so gradili železniško progo. Prišlo 

jih je pet, in sicer Filip Ambrož, Vlado Ivančič, Vinko Jankovič, Miloš Kosec in 

Marijan Česnik. Britanci so jim dali na izbiro, da se pridružijo kraljevi četniški vojski 

ali pa na novo ustanovljeni prvi prekomorski brigadi NOVJ, in tej so se tudi 

pridružili. Kmalu jih je partizanski politični komisar Marjan Barišić povabil na 

razgovor in jim ponudil takojšen odhod v Slovenijo. Nastal naj bi sporazum med 

polkovnikom Vladimirjem Velebitom in OSS, na podlagi katerega so ameriški 

častniki lahko prevzeli urjenje in nadzor nad jugoslovanskimi kandidati. Po 

navzkrižnem zasliševanju so bili izbrani trije: Česnik, Kosec in Ivančič. Imeli so tudi 

temeljit zdravniški pregled, kjer so jim pregledali zobe, spraševali o morebitnih 

zlomih kosti v preteklosti idr. Vodja tečaja Arnoldy je namreč potreboval zdrave in 

telesno pripravljene vojake. Oblekli so jih tudi v ameriške uniforme, kar pa ne 

pomeni, da so bili ameriški vojaki, saj se jih v arhivskih dokumentih obravnava kot 

civiliste. Čez nekaj časa so se jim priključili še trije Slovenci, bivši italijanski vojaki, 

in sicer Radko Bajt, Vladimir Kumar in Zdravko Marušič, medtem ko so ostali 

kandidati prihajali iz drugih predelov Jugoslavije. Vsega skupaj je tečaj obiskovalo 

12 kandidatov, potekal pa je v vili Re David v Bariju. Kandidati so bili ves čas 

izolirani in brez stikov z zunanjim svetom, po treh mesecih pa so opravili še dodatni 

14-dnevni tečaj v britanski padalski šoli v Brindisiju. Na urjenju so se učili še 

radiotelegrafije, šifriranja in tudi več vrst borilnih veščin. Vse so jih učili Američani, 

občasno je prišel tudi Velebit in jim predaval ter jih vzpodbujal pri njihovem delu. 

Ves čas urjenja so bili kandidati pod ameriško jurisdikcijo, dobili so ameriške 

vojaške izkaznice, imena, številke in uniforme, vendar formalno niso postali vojaki 

ZDA.201 

Eno od mesečnih poročil urjenja slovenskih kandidatov navaja, da so vsi 

kandidati že bili izurjeni v posebnih operacijah in da je poudarek njihovega urjenja 

na radiotelegrafiji in tajnem delovanju, ki je zajemalo tehnike pisanja obveščevalnih 

                                                 
201 M. Česnik (2007): Marijan Česnik, r. 1919, šifrer, radiotelegrafist, tolmač ameriških misij 
Arkansas in Alum pri Glavnem štabu NOV in POS. Ustno izporočilo. Zapis intervjuja v prilogi 
doktorata. 
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poročil s praktičnimi vajami ter specializirano poročanje o gospodarskih, političnih, 

pomorskih in cestnih gibanjih. Učili so se še šifriranja, prepoznavanja vojaških plovil 

in vozil ter splošnih načel moralnih operacij. Dodatni predmeti na tečaju so bili še 

tehnike intervjujev, zasliševanja, branja vojaških zemljevidov in fotografij ter 

njihova interpretacija, tehnike sabotaž in rušenja, bližinsko bojevanje, bojevanje s 

hladnim orožjem ter streljanje. Celoten tečaj je skupno trajal tri tedne in se prilagajal 

trenutnim situacijam, povprečna mesečna plača kandidata pa je bila 40 dolarjev.202  

Kandidate so urili po skupinah, saj so na ta način dosegli večjo homogenost 

in povezanost znotraj skupine, poleg tega pa je inštruktor na ta način lažje opravil 

evalvacijo njihovega dela. Pred prihodom na urjenje so s kandidati opravili 

natančnejše pogovore že v ujetniškem taborišču, potem pa so preverili njihove 

biografije, prstne odtise in fotografije. Kandidati so bili nastanjeni v sobah po 4, saj 

so načeloma sledili usmeritvam, da so skupine skupaj tudi bivale. Na vrtu pred vilo 

so se lahko urili v streljanju, igrali športne igre ter brali dnevno časopisje.203 

Zanimiv je dokument, ki poroča o napredovanju urjenja skupine Slovencev iz 

dne 7. oktobra 1943. V njem je zapisano, da bodo čez 4 dni na območje A poslani 

novi Slovenci, ki so pravkar končali padalski tečaj. Omenjajo se Marc, Michael, 

Sam, Bob ter Vladimir in Ivan, ki sta bila tam že prej. Za temi imeni se skrivajo 

Slovenci Viljem Štamol (Marc Sherman), Radko Zuodar (Sam Martin) ter Američan 

hrvaškega porekla Bob Plan (Robert Perry). Vprašanje ostaja kdo je med temi 6 fanti 

bil Michael, saj se to ime kasneje ne zasledi več med Slovenci v OSS. Zagotovo pa 

imeni Vladimir in Ivan v dokumentu pomenita Vladimirja Kumarja (Walter Knight) 

in Iva Pahorja (John Peterson), saj sta se priključila že pri prvi skupini 10 Slovencev 

in kasneje bila poslana v Slovenijo, kjer sta delovala kot člana misije »Alum«. 

Poročilo nato navaja, da so Slovenci opravljali osnovni tečaj tajnega delovanja (SI) 

in nadaljevalni tečaj, ki je vseboval predmete varnost pri tajnem delovanju, tehnike 

kritja, organizacija in zbiranje obveščevalnih informacij, branje in uporaba vojaških 

zemljevidov, delo s kompasom in  problemi s katerimi se agent srečuje na terenu. 

Vseh teh dodatnih veščin jih je učil poročnik Stampados. Omenjajo pa se še drugi 

inštruktorji kot Pfeiffer (kasneje vodja misije »Dunklin«), ki jih je učil šifriranja, 

rokovanja z orožjem, poročnik Chysostomas, ki jih je učil osnove radiotelegrafije in 
                                                 
202 NARA, RG 226, E 99, B 29, F 210, Semi-Monthly Training Report, 30. 11. 1944. 
203 NARA, RG 226, E 99, B 29, F 5, Monthly Training Report, 14. 12. 1944. 
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vodnik Overall, ki jih je učil vzdrževanja in rokovanja z orožjem. Poleg predmetov, 

ki so bili vključeni v tečaj, so imeli na programu rekreacijo, načine opazovanja cest 

in železnic ter analiziranje problemov v katerih se agent znajde. Vsega skupaj je 

usposabljanje potekalo 9 ur dnevno. Poleg osnovnega tečaja tajnega delovanja in 

nadaljevalnega so posamezne agente pošiljali na intenzivne radiotelegrafske tečaje, 

kjer so dobili poglobljeno znanje iz radiotelegrafije.204 Tečaji OSS so bili podobni 

tečajem, ki jih je izvajala britanska SOE in MI6, saj so ameriške in britanske 

obveščevalne službe v dobrih treh mesecih izurile Slovence za podobne naloge, ki so 

jih opravljali v okviru vojaških misij med slovenskimi partizani. Razlika v urjenju je 

bila v tem, da sta SOE in MI6 urili Slovence na posebnih tečajih diverzantstva in 

saboterstva ter tečajih radiotelegrafije, medtem ko so se Slovenci na tečajih OSS 

pretežno urili v osnovah tajnega delovanja in radiotelegrafije. 

Poročilo OSS iz 26. junija 1944 nam podaja informacije o Slovencih, ki so 

bili kot člani misij OSS v Jugoslaviji. To so bili: Brad Stimson (Radko Bajt), Martin 

Chester (Marijan Česnik), Melvin Coster (Miloš Kosec), Anthony Garfiend (Anton 

Galun), Walter Johnson (Vlado Ivančič), Walter Knight (Vladimir Kumar), Frank 

Meyer (Franc Menčak), Marc Sherman (Viljem Štamol), Stanley Post (Jože Stante), 

Ivan Peterson (Ivo Pahor). Poleg njih najdemo še imena sodelavcev in agentov OSS, 

ki verjetno niso bili slovenske narodnosti: Joe Peterson, Anthony Anderson, George 

Carpenter, Alan Franklin, Milton Carson, Julio Prester.205 

Dne 27. decembra 1943 je Arnoldy poročal, da je bilo v Jugoslovanski sekciji 

13 kandidatov in 4 inštruktorji ter da bodo v 14 dneh pripravljeni. Kandidate so urili 

v rokovanju z radiotelegrafskimi aparati, z orožjem, branju zemljevidov in šifriranju. 

Šifriranje je poučeval štabni vodnik Mičan, rokovanje z orožjem štabni vodnik 

Donish, bližinski boj pa vodnik Trutza. Poučevali so še poročnik Vuchinich, ki je 

učil vojaške razmere v Jugoslaviji, in Slovenec stotnik Kobal, ki je poučeval 

geografijo in etnične skupine v Jugoslaviji.206  

Dne 11. februarja 1944 je major Arnoldy pošiljal v sedež OSS v Washingtonu 

poročilo o stanju v Jugoslovanski sekciji v Bariju, v kateri je bilo 28 ljudi, od tega 4 

                                                 
204 NARA, RG 226, E 154, B 22, F 301, Slovene Students – Second Group, 7. 10. 1943. 
205 NARA, RG 226, E 165, B 9, F 93, Civilian Agents, 26. 6. 1944. 
206 NARA, RG 226, E 165, B 9, F 1017, Weekly Progress Report, 27. 12. 1943; E 165, B 9, F 95, 
Indoctrination Courses for Meteorological and some SI Field Personnel, nedat. 
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inštruktorji, 7 radiotelegrafistov, 11 agentov in 6 članov osebja je skrbelo za hišo. 7 

radiotelegrafistov je bilo pripravljenih za odhod, novih pa zaradi pomanjkanja 

prostora niso rekrutirali, povprečna doba urjenja radiotelegrafista je trajala 8 tednov. 

Večina radiotelegrafistov ni imela višje izobrazbe od srednješolske, stari so bili od 20 

do 26 let in glasbeno nadarjeni. Pripravljenih je bilo 6 skupin po 3 ali 4 možje, ki so 

čakali na odhod. Vsi so bili rekrutirani iz partizanskih vrst. Ocenjevali so jih, da 

imajo visoke moralne vrednote in željo po učenju. Odnosi med jugoslovanskimi 

kandidati so bili dobri, saj ni bilo znakov prepira in napetosti. Urjenja niso opravili 

vsi, ker je bilo za nekatere preveč zahtevno, zato so se morali vrniti v partizanske 

vrste.  

Arnoldy je v Washington tudi poročal, da je želja Tita, da Američani sami ne 

rekrutirajo kandidatov za misije v Jugoslavijo, ampak da jih rekrutirajo s pomočjo 

partizanskih oblasti. Vsi rekruti naj bi osvojili znanje vsaj osnovnega pehotnega 

urjenja in vsaj kakšen čin. Večje težave so imeli civilisti, saj so potrebovali več 

urjenja in priprav, vsi kandidati pa so morali opraviti padalski tečaj. V času urjenja 

niso potrebovali čelad, zaščitnih mask, imeli so le spalno vrečo, kemike, svinčnike, 

baterije, kompas, uro, fotoaparat, revolver colt 32 kaliber in pištole.207 

 

9.6 Urjenje ameriškega osebja za spust v Jugoslavijo 

Ameriški častniki namenjeni v Jugoslavijo niso opravljali istega tečaja kot 

jugoslovanski kandidati, ampak največkrat njim prilagojen in skrajšan program. Prvi 

Američani  namenjeni v Jugoslavijo so večinoma opravljali britansko padalsko šolo 

RAF v Ramat Davidu v Palestini in potem britansko STS 102. Kmalu so z razvojem 

lastnega urjenja znotraj OSS uvedli 9 dnevno usposabljanje, kjer so se učili 

geografskih osnov, politične in vojaške značilnosti Jugoslavije, tehnike tajnega 

delovanja, tehnike poročanja, osnove varnosti pri tajnem delovanju, branja 

zemljevidov in drugih osnovnih veščin, ki so jih potrebovali pri svojem tajnem 

delovanju v misijah.208 

Po končanem usposabljanju so opravljali padalski tečaj, večinoma  v 

omenjeni britanski padalski šoli v Ramat-Davidu v Palestini. Med častniki, ki so 

                                                 
207 NARA, RG 226, E 154, B 15, F 200, Organization of Training of the Yugoslav Section SI, 
Advance Base Bari, Italy, 11. 2. 1944. 
208 NARA, RG 226, E 154, B 6, F 99, Report for the Week 30 January to 5 February, nedat. 
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opravili tečaj tajnega delovanja so bili stotnik Fisher, ki je tečaj končal 12. februarja 

1944 ter poročnik Schraeder in nadporočnik Goodwin (kasneje stotnik), ki sta tečaj 

končala 15. januarja 1944 oziroma 4. marca 1944. Še posebej velja omeniti osebni 

dosje majorja Lindsaya v katerem so bili zapisani osnovni podatki o agentovem 

življenju, s poudarkom na njegovi vojaški izobrazbi in usposobljenosti. Pri Lindsayu 

je zapisano, da je po činu major, rojen 12. marca 1916 v kraju Kenton v zvezni 

državi Ohio. Zaključil je študij inženirstva in ekonomije na Stanford University leta 

1938. Do začetka vojne je delal kot industrijski inženir v Columbia Steel Company v 

San Franciscu. Po začetku vojne in vključitvi v OSS je opravil britansko paravojaško 

urjenje oziroma tečaj posebnih operacij, ki ga je zaključil 19. marca 1944. Sledil je še 

padalski tečaj, ki je trajal 14 dni. Po opravljenem padalskem tečaju je opravil še 

njemu prilagojen zgoščeni enotedenski tečaj na gori Carmel v Palestini, ki je sicer 

praviloma trajal tri mesece. Tu se je seznanil z osnovami sabotažnih tehnik, 

kodiranja, šifriranja in rokovanja z orožjem. V osebnem dosjeju dobimo tudi podatke 

o njegovih starših, višini njegove plače in podatke o naslovih, kamor se pošilja pošto, 

kjer je bil tudi naslov njegove matere in zaročenke Isabel Goldthwaite. V dosjeju je 

še posebej poudarjeno njegovo znanje jezikov, saj je zadovoljivo bral francosko in 

rusko, ter da zadovoljivo bere in piše nemško.209  

                                                 
209 NARA, RG 226, E 190, B 167, F 1212, Personnel Form for SO Field Agents.; RG 226, E 154, B 
15, F 200, Certificate, 6. 4. 1944; Lindsay: Ognji v noči, str. 44, 45. 
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10. ODSEK MO TER NJEGOVI NAČRTI V JUGOSLAVIJI 

Američani so kmalu po napadu sil osi na Jugoslavijo načrtovali osnutek za 

psihološko bojevanje v Jugoslaviji, ki bi ga vodil Joint US Staff Planners, ki je 

deloval v okviru ameriškega JCS. Menili so, da je psihološko bojevanje v Jugoslaviji 

nemogoče voditi brez pomoči Britancev in njihove sekcije za vojno propagando 

(Political Warfare Executive – PWE), saj je bila Jugoslavija v njihovi interesni 

sferi.210  

Leta 1942 je odsek MO, tako kot vsi zahodni zavezniki, podpiral Mihailovića, 

češ da je edini pravi upornik v Jugoslaviji. Američani so mu načrtovali pošiljati 

pomoč, predvsem pa so preko četniškega vodje nameravali širiti propagandno 

delovanje.211 ZDA so se soočale predvsem s problemom pomanjkanja informacij o 

dogajanju v Jugoslaviji in z nezanesljivimi viri, ki so vsak na svoj način prikrojevali 

dejansko sliko. Paul Ceresole iz odseka SI je ugotavljal, da mediji in javnost v ZDA 

niso pripravljeni na resnico o tem, kaj se dogaja v Jugoslaviji, saj vse informacije iz 

Jugoslavije prihajajo iz druge roke, tako da so bili Američani 6 mesecev za dogodki 

v Jugoslaviji, medtem ko imajo Britanci in Sovjeti informacije iz prve roke. Ceresole 

je v svoji analizi ugotavljal, da imajo ZDA na voljo boljše osebje za misije v 

Jugoslavijo, saj so to domačini, ki poznajo jezik, navade, teren, zato je tudi pozival, 

da se ustanovi prvo samostojno ameriško misijo v Jugoslaviji. Pri tem je Ceresole 

pozabljal na številne težave, ki so jih imeli Američani pri rekrutiranju osebja, 

primernega za misije v Jugoslavijo, saj je bilo veliko kandidatov odpuščenih zaradi 

ideoloških opredelitev ali pa nezainteresiranosti za delo.212 

Decembra 1943 je odsek MO skladno z ameriško politiko do Jugoslavije 

zapisal, da nima interesa vmešavati se v jugoslovansko notranjo politiko in da se 

zanima za aktivnosti, ki neposredno delujejo na uspeh v vojni in poraz sovražnika. 

Kljub temu se je zanimal za podporo vojaškim operacijam proti silam osi in 

predlagal, da bi imeli svojega častnika pri Titu, ki bi mu bil podrejen. Ukvarjal naj bi 

                                                 
210 NARA, M 1642, Roll 3, Joint US Chiefs of Staff, Psychological Warfare (Jugoslavs and 
Transylvania), 29. 3. 1942, str.1. 
211 NARA, M 1642, Roll 3, Proposed Plan to Assist Yugoslavs, March 1942, str. 1-2; več o pogovorih 
med OSS in PWE: TNA FO 898/102, Political Warfare Executive, Minutes of a meeting of PWE anf 
OWI representatives held in PWE HQ Conference Room on August 6th at 11 a. m. 1942. 
212 NARA, RG 226, E 190, B 72, F 15, Organization of American Intelligence in Guerrilla controlled 
Yugoslavia, 15. 7. 1943, str. 1-3. 



 

 119 

se izključno z operativnimi zadevami in hkrati imel dostop do informacij, ki bi mu 

pomagale pri njegovem delu in za zagotavljanje pomoči partizanom. Imel bi svoj 

radiotelegrafski aparat in s tem neposredno povezavo z bazo, tako da bi lahko 

vsakodnevno prinašal sveže informacije Titovim propagandistom o ameriškem 

pogledu na določene jugoslovanske zadeve.  

Predlog moralnih operacij za Jugoslavijo je bil, da se združi tako četniško kot 

partizansko gibanje v sodelovanju z OSS-SOE misijami. Poleg tega je OSS imel 

namen diskreditirati kvizlinške režime v Srbiji in na Hrvaškem ter pripraviti 

jugoslovansko prebivalstvo na zavezniško invazijo. OSS je v predlogu moralnih 

operacij zapisal, da daje preference tistemu odporniškemu gibanju, ki kaže več volje 

za sodelovanje ne glede na ideološke razlike.213  

V analizi o psihološkem bojevanju v Jugoslaviji je odsek MO ugotavljal, da 

med jugoslovanskimi narodi poteka rasna, vojaška, politična in religiozna neenotnost 

ter medsebojni konflikt. Menili so, da je samo glede odpora proti okupatorju večina 

Jugoslovanov enotna. V študiji so ugotavljali, da je treba doseči enotnost odpora ter 

prepričati in poenotiti njihove razlike. Zapisali so, da misije OSS v Jugoslaviji 

delujejo skupaj z britanskimi, zato da jim asistirajo in jih podpirajo pri koordinaciji 

odpora. Naloge agentov MO v Jugoslaviji so bile ustvariti teror, demoraliziranje med 

sovražnikovimi enotami in kolaboracionisti, spodbujanje sabotaž in uničevanja 

sovražnikovih komunikacij, širjenje lažnih novic, spodbujanje pasivnosti dela 

delavcev, zmanjševanje volje sovražnika do bojevanja, spodbujanje odpora 

sovražnikovih vojakov, razdeliti sovražnika ter spodbuditi odpor na sovražnikovem 

okupiranem ozemlju. Pri tem so se zavedali, da bo moral vse njihove načrte odobriti 

Tito.214 

Pripadniki odseka MO so tako vzpostavili stik z obema odporniškima 

gibanjema v Jugoslaviji, tako da so imeli svoje predstavnike pri obeh odporniških 

gibanjih. Ugotavljali so, da OSS trenutno še ne more delovati samostojno, vendar so 

kljub temu so njihovi agentje v Jugoslaviji delovali na nivojih vseh treh odsekov SI, 

MO in SO.215 

                                                 
213 NARA, M 1642, Roll 85, A Proposal for Moral Operations in Yugoslavia, nedat. 
214 NARA, RG 226, E 144, B 16, F 109, OSS Planning Group, Implementation Study for Special 
Military Plan for Psychological Warfare in the Balkans (Yugoslavia), 25. 9. 1943. 
215 NARA, M 1642, Roll 131, OSS Planning Group, Implementation Study for Special Military Plan 
for Psychological Warfare in the Balkans, 7. 9. 1943. 
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OSS in odsek MO sta prejemala številna poročila, ki so skušala prepričati 

vrhove ameriške obveščevalne službe, da eno ali drugo gibanje kolaborira s silami 

osi in da škodljivo vpliva na prihodnost Jugoslavije. V času odločanja o tem, katero 

gibanje v Jugoslaviji podpreti, je od predstavnika SLS v Sloveniji prišlo pismo o 

situaciji v Sloveniji, ki sta ga dobila v roke tudi predstavnika OSS Bernard Yarrow in 

Horace Andrews. V pismu je eden od politikov SLS zapisal, da partizani želijo 

uničiti vse, ki se ne strinjajo z njihovo ideologijo in da bodo pobili vsakogar, ki se ne 

bo podredil njihovi ideologiji.  

Dalje opisuje, da se oni zavzemajo za svobodno jugoslovansko državo, za 

Slovenijo, kjer vladajo pravi zakoni, in nasprotujejo zakonom t. i. trockističnega 

režima. Obtožuje BBC, ki je še pred kratkim hvalil Dražo Mihailovića, 22. oktobra 

1943 pa je že poveličeval OF. Pisec je menil, da kompromis z OF ni mogoč in da je 

BBC po njegovem mnenju slabo informiran in da s propaganado uničuje 

jugoslovansko državo.216 Pismo predstavnika SLS je bilo le eno izmed številnih 

poročil, ki je skušalo vplivati na odločitve vrhov ameriške politike. Predstavniki OSS 

so vsako prejeto poročilo analizirali in označili z oznako stopnje resničnosti, preden 

so ga poslali višjim funkcionarjem OSS in ameriškim državnikom. 

Preobrat v zavezniški podpori odporniškim gibanjem v Jugoslaviji je bil jasno 

razviden pri poročanju britanskega BBC-ja. Na začetku leta 1943 je še podpiral in 

ustvarjal propagando za četniško gibanje, jugoslovanski emigrantski politiki pa so 

lahko izvajali svoje govore preko radijskih sprjemnikov. Med februarjem in julijem 

1943 se je še vedno pojavljalo Mihailovićevo ime, vedno pogosteje pa tudi 

partizansko gibanje. Neko poročilo navaja, da je BBC zadnjih 5 mesecev popolnoma 

ignoriral četniško gibanje in da se vedno pogosteje omenja NOG. Prvi konflikt med 

BBC in jugoslovansko emigrantsko vlado se je zgodil aprila 1943, ko je BBC zavrnil 

predvajanje t. i. velikonočnega sporočila jugolovanskega premiera za Dražo 

Mihailovića, medtem ko je BBC čestital vsem, ki se v Jugoslaviji borijo proti 

sovražniku.217 

Odsek MO je po priznanju partizanskega gibanja naredil načrt psiholoških 

operacij na Balkanu, ki je zajemal tudi Jugoslavijo. Nameravali so širiti lažne 

govorice in propagando na sovražnikovem in sovražnikovem zasedenem območju. 
                                                 
216 NARA, RG 226, E 92, B 529, F 17, A Letter and Report from Slovenia, 5. 11. 1943. 
217 NARA, RG 226, E 154, B 6,  F 89, Yugoslavia: Political, nedat. 
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Ker so ameriški častniki za zvezo dobro sodelovali s partizani, je bila to idealna 

priložnost za širitev psiholoških operacij v Sloveniji, predvsem pa so bili za 

Američane potencialna tarča nemški vojaki, ki so se umikali čez slovensko ozemlje. 

Kot potencialno območje za širitev propagande je bila okolica Maribora, kjer sta 

delovala dva ameriška agenta, ki bi skupaj s pomočjo partizanov lahko širila lažno 

propagando in prečkala mejo z Avstrijo in Madžarsko.218 Odsek MO je z drugimi 

odseki dosegel dogovor, da bosta SI in SO pomagala pri infiltraciji propagandnega 

materiala v Jugoslavijo. To ne pomeni, da so agentje SI in SO širili in prenašali 

propagandni material, ampak so večinoma svetovali, katere so najboljše tarče za 

propagandno delovanje. Poleg tega so med lokalnim prebivalstvom zagotavljali 

osebje, ki je bilo primerno za širjenje propagande, in v bazo so tudi poročali o 

učinkih propagandnega delovanja.  

OSS odsek MO je širil moralne operacije v Jugoslaviji preko uradnih 

partizanskih kanalov oziroma Mihe Marinka, ki je bil partizanski minister za 

propagando. Odsek MO je s pomočjo partizanov distribuiral okoli 500.000 kosov t. i. 

črne propagande na mesec. Drugi način širitve propagande je potekal preko anglo-

ameriške sabotažne šole na Visu, ki jo je vodil poročnik Kendell (OSS-SOE). OSS je 

na Vis mesečno prepeljal okoli 100.000 kosov propagandnega materiala, ki je šel 

tudi v roke agentom, namenjenim v Slovenijo. Tretji način širjenja propagande je bil 

preko mest za spuščanje agentov in letalske pomoči, kjer se je mesečno raztrosilo 

med 50.000 in 200.000 kosov različnih propagandnih letakov, ki so jih raznesli na 

naseljena območja mesta ter vas v Sloveniji, Hrvaški, Črni gori in vse do Albanije.219 

Odsek MO je tudi predlagal, da bi bil v vsaki ameriški misiji v Jugoslaviji 

tudi predstavnik odseka MO in hkrati imel določeno stopnjo svobode gibanja. 

Dejansko odsek MO ni imel svojega predstavnika pri slovenskih partizanih, saj so 

jim vse zahteve zavrnili, zato je svoje ambiciozne propagandne načrte predlagal 

častnikom odsekov SI in SO, ki so se velikokrat pritoževali nad idejami o širitvi 

propagande. Velikokrat so častnikom za zvezo posredovali navodila, ki so bila v 

                                                 
218 NARA, RG 226, E 144, B 79, F 784, Suggested Special Operational Plan MO-ME, 23. 6. 1944; 
RG 226,  E144, B 79, F 784, Suggested Special Operational Plan MO-ME., nedat. 
219 NARA, RG 226, E 144, B 67, F 585, MO Participation in the American Mission to Tito’s HQ, 27. 
7. 1944, str.1-7. 
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popolnem nasprotju s temeljnimi ukazi, ki jih je misija prejela. S podobnimi 

težavami se je srečeval tudi Lindsay, o katerem več v nadaljevanju. 

Zanimivo je opozorilo Bena Amesa, šefa odseka MO na Bližnjem vzhodu, ki 

je februarja 1944 pisal pismo direktorju britanske PWE na Bližnjem vzhodu, kjer je 

že v naslovu zapisal opozorilo ustaškim in domobranskim voditeljem v Sloveniji, da 

bodo vojni kriminalci kaznovani. Ames je opozarjal, da morajo biti tako Britanci kot 

Američani pozorni na generala Rupnika in njegove somišljenike, ki kolaborirajo 

skupaj z Nemci. Ames je navajal, da domobrance podpira gestapo in da so zoper 

škofa Rožmana podane številne obtožbe o kolaboraciji.220 

V enem od poročil je OSS ugotavljal, da so partizani negativno naklonjeni 

zahodnim zaveznikom, predvsem zaradi prisotnosti britanskih komandosov in 

ameriških operativnih skupin, ki so vpadale na dalmatinske otoke in celino. Kot vir 

navedejo častnika OSS Hamiltona, ki je spraševal partizane s katerimi je sodeloval 

pri organizaciji pomoči za partizansko gibanje, kako vidijo vlogo ZDA v Jugoslaviji. 

Partizanskim borcem so ZDA bile blizu, imeli soobčutek, da bi ZDA rade pomagale, 

vendar jim niso mogle zaradi velike oddaljenosti. Nato je v poročilu opisan še 

preobrat v odnosu do Američanov med decembrom 1943 in aprilom 1944.221 

                                                 
220 NARA, RG 226, E 144, B 79, F 790, Projected Warning to Domobranci and Ustashi leaders in 
Slovenia the war criminals will be punished, 18. 2. 1944. 
221 NARA, RG 226, E 99, B36, F 3, Yugoslav Attitude towards America and Great Britain, Report 
Concerning, 10. 5. 1944, str. 1-3. 
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11. OPERATIVNE SKUPINE IN SABOTAŽE NA 

DALMATINSKE OTOKE 

 
Sodelovanje med NOG in OSS je potekalo tudi na področju organizacije 

opazovanj in sabotaž na dalmatinske otoke in obalo. Churchill je 13. februarja 1944 

poslal Titu poslanico o amfibijskih britanskih silah, ki naj bi pomagale partizanom 

osvoboditi nekatere dalmatinske otoke. V poslanici vrhovnemu zavezniškemu 

poveljniku za Sredozemlje generalu Wilsonu pa je zahteval, naj takoj formira 

amfibijske enote komandosov, ki bi bile podprte z zraka in morja. Te enote bi 

partizanom pomagale pri uničevanju posadk, ki so jih Nemci pustili na dalmatinskih 

otokih.  

Wilson je aprila 1944 poročal Churchillu, da se otok Vis organizira kot  baza 

operativnih skupin in mesto za ponovni transport oskrbe za Titove sile, poslane po 

morju. Obveščal ga je, da so ukrepi za obrambo zelo napredovali in da je potreben 

čas, da dokončajo pristajalno stezo. Poleg partizanov šteje posadka še britanske enote 

bojne baterije, protiletalskega topništva, en pehotni bataljon ter odrede za zvezo in 

intendanco. Wilson je še zapisal, da partizanske sile skupaj z britanskimi komandosi 

vznemirjajo nemške posadke na dalmatinski obali in otokih. Wilson je Churchilla 

tudi obveščal, da so se štirim britanskim enotam pridružile še belgijska in ameriški 

odsek za posebne operacije in enote operativnih skupin.222  

Operativne skupine so bile uniformirane enote OSS, sestavljene iz 

prostovoljcev, ki so bili usposobljeni padalci in izurjeni v sabotažnih akcijah. Na 

Balkanu so postale aktivne šele oktobra 1943, ko je bilo 15 ameriških častnikov in 

110 vojakov poslanih na dalmatinske otoke, druge skupine pa so jim sledile januarja 

1944. Te enote so skupaj  z britanskimi komandosi sodelovale v operacijah, pri 

katerih naj bi pridobile izkušnje pred vključitvijo v akcije drugod po Evropi. Poleg 

sodelovanja z osebjem odseka SO pri oskrbi Titovih partizanov, so operativne 

skupine skupaj s partizani in britanskimi komandosi branile otok Vis pred nemškimi 

napadi, izvajale akcije, patrulje in diverzije na nemške garnizije na dalmatinskih 

                                                 
222 D. Biber: Novi britanski vojaški dokumenti o Titu, Borec, let. 36, št. 5, Ljubljana 1983, str. 324. 
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otokih Šolta, Brač, Hvar, Mljet, Korčula in polotoku Pelješac. Pogosto so odhajale na 

izvidniške patrulje tudi na druge otoke, da bi ugotovile razporeditev nemških sil.223  

Zanimiv je podatek, da so Anglo-Američani v Jugoslaviji organizirali svoje 

sabotažne šole. Na Visu, kjer je imel svoj sedež tretji kontingent oziroma »enota A« 

(Unit A), je tako med 15. marcem in 15. julijem 1944 delovala sabotažna šola, ki so 

jo vodili Britanci in Američani, v njej pa so poučevali inštruktorji OSS, ki so izurili 

126 agentov s področja sabotaže in 12 agentov tajnega obveščevalnega delovanja. 

Šola je nato prešla v roke partizanom, še vedno pa naj bi v njej poučevali ameriški 

inštruktorji.224  

Operativne skupine so kar nekajkrat sodelovale pri skupnih akcijah zahodnih 

zaveznikov in partizanov na otoku Korčula. Tako je bilo tudi med 12. in 19. aprilom 

1944, ko je osemčlanska operativna skupina prodrla na Korčulo, s seboj pa ni imela 

bolničarja, kar je poveljnik skupine, poročnik Dobrinski, na koncu še kako obžaloval. 

Po dveurni plovbi s čolnom z bližnjega otoka Lastovo se je skupina srečala s 

partizani, ki so jih peljali k jami, v kateri so Američani prespali noč. Naslednji dan so 

se odločili, da bodo skupaj iz zasede napadli dnevno nemško kopensko patruljo, ki je 

nadzirala območje med Blatom in Smokvico. Zgodaj zvečer so vsi skupaj zapustili 

jamo in dve uri hodili do mesta, kjer naj bi postavili zasedo. Po poti so pobrali dve 

skupini, oboroženi z avtomatskimi puškami; ena naj bi pomagala pri zasedi, druga pa 

naj bi varovala njihov umik. Načrt se je že na začetku izjalovil, saj se je skupina šele 

zbirala na pobočju hriba, ko se je naenkrat prikazala konica pehotne patrulje – pet 

Nemcev na dveh motornih kolesih (eden izmed njih v bočni prikolici). Presenečenje 

je bilo obojestransko, vendar je, brž ko so bili opaženi, poveljnik Dobrinski, 

kateremu so tesno sledili vsi ostali, začel streljati. Nemci so skočili s svojih motornih 

koles in začeli bežati v kritje, vendar so bili trije takoj ustreljeni. V strelskem boju s 

preostalima dvema Nemcema je bil Dobrinski ranjen v stegno, vendar sta bila Nemca 

na koncu ustreljena. Skupina se je nato umaknila, preden je prispela preostala 

pehotna patrulja, in se prebila nazaj v svojo bazo. Ranjeni poveljnik je imel strašne 

                                                 
223  NARA, RG 226, E 99, B 34, F 7, MEDTO OG’s on Vis, 11. April – 12. May. 
224 NARA, RG 226, E 99, B 35, F 581, Theater Officer Pouch Review, 2.  9. 1944; E 99, B 26, F 1, 
Operational Groups, Report for Period 1-31 July 1944, str. 2. 
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bolečine in po izvedeni akciji je bilo v poročilu poudarjeno, kako pomembno je imeti 

bolničarja v operativni skupini.225 

Operativne skupine so izvedle tudi več uspešnih akcij na otok Šolta. Ena 

takih akcij je bila 19. marca 1944, ko so britanske in ameriške skupine zajele in 

uničile celoten nemški garnizon. Pri tem je sodelovalo okrog 150 pripadnikov 

operativnih skupin, ki so opravljali predvsem naloge izvidovanja, in okoli 450 

britanskih komandosov. To je bila ena od operacij, ki so jih vodili iz otoka Visa, 

načrt napada pa je pripravil major Fynn. Naloga teh skupin je bila, da ustvarijo varne 

komunikcijske linije za partizane in da omogočijo dostavo oskrbovanja iz Barija na 

jugoslovansko obalo. Šolta je bila kasneje še večkrat napadena. Dne 9. in 10. junija 

1944 so operativne skupine sodelovale pri artilerijskih napadih na otok Šolto. Ti 

napadi so bili kombinirani, saj je 5 častnikov in 55 vojakov, ki so pristali na Šolti, 

podpirala še posadka topov kalibra 75 mm. Američani so bili uspešni, saj so zajeli 

celotni nemški garnizon in mesto Grohote.226  

Med 26. in 27. janurjem 1944 je 33 pripadnikov operativnih skupin, 150 

britanskih komandosov in 75 partizanov z ribiškimi čolni načrtoval vojaško akcijo na 

otok Hvar, vendar se je moral del enot zaradi viskih valov vrniti, drugi del pa je 

presenetil nemške enote, ki jih je uničil in nekaj celo zajel. Druga uspešna akcija na 

Hvar je bila med 20. februarjem in 1. marcem 1944, kjer je sodelovalo 8 pripadnikov 

operativnih skupin in 7 partizanov. Ti so izvedli uspešno zasedo nemške patrulje pri 

vasi Vrbovska in imeli tudi sami ranjenega podčastnika. Po nekaj dneh slabega 

vremena so se vrnili nazaj na Vis, kar pa ni zmotilo uspešnih akcij na otoku Hvaru, 

saj so 11. februarja ter 22. ter 23. marca 1944 načrtovali nove akcije na ta otok. 

Britanski komandosi in operativne skupine so bili uspešni pri uničenju nemškega 

garnizona, operativne skupine pa so sodelovale v predhodnih izvidovalnih 

operacijah. Tudi kasneje so operativne skupine sodelovale v uspešnih akcijah na 

Hvaru, saj v dokumentih zasledimo več poročil, med katerimi se omenja uspešno 

akcijo med 25. in 27. avgustom 1944 in še druge manjše akcije.  

                                                 
225 NARA, RG 226, E 99, B 36, F 3, Progress Report, May 1 – 15, 1. 6. 1944; Dear: Sabotage and 
Subversion, str. 168-169. 
226 NARA, RG 226, E 144, B 68, F 598, Report No. 16, 1. 4.1 944; M 1642, Roll 2, OSS Activities in 
the North African Theater based in Algiers, str. 23; E 99, B 34, F 3, Mediterranean Theater of 
Operations, December 1944, str. 23. 
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Operativne skupine dobimo tudi v akcijah na Mljetu, med 22. in 24. majem 

1944 ter na Braču, kjer so med 2. in 4. junijem 1944  izvedle opracijo »Flounced« 

skupaj s partizanskimi enotami. Sodelovala je 26. partizanska divizija in okoli 1.000 

zavezniških vojakov enote Royal Marines. Med temi je bilo okoli 140 pripadnikov 

operativnih skupin, ki so nudili zavarovanje artileriji. Med 22. in 25. junijem 1944 so 

operativne skupine sodelovale v zasedi nemškega mornariškega konvoja ob obali 

Pelješca in med 31. julijem in 3. avgustom 1944.227  

Operativne skupine so tako uspešno izvajale akcije v skladu z načrti Anglo-

Američanov v Jugoslaviji in pri tem tesno sodelovale tako z Britanci kot s partizani. 

Z napredovanjem vojne in preselitvijo glavnih akcij na sever Jugoslavije v Slovenijo 

in Hrvaško tudi operativne skupine niso bile več potrebne v operacijah na južnem 

Jadranu. Delovanje operativnih skupin in britanskih komandosov je bilo v skladu s 

strategijo Anglo-Američanov, ki se je omejila le na izvidniške in sabotažne akcije 

manjših skupin na dalmatinske otoke. Te akcije bi lahko bile nekakšna predhodnica 

izkrcanja Anglo-Američanov, na Balkanu do katerega pa ni prišlo. Podobne 

operacije britanskih komandosov in operativnih skupin namreč beležimo tudi na 

obalah Francije, saj so te bile nekakšna predhodnica kasnejšega anglo-ameriškega 

izkrcanja na obali Normandije. Delovanje operativnih skupin in britanskih 

komandosov lahko povzamemo kot uspešne akcije sodelovanja med NOG, 

operativnimi skupinami in britanskimi komandosi. Te skupine niso bile predvidene 

kot del morebitnega anglo-ameriškega izkrcanja, čeprav je njihova prisotnost pri 

partizanskem vodstvu širila take strahove. 

                                                 
227 NARA, RG 226, E 144, B 68, F 598, Report No. 16, 1. 4. 1944; E 144, B 68, F 591, Report on 
Operation Flounced, 13. 6. 1944; E 144, B 68, F 591, Operation against Mljet, Report on Operation 
Flounced, 23. 5. 1944; E 144, B 68, F 599A, 26. 6. 1944; E 99, B 53, F 4,11. 2. 1944; E 99, B 40, F 8, 
Report on Operation »Theorem«, 26. 6. 1944, str. 1-3. 
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12. NAČRT »DRAVA« 

Tako kot so že Britanci leta 1942 želeli, da bi prišlo do napada na nemške 

komunikacije v Jugoslaviji, se je tudi pri Američanih postopoma pojavila iniciativa 

po uničenju strateško pomembnih komunikacij na jugoslovanskem ozemlju, ki so 

predstavljale temelj oskrbe za nemško vojsko na Balkanu in vzhodni Evropi. Pri 

Britancih so se po prihodu prve misije na slovensko ozemlje marca 1943 pojavili tudi 

konkretni načrti o sabotažah na gospodarskih objektih. Naslednje leto je slovensko 

ozemlje pridobilo na geopolitičnem pomenu, zlasti spomladi, ko so Anglo-Američani 

pripravljali veliko izkrcanje v Normandiji. Tedaj je bilo aktualno, da se preusmeri 

pozornost Nemcev drugam po Evropi, in to zlasti s povečanjem števila sabotaž na 

nemške železnice.228  

Septembra 1944 je Balkan Air Force (BAF) v sodelovanju z jugoslovansko 

NOV izvedla uspešno operacijo po vsej Jugoslaviji proti celotnemu in železniškemu 

omrežju ter drugim življenjsko pomembnim komunikacijskim točkam (npr. operacija 

»Ratweek« in »Bearskin«)229.Ta operacija je pomenila vrhunec vojaškega 

sodelovanja med Britanci in jugoslovansko NOV v okviru prvotne zamisli, da bodo 

Britanci podpirali pomembne gverilske operacije proti Nemcem, ki bi se umikali z 

balkanske fronte.230  

Vzporedno z omenjenimi načrti je  odsek SO razvil načrt »Drava«,  ki naj bi 

vključeval sabotaže in napade na železniške proge v Sloveniji. Odsek je predlagal 

načrt za sabotaže na železnice, ki je temeljil na  predlogu, da je Slovenija strateško 

najpomembnejše območje na Balkanu in pomembno železniško križišče. Na 

konferenci v Bariju 31. marca 1944 so se predstavniki OSS iz Barija oziroma 

(Special Bari Service – SBS) in britanska Force 266 dogovorili, da bo načrt izvršen s 

pomočjo ameriškega osebja in partizanov ter da bo integralni del britanskega načrta 

»Slumberland« pod operativnim poveljstvom Force 266. Ta načrt je vključeval 

sabotaže in napade na železniške proge v Jugoslaviji, s poudarkom na vzhodni in 

                                                 
228 G. Bajc:  Načrti Special Operations Executive za sabotaže proti nemškim železniškim 
komunikacijam na Slovenskem od pomladi 1943 do poletja 1944, Prispevki za novejšo zgodovino, let. 
45, št. 1, str. 348. 
229 Več o operacijah “Ratweek” in “Bearskin”: G. Bajc: Anglo-Američani in sabotaže slovenskih 
partizanov na južni železnici, Acta Histriae, let. 16, št. 3, 2003, str. 343-359. 
230 W. Deakin, Britanci, Jugoslovani in Avstrija (1943-maj 1945), Zgodovinski časopis, št. 1, letnik 
1979, str. 104.  
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južni Jugoslaviji, zato ni vključeval slovenskega ozemlja. Nadporočnik Robert 

Thompson je postal odgovorni častnik načrta »Drava« medtem ko je bil na britanski 

strani za načrt »Slumberland« odgovoren major Breen.231  

Britanci so odobrili ameriško idejo in pri Titu dobili odobritev za oba 

projekta, tako da so se priprave lahko začele. OSS je zaprosil za dodatne količine 

eksploziva in municije, pričel z zbiranjem in usposabljanjem ustreznega strokovnega 

osebja ter poslal svojega predstavnika na Vis, kjer je usklajeval dogovore s partizani, 

ki naj bi s svojimi ladjami sodelovali pri oskrbovanju njihovih enot. Začeli so z 

rekrutiranjem in urjenjem osebja ter, če je bilo potrebno tudi urjenjem partizanskih 

skupin. OSS je tudi načrtoval, da pošlje majhno izvidniško enoto v Ljubljano, ki bi 

zagotovila sodelovanje slovenskih partizanov v tem projektu.232 

Celoten načrt »Drava« je torej potekal v sodelovanju med OSS in SOE ter bil 

razdeljen v dve fazi. Prva je zajemala infiltracijo 500 ton eksploziva, medicinske 

pomoči, minometov, brzostrelk in municije v bližino otoka Raba. Eden od predlogov 

je bil tudi poslati okoli 500 ton pomoči v Slovenijo, od tega 300 ton eksploziva, 100 

ton orožja in municije ter 50 ton medinske pomoči. Predlagali so tudi več možnih 

oskrbovalnih linij kot Monopoli–Vis–Rab ali pa Monopoli–Termoli–Premuda. 

Predvieno je bilo, da bo pomoč poslana iz Raba naprej na hrvaško obalo, iz Premude 

pa na istrski polotok. Druga faza načrta pa je vsebovala sabotažne napade na 

železniške komunikacije trikotnika Ljublajna–Zagreb–Maribor, ki je bil koordiniran 

z načrtom »Slumberland«.233 

Načrt »Drava« je vseboval postopke za uničenje sovražnikovega železniškega 

prometa skozi Slovenijo, saj je ta sovražniku služil za oskrbovanje enot na italijanski 

fronti in Balkanu, evakuacijo ranjencev, prevoz zaplenjenega vojaškega materiala ter 

premike enot. Na Balkanu je sovražnik držal v svojih rokah le ključne 

komunikacijske točke, zato so bile tudi partizanske enote locirane v njihovi bližini. 

Zahodni zavezniki so od častnikov za zvezo prejemali številna poročila o  

učinkovitih napadih partizanskih enot na železnice, kjer je sodelovalo tudi 

                                                 
231 NARA, RG 226, E 97, B 45, F 794, Dravo Plan, 4. 4. 1944. 
232 NARA, RG 226, E 144, B 97, F 1017, Dravo plan, 4. 4. 1944, nedat; RG 226, E 97, B 45, F 794, 
Suggested Implementation Plan for Dravo Project, Slumberland Scheme, 7. 4. 1944, str. 1-6. 
233 NARA, RG 226, E 144, B 97, F 1017, SBS Participation in Slumberland Project, 4. 4. 1944; RG 
226, E 144, B 97, F 1017, Tactical Plan for Desruption of Enemy Rail Traffic through the Slovenia 
Bottleneck, 29. 3. 1944, str. 1-9.      
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zavezniško osebje. Napadi niso bili vedno učinkoviti zaradi pomanjkanja eksploziva 

ter načrtov za izvedbo teh akcij, ki bi morali biti usklajeni med zavezniškim 

poveljstvom in partizanskim vodstvom.  

Načrtovali so, da bo osebje in vsa pomoč pripravljena za prevoz na Vis do 17. 

aprila 1944. Pomembnejše tarče načrta Drava s bili mostovi v Celju, Mariboru, 

Laškem, Zidanem Mostu, Litiji in Zalogu pri Ljubljani. Bombni napadi naj bi uničili 

železniške proge med Trstom in Ljubljano, Reko in Ljubljano, Reko in Zagrebom, 

Pulo in Trstom, Ljubljano in Zagrebom, Ljubljano in Karlovcem, Ljubljano in 

Kočevjem, Celjem in Zagrebom ter Dravogradom in Zidanim Mostom.234 

Kmalu so predstavniki OSS in SOE ugotovili, da bo treba omejiti začetne 

dobave pomoči samo na osnovo, ki je potrebna, da se prične sabotažna kampanija. 

Nemci so namreč zavzeli otok Rab, se tam utrdili in fortificirali celotno obalo. 

Ugotovili so, da se 500 ton pomoči ne bo dalo priskrbeti v naslednjih 60 dneh, zato je 

bil načrt »Drava« zreduciran na pošiljanje 25 ton pomoči po morju in 5 ton po 

zraku.235  

Odnosi z Britanci so postajali čedalje slabši in so svoj vrh dosegli pri načrtu, 

ko so 7. maja 1944 v zavezniškem glavnem štabu načrt »Drava« na britansko 

zahtevo opustili. Britanci pa so že naslednji mesec uresničili svoj načrt operacije 

»Bearskin«, med drugim tudi partizanski napad na Štampetov most na progi 

Ljubljana–Trst.236 Britanci so brez vednosti Američanov poslali svojega inženirja za 

sabotaže in eksperta za železniške mostove med slovenske partizane, poleg tega pa še 

svojo misijo v severozahodno Slovenijo. Eden od častnikov je bil major Franklin 

Lindsay, ki je bil vodja anglo-ameriške misije »Cuckold«. 

                                                 
234 RG 226, E 97, B 45, F 794, Suggested Implementation Plan for Dravo Project, Slumberland 
Scheme, 7. 4. 1944, str. 1-6. 
235 NARA, RG 226, E 97, B 45, F 794, Revision of Supply Requirements for Dravo Plan, 13. 4. 1944. 
236 NARA, RG 226, E 97, B 45, F 794, SBS Participation in Slumberland Project, 4. 4. 1944. 
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13. SODELOVANJE SLOVENCEV Z OSS V ZDA IN ŠVICI 

 
13.1 Slovenci v ZDA in vloga odseka FN 

Delovanje ameriških Slovencev med drugo svetovno vojno lahko razdelimo 

na dve obdobji in na dve smeri. Prvo obdobje obsega čas od začetka druge svetovne 

vojne do konca leta 1942. Prva leta so slovenski priseljenci in njihovi voditelji 

podpirali boj jugoslovanskih narodov proti silam osi, in sicer tako, da so si 

dopisovali s pomembnimi svetovnimi voditelji, člani jugoslovanske begunske vlade 

in kasneje z njenimi voditelji v izgnanstvu. Voditelji slovenskih bratskih podpornih 

organizacij v ZDA so 19. aprila 1941 ustanovili Jugoslovanski pomožni odbor – 

slovenska sekcija (JPO-SS), v začetku leta 1942 pa so s pomočjo Zveze slovenskih 

župnij ustanovili še en pomožni odbor, ki so ga koordinirale slovenske župnije v 

ZDA. Te aktivnosti je organiziral pater Bernard Ambrožič, ki si je skupaj s patrom 

Kazimirjem Zakrajškom prizadeval, da bi denarna sredstva takoj poslali v 

Jugoslavijo. A s tem se v JPO niso strinjali, kar je že kazalo na nesoglasja med 

samimi ameriškimi Slovenci, ki pa so začasno ohranili enotnost.237 

Drugo obdobje dejavnosti slovenskih priseljencev v ZDA se je pričelo 

decembra 1942, po ustanovitvi Slovensko-ameriškega narodnega sveta (SANS). 

Kongres je razpravljal in sprejel resolucije o slovenskih Američanih in vojni, 

položaju Slovencev v Jugoslaviji in sosednjih državah ter prihodnosti Jugoslavije in 

o politični akciji slovenskih Američanov. Želja ameriških Slovencev je bila, naj se ob 

koncu vojne podpre težnjo slovenskega naroda po zedinjeni Sloveniji in da se 

materialno pomaga Slovencem v domovini. Ta kongres je tudi odobril posebno 

resolucijo zoper prizadevanja Otta Habsburškega o ustanovitvi avstrijskega bataljona 

ameriške vojske, v katerem naj bi služili izseljenci iz nekdanjih dežel Habsburške 

monarhije. Sporni bataljon so marca 1943 ukinili zaradi protestov voditeljev 

izseljencev, ki so izhajali iz držav nekdanjih habsburških narodov. Nastajala so tudi 

mnoga razmišljanja o ustanovitvi novih federacij v srednji Evropi. Nekatere zamisli 

niso predvidevale ponovne ustanovitve Jugoslavije in skoraj nobena ni predlagala 

zadovoljive rešitve slovenskega nacionalnega vprašanja, ki si je prizadevalo za 

                                                 
237 G. Bajc: Zapletena razmerja, Ivan Marija Čok v mreži primorske usode, Koper 2000 (dalje: Bajc: 
Zapletena razmerja), str. 133; Klemenčič: Ameriški Slovenci, str. 166. 
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združitev ozemlja, ki so ga Slovenci pojmovali kot svoje etnično ozemlje. Izjema je 

bil predlog ustanovitve Podonavske katoliške federacije pod vodstvom potomca 

Habsburžanov. 

Ameriški Slovenci so se tako aktivno vključili v zbiranje sredstev za pomoč 

domovini, ki jo je vodil JPO – SS, nato pa SANS v okviru Vojnega pomožnega 

sklada Američanov jugoslovanskega porekla (War Relief Fund of the Americans of 

South – Slavic Descent). Drugi del ameriških Slovencev pa je bil usmerjen v 

politično akcijo za podporo domovini, o kateri so se sprva pogovarjali predvsem na 

sejah JPO – SS, pobude zanjo pa so dajali tudi slovenski člani begunske vlade. Iz 

vseh teh pobud in iz nasprotovanja le-tem se je razvil že omenjeni SANS, kasneje na 

slovensko pobudo pa Združeni odbor južnoslovanskih Američanov. Ko je prišlo do 

informacij o partizanskih bojih v Jugoslaviji, se je podpora in slovenska ameriška 

skupnost polarizirala na tiste, ki so partizansko gibanje podpirali, in tiste, ki so bili še 

vedno proti. 

Poleg ameriških Slovencev so v ZDA delovali tudi nekateri pomembni 

posamezniki, ki so ob začetku napada na Jugoslavijo emigrirali v ZDA. OSS je 

spremljal politično delovanje  prvakov SLS Franca Snoja in dr. Miha Kreka ter njune 

strankarske kolege. To so bili msgr. Franc Gabrovšek, ki je imel za sabo dolgoletno 

strankarsko kariero, pri čemer je tudi večkrat potoval v Francijo, in dr. Alojzij Kuhar, 

absolvent pariške Visoke politične šole, ki je veljal za poznavalca mednarodne 

politike. Poleg teh štirih je OSS v emigraciji spremljal še liberalca in profesorja 

ljubljanske univerze dr. Borisa Furlana ter prav tako liberalno usmerjenega Ivana 

Marijo Čoka. OSS ni samo spremljal delovanja nekaterih pomembnih Slovencev, 

ampak tudi vodil sezname vseh drugih pomembnejših političnih in vojaških 

osebnosti iz Jugoslavije in Slovenije. 

Nekateri Slovenci, ki so med vojno delovali v ZDA, so bili aktivno vključeni 

v OSS, predvsem pa so sodelovali z odseki SI, SO in FN. Poudariti je treba, da niso 

bili klasični agentje oziroma zaupni sodelavci tajnih služb, saj nam razpoložljiva 

dokumentacija kaže, da niso prikrito iskali in poizvedovali o zaupnih podatkih. 

Nekatere lahko označimo kot sodelavce OSS, druge pa kot uslužbence, ki so preko 

raznih poročil, memorandumov, brošur in drugih pobud obveščali OSS o situaciji v 

Jugoslaviji. Za OSS v ZDA in njegove prekomorske baze so delali oziroma tesneje 
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sodelovali tudi nekateri Slovenci, med katerimi velja omeniti Franceta Snoja, Ivana 

Marijo Čoka, Louisa Adamiča, stotnika dr. Andreja Kobala, poročnika Ilyjo Bratina 

in stotnika Johna Blatnika, ki je bil edini od naštetih poslan kot vodja misije OSS v 

Jugoslavijo. Nekateri Slovenci kot Franc Gabrovšek, pater Kazimir Zakrajšek in 

Bernard Ambrožič, Izidor Cankar, Etbin Kristan, Janko Rogelj, brata Anton in Joe 

Grdina in še nekateri so bili dobrodošli informatorji glede ocen situacije v Sloveniji. 

Odsek R&A je z njimi opravil več intervjujev, analiziral njihove brošure ali pa samo 

iskal mnenja o določenih političnih zadevah v Jugoslaviji ali med ameriškimi 

Slovenci. Z OSS so sodelovali tudi drugi jugoslovanski politiki kot Ivan Šubašić in 

povojni veleposlanik Federativne Ljudske Republike Jugoslavije (FLRJ) v 

Washingtonu, Sava Kosanović, ter priznani hrvaški odvetnik Josip Smodlaka, ki je 

bil poverjenik za zunanje zadeve v nacionalnem komiteju osvoboditve jugoslavije 

(NKOJ) leta 1944 v Bariju.238  

 Za preučevanje slovenskih izseljencev v ZDA  so zlasti pomembna poročila 

OSS, ki ji je zbiral in analiziral odsek FN. Ta je ameriški obveščevalni službi 

pomagal, da je iz najrazličnejših virov prejemala podatke o dogajanju v Jugoslaviji, 

ni pa imel možnosti odločati o političnih vprašanjih. Odsek je skrbno spremljal 

dejavnosti in politične usmeritve slovenskih izseljenskih organizacij v ZDA. Z 

vzdrževanjem stikov s pomembnimi posamezniki iz vrst izseljencev in političnih 

beguncev je dopolnjeval svoje razumevanje političnih potencialov v Jugoslaviji. 

V odseku so med drugim tudi natisnili priročnik o Jugoslaviji, ki je navajal, 

da so pri popisu prebivalstva v ZDA našteli 161.093 prebivalcev, ki so kot deželo 

svojega rojstva navedli Jugoslavijo. Najmočnejši center Slovencev je bil Cleveland, 

Hrvatov Pittsburgh in Chicago, centri Srbov pa so bili Detroit, Pittsburgh in Chicago. 

Priročnik odseka FN nam pojasnjuje mednacionalne spore v Jugoslaviji, še posebej 

trenja med srbskimi in hrvaškimi nacionalisti. Srbski nacionalisti iz ZDA so še 

posebej podpirali boj proti Titu in Hrvatom, njihov junak pa je bil general Draža 

Mihailović. Tudi hrvaški separatisti iz ZDA, pod »klerikalnim« vodstvom, so sprva 

nasprotovali Titu in partizanom, vendar se je kmalu večina hrvaških izseljencev 

opredelila za Tita. Združeni komite južnih Slovanov je že od svoje ustanovitve 

avgusta 1943 dalje podpiral partizansko gibanje v Jugoslaviji, zraven pa so 

                                                 
238 NARA, RG 226, E 154, B 5, F 85, Interview with dr. Smodlaka, 2. 2. 1945. 
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sodelovali znani Američani jugoslovanskega rodu, pisatelj Louis Adamič, violinist 

Zlatko Baloković ter Sava Kosanović, ki se je kasneje pridružil Šubašićevi vladi.239  

Po zborovanju ameriško-slovenske zveze v Clevelandu 9. avgusta 1942 so 

udeleženci zahtevali obnovo Jugoslavije v duhu ameriške demokracije, skupno s 

Slovenci in Hrvati, ki so po prvi vojni prešli pod Italijo, Avstrijo in Madžarsko. Na 

decemberskem ameriško-slovenskem kongresu niso želeli, da bi spregovorila Krek in 

Snoj, ker so mnogi člani te organizacije podpirali republikansko ali federativno 

ureditev Jugoslavije, levo krilo pa k združeni Sloveniji v povojni balkanski 

federaciji. Z delegacijo tega kongresa se je pogovarjal tudi šef odseka FN, De Witt C. 

Poole. Povedali so mu, da bo treba najprej ustanoviti slovensko državo, ki bo lahko 

na lastno pobudo in s konsenzom vstopila v federacijo, ki ji ne bodo gospodovali 

Srbi, in dobro bi bilo, če bi se zraven priključila še Bolgarija. Poseben memorandum 

je na ameriško zunanje ministrstvo naslovila tudi unija slovenskih cerkvenih občin, 

ki je zahtevala demokratično Slovenijo v federaciji s Hrvati in Srbi.240 

Odsek FN je navezal stike z mnogimi jugoslovanskimi politiki, ki so se 

zatekli v ZDA, saj so ga zanimale informacije o Jugoslaviji. Prve vesti o dogajanju v 

Jugoslaviji je OSS prejemal prek jugoslovanskih beguncev, nekaterih britanskih 

agentov, na podlagi informacij oziroma dokazov, ki jih je posredovala Sovjetski 

zvezi in nazadnje preko agentov OSS. De Witt C. Poolle je bil natačno seznanjen s 

politično in vojaško situacijo v Jugoslaviji, saj je njegov odsek, skupaj z odsekom 

R&A že novembra 1942 prišel do zaključka, da Mihailović kolaborira. Dne 17. 

avgusta 1943 je bilo v poročilu iz Jugoslavije zapisano, da jugoslovanski narodi 

bijejo hrabri boj, ki nasprotuje in se bori proti sovražnikovim enotam ter krutem in 

diktatorskemu režimu, ki ga je sovražnik vzpostavil v Jugoslaviji. Dalje beremo, da 

jugoslovansko begunsko vlado in vojsko spremljajo številna nacionalna nasprotja, 

poleg tega pa ima vlada negativen odnos do NOG v Jugoslaviji in ustvarja mit o 

Mihailoviću, ki dejansko kolaborira s silami osi.241 Maja 1944 je De Witt C. Poole 

poslal Donovanu memorandum, v katerem ga je obveščal o politični situaciji v 

Jugoslaviji. V njem je zapisal, da se je v Jugoslaviji začela močna sovjetska 

                                                 
239 Biber: OSS o Jugoslaviji, str. 43. 
240 NARA, RG 226, E 100, B 101, Memorandum for Col. Donovan, 20. 1. 1943; Biber: Federalna 
državnost, str. 264. 
241 NARA, FNB, INT-30YU-1083 to 1092, 1, Basic Military and Political Situation in Yugoslavia, 17. 
8. 1943. 
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propaganda proti prvaku hrvaške HSS Vlatku Mačku, kar ni dobro za ugled dr. Ivana 

Šubašića, ki ga je britanski premier Churchill izbral za novega jugoslovanskega 

predsednika vlade. De Witt C. Poole je zapisal, da je Šubašić za Sovjete »persona 

non grata«, vendar je Šubašić ta napad ocenjeval kot neresen. Donovana je tudi 

opozarjal, da Šubašić velja, kljub kritikam, za rusofila in da je sovjetska gonja zoper 

Mačka napeljala Šubašića v iskanje podpore pri Britancih in Američanih.  

Ena od pomanjkljivosti Slovencev, ki so sodelovali z OSS, je bila v tem, da 

za nekatere visoke funkcionarje OSS niso bili dovolj objektiven vir informacij, saj je 

bila večina Slovencev kot tudi drugih Jugoslovanov v ZDA izrazito politično 

orientirana.242 Predstavniki jugoslovanskih emigrantskih skupin in društev so bili 

izrazito narodnostno in politično razdeljeni, kar je bilo očitno tudi pri Slovencih v 

ZDA.  

 

13.2 Slovenci, ki so v ZDA sodelovali z OSS 

Ivan Marija Čok 

Ivan Marija Čok, tržaški odvetnik in politik ter predsednik Jugoslovanskega 

odbora iz Italije, je v letih 1943 in 1944 deloval kot uslužbenec OSS v odseku SO in 

nato odseku SI, čeprav Biber navaja, da ni povsem jasno, če je po januarju 1945 

nadaljeval delo za odsek SI. Čok je napisal vrsto političnih analitičnih poročil o 

dogajanju v zasedeni Jugoslaviji, o jugoslovanskih političnih osebnostih in se 

zavzemal za tesnejšo povezavo OSS s kraljevo vojsko na Bližnjem vzhodu. V 

začetku 1944 je pripadnike kraljeve vojske pozval naj se pridružijo Titovim 

partizanom, in nazadnje zaradi britanskih pritožb, OSS sporazumno zapustil.243  

OSS je Čoka ocenjeval kot liberalnega demokrata, s protiklerikalnim, 

protiitalijanskim in protinemškim nabojem, hkrati pa kot sanjača, umetniškega 

temperamenta in da je zlasti ambiciozen, saj je na vse načine želel postati član 

jugoslovanske emigrantske vlade. Dobil je tudi dobre ocene s strani britanske ISLD, 

ki ni nasprotovala njegovim povezavam z OSS, saj je pohvalila njegovo delo v 

                                                 
242 NARA, FNB INT-30YU-1377to1386, DeWitt C. Poole, Memorandum for General Donovan,  6. 5. 
1944. 
243 D. Biber: Dr. Ivan Marija Čok kot uslužbenec OSS, Prispevki za novejšo zgodovino, let. 40, št. 1, 
2000 (dalje: Biber: Dr. Ivan Marija Čok), str. 231. 
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Jugoslovanskem odboru iz Italije in poudarila, da ima stike s partizani v Sloveniji.244 

V osebni evidenci so Čoka označevali tudi kot vodjo slovenskih ilegalnih/podtalnih 

gibanj s katerimi je še vedno v stiku, ter da je strokovnjak za Jugoslavijo, severno 

Italijo in da je njegov cilj osvoboditev Jugoslavije. Zapisali so tudi, da je v sporih z 

begunsko vlado in da bi bil pripravljen kadarkoli iti v Jugoslavijo.245 Čok se je veliko 

zanimal za jugoslovansko politiko, tako da so nekatere njegove objave povzročile 

zadrego znotraj OSS na Bližnjem vzhodu, poleg tega pa je prikril, da je od 

jugoslovanske emigrantske vlade mesečno prejemal 125 funtov, kar je bilo veliko 

denarja za takratni čas. McBaine je menil, da Čok za OSS nima posebne uporabne 

vrednosti, saj zveze OSS z emigrantsko vlado niso bile dobre, odnosi s partizani v 

Bariju pa so bili plodni, zato OSS ni potreboval posrednika.246 O Čoku ter njegovi 

politični dejavnosti in delu  je med vojno veliko pisal tudi Slovenec stotnik Andrej 

Kobal, ki je delal v OSS v Kairu in Bariju in izhajal iz obveščevalnega oddelka 

ameriške vojske (G-2), ki je bil »posojen« tudi OSS. Sprva je Kobal za OSS podal 

spodbudno oceno o Čoku in njegovem delu, še posebej je natančno opisal njegovo 

preteklo udejstvovanje ter ga tudi predlagal kot primernega za obravnavo določenih 

strateških vprašanj. Kasneje sta se tudi sestala v New Yorku z  namenom, da ga po 

možnosti vključijo v odsek SO, vendar je tokrat Kobal negativno ocenil Čoka. Menil 

je, da je preveč vpleten v jugoslovanske politične intrige, da je zato lahko 

nepristranski in torej neobjektiven uslužbenec OSS. Zaradi tega ga je OSS vključila v 

odsek SI. Kobal je svojo oceno Čoka podal v pismu, ki ga je naslovil na McBaina. 

Zapisal je, da je njegova glavna težava intenzivni individualizem, nepopustljivo 

stališče v zvezi z jugoslovansko politiko, velikanska želja sodelovati v jugoslovanski 

begunski vladi, nenehno nihanje med raznimi skupinami, stoodstotna partizanska 

čustva, po drugi strani pa zanikanje, kar je rekel proti vladi. Kobal je predlagal, da 

OSS prekine stike s Čokom, saj so njegova poročila preveč pristranska, predvsem pa 

je argument proti njemu to, da prejema plačo tuje vlade.247  

                                                 
244 NARA, RG 226, E 469, F 3, Received from McBaine, 10. 8. 1943. 
245 NARA, RG 226, E 144, B 97, F 1017, Jugoslavia, dr. Ivan Čok, nedat.; E 10 8A, B 26, 20. 2. 1946, 
Leading Yugoslav Personalities in Venezia Julia, nedat. 
246 NARA, RG 226, E 99, B 55, F 1, Introduction, The si Branch of OSS/ME, nedat.; RG 226, E 106, 
B 11, F 55, Emigree Yugoslav Personalities, 17. 5. 1943; Biber: Dr. Ivan Marija Čok, str. 232-234. 
247 NARA, RG 226, E 210, B 467, Dr. Ivan M. Cok (Tchock), 13. 8. 1943, str. 1-2; RG 226, E 154, B 
19, F 261, Dr. I. Čok, 5. 2. 1944. 
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Tudi odsek FN je Čoka povabil v svoje vrste s pomočjo ameriškega pisatelja 

slovenskega rodu Louisa Adamiča. Čok je bil tudi eden prvih, ki je Adamiča 

opozoril, da se v Jugoslaviji bori tudi partizansko gibanje. O Čoku so napisali tudi 

obširno beležko o njegovem življenju in dejavnostih. Med drugim tudi beremo, da je 

v Londonu začel sodelovati s predstavniki velikosrbske skupine, ki ga je uporabljala 

za pritisk na slovenska predstavnika v begunski vladi, Kreka in Snoja. Po številnih 

pritožbah iz Slovenije, ki so pokazale da ljudje niso zadovoljni z njegovo 

propagando, so ga Britanci odpustili, zato se je Čok odločil oditi iz Velike Britanije v 

ZDA. Vse skupine v vladi so njegov sklep pozdravile, medtem ko so se ga drugi 

želeli znebiti. Velikosrbski krogi so menili, da je pravi človek za delo med 

ameriškimi Slovenci proti slovenskim ministrom v emigrantski vladi, ki so takrat 

tesno sodelovali s projugoslovanskimi Hrvati v vladi. Tako je Čok veš čas vzdrževal 

tesne zveze z jugoslovanskim veleposlanikom v Washingtonu Konstantinom 

Fotićem, ki ga je uporabljal za diskreditiranje slovenskega ministra Franca Snoja. 

Poleg Snoja je bil s Čokom v sporu tudi Boris Furlan, ki z njim sploh ni hotel 

govoriti. V ZDA se je Čok pojavljal v javnosti z raznimi članki, poskušal pa je 

ustanoviti tudi nov odbor Jugoslovanov iz Istre.248  

Čok je februarja 1943 potožil Adamiču, ta pa je o tem poročal direktorju 

odseka FN De Wittu C. Poolu, da je zaskrbljen za usodo slovenskih čet v Egiptu pod 

britanskim poveljstvom. Bal se je, da bi jih uporabili pri zavezniški invaziji v 

Jugoslavijo, kjer bi prišle v stik s četniki Draže Mihailovića. Kasneje se je  

funkcionar OSS pogovarjal s Čokom, ki se je začel zavzemati za udeležbo slovenskih 

čet pri invaziji v Jugoslavijo in v pogovoru s Čokom tudi ugotovil, da je težava 

slovenskih čet v tem, da izgubljajo vero v jugoslovansko vlado in njeno politiko ter 

da niso voljni žrtvovati svojih življenj za bodočo Veliko Srbijo. 249  

Leta 1943 je prihajalo do stalnih napetosti med srbskimi častniki, 

jugoslovansko emigrantsko vlado in slovenskimi vojaki, ki so postajali vedno bolj 

razburjeni in to ravno v času, ko je mednje prišla partizanska vojaška misija, ki je 

začela agitirati za vstop v NOG. Poleg tega so med slovenskimi vojaki 

jugoslovanskega kraljevega bataljona krožile uradne enostranske informacije 

emigranstke vlade o stanju v Jugoslaviji, edini drugačni vir pa je bilo poslušanje 
                                                 
248 Biber: Dr. Ivan Marija Čok, str. 232-234. 
249 Biber: Dr. Ivan Marija Čok, str. 232-234. 
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radia Svobodna Jugoslavija, zato se je med vojaki razširil odpor do uradne 

propagande jugoslovanske emigrantske vlade.  Večina  vojakov bataljona se je uprla 

in želela priključiti novonastalim Prekomorskim brigadam. V zvezi s tem je Čok 

napisal 7. januarja 1944  pismo jugoslovanskim vojakom na Bližnjem vzhodu, kjer je 

zagovarjal OF, poročal o srbsko-hrvaškem konfliktu in da je 80–90 % vojakov 

jugoslovanskega gardnega bataljona Slovencev, ki se želijo boriti na strani Tita. 

Kljub Čokovim prizadevanjem je britanski general Beaumont – Nesbit dal jasno 

vedeti, da se Čoku ne dovolijo vmešavanja v jugoslovansko vojsko na Bližnjem 

vzhodu. Nato je Čok v Bazovici, glasilu Jugoslovanskega odbora iz Italije, 29. 

januarja 1944 objavil pismo s pozivom, naj se vsi jugoslovanski prostovoljci na 

Bližnjem vzhodu v celoti in disciplinirano kot en mož pridružijo jugoslovanski 

Narodnoosvobodilni vojski. Čokova objava je Britance razburila, zato je plačal 

objavo z ukorom britanskega generala Beaumonta–Nesbita, OSS pa ga je zaradi 

britanskih pritožb odpustila iz odseka SI.250  

Kljub temu da je Čok bil odpuščen, je še naprej ostal politično aktiven in si 

prizadeval rešiti vprašanje Julijske krajine v jugoslovansko korist. Do konca vojne se 

je nato usmeril v propagiranje partizanskega gibanja, podpiral je sporazum Tito–

Šubašić in pričakoval osvoboditev v upanju, da bo lahko pomagal pri povojni 

razmejitvi Primorske. Kmalu se je izkazalo, da zaradi medvojnih dejavnosti ni bil 

zaželjen, zato je nekaj časa še vztrajal v Trstu in se nazadnje preselil v ZDA, kjer je 

leta 1948 umrl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
250 NARA, RG 226, E 154, B 19, F 261, Dr.Tchok’s Statement, str. 1-2. 
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 Louis Adamič  

Velik podpornik Slovencev v ZDA je bil tudi znameniti pisatelj, prevajalec, 

publicist in politični delavec slovenskega rodu Louis Adamič, ki ni bil dejaven samo 

med jugoslovanskimi Američani, ampak tudi kot vodilni član organizacije Common 

Council for American Unity, ki se je zavzemala za socialne in etnične pravice 

ameriških priseljencev. Leta 1940 je postal svetovalec pri vladni komisiji za narodno 

obrambo, ki je bila ustanovljena pri Narodno-obrambnem svetu ZDA. Igral je 

pomembno vlogo v organiziranju slovenskih Američanov v času druge svetovne 

vojne, imel je dobre zveze pri vladnih oblasteh in z ženo predsednika Roosevelta, 

Elenor. Adamič je bil tudi predsednik Združenega odbora Američanov 

južnoslovanskega rodu in častni predsednik SANS. Do konca leta 1942 je nastopal 

kot posameznik in se zavzemal za boj jugoslovanskih narodov proti okupatorjem in 

pisal pisma pomembnim voditeljem. V drugem obdobju po letu 1942 pa je bil kot 

častni predsednik SANS tudi zakoniti predstavnik ameriških Slovencev, začel pa je 

sodelovati tudi z OSS, predvsem z odsekom FN. Nekaj časa je verjel v idejo o 

zavezniški komisiji, ki naj bi prevzela poveljstvo nad odporniškimi gibanji v 

Jugoslaviji, kar pa ni bilo izvedljivo zaradi velikih nasprotovanj med četniškim in 

partizanskim gibanjem.251   

Za Adamiča in za vse druge Američane je bil vse do druge polovice 1942 

glavni voditelj odporniškega gibanja v Jugoslaviji Draža Mihailović. Sicer so se že v 

letu 1941 v časopisju jugoslovanskih izseljencev v ZDA pojavljali članki o napadih 

komunistov na sile osi v domovini.252 Adamič je februarja 1942 poslal pismo 

Rooseveltu, kjer mu je predlagal da bi ustanovili ameriško legijo (American Legion 

of Freedom), ki bi jo sestavljale majhne in premične enote Jugoslovanov, Grkov, 

Bolgarov, Italijanov, Judov, Albancev, ki bi se kot komandosi borile proti silam osi 

pod poveljstvom ameriških častnikov. V tem pismu je Adamič še zagovarjal 

Mihailovića in prosil pomoč zanj. Roosevelt mu je 3. marca odpisal, da je bilo 

njegovo pismo zelo koristno in da vladne službe in oddelki analizirajo njegov 

                                                 
251 Klemenčič: Ameriški Slovenci, str. 161; več o Adamiču: J. Stanonik (ur.): Louis Adamič, simpozij, 
symposium, Ljubljana 1981 (dalje: Stanonik: Louis Adamič); J. Žitnik: Louis Adamič in sodobniki: 
1948-1951, Ljubljana (dalje: Žitnik: Louis Adamič in sodobniki). 
252 Klemenčič: Ameriški Slovenci, str. 184. 
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predlog.253 Po dolgih in več tednov trajajočih pogovorih s predstavniki OSS je 

Adamič 19. decembra 1942 objavil članek v »Saturday Evening Post«, s podporo 

NOG. Izid članka je pomenil začetek propagandne vojne v ameriškem tisku med 

zagovorniki Mihailovića in Tita. De Witt C. Poole je januarja 1943 pisal Donovanu 

in zapisal, da je Adamičeva filozofija »na levi«, vendar ne pretirano, saj ni komunist. 

Označil ga je kot globoko predanega ZDA ter ameriški ideji, v bistvu pa ostaja kmet 

in individualist.254 

Adamič je napisal tudi brošuro z naslovom »Inside Yugoslavia,« ki so jo 

analitiki OSS ocenjevali kot korektno, le da so njegovi argumenti velikokrat bili 

nejasni ter da ni imel dokazov v primeru spora med Mihailovćem  in Titom. Po 

mnenju analitikov OSS Adamič ni dal veliko informacij o tem, kje so potrebne 

dokumentarne utemeljitve določenih zadev, ki jih je zapisal. Ni povedal dovolj jasno, 

da je v Jugoslaviji vojna med Sovjetsko zvezo, Veliko Britanijo in jugoslovansko 

emigrantsko vlado in da je to nova »španska vojna«. Adamič je partizane opisoval 

kot »angele«, čeprav je veliko od njih roparjev, drugi so idealisti, njihovi voditelji pa 

vsi komunisti. Adamič si je že februarja 1943 prizadeval, da bi Američani poslali k 

partizanom komisijo, ki bi preverjala razmere v obeh odporniških gibanjih.255 

Adamič se je zavzemal, da morajo ZDA izdati deklaracijo o Jugoslaviji in 

aprila 1943 je pisal Donovanu, da morajo biti pozorni na knjigo Ruth Mitchell z 

naslovom »My Brothers Chetniks«, ki je škodovala enotni Jugoslaviji in 

jugoslovanskemu boju proti silam osi, da je samo še zmedla in poslabšala odnose 

med Srbi, Hrvati in Slovenci. Donovana je obenem prosil, naj prepove prodajo te 

knjige, o kateri pa ne vemo, če so jo res prepovedali.256 Dne 1. oktobra 1943 je 

Adamič skupaj s Etbinom Kristanom prišel k Malcolmu W. Davisu iz odseka za FN 

ter odločno ugovarjal italijanskemu protifašističnemu politiku v emigraciji, grofu 

Carlu Sforzi, ki je zagovarjal, da bi morala ozemlja, ki so po propadu Avstro-Ogrske 

pripadale Italiji, ostati v Italiji tudi v prihodnje. Kritizirala sta jugoslovansko 

                                                 
253 NARA, RG 226, E 106, B 10, F 52, Adamičevo pismo predsedniku Rooseveltu, 3. 2. 1942; pismo 
predsednika Roosevelta, 3. 3. 1942. 
254 D. Biber: Louis Adamič v arhivih OSS, Borec, let. 40, št. 8-9, 1988 (dalje: Biber: Louis Adamič), 
str. 68; Klemenčič: Ameriški Slovenci, str. 224. 
255 NARA, RG 226, E 92, B 191, F 17, Inside Yugoslavia by Louis Adamič, 18. 12. 1942; RG 226, E 
92, B 253, F 31, Letter from Captain Murray I. Gurfein to LTC Duke, 27. 2. 1943; Biber: Louis 
Adamič, str. 676-692. 
256 NARA, RG 226, E 92, B 269, F 30, Letter to Brigadier Donovan, 5. 4. 1943. 
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emigrantsko vlado in zagovarjala NOVJ. Adamič je še naprej nadaljeval 

korespondence z Rooseveltom in mu npr. februarja 1944 poslal pismo, da bi ga 

opozoril, da je treba ustvariti mostišče, ki bi na obali Jadrana seglo dovolj globoko 

do prvih gorskih verig in tako zagotovilo dostavo orožja in vojaške opreme.  

Preko svojih zvez v Washingtonu je 15. januarja 1943 uspel organizirati 

sprejem pri De Wittu C. Poolu in državnemu podsekretarju Summerju Wellesu. 

Delegacija SANS z Adamičem na čelu je dvema ameriškima funkcionarjema predala 

spomenico, poleg tega pa so jima tudi orisali razmere v Sloveniji in opozorili na 

zahtevo po združeni Sloveniji s široko avtonomijo v federativni demokratični 

Jugoslaviji. Pred sestankom pri Summer Wellesu je prišlo do srečanja s patrom 

Kazimirjem Zakrajškom, ki je 27. februarja 1943 odstopil kot tajnik SANS, ker se ni 

strinjal s pozitivnimi stališči SANS do partizanskega gibanja. Kazimir Zakrajšek, 

duhovnik, izseljenski organizator, časnikar ter publicist in nabožni pisec, je tudi 

omenjen v nekaterih dokumentih v povezavi z odsekom FN, predvsem pa je bil 

poznan po svoji protijugoslovanski propagandi, saj se je zavzemal za zedinjeno 

Slovenijo.257 Dne 15. januarja 1943 je bil Zakrajšek z že omenjeno delegacijo SANS 

pri  De Wittu C. Poolu, ki ga je med pogovorom opomnil, da ga nekateri deli srbske 

emigracije v časopisu Srbsko Edinstvo obtožujejo vohunstva. Po navedbah srbskega 

častnika naj bi bil Zakrajšek agent Vatikana, ki si v ZDA prizadeva za nastanek 

katoliške države v srednji Evropi. Vohunstva so ga obsojali tudi nekateri 

predstavniki jugoslovanske emigrantske vlade v ZDA, ki so tudi Louisa Adamiča 

povpraševali za mnenje o tem ali je Zakrajšek vatikanski ali italijanski agent. De 

Witt C. Poolu je pater pojasnil svoje delovanje in ozadje obtožb ter jih označil kot 

absurdne in nepravične.258 Na osnovi raziskav ameriških arhivskih dokumentov ni 

mogoče trditi, da je bil Zakrajšek vatikanski ali italijanski agent, saj ga arhivska 

dokumentacija obravnava v pozitivni luči, kot človeka, ki naredi veliko za slovensko 

izseljensko skupnost. 

Adamič je nadaljeval z aktivno podporo NOG in se februarja 1944 zavzemal, 

da morajo ZDA preprečiti vrnitev kralja v Jugoslavijo in raje pomagati partizanom, 

                                                 
257 Stanonik: Louis Adamič, str. 375-376; J. Arnež: SLS, Slovenska ljudska stranka, Slovenian 
People’s Party: 1941-1945, str. 376-380. 
258 NARA, RG 226, E 210, B 469, F 1, From McBaine to Shepardson, 15. 9. 1943; INT-30YU-674, 
Memorandum of Conversation with Father Zakrajšek, 9. 2. 1943, str. 1-4; D. Friš: Korespondenca 
Kazimirja Zakrajška, O. F. M., Ljubljana 1995, str. 174. 
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saj vsa pomoč prihaja s strani Britancev, ki pa imajo v ozadju le gospodarske 

interese, zato jim ni zaupati. ZDA se morajo prikazati kot prijateljska država.259 

Julija 1944 so Adamiču v OSS ponudili službo svetovalca, ta pa je obljubljal, da jo 

bo sprejel pod pogojem, če ZDA sprejemajo njegova stališča do Tita in Jugoslavije. 

Ponudbo je zavrnil, vendar je kljub temu sodeloval z odsekom FN kot zunanji 

svetovalec in informator.260  

Adamičevo poznavanje situacije v Jugoslaviji je bilo koristno tudi za OSS 

oziroma odsek FN, čeprav je bil označen kot človek z levičarskimi idejami. Veliko si 

je prizadeval za podporo NOG, po vojni ostal zvest Titu in se tudi po sporu z 

Informbirojem postavil na njegovo stran. Umrl je v sumljivih okoliščinah leta 1951. 

 
Franc Snoj 

Franc Snoj, slovenski predstavnik v jugoslovanski begunski vladi in član 

SLS, je aprila 1941 z ostalimi člani jugoslovanske vlade emigriral v Jeruzalem in 

Kairo ter nato v ZDA. Poslali so ga z namenom, da bi organiziral politično akcijo 

med ameriškimi Slovenci za podporo jugoslovanski emigrantski vladi. Snoj, ki je 

deloval za OSS pod tajnim vzdevkom »Lambda«, je vzdrževal stike z vplivnimi 

funkcionarji OSS, še posebej z odsekom FN in direktorjem generalom Donovanom. 

OSS ga je nameraval izuriti in poslati v Jugoslavijo, vendar je kmalu ocenil da to ni 

primerno, sam Snoj pa je ponujal svojo pomoč pri rekrutaciji Slovencev za OSS v 

Kairu in Bariju, kar pa se ni uresničilo. Aktivno je sodeloval pri pobudah o bodoči 

ureditvi jugoslovanske države, ki so krožile v ZDA. Dne 23. oktobra 1941 je pisal 

Izidorju Cankarju v Argentino in ga obvestil, da so med ameriškimi Slovenci tri 

struje: jugoslovansko-monarhistična, jugoslovansko-republikanska in Zakrajškova 

svobodna država Slovenija, čeprav je Zakrajšek v pogovorih s politiki v tujini puščal 

odprto opcijo ustanovitve srednjeevropske zveze.261  

Snoj je ves čas svojega bivanja v ZDA zastopal idejo o obnovi kraljevine 

Jugoslavije ter posebnem položaju Slovenije, medtem ko je OSS največ obveščal o 

situaciji v Sloveniji. Snojeva ocena že omenjenga decemberskega ameriško–

slovenskega kongresa je bila, da so se vsi strinjali z nujnostjo jugoslovanske 

                                                 
259 NARA, RG 226, E 92, B 515, F 25, Interview with Louis Adamic, 18. 2. 1944. 
260 NARA, RG 226, E 106, F 52, Adamič to Roosevelt, 3. 2. 1942; E 154, B 19, F 262, Letter to Mr. 
President, 3. 2. 1944. 
261 Rahten: Izidor Cankar, str. 108-109. 
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federalne države; večina je bila proti dinastiji Karadjodjevićev, ni pa bila tako enotno 

proti Habsburški monarhiji. Na kongresu je tudi prevladalo mnenje, da je najprej 

treba ustanoviti slovensko državo, ki bo lahko na lastno pobudo in s konsenzom 

vstopila v resnično federacijo, ki ji ne bodo gospodovali Srbi, dobro pa bi bilo, če bi 

se priključila Bolgarija.262  

V svojih politično-propagandnih prizadevanjih, da bi vzbudili čim večje 

nezaupanje do partizanov in OF, so slovenski »klerikalci« v uradnih stikih z 

zavezniki pogosto zatrjevali, da so slovenski komunisti pravzaprav trockisti, da 

dobivajo navodila z Dunaja in iz Berlina, da skušajo vzpostaviti slovensko sovjetsko 

republiko v okviru srednjevropske komunistične sovjetske republike s sedežem v 

Berlinu, vse to pa naj bi bila nacistična zarota proti slovenskemu narodu. Snoj je npr. 

že leta 1942 predstavnikom OSS v New Yorku zatrjeval, da je Boris Kidrič trockist, 

ki sodeluje z Nemci, medtem ko so ameriški Slovenci enotni v opoziciji proti Ottu 

Habsburškemu in morebitni restavraciji habsburške monarhije. Snoj se je izjasnil za 

obnovo kraljevine Jugoslavije, hkrati pa je na začetku marca 1943 menil, da bo 

ustanovljena balkanska federacija vključno z Jugoslavijo, Bolgarijio, Grčijo in 

Romunijo, medtem ko bo srednjeevropska konfederacija zajela Poljsko, Avstrijo in 

Češkoslovaško. Marca 1943 se je Snoj srečal tudi z Donovanom, ki mu je obljubil, 

da mu bodo preko Dullesa v Bernu pošiljal informacije o Sloveniji, kar pa še ne 

pomeni, da je te informacije dejansko prejemal, saj iz arhivske dokumentacije tega ni 

mogoče najti.263  

Iz arhivskih dokumentov OSS je medtem razvidno, da je Snoj vselej zastopal 

idejo o obnovitvi kraljevine Jugoslavije, medtem ko o posebnem položaju Slovencev 

ni govoril, razen da bo Jugoslavija federativna. Spomladi 1943 je zavračal zamisel o 

nastanku katoliške federacije, zavzemal pa se je za razdelitev Avstrije med 

Jugoslavijo in Češkoslovaško. Njegova dejavnost je bila tudi širjenje 

protikomunistične propagande, češ da so slovenski komunisti trockisti in da se 

zavzemajo za srednjeevropsko sovjetsko republiko pod avstrijskim vodstvom. Aprila 

1944 je Snoj napisal memorandum z naslovom »The Slovenes and the Partisans«. 

Pisal je o sodelovanju med partizani in Italijani v Sloveniji, o sporazumu med 

                                                 
262 Biber: Federalna državnost, str. 263-264. 
263 NARA, RG 226, E 106, B 11, F 55, Emigree Yugoslav Personalities, 17. 5. 1943; Biber: Louis 
Adamič, str. 676-692. 
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Italijani in partizani pri Vavti vasi, kjer so partizani dobili svoje ozemlje okoli 

Novega mesta, kjer so se lahko svobodno gibali. Pisal je, da Američani in Britanci po 

zmagi nad nacifašizmom ne bodo dopustili, da komunizem osvoji Evropo.264 Snoj je 

bil ves čas svojega delovanja v ZDA v stalnem stiku s predstavniki OSS, ki so cenili 

njegova prizadevanja o pomoči zasedeni domovini, saj so analizirali in upoštevali 

njegove prispevke o političnem in vojaškem dogajanju v Sloveniji. Snoj je 

funkcionarjem OSS predstavljal določeno avtoriteto, saj je bil predstavnik 

jugoslovanske emigrantske vlade in kasnejše Šubašićeve vlade po podpisu 

sporazuma Tito-Šubašić. Po sporazumu in razkolu znotraj SLS je Snoj avgusta 1944 

začel podpirati NOG, prišel v Slovenijo ter brez uspeha pozival slovenske 

domobrance, naj se pridružijo partizanom. Po osvoboditvi je bil izvoljen v Narodno 

skupščino, postal minister za lokalni promet v vladi Republike Slovenije, kasneje pa 

obsojen na Nagodetovem procesu in po 4 letih izpuščen. Umrl je v Ljubljani leta 

1962. 

 
Ilyja Bratina 

V redkih ameriških in britanskih dokumentih je o poročniku Ilyji Bratini 

zapisano, da je Slovenec, ki izhaja iz dobro situirane slovenske družine iz Italije, ki 

tam predstavlja slovensko manjšino. Po končani srednji šoli je kmalu odšel v ZDA, 

kjer je zaključil fakulteto za strojništvo in trgovino. Bil je samski, star okoli 40 let, 

veliko je potoval po tujini in poznal številne evropske jezike. V New Yorku, 

februarja 1942, je z Bratino prišla v stik britanska SOE, ki je v njem videla 

primernega kandidata za spust v Jugoslavijo, saj naj bi imel izkušnje s subverzivnimi 

akcijami v Istri in na Koroškem. Bratina si je želel vtihotapiti med Slovence, ki so 

bili med avstrijskimi četami na Norveškem, po drugi strani pa je menil, da se ne 

more vrniti v Slovenijo ali Italijo, ker je tam že dobro poznan in bi ga hitro izsledili. 

Imel je tudi prijatelja Jožefa Štefančiča, ki je želel delati z njim, poleg tega pa je bil 

dober radiotelegrafist. SOE je menila, da bi v dogovoru z Donovanom lahko oba 

Slovenca prepeljali v Kairo, vendar SOE v Londonu ni bila zaiteresirana za Bratino, 

saj se ni želel vrniti v Slovenijo.265  

                                                 
264 NARA, RG 226, E 92, B 529, The Slovenes and the Partisans, 17. 4. 1944, str. 1-13. 
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Nazadnje se je Bratina priključil OSS in deloval v Jugoslovanski sekciji v 

Bariju kot administrativni asistent. Bratino se v dokumentih OSS omenja kot 

finančnika, ki je opozarjal na napake pri rednih mesečnih izplačilih Slovencem, ki so 

delovali v OSS, saj njihove plače niso bile usklajene glede na vrsto dela, ki so ga 

opravljali, dostikrat pa so tudi zamujali z izplačili. Zelo si je prizadeval priti v Rim, 

kjer je želel delati za tamkajšnjo izpostavo OSS, ta pa ga je spraševala za več 

informacij o intervjuju s tremi nosilci slovenskega ilegalnega gibanja.266  Natančnih 

informacij o tem kdo so bili predstavniki ilegalnega gibanja v arhivski 

dokumentaciji, nisem našel. Prav tako ni mogoče najti podatka, da bi Bratina med 

vojno deloval v Rimu ali da bi ga kot vodjo katere od ameriških misij poslali v 

Jugoslavijo oziroma Slovenijo. 

                                                                                                                                                                                                
Andrej Kobal 

Med uglednimi ameriškimi Slovenci se je v OSS vključil tudi stotnik Andrej 

Kobal, ki se je marca 1943 prijavil za Jugoslovanski projekt, ki je rekrutiral tudi 

Jugoslovane, pripravljene sodelovati z OSS. Ta ga je označeval kot Slovenca, ki 

izhaja iz jugoslovanske družine iz Italije oziroma iz Cerknega,  po poklicu je 

psiholog in poročen. Univerzitetni študij je opravil na Northwestern University v 

Chicagu in Columbia University v New Yorku, kjer je študiral več ved, od 

zgodovine, psihologije, književnosti, jezikoslovja do ekonomije. Doktorat je napravil 

na Columbia University v New Yorku, nekaj časa delal v tovarni Colt Amunition 

Factory kot direktor osebja, bil lektor slovenskega jezika na Columbiji in predaval 

jugoslovansko književnost. Po začetku druge svetovne vojne je kot psiholog dobil 

ponudbo Pentagona in začel delati za obveščevalno službo ameriške vojske (G-2) in 

nato za OSS. Za G-2 je delal različne vrste psiholoških preverk in testov, kjer je 

preverjal sposobnosti vojakov za opravljanje vojaške službe. Ko je opravil trimesečni 

tečaj, ki ga je imel OSS ob reki Potomac, se mu je ponudila možnost, da si poišče 

bolj zanimivo službo znotraj OSS. V OSS je bil sprva zadolžen za iskanje novih 

kandidatov za delovanje znotraj OSS, zato je obiskoval pehotne in letalske baze po 

Virginiji, Severni in Južni Karolini, Alabami ter Texasu. V OSS ni smel spustiti ljudi 

iz dvomljivih izseljenskih organizacij in tudi nihče ni smel biti član največje 

                                                 
266 NARA, RG 226, E 106, B 15, F 62, Slovenes, leto 1943; RG 226, E 154, B 14, F 190, Section 
Personnel, str. 1-3; RG 226, E 154, B 19, F 263, 17. 3. 1944, from Arnoldy to Močarski.          
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slovenske organizacije v ZDA, Slovenske narodne podporne jednote (SNPJ). V drugi 

polovici leta 1944 je odpotoval v Egipt in se dogovoril, da ga G-2 posodi OSS v 

Kairu, kjer je delal v Jugoslovanski sekciji v Kairu, kjer je pomagal pri rekrutaciji 

Slovencev, ki jih je OSS kot padalce ameriških misij spustila v Jugoslavijo oziroma 

Slovenijo. Zelo se je tudi zavzemal, kar smo že omenili, za zavrnitev sodelovanja 

OSS s predsednikom Jugoslovanskega odbora iz Italije, dr. Ivanom Marijo 

Čokom.267  

Kobal, ki je bil OSS »posojen« s strani G-2, je deloval v odseku SI in naloge 

sprejemal od šefa odseka,Whitneya Shepardsona. V svojih spominih »Svetovni 

popotnik pripoveduje«, ki so izšli v dveh delih navaja, da je bilo nujno potrebno 

najemati in uriti nove agente, kar pa nikakor ni bilo lahko, ker je bila ta silno nevarna 

služba povsem prostovoljna in mnogi se za kaj takega niso mogli priglasiti. V času 

delovanja v Kairu je Kobal tudi navezal stike z jugoslovansko emigrantsko vlado. Ti 

stiki so bili bolj neuradni, kmalu za tem pa je marca 1944 moral zapustiti Kairo, OSS 

pa je pri G-2 izposlovala podaljšanje njegovega najema. Marca 1944 so ga iz Kaira 

premestili v novoustanovljeno bazo v Bari, kjer zaradi svojega protikomunizma ni 

želel sodelovati s tamkajšnjimi partizani. Bil je tudi eden od pobudnikov odstavitve 

šefa Jugoslovanske sekcije v Bariju majorja Arnoldyja, saj ga je ocenjeval za 

propartizansko usmerjenega ameriškega častnika. Zanimive so Kobalove ocene 

majorja Arnoldyja, s katerim nista bila v dobrih odnosih. Kot vemo, je bil Arnoldy 

Francoz, ki je del živlenja preživel v Rusiji, po koncu prve svetovne vojne pa se je 

boril na strani ruske »bele garde«. Težko je dvomiti v njegovo veliko naklonjenost 

do partizanov in tudi komunizma, kot so mu očitali številni častniki in funkcionarji 

OSS. Kljub temu je Kobal zapisal, da je bil to »poameričanjen Rus, sposoben 

častnik, a očividno bolj voljan odobravati partizanske zahteve kot pa zastopati 

interese in cilje OSS in njenegovega moštva.«268 

                                                 
267 NARA, RG 226, E 106, B 15, F 62, Slovenes, leto 1943; RG 226, E 154, B 19, F 260, Reports on 
Slovenia by Lt. Bratina, 9. 11. 1944; RG 226, E 92, B 177, F 1, List »C«, str. 1-2; J. Žitnik (ur.): 
Slovenska izseljenska književnost 2, Severna Amerika, Ljubljana 1999, str. 414; Več o Kobalu in 
njegovem medvojnem delovanju v: A. Kobal: Svetovni popotnik pripoveduje, knjiga 1, Gorica 1975 
(dalje: Kobal: Svetovni popotnik); M. Moškon Mešl: Politično delovanje Andreja Kobala v ZDA, 
magistrsko delo, Ljubljana 2005, str. 125-154; Žitnik: Louis Adamič in sodobniki, str. 80-92. 
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Že od samega prihoda v Bari so bili odnosi med Kobalom in partizani 

nenehno napeti, predvsem zaradi partizanskih nasprotovanj pošiljanju agentov v 

Jugoslavijo. Pri tem je šlo za agente, ki niso bili ameriški državljani in so večinoma 

imeli jugoslovanske korenine. Zaradi tega je bila baza v Bariju prisiljena premeščati 

že izurjeno osebje, in sicer iz teoretičnih in ideoloških zahtev partizanskih 

zastopnikov. Menil je, da so si partizani prizadevali imeti OSS pod svojim nadzorom. 

Kobal je negativno pisal tudi o Wuchinichu, saj naj bi njegova radijska poročila 

dnevno javljala o partizanskih enotah, ki so v tem ali drugem kraju premagovale cele 

divizije Nemcev. Wuchinich je pri tem pretiraval, saj so Američani iz poročil G-2 

vedeli o obstoju vsakega polka in bataljona v Jugoslaviji, zato je bilo povsem lahko 

ločevati resnico od bajk.269 Kobal je ostro deloval tudi proti pisatelju Louisu 

Adamiču, ker je bil preveč levičarsko usmerjen in ker je podpiral partizansko 

gibanje. V svojih dopisovanjih z Ivanom Molkom je obžaloval, da je tudi večina 

jugoslovanske vlade prešla na stran partizanskega gibanja. Kobal je do konca vojne 

ostal zagovornik Draže Mihailovića in njegovih četnikov. Iz Barija se je vrnil v 

Washington, zaradi dogovora, ki ga je imel z G-2, vmes pa se je ustavil še v 

Carigradu, kjer je opravljal naloge v političnem oddelku G-2, po koncu vojne pa je 

bil član zavezniške kontrolne komisije za Bolgarijo. Umrl je leta 1988 v Murnauu na 

Bavarskem. 

 

13.3 OSS v Bernu in povezave z Jugoslavijo 

Delovanje šefa pisarne v Bernu Allena Dullesa in kasnejšega šefa CIA je bilo 

za ZDA zelo pomembno. Poročal je namreč vitalne informacije o  nemški letalski 

obrambi, nemških podmornicah, raketah V-1 in V-2 ter o stanju nemške vojaške 

industrije. Obveščevalne informacije je pridobival iz območja Nemčije, Avstrije, 

Madžarske in Balkana. V Bernu je delovalo 5 OSS častnikov in 12 šifrerjev ter nekaj 

prevajalcev in najmanj 100 agentov, ki so bili povezani v delovanje na terenu. Dulles 

je veliko poročal o razmerah v Nemčiji in na sovražnikovih okupiranih ozemljih. 

Sprva je nasprotoval brezpogojni vdaji Nemcev, kasneje pa je dosegel svoj največji 

uspeh, to je bila vdaja nemške vojske v Italiji, bolj znana pod imenom »Operacija 

                                                 
269 Kobal: Svetovni popotnik , str 243 
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Sunrise«.270 Operacija je zajemala tajna pogajanja Allena Dullesa s predstavniki 

nemške vojske v Italiji. Ta pogajanja so se končala s posebno kapitulacijo nemških 

sil vse do vzhodne obale Soče in so omogočila zavezniškim silam hiter prodor v Trst. 

Policijski vodja in general SS Karl Wolff je 19. marca 1945 na tajnem srečanju z 

Dullesom v Locarnu v Švici izročil ameriškemu obveščevalcu mapo z nemškimi 

podatki o partizanskem bojnem razporedu in položajih. Wolff je tudi omenjal, da so 

pod njegovim poveljstvom Srbi in Slovenci zbrani okrog Gorice, pri čemer je mislil 

na primorski varnostni zbor slovenskih domobrancev, na Ljotićevce in ostanke 

Nedićeve Državne straže ter četniških oddelkov pod poveljstvom generala 

Damjanovića. Čeprav se je Dulles srečal s Titovimi agenti, je bil zelo 

protikomunistično usmerjen in je menil, da se morajo zavezniki držati Mihailovića in 

se ne ujeti v past, ki jo pripravljajo komunistični propagandisti. 271 

OSS Bern ni bil glavna obveščevalna baza za območje Jugoslavije, zato je 

igral sekundarno vlogo v jugoslovanskih zadevah. Dulles je vseeno občasno tudi 

poročal o situaciji v Jugoslaviji, predvsem na osnovi stikov ki jih je imel z 

jugoslovanskimi emigranti v Švici. Eden od Dullesovih pomočnikov obveščevalcev, 

ki je poročal o dogajanju v Jugoslaviji, je bil agent št. 663 znan pod vzdevkom Beki, 

z njim pa sta imela povezave tudi Čok in Snoj.272 Drugi pomemben agent je bil agent 

št. 476, ki je bil blizu nacistični obveščevalni službi. Ta naj bi Dullesu posredoval 

informacije, na podlagi katerih je Dulles potrjeval Mihailovićevo kolaboracijo s 

silami osi. Ta je 1. decembra 1943 Dullesa obveščal, da kadar je v igri boj proti 

komunistom, je Mihailovič vedno v kolaboraciji z nacisti in da je ta kolaboracija 

vedno bolj intimna, še posebej po ohladitvi odnosov z Britanci.273  

V korespondenci z Dullesom je prihajalo v Bern vedno več informacij o 

sporazumu med Mihailovićem in Nemci. Tako je 13. decembra 1943 agent št. 819 

obveščal Dullesa, da je četniški vodja sklenil z Nemci pakt o nenapadanju in da je 

Maček še vedno močan, predvsem na Hrvaškem, zato potekajo tudi pogajanja med 

Mačkom in Titom.  

                                                 
270 Smith: The Shadow, str. 190. 
271 Biber: Mednarodni zapleti, str. 127. 
272 N. H. Peterson (ed.): From Hitler’s Doorstep, The Wartime Intelligence Reports of Allen Dulles, 
1942-1945, Document 2-47, Telegram 930-31, October 27, 1943, Pennsylvania 1996 (dalje: Peterson: 
From Hitler’s), str. 147. 
273 Peterson: From Hitler’s, str. 166. 
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Dullesa je o situaciji v Sloveniji obveščal tudi Snoj, ki mu je 8. oktobra 1942 

poslal knjižico o zgodovini italijanske zasedbe slovenskega ozemlja skupaj z 

najnovejšimi informaciji o dogajanju v Sloveniji. Poleg Snoja je bil z Dullesom v 

stiku tudi polkovnik Vladimir Vauhnik.274 

 

Vladimir Vauhnik in sodelovanje z OSS v Bernu 

Tudi polkovnik Vladimir Vauhnik, zadnji vojaški ataše Kraljevine 

Jugoslavije v Berlinu, je sodeloval z Dullesom. Vauhnik je nekaj dni pred nemškim 

napadom na Jugoslavijo obvestil generalštab kraljevine Jugoslavije o nemškem 

napadu na Jugoslavijo, 6. aprila 1941. Kmalu po napadu na Jugoslavijo je bil izgnan 

iz Nemčijo in bil zaprt v gestapovskih zaporih in nato izpuščen. S pomočjo Nemcev 

je dobil službo pri glavnem štabu NDH. Imel naj bi tudi stike z Glaise von 

Horstenauom. V začetku leta 1942 so ga nato odpustili iz domobranske vojske, vsaj 

tako se je glasilo sporočilo, ki ga je v Ljubljani posredoval konzulat NDH. Med leti 

1942 in 1944 je skupaj z Antejem Anićem deloval v obveščevalnem omrežju pod 

šifro (Berliner Börsen Zeitung – BBZ), ki naj bi delovala za Britance, pokrivala pa je 

obveščevalno mrežo po vsej Sloveniji, Hrvaški in tudi širše v srednji Evropi. V času 

bivanja v Ljubljani je vzpostavil stike z italijanskim poveljstvom v Ljubljani, saj naj 

bi poznal britanske podtalne načrte, kako pridobiti na svojo stran Italijo in jo 

prepričati, da prekine obveznosti do sil osi. Obveščevalne službe sil osi niso bile 

aktivne samo v boju s slovenskim partizanskim gibanjem, ampak tudi v iskanju zvez, 

ki jih je imel Vauhnik. Gestapo je junija 1944, razkril obveščevalno organizacijo in 

Vauhnik je emigriral v Švico, kjer se je pričelo njegovo sodelovanje z OSS.275 

Biber je na osnovi ameriških arhivskih dokumentov zapisal, da je bil Dulles 

obveščen, da je Vauhniku poleti 1944 olajšal vstop v Švico nekdanji švicarski 

vojaški ataše v Berlinu. Stotnik OSS Charles T. Katsainos je v memorandumu za 

Dullesa povzel tudi Vauhnikov življenjepis, kjer je navedel, da je bil osebni prijatelj 

poveljujočega nemškega generala v NDH, Glaisa von Horstenaua. Katsainos je 

                                                 
274 Peterson: From Hitler’s, str. 177. 
275 J. Vodušek Starič: Slovenski špijoni in SOE: 1938-1942, Ljubljana 2002, str. 350-351. O delovanju 
okupatorjevih obveščevalnih služb v boju z odporniškim gibanjem v Sloveniji glej tudi D. Guštin: 
Obveščevalne službe okupatorjev v boju z odporniškim gibanjem: Slovenija 1941-1945, v: 
Mednarodni znanstveni sestanek »Tajno stoletje« – obveščevalne in varnostne službe ter 
protiterorizem v 20. stoletju, Glasnik ZRS, let. 14, št. 9, Koper 2009, str. 24-25. 
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zapisal, da so decembra 1941 Nemci poslali Vauhnika v Ljubljano, kjer je kasneje 

ustanovil slovenske domobrance pod nemškim poveljstvom. Vauhnika naj bi v Švico 

poslal gestapo, da bi vohunil za dejavnostmi Jugoslovanov in pospešil delo pri 

razbijanju jugoslovanske enotnosti. Zapisal je, da je Vauhnik inteligenten mož, rojen 

zarotnik, dober rimokatoliški vernik in Avstrijec, ki namerava ločiti Slovenijo od 

Jugoslavije in jo nato združiti z Avstrijo, sam pa bi seveda postal vladar ali vojaški 

vodja v Sloveniji. Katsainos je tudi navajal, da je Vauhnik pogosto zatrjeval, da dela 

za britansko obveščevalno službo, kar je tudi možno, vendar naj bi ostal agent 

gestapa. Memorandumu je zaključil, da OSS Vauhnika lahko uporablja, vendar se 

mu nikoli ne sme zaupati.276 Lahko povzamemo, da OSS Vauhnika ni aktivneje 

vključil v svoje vrste, saj mu ni zaupal. Tudi podrobna analiza ameriških in 

britanskih arhivskih dokumentov ne kaže konkretnih dokazov, da bi bil Vauhnik 

povezan z gestapom, kar velja tudi za njegovo sodelovanje z britanskimi tajnimi 

službami. 

V času odhoda v Švico, poleti 1944, se je Vauhnik zavzemal za zedinjeno 

Slovenijo v okviru Jugoslavije, ki bi bila nekomunistična, po prihodu v Švico pa je 

že razvijal ideje o neodvisni slovenski državi s Trstom. Prizadeval si je ustanoviti 

rimokatoliško državo v srednji Evropi, v kateri bi bile Slovenija z Vauhnikom kot 

državnim poglavarjem, Bavarska, Avstrija, Madžarska in morda celo Hrvaška. 

Slovenija bi bila pomemben del federativne države, saj naj bi bil preko pristanišča v 

Trstu možen dostop do morja. Vauhnik naj bi sam napisal dokument in ga razposlal 

tudi drugim agencijam. Ta memorandum naj bi nastal 10. novembra 1944 v 

Ljubljani, podnaslov pa je bil »O položaju slovenskega naroda in njegovi 

osvoboditvi z ustanovitvijo svobodne slovenske države«. Memorandum je Vauhnik 

poslal Dullesu in pri tem dodal dve spremni pismi. Tako imenovani Nacionalni 

komite, da je v Rim poslal svojo delegacijo pod zaščito Vatikana. Po osvoboditvi 

Rima so bili onemogočeni stiki s to delegacijo, bivša jugoslovanska vlada v Londonu 

pa je izgubila ves svoj vpliv, zlasti po invaziji ruskih armad v Srbijo. V pismu z dne 

27. novembra 1944 se je Vauhnik skliceval na pokojnega dr. Misleja in se predstavil 

kot njegov naslednik.  

                                                 
276 D. Biber: Velika Slovenija – Združene države Evrope?, v: Vojna in mir na Primorskem, Koper 
2005 (dalje: Biber: Velika Slovenija), str. 147. 
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V memorandumu tudi zavrača prizadevanje Titovega osvobodilnega komiteja 

za vključitev Slovenije v novo Jugoslavijo, saj bi to pomenilo strahotno državljansko 

vojno. Zavzemal se je, da bi Slovenija dobila dovoljenje, da postane članica večje 

zveze držav Donavske konfederacije, vključno s Češkoslovaško in Avstrijo ali 

Jadranske zveze s Hrvaško in Madžarsko ali pa nove Jugoslavije v okviru Zahodne 

balkanske zveze. Slovenska država naj bi dobila nazaj 1919 izgubljene pokrajine, kot 

so Trst, Gorica, Istra in južna Koroška. Zavezniško poveljstvo v Italiji je bilo 

zaprošeno za izkrcanje v Istri ali hitri pohod preko Benečije, na voljo pa bi bila tajna 

armada šestih brigad. Ni sledu, da bi Dulles potrdil sprejem tega memoranduma in 

priloženih pisem.277  

V enem od poročil, ki jih je po Bibrovem mnenju napisal Vauhnik, poslal pa 

Krek, lahko beremo, da je partizansko gibanje v Sloveniji sledilo boljševizaciji 

Slovenije. Pisec tudi navaja, da bi zavezniki slovenskim demokratom izročili oblast v 

svobodni in združeni Sloveniji od Trsta do Visokih Tur in Blatnega jezera ter da 

partizani načrtujejo pomor 40.000 Slovencev. Januarja 1945 je Vauhnik v novem 

memorandumu v imenu begunskih politikov in gospodarstvenikov iz desetih držav 

razložil idejo o ustanovitvi Zveze evropskih držav ali Združenih držav Evrope, v 

kateri bi bilo od 25 do 30 posameznih držav. Centralna uprava bi bila na Dunaju, 

Pragi in Ženevi, z voljenim predsednikom, generalnim sekretariatom in petimi 

generalnimi zveznimi departmani za zunanjo in notranjo politiko, gospodarstvo, 

promet, delo in socialna vprašanja ter obrambo. Pisec navaja, da bi vsaka država 

morala imeti po pet članov predstavništva za navedene sektorje, približno 150 

delegatov pa bi bilo v evropskem zveznem kongresu.278  

Veliko vprašanj se zastavlja v zvezi z Vauhnikom, saj je na podlagi pisnih 

virov težko dokazati njegove povezave tako z britansko kot tudi z nemško 

obveščevalno službo. Verjetno je delal za obe obveščevalni službi, hkrati pa se tudi 

postavlja vprašanje, katero obveščevalno službo je pravilno informiral in katero ne.  

Kot v spremni besedi ob izdaji Vauhnikovih spominov »Nevidna fronta« 

navaja Makso Šnuderl, je Vauhnik v spominih šefa gestapa, Walterja Schellenberga, 

bil pripravljen delati za gestapo in da je tudi iz Italije storil zanj dragocene usluge.  

                                                 
277 NARA, RG 226, E 125, B 12, F 192, Memorandum, 10. 11. 1944; Biber: Velika Slovenija, str. 
147. 
278 Biber: Velika Slovenija, str. 147, 150. 
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Ta Schellenbergov zapis je v jugoslovanski žurnalistiki bil dolgo povod, da so 

Vauhnika označevali kot izdajalca domovine, kar pa danes ne moremo potrditi, saj ni 

na razpolago dovolj arhivskih dokumentov.279 Po koncu vojne je emigriral v 

Argentino in tam umrl leta 1955. 

                                                 
279 V. Vauhnik: Nevidna fronta (spremna beseda Makso Šnuderl), Ljubljana 1972, str. 179. 
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14. OSS IN VPRAŠANJE  POVOJNIH SLOVENSKIH MEJA 

Proti koncu vojne je bila glavna naloga misij poročanje iz ozemeljsko spornih 

območij med Jugoslavijo in sosednjimi državami. Britanci in Američani si niso bili 

enotni glede tega, kakšno politiko naj vodijo do jugoslovanskih ozemeljskih zahtev. 

Kot je bilo že zapisano, so ZDA ne samo odklanjale sprejetje kakršnihkoli 

obveznosti glede povojnih ozemeljskih sprememb, marveč je Roosevelt celo dvomil 

v smotrnost obnovitve jugoslovanske države vse do leta 1944. Britanska in Ameriška 

politika glede povojnih jugoslovanskih meja sta se razlikovali tudi v pogledih na 

zahodno jugoslovansko mejo.  

Za razliko od Britancev so Američani vztrajali, da bi morala zavezniška 

vojaška uprava prevzeti nadzor nad vsemi ozemlji, ki so bila leta 1939 v sklopu 

kraljevine Italije, zato so tudi odklanjali predloge demarkacijske črte (Robertson-

Alexandrova linija).280 

OSS se je aktivno vključil v reševanje problema slovenskih meja, še posebej 

njegov odsek R&A, ki je skrbel za zbiranje in pisanje analiz ter vrednotenje 

obveščevalnih informacij, ki so prihajale iz Jugoslavije. V odseku sta bila posebej 

aktivna brata Wayne in Aleksander Vuchinich, ki sta delovala kot analitika in 

strokovnjaka za Jugoslavijo. Oba sta bila profesorja na Stanfordski univerzi in 

potomca srbskih staršev. Wayne je za OSS začel delati že konec leta 1941, medtem 

ko Aleksander marca 1942. Oba sta že pred  vojno nekaj časa živela v Jugoslaviji. 

Največ analiz in memorandumov o situaciji v Jugoslaviji in Sloveniji je napisal 

Aleksander, ki je deloval tudi v bazah OSS v Bariju, Kairu in Beogradu.281  

V odsek R&A je prišlo kar nekaj predlogov o povojni ureditvi Jugoslavije, 

statusa Slovenije in ozemeljskih zahtevah Slovencev, ki so jih pošiljali slovenski 

emigrantski politiki. Slovenci doma in v tujini so precej časa porabili s 

pripravljanjem spomenic in načrtov za povojno mejo združenih slovenskih dežel. 

Predlogov in spomenic je bilo celo preveč, saj je množica spomenic v OSS in drugih 

krogih v tujini napravila zmešnjavo in slab vtis, češ da Slovenci niso vedeli, kaj so 

želeli, slab vtis pa so pokvarila tudi številna nesoglasja znotraj jugoslovanske 

                                                 
280 D. Biber: Britanska in ameriška politika o italijansko-jugoslovanski meji v drugi svetovni vojni, 
Zgodovinski časopis, let. 34, št. 4, 1980, str. 439. 
281 Biber: OSS o Jugoslaviji, str. 47-54; NARA, RG 226, E 92 B 239, F 19, Slovene Underground 
Newspapers, ok.1943; RG 226, E 92, B 379, F 9, Yugoslav Exiled Officials and the Partisans, 27. 8. 
1943, str. 1-5. 
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emigrantske vlade. OSS je dobival tudi podatke, da so se še posebej v krogih 

protikomunistične emigracije v ZDA, razmahnila tudi razmišljanja o samostojni 

Sloveniji, tako da je Krek že 8. septembra 1941 poslal Snoju pismo, v katerem je 

zapisal, kako si slovenski člani emigrantske vlade predstavljajo prihodnost 

Slovencev in omenil tri rešitve. Najbolj zaželena rešitev je bila Slovenija v 

Jugoslaviji, če to ne bi bilo mogoče, potem bi bili v eni državi skupaj s Hrvati, zadnja 

najmanj zaželena ideja pa je bil Trst s Slovenijo kot ena država pod britanskim 

varstvom. Tekom vojne je nastalo še veliko drugih predlogov, ki je vsak na svoj 

način opredeljeval vlogo in velikost Slovenije v okviru Jugoslavije po koncu 

vojne.282 Odsek R&A je beležil tudi poročilo, ki ga je Slovenska zaveza 20. maja 

1942 poslala Francu Snoju in v katerem je zapisano, da je Slovenska zaveza nastala 

maja 1942 na pobudo Draže Mihailovića in da se zavzema za popolno združitev 

slovenskega naroda v svobodni Sloveniji kot konstituitivnem in enakopravnem delu 

nacionalne države Jugoslavije. Sleherni separatizem je označila kot poguben za 

slovenski narod.283 Decembra 1942 je bil v ZDA organiziran ameriško-slovenski 

kongres, ki je šefu odseka R&A De Wittu C. Poolu poslal tudi svojo delegacijo. V 

medsebojnih pogovorih je Poole ugotavljal, da bi bilo potrebno najprej ustanoviti 

slovensko državo, ki bi na lastno pobudo in s konsenzom vstopila v federacijo, kjer 

ne bodo gospodovali Srbi, dobro pa bi bilo tudi, če bi se priključila Bolgarija.284 

Aprila 1943 je odsek R&A ponovno prejel poročilo Slovenske zaveze, kjer je pisalo, 

da si prizadevajo za katerokoli rešitev slovenskega vprašanja: Jugoslavija, Slovenija 

– Hrvaška, neodvisna Slovenija, povsem jasno pa je bilo, da nihče noče ostati pod 

Avstrijo, Italijo in Nemčijo. Po Krekovem mnenju bi morali slovenski politiki v 

emigraciji propagandno delovati zlasti v Washingtonu in Londonu. V obeh 

prestolnicah naj bi se zavzemali za restavracijo in povečanje Jugoslavije na vse 

slovensko narodnostno ozemlje oziroma za vključitev vseh Jugoslovanov v neko 

podonavsko ali balkansko federacijo ali zvezo, če Anglija ne bi več marala malih 

nacionalnih držav.285 Tako lahko iz pisem Slovenske zaveze razberemo, da so Krek 

in njegovi sodelavci razvijali ideje o samostojni Jugoslaviji in Sloveniji že spomladi 

                                                 
282 J. Pleterski: Predlog za ohranitev rapalske meje in delitev Slovenije, Acta Histriae, št. 6, Koper 
1998, str. 326-328. 
283 Biber: Federalna državnost, str. 261. 
284 Biber: Federalna državnost, str. 263-264. 
285 Rahten: Izidor Cankar, str. 99-100. 
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1943, ko so se zaostrili spori okrog Bosne in Krnjevićevega memoranduma glede 

meja Hrvaške. Krek je predvidel samostojno Slovenijo s Trstom, Reko, kvarnerskimi 

otoki in Koroško. Te ideje so Britanci zavrnili s pojasnilom, da je njihov namen 

obnova Jugoslavije.  

Kot vemo, je Roosevelt dvomil v smotrnost obnove Jugoslavije in bil tudi 

skeptičen o uspehu dr. Ivana Šubašića, ki je bil novi jugoslovanski mandatar po 

odstranitvi Purićeve vlade. Roosevelt je rajši imel Jugoslavijo, vendar bi tudi tri 

separatne države s separatnimi vladami v balkanski konfederaciji, po njegovem 

mnenju, rešile mnogo problemov. Tudi posebni tujejezični oddelek OSS (Foreign 

Language Division) je maja 1943 pripravil memorandum za Donovana, kjer so bile 

predstavljene vse možnosti glede federacije, in sicer na način, kot je o njih 

razpravljalo etnično priseljensko časopisje v ZDA. Tu se je pojavila tudi ideja o 

katoliški federaciji, kjer bodo vsi Slovenci po končani vojni združeni na svojem 

etničnem ozemlju. V ozadju katološke federacije je bil Vatikan, dodan pa je bil tudi 

zemljevid Slovenija, Hrvaška, Češkoslovaška, Avstrija, Madžarska ter Romunija. 286  

Za avtonomno Slovenijo v jugoslovanskem okviru so se že konec leta 1943 

zavzemali liberalno usmerjeni Slovenci na Bližnjem vzhodu, ki so nameravali 

ustanoviti primorsko legijo. Prof. Ivan Rudolf je odsek R&A natančno seznanil tudi s 

problemi, ki so jih doživljali Slovenci pod Italijo, saj je v imenu Jugoslovanskega 

odbora iz Italije napisal kratek dokument o prizadevanjih odbora in o politični 

situaciji v Jugoslovaniji. Pisal je o težki situaciji Slovencev pod Italijo, o zbiranju 

prostovoljcev za jugoslovansko vojsko v emigraciji, saj naj bi iz kontingentov v 

ujetniških taboriščih zbrali Primorsko legijo, ki bi bila razdeljena na bataljona in 

delovala pod okriljem ameriške armade. Ta enota bi bila opremljena s strani 

ameriške vojske.287 

Američani Rudolfov načrt niso podprli, mdt. ko so prva leta Britanci 

Jugoslovanskemu odbru iz Italije veliko pomagali, saj so iz vrst Primorcev, ki so jih 

Rudolf in sodelavci zbrali po Afriki in drugod, dobili večino padalcev, ki so odšli v 

Jugoslavijo v okviru misij SOE in ISLD. 

                                                 
286 W.F. Kimbal: Churchill and Roosevelt: the Complete Correspondence, vol. 3, Princeton 1986, str. 
133. 
287 NARA, RG 226, E144,B 79, F 790, Slovenes under Italy, prof. Rudolf, str. 1-2. 
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Krek se je po sporazumu Tito-Šubašić na Visu junija 1944 zavzemal, da bi 

Slovenijo zasedle zavezniške čete, nikakor pa ne sovjetske ali samo Titove 

partizanske sile. Menil je, da Sovjetska zveza ni bila neposredno zainteresirana za 

slovensko ozemlje in da za to ne bo nasprotovala anglo-ameriški zasedbi Slovenije. 

Slovenski domobranci naj bi se pridružili zahodnim zaveznikom in po Krekovem 

mnenju bi to storila tudi večina slovenskih partizanov, ki bi jih reorganizirali.288 V 

drugi polovici leta 1944 je ameriškemu polkovniku Torielliju izročil pismo, kjer 

beremo, da partizansko gibanje v Sloveniji sledi le cilju, ki je nasilna bolševizacija 

Slovenije kot enega najpomembnejših geopolitičnih delov Evrope. Priporočil je tudi, 

naj bi zavezniki »slovenskim demokratom« izročili oblast v svobodni in združeni 

Sloveniji od Trsta do Visokih Tur in Blatnega jezera, saj partizani načrtujejo pomor 

še nadaljnih 40.000 Slovencev. 289 

Po sporazumu Tito-Šubašić na Visu junija 1944 se je avgusta 1944 med 

slovenskimi politiki v emigraciji pojavil razkol glede predloga, da se slovenski 

domobranci priključijo partizanom in prekinejo sodelovanje z nemškim okupatorjem. 

Tako so Kreka zapustili Snoj, Kuhar in Cankar in se odločili za podporo partizanom. 

Po ameriških poročilih se je avgusta 1944 v Bariju slovenska misija dr. Milko 

Brezigar, dr. Fran Mačkovšek in Josip Germ v imenu Slovenske zaveze izjasnila za 

demokratično federativno kraljevino Jugoslavijo, s Trstom, Istro, jadranskimi otoki 

in za mejo z Italijo vse do avstrijsko-italijanske meje iz leta 1914, s Koroško, 

Celovcem, Beljakom in slovenskim ozemljem. 

Konec avgusta 1944 je v odsek R&A prišlo poročilo o tem, da so predstavniki 

slovenske SLS in hrvaške HSS predlagali papežu Piju XII. ustanovitev katoliških 

držav. Slovenska ideja je bila ustanovitev katoliške države, sestavljene iz Slovenije, 

Hrvaške, Avstrije, Bavarske, Hrvati pa bi tej državi še dodali Madžarsko in 

Slovaško. Iz do sedaj dostopnih virov še ne vemo, kakšna je bila reakcija OSS na 

omenjeno poročilo, vemo pa, da OSS večino memorandumov in drugih predlogov 

slovenske emigracije ni resno jemal.290 

Manj obetavno za Jugoslovane je bilo ameriško stališče, ki je temeljilo na 

zahtevi ameriškega zunanjega ministrstva, oblikovani septembra 1944, da se mora 

                                                 
288 Biber: Mednarodni zapleti, str. 130-131;  
289 Biber: Velika Slovenija, str. 147, 150. 
290 Biber: Federalna državnost, str. 264. 
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zavezniška vojaška oblast razširiti na celotno ozemlje kraljevine Italije iz leta 1939. 

Posledično so ameriški diplomati odklanjali vse predloge glede začasne 

demarkacijske črte. V skladu s to odločitvijo, ki jo je predsednik Roosevelt odobril, 

so novembra 1944 v glavnem štabu feldmaršala Alexsandra, vrhovnega poveljnika 

zavezniških sil v Sredozemlju, sklenili, da bodo razširili svoj nadzor nad vso Italijo, 

vključno z Julijsko krajino, in to ne iz vojaških, temveč iz političnih razlogov. Ker je 

bilo ozemlje sporno, je bilo treba dokazati, da o njegovi usodi nihče ne more odločati 

sam. V tem smislu je Alexander novembra 1944 tudi poročal poveljnikom CCS, 

čeprav je hkrati poudarjal, da je treba z Jugoslovani zastaviti pogajanja in se z njimi 

sporazumeti. Alexander je trdil, da potrebuje Trst in Reko kot pomembni pristanišči 

zaradi nadzora nad luškim in železniškim prometom, ki naj bi zagotavljal povezavo 

med britanskimi četami v Italiji in tistimi v Avstriji.291  

OF ni nikoli priznavala razkosanja Jugoslavije, saj se je zavzemala za 

enotnost in slogo njenih narodov ter ozemeljsko povečanje Jugoslavije v okviru 

njenih etničnih meja. Ravno v času Titovega govora na Visu, 12. septembra 1944, v 

katerem je jasno izrazil jugoslovanske zahteve po osvoboditvi Koroške, slovenskega 

Primorja in Istre, je v odseku R&A nastal dokument z naslovom »Territorial 

aspirations of partisan Yugoslavia«, ki je temeljil na dveh kriterijih. Prvi kriterij so 

bila ozemlja, ki so pripadala Jugoslaviji po miru v Versaillesu in bi jih morala 

Jugoslaviji zadržati, ter ozemlja, ki jih je Jugoslavija zahtevala, ker so etnično 

jugoslovanska in bi morala biti priključena novi Jugoslaviji. Vsa zahtevana 

jugoslovanska ozemlja so temeljila na teh dveh kriterijih, razen Trsta, ki ga je 

Jugoslavija zahtevala bolj iz ekonomskih razlogov. Jugoslovani so si v Italiji poleg 

Trsta želeli še Primorsko, Istro in Dalmacijo z mestom Zadar. V odseku R&A so 

predlagali, da bi problem italijanske manjšine rešili s pomočjo izmenjave 

prebivalstva. V Avstriji so partizani tudi imeli svoje ozemeljske zahteve, in sicer 

Koroško ter Štajersko, kjer je bila populacija bolj mešana kot v Italiji (Primorska in 

Istra).292  

                                                 
291 Pirjevec: »Trst je naš!«, str. 287-289. 
292 NARA, RG 226, E 146, B 64, F 876, Territorial aspirations of partisan Yugoslavia, 24. 9. 1944. 
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Dne 22. novembra 1944 je Kardelj v spremstvu Šubašića odpotoval v 

Moskvo, januarja 1945 pa tudi Andrija Hebrang in Arso Jovanović. V obeh 

pogovorih so načeli tematiko novih jugoslovanskih meja in zahteve do sosednjih 

držav, tudi problematiko Trsta. Stalin je v pogovoru z Jovanovićem in Hebrangom 

izrazil pomisleke glede velikopoteznih jugoslovanskih zahtev, vendar so Tito in 

sodelovci kljub temu računali na Stalinovo brezpogojno pomoč.293 Zaradi vedno 

večjih partizanskih aspiracij do povojnih sprememb meja je odsek R&A budno 

spremljal delovanje jugoslovanskih partizanov, saj je v njih videl edino vojaško silo, 

ki lahko ogrozi interese zahodnih zaveznikov v Julijski krajini in na Koroškem. 

Januarja leta 1945 so analitiki R&A prejeli analitično poročilo, ki ga je napisal 

predstavnik OSS na slovensko-avstrijski meji in ga naslovil »Slovenske mejne 

zahteve«. Razlikoval je med uradno politiko Nacionalnega komiteja osvoboditve 

Jugolavije (NKOJ) in Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta (SNOOS), saj naj bi 

NKOJ po ameriških ocenah moral upoštevati britanske interese in je zahteve za 

revizijo meje postavljal na način, sprejemljiv za Britance. Neuradna propaganda v 4. 

operativni coni pa je postavljala zahteve vse do Karnijskih Alp in severno od 

Maribora, čeprav odgovorni partizani dejansko teh zahtev niso navajali niti podpirali.  

Predstavnik OSS je ocenjeval, da bodo partizani sporna vojaška ozemlja 

vojaško zasedli še pred sklenitvijo mednarodnega sporazuma in tako zaveznike 

postavili pred izvršeno dejstvo. Temu bi sledil plebiscit in šibka avstrijska vlada naj 

bi podprla jugoslovanske ozemeljske zahteve. OSS je take zahteve ocenjeval kot 

preizkusni kamen za reagiranje zavezniških misij. Avstrijsko osvobodilno gibanje 

(Österreichische Freiheits Front – ÖFF) je bila po njihovem mnenju podrejeno 

slovenskemu partizanskemu vodstvu OF. Poročilo ocenjuje, da se bo pomen obeh 

organizacij večal in naraščal v sorazmerju s sovjetsko hitrostjo napredovanja proti 

Dunaju in posledičnim obsegom sovjetskega nadzora in vpliva v Avstriji. SNOS naj 

bi si preko ÖFF pomagal zagotoviti revizijo meje z Avstrijo in pomoč pri 

vzpostavitvi vlade na Dunaju. Vse misije, ki so jih pošiljali na Koroško, so že 

predhodno opozarjali na znatno slovensko manjšino v Celovcu in pokrajini.294  

Na Jalti februarja 1945 je Eden predstavil sovjetskemu in ameriškemu kolegu 

dokument, v katerem je opozoril na dejstvo, da so v delu Julijske krajine že prisotni 
                                                 
293 Pirjevec: »Trst je naš!«, str. 284. 
294 Biber: Mednarodni zapleti,  str. 126-127. 
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partizani, in predlagal, naj veliki trije začrtajo ločnico med cono, ki naj bi jo dobili 

zahodnjaki, in cono pod partizansko zasedbo ter da imenujejo v ta namen skupino 

izvedencev. Ti naj bi določili začasno mejo, upoštevajoč tudi narodnostno načelo. 

Sovjetski in ameriški zunanji minister sta obljubila, da bosta predlog preučila, vendar 

je ostalo samo pri besedah. ZDA so ostale zveste svojemu stališču, da morajo anglo-

ameriške sile zasesti celotno Julijsko krajino, Sovjetska zveza pa je verjetno želela 

ohraniti odprte opcije, da vidi, ali bo mogoče udejanjiti dogovor »fifity-fifty« tudi v 

tržaškem primeru. Na Jaltski konferenci so Britanci osnovali predlog glede 

okupacijskih con v povojni Avstriji, s katerim se je strinjal tudi ameriški državni 

sekretar za zunanje zadeve Edward Settinius. V predlogu so Britanci pozivali vse tri 

velesile, da je treba prepričati Tita, da meje Avstrije ostanejo take, kot so bile do 

mirovne konference. Zavezniki so priznavali  jugoslovanske ozemeljske zahteve v 

Julijski krajini kot deloma upravičene, saj tam obstaja delna podpora prebivalstva, 

medtem ko so glede jugoslovanskih severnih meja menili drugače, saj so zagovarjali 

meje Avstrije iz leta 1937. Vprašanje Koroške je bilo namreč odločeno na zavezniški 

konferenci oktobra 1943 v Moskvi, ko so veliki trije sklenili, da bodo vse tri velesile 

skupno sodelovale pri zasedbi Avstrije in da bo Koroška v britanski okupacijski coni.  

Zanimivo poročilo je odsek R&A prejel marca 1945, saj je bilo v njem navedeno, da 

si Vatikan prizadeva Slovenijo in Julijsko krajino združiti v Avstrijo, Trst pa naj bi 

postal sedež nove mirovne organizacije Združenih narodov.295 Več podatkov o 

prizadevanjih Vatikana na žalost ni mogoče najti med obsežnim arhivskim gradivom. 

Aprila 1945 je Tito sklenil s Stalinom sporazum, dvajsetletno pogodbo o 

sodelovanju in s tem očitno kršil dogovor o kondominiju, za katerega sta se 

prejšnjega leta zmenila Churchill in Stalin. To je močno vznemirilo Anglo-

Američane. V tem času je bil feldmaršal Alexander tudi v dilemi, ali naj zasede 

celotno Julijsko krajino, kot so to želeli Američani, ali samo njen zahodni del, kot so 

hoteli Britanci. Sredi aprila 1945 se je odločil za prvo možnost in obvestil načelnike 

združenih generalštabov JCS v Washingtonu, da bo od Tita zahteval, naj ukaže vsem 

partizanskim četam na ozemlju, ki ga bodo zasedli Anglo-Američani, da priznajo 

njegovo vrhovno poveljstvo. Pri tem je računal na Churchillovo podporo, saj je 

britanski premier že naslednjega dne poslal novemu ameriškemu predsedniku 

                                                 
295 Biber: Federalna državnost, str. 264. 
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Trumanu telegram, v katerem ga je skušal prepričati, da je prišel trenutek za akcijo. 

Menil je, da je treba čimprej zasesti Trst, ki mu je tudi Roosevelt pripisoval velik 

pomen kot izhodišče za Podonavje.296 

Ravno v tem času je Lindsay, šef ameriške diplomatske misije v Beogradu, 

pisal ameriškemu veleposlaniku Richardu C. Pettersonu poročilo o vojaški situaciji 

in problemih v Julijski krajini in južni Avstriji. Lindsay navaja, da Jugoslovani 

nameravajo zasesti in anektirati italijansko ozemlje Istre, Julijske krajine do reke 

Soče, vključno z mestoma Trst in Reka. Sporoča mu, da je zaenkrat anglo-ameriška 

politika do vseh ozemeljskih revizij še vedno ista. Preložiti jih je treba na mirovno 

konferenco, ki bo po vojni. Lindsay je menil, da bi bilo v primeru jugoslovanske 

zasedbe težje doseči končni pravični sporazum glede meje. Poročal mu je tudi o 

sestanku feldmaršala Alexandra pri Titu, kjer je Alexander zahteval, da se ob 

zavezniški zasedbi Avstrije izvaja nadzor nad komunikacijskimi linijami, ki gredo do 

Trsta, in tudi nadzor nad samim Trstom. Alexander je upal, da bo zavezniška armada 

lahko zasedla celotno ozemlje Italije zahodno od meja iz leta 1939.  

Tito je pristal na zavezniški nadzor, ki ga je predlagal Alexander, vendar pod 

pogojem, da ohrani civilno administracijo, ki jo je že vzpostavil na spornem 

območju. Alexander odgovoril, da bo zadevo dal na preučitev na CCS. Lindsay je 

veleposlanika obveščal, da je potrebno vzpostaviti demarkacijko črto med 

jugoslovansko vojsko in zavezniškimi enotami, saj obe vojski želita zasesti čim več 

ozemlja. Obstajala je tudi možnost, da pride do oboroženega spopada med obema 

vojskama.297  

Na Tržaškem je OSS imel velike težave, predvsem z Britanci, saj so tam bili 

ameriški obveščevalci odrinjeni iz igre, zato so si prizadevali, da bi čim več 

obveščevalcev prišlo v mesto. Za tržaško območje je OSS določila Lindsaya, ki je 

prve dni maja prišel iz Beograda v Trst. V Trstu so bili najbolj aktivni odseki X-2 in 

britanske skupine SCI, ki so konkurirale OSS. Agenti odseka X-2 so zasliševali 

osebe, ki so prišle v Trst iz Balkana in so bile namenjene v severno Italijo. Med 

osebjem tržaške mestne OSS najdemo stotnika Bruna Ubertija, stotnika Marcela, 

desetarja Valeria Melchiorija, narednika Albina Perno, podnarednika Sala 

                                                 
296 Pirjevec: »Trst je naš!«, str. 296. 
297 NARA, RG 226, E 190, B 167, F 1200, Venezia Giulia, Istria and Southern Austria, 27. 4. 1945, 
str. 1-3. 
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Camporeja, Alfreda Magoneja, Egona Bassegia, Livia Corsija in še druge, ki se 

kasneje pridružijo. Dne 24. maja 1945 so Trst priključili poveljstvu zavezniške 8. 

armade, v OSS Trst pa so se vključili še stotnik Blatnik, poročnik Edward Welles, 

vodnik Arthur Kern, Theodore Korolchuk in Theodore Zaloga.298 

 Tržaški obveščevalci OSS so se pritoževali, da imajo britanski častniki polno 

agencij in agentov v civilu, ki se jih ne da prepoznati. Poročali so, da Britanci 

pripravljajo vstajo v mestu, da bi izsilili oboroženo zavezniško intervencijo, ki pa ni 

v interesu ZDA. Trinajsti britanski korpus je 31. maja 1945 celo odklonil izdati zgolj 

začasno dovolinico skupini OSS za obisk Trsta, češ da bodo sami dali Američanom 

na voljo vse potrebne obveščevalne informacije. Agenti OSS so v Trstu vzdrževali 

stike tudi s člani tržaškega CLN. Britanci so namreč sumili Američane, da delujejo 

preveč enostransko v prid italijanski strani, poleg tega pa so imeli veliko ameriškega 

osebja italijanskega porekla.299 

Ameriški JCS je 3. maja 1945 prejel sporočilo, da so partizanske enote 

nepričakovano osvobodile Trst, Gorico in Tržič, zato je general Clark čestital 

generalu Drapšinu in ga obenem obvestil, da tudi 8. armada namerava zasesti Trst. 

JCS je tudi prejemal obvestila, da se partizanska vojska na spornih območjih zelo 

neprijazno vede do zahodnih zaveznikov, poleg tega pa so partizani prepovedovali, 

da misije zahodnih zaveznikov pri partizanskih štabih pošiljajo obveščevalna 

poročila v svoje baze. Nasprotovanja znotraj tabora zahodnih zaveznikov so vedno 

bolj prihajala do izraza na spornih ozemljih, ki jih je Jugoslavija želela zasesti. Tako 

je vršilec dolžnosti ameriškega državnega sekretarja, Joseph C. Grew v svojemu 

memorandumu 10. maja 1945, pisal Trumanu, da se morajo ZDA odločiti ali bodo 

dovolile sovjetski vladi, da preko satelita Jugoslavije operira na sredozemskem 

prizorišču. Cilj Jugoslavije in sovjetske vlade je namreč vzpostavitev držav in meja 

kakršne bi bile najboljše za Sovjetsko zvezo. Zasedba Trsta bi zato imela daljnosežne 

posledice. Truman si ni želel novega konflikta pravkar nastale hladne vojne, zato je 

                                                 
298 NARA, RG 226, E 190, B 167, F 1199, Attachment os OSS Unit with II Corps, Trieste, 24. 5. 
1945; RG 226, E 99, B 32, F 3, City Units for North Italy, 10. 3. 1945; G. Bajc: Gli anglo-americani e 
le »foibe«, v: Pirjevec, J.: Foibe, Una storia d’Italia, Torino 2009, str. 299.. 
299 Biber: Mednarodni zapleti ob koncu vojne: ocene in poročila ameriških obveščevalcev OSS, 
Prispevki za novejšo zgodovino, let. 32, št. 1/2, 1992 (dalje: Biber: Mednarodni zapleti), str. 133. 
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14. maja 1945 pisal Churchilu in mu zatrjeval, da je zanj nemogoče iti v novo vojno, 

če Titove sile ne napadejo.300  

Dne 11. maja 1945 se je počasi začelo reševati tudi vprašanje severnih 

jugoslovanskih meja, saj je Alexander poslal Titu poslanico, v kateri je bilo 

opredeljeno, da bo Avstrija ostala v mejah iz leta 1937 in da jo bodo francoske, 

ameriške, sovjetske in britanske sile razdelile na okupacijske cone. Jugoslavija si je 

sprva želela svojo okupacijsko cono, nato udeležbo svojih sil v sovjetski coni, čemur 

pa so odločno nasprotovali Britanci in Američani. To je pomenilo umik 

jugoslovanske vojske s Koroške.301 

Vedno bolj je prihajala na dan hladna vojna, ki je zaostrovala odnose med 

zavezniki. Poleg vprašanja reševanja jugoslovanskih ozemeljskih zahtev najdemo 

med dokumenti OSS tudi ameriške poglede na usodo jugoslovanskih kolaborantov, 

kar bo zagotovo predmet bodočih raziskav.  

Američani so tudi komentirali Titovo izjavo iz dne 15. septembra 1944, ko je 

slednji izjavil, da bodo vsi, ki se nahajajo v domobranskih, četniških in drugih vrstah 

in ki se borijo proti NOG, pripeljani pred vojaško sodišče kot izdajalci naroda in 

kaznovani s strogimi kaznimi. V odgovor na Titovo izjavo so se zahodni zavezniki še 

enkrat jasno izrekli, da se ne bodo vmešavali v jugoslovanske interne zadeve. 

Ugotavljali so, da je Tito do Anglo-Američanov manj prijazen, zaradi sovjetskega 

vstopa na jugoslovansko ozemlje, hkrati pa bolj samozavesten in manj ceni 

zavezniško pomoč.302 Kljub številnim pobudam in predlogom, za katerimi so stali 

različno politično usmerjeni slovenski politiki, so problem reševanja meje odložili na 

čas po koncu vojne, na mirovni konferenci. 

                                                 
300 NARA, M 1642, Roll 85, British-Yugoslav Agreements on Occupation of Fiume and Port of 
Trieste, 3. 5. 1945; RG 226, E 190, B 167, F 1199, Partisan Actions Pertaining to OSS Intelligence 
Missions in Yugoslavia, 4. 5. 1945; D. Biber: Britanska in ameriška politika o jugoslovansko-
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301 D. Biber: Britansko-jugoslovanski nesporazumi okrog Koroške 1944-1945, Zgodovinski časopis, 
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15. MISIJE OSS MED SLOVENSKIMI PARTIZANI 

15.1 Misija »Alum« in »Amazon«     

OSS v Kairu in njegov Jugoslovanski odsek sta že v začetku poletja 1943 

urila skupino Slovencev z imenom »Amazon«, ki so jo nameravali poslati v 

Slovenijo. Prva skupina Slovencev v Kairu je bila zbrana in izurjena s pomočjo 

podpolkovnika Lade Močarskega in majorja Arnoldyja, ki je bil šef jugoslovanskega 

odseka OSS v Kairu. Zaradi različnih zapletov je bila ta skupina pripravljena na 

spust šele konec oktobra 1943, saj se je njen odhod zavlekel zaradi nemške ofenzive, 

slabega vremena in nasprotovanja Britancev, ki so oteževali spust prve ameriške 

misije v Slovenijo. Poleg misije »Amazon« je OSS poslal tudi misijo »Alum«, ki je 

pripadala OSS odseku SI.303 Poleg neuspele misije »Amazon« velja omeniti tudi 

neuspelo pošiljanje misije »Alaska«, o kateri ne vemo, kdo naj bi jo sestavljal, ter 

»Arizona«, ki naj bi delovala na Primorskem. Sestavljala sta jo slovenska padalca 

Ivo Pahor in Radko Zuodar. Zaradi smrti Zuodarja so misijo »Arizona« ukinili, 

Pahor pa se je priključil misiji »Alum«.  

V obdobju priprav misije »Alum« je njen vodja, stotnik George Wuchinich 

pisal podpolkovniku Močarskemu glede napredka pri usposabljanju skupine. Poročal 

mu je, da niso vsi člani njegove misije pripravljeni na odhod, saj so nekateri bili še 

na urjenju. Zaradi pomanjkanja ustreznih zemljevidov slovenskega ozemlja in 

pomanjkanja natančnejših podatkov o območju, kamor naj bi bile poslane predvidene 

misije, je Wuchinich poslal v Kairo poročnika Stampadosa, da pridobi čim več 

informacij o stanju odpora v Sloveniji in samem območju.304 Wuchinich je kot vodja 

misije zaznal, da mora biti njegovo osebje dobro pripravljeno za zahtevne naloge, kar 

pa ni bilo lahko, saj je v severni Afriki primanjkovalo virov informacij o političnem, 

vojaškem in gospodarskem stanju v Sloveniji. To je bil eden ključnih razlogov za 

pošiljanje misij OSS v Slovenijo, saj ZDA niso imele dovolj informacij iz prve roke, 

ki bi opisovale stanje v Sloveniji. 

Načrtovanje spusta prvih misij OSS v Slovenijo je tako trajalo več mesecev. 

Dne 9. oktobra 1943 so določili, da bodo misijo »Amazon« sestavljali Franc Menčak, 

                                                 
303 D. Biber: Poveljnik ameriške obveščevalne misije Alum o Sloveniji 1943-1944, str. 330. Zaradi 
smrti Zuodarja so misijo Arizona ukinili, Pahor pa se je priključil misiji Alum.  
304 NARA, RG 226, E 154, B 22, F 301, Slovene Student Group – 2nd Training Period, 25. 9. 1943. 
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Anton Galun in Venčeslav Šaly, vsi v ameriških uniformah, medtem ko bodo misijo 

»Alum« sestavljali ameriški nadporočnik in vodnik ter Slovenec Jože Stante v 

ameriški uniformi. Obema misijama je bil nadrejeni stotnik Wuchinich, zato se misiji 

velikokrat poimenuje kot Wuchinicheva skupina. Prvi načrt je predvideval, da ju 

bodo poslali 12. oktobra 1943 ponoči ob polni luni, vendar je bil prvi polet zavrnjen. 

Nazadnje sta misiji bili pripravljeni za spust 26. in 27. novembra 1943, in sicer prvi 

dan misija »Amazon« in drugi misija »Alum«.305 

Naloga misije »Amazon« je bilo poročanje o aktivnostih sovražnika, 

poročanje o stanju komunikacij, nemškega prometa med Celjem in Mariborom, 

spremljanje skupin za infiltracijo v Avstrijo in pošiljanje poročila preko »Aluma« ali 

neposredno v bazo.306 Misija »Amazon« je 26. novembra 1943 ponoči zaradi 

napačne navigacije in signalizacije pristala v domobranski postojanki v Velikih 

Laščah, vendar je skupini treh Slovencev, ki je izgubila vso opremo, kmalu uspelo 

pobegniti k partizanom. Po prihodu misije v Glavni štab NOV in POS je 

radiotelegrafist poslal depešo, v kateri je poročal o situaciji in stanju v misiji. 

Preiskava je ugotovila, da čuvaji, ki so kurili ognje za signalizacijo skupini, niso bili 

krivi za napačen pristanek skupine. Dan po misiji »Amazon« se je v Glavni štab 

NOV in POS uspešno spustila tudi misija »Alum«. Zapisali so, da je Glavni štab 

sprejel Američane in da je Wuchinich na najboljši poti, da si pridobi zaupanje 

partizanov. Misija je potrdila, da je bila »Amazon« po napaki pilota spuščena v 

domobransko postojanko, da so bili člani misije poslani v domobranski zapor, vendar 

so v zmedi ob alarmu, češ da se je pričela ameriška invazija, uspeli pobegniti. Misija 

naj bi zgrešila cilj, ker pilot ni videl ognjev in signalnih znakov, ki jih tudi ni bilo. 

Člani misije »Amazon« so bili partizanom že od samega začetka sumljivi, kljub temu 

pa so jih ti kmalu dobro sprejeli, njihovi podatki pa so veliko pripomogli pri 

partizanski zasedbi domobranske postojanke v Velikih Laščah. Vsi trije člani 

»Amazona« so bili vključeni v »Alum« in predlagani, da za svojo hrabrost in 

iznajdljivost prejmejo britanska vojaška odlikovanja. Vsekakor moramo poudariti, da 

                                                 
305 NARA, RG 226, E 154, B 22, F 301, Alum Amazon Operations, 9. 10. 1943. 
306 NARA, RG 226, E 108 B, B 35, F 318, Yugoslav Section, nedat. 
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se je pripovedovanje Antona Galuna in Franca Menčaka razlikovala od zgodbe 

Venčeslava Šalyja, s katerim sta se kasneje tudi sporekla.307 

Ameriški in slovenski arhivski dokumenti navajajo, da se je kmalu po prihodu 

obeh misij v Slovenijo, eden od treh članov »Amazon«, Venčeslav Šaly, začel slabo 

vesti, da je bil nezaupljiv in da je želel prestopiti k partizanom, kar ni bilo običajno 

za slovenske pripadnike ameriških misij. Wuchinich je od baze zahteval, naj 

Venčeslava Šalyja zamenjajo, saj naj bi se sprl s kolegoma iz misije »Amazon«. 

Menčak in Galun nista hotela delati z njim že od ujetništva v Velikih Laščah naprej. 

Označila sta ga, da je sebičen, partizanom je izdal šifro in v težkih trenutkih naj bi 

tovariša pustil na cedilu.308 

Na Wuchinicheve kritike Šalyja, ki se je neprimerno obnašal in želel 

priključiti partizanom, so v Bariju odgovorili: »Ali se to pravi, da partizani ne žele, 

da Wensel ostane pri vas? Če partizani izrecno ne želijo tega, bi nam bilo najljubše, 

da Wensel ostane z vami, ker boste v kratkem rabili še enega radiotelegrafista iz New 

Yorka, o katerem vam bomo sporočili kmalu. To delo bo direktno koristno 

partizanom, zato poskušajte obdržati Wensla in sporočite nam rezultat.«309 Šalyja 

niso uspeli zadržati, zato je prestopil k partizanom in bil edini slovenski padalec 

ameriških misij, ki je to storil. Radiotelegrafista iz New Yorka pa Wuchinichu niso 

poslali, saj je OSS poslal nove Slovence med slovenske partizane, ki so zasedli 

njegovo mesto. Za razliko od slovenskih pripadnikov ameriških misij pa so slovenski 

pripadniki britanskih misij množično prestopali k partizanom, saj jih je v to vodila 

želja, da bi lahko kot Slovenci in del slovenske partizanske vojske osvobajali 

domovino. Pri tem pa ne gre zanikati uspešne vloge tistih Slovencev, ki so sodelovali 

z ameriško obveščevalno službo OSS, saj so tudi oni kot pripadniki ameriških misij 

sledili istemu cilju – uničenju sil osi in osvoboditev domovine. 

Naslednjo noč 27. novembra 1943 je OSS poslal misijo »Alum« (šifra X-18), 

ki jo je sestavljalo 6 članov, medtem ko so preostali člani odskočili med januarjem in 
                                                 
307 AS 1851, t. e. 53/II, a. e. 1627, Glavni štab Slovenije, Brzojavke zavezniških misij l. 1943, 
American Alum Mission, prevod brzojavk ameriške misije 4. 12. 1944; N. West: Secret War: The 
Story of SOE Britain’s Wartime Sabotage Organization, London 1992, str. 145; Cave Brown: The 
Secret War Report, str. 273. 
308 AS 1851, t. e. 53/II, a. e. 1627, Glavni štab Slovenije, Brzojavke zavezniških misij l. 1943, 
American Alum Mission, prevod brzojavk ameriške misije 4. 12. 1944; t. e. 67/I, a.e. 1807, Podatki o 
slovenskih članih amerikanskih misij. 
309 AS 1851, t. e. 24/II, a. e. 1022, Telegrami anglo-ameriške misije v Sloveniji (okt. 1943-jan. 1944), 
Amerikanska misija. 
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junijem 1944. V tej ekipi so bili stotnik Wuchinich, vodnik Peter Sfikas in Slovenec 

Jože Stante, priključili pa so se jim še člani omenjene misije »Amazon« in na začetku 

leta 1944 še nekateri Slovenci. »Alum« je že od decembra 1943 dalje začela pošiljati 

poročila in do aprila 1944 je teh bilo čez 100, pokrivala pa so območje Slovenije, 

južne Avstrije, dele Hrvaške in severovzhodne Italije. Poročila so bila polna osebnih 

izkušenj in nepreverjenih govoric, medtem ko so bila nekatera uporabna, saj so 

vsebovala veliko poročil o evakuaciji zavezniških letalcev, političnem razvoju v 

Sloveniji, gospodarski situaciji v Sloveniji, bojnem razporedu, fortifikaciji jadranske 

obale in tarčah bombardiranja ter partizanski morali. Glavna obveščevalna naloga 

misije Alum je bilo nadzorovanje in vsakodnevno poročanje o železniškem prometu 

na progah Maribor–Ljubljana–Trst in Maribor–Zagreb–Beograd. Imeli so tudi svojo 

opazovalnico za opazovanje železniškega prometa v dolini Save pri Litiji, vendar je 

ta po smrti Viljema Štamola prenehala delovati. Ta je namreč kljub prepovedi šel v 

sosednjo vas po hrano in padel v nemško zasedo.310 

Wuchinich se je rodil v ZDA kot potomec staršev, ki so imeli srbske 

korenine, zato je tudi znal nekaj malega govoriti srbohrvaško. Zaključil je univerzo v 

Pitsburgu in se leta 1942 pridružil OSS. Opravil je paravojaško urjenje in urjenje o 

tajnem delovanju, potem pa je bil kot vodja misije odseka SI poslan v Jugoslavijo. V 

Sloveniji je delal pri Glavnem štabu NOV in POS do 25. julija 1944. Med 

slovenskimi partizani je bil zelo priljubljen in imel za razliko od ostalih članov 

anglo-ameriških misij tudi večjo svobodo gibanja. O njem je pisalo celo nemško 

časopisje, ki ga je večkrat razglasilo za mrtvega. 

Wuchinicheva misija je v največjem obsegu štela 14 članov, med katerimi so 

bili tudi mnogi Slovenci, ki so bili v OSS vključeni kot ujetniki nemške ali 

italijanske vojske. Misijo »Alum« so v času pred odhodom Wuchinicha sestavljali: 

radiotelegrafist in šef zvez v misiji »Alum« vodnik Peter Sfikas, Franc Menčak in 

Jože Stante, ki sta bila del sekcije »Alum« za šifriranje; Stante je skupaj z Viljemom 

Štamolom, Ivom Pahorjem in Vladimirjem Kumarjem sestavljal tudi železniško 

                                                 
310 D. Biber: Zavezniške in sovjetske misije ter obveščevalne službe v NOB, Borec, let. 43, št. 1-3, 
1991, str. 100; Biber: Poveljnik ameriške, str. 331; NARA, RG 226. E 99, B 43, F 214, History of SI 
branch, nedat; RG 226, E 146, B 205, F 2870, Report on Field Conditions in Slovenia (Yugoslavia), 
28. 11. 1944; RG 226, E 154, B 22, F 301, A Digest from Reports of the Alum Team at the Partisan 
HQ, nedat.; RG 226, E 190, B 72, F 13, Letter to Lt.comdr. McBaine, 16. 12. 1943; AS 1851, t. e. 
67/I, a. e. 1807, Ameriške misije, marec-april 1944. 
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opazovalnico pri Litiji ter Vladimir Kumar je skupaj s Stantetom in Galunom, 

sestavljalal obveščevalno skupino za območje Celja in Maribora. V okviru »Alum« 

se velikokrat omenja tudi meteorološka misija »Arkansas« (»Alum Amet«) z vodjo, 

poročnikom Robertom Schraederjem, radiotelegrafistom Marjanom Česnikom, 

vodnikom Ralphom Bakerjem in štabnim vodnikom Josephom Newmayerjem. 

Meteorološka skupina je delovala samostojno in to do razpustitve, ko so se njeni 

člani vrnili v Bari, razen Česnika, ki je bil vključen v »Alum«. Nekateri člani misije 

so tudi menjali svoje dolžnosti tako, da sta Jože Stante in Vladimir Kumar delovala 

tudi v opazovalni misiji železniškega prometa pri Litiji. Wuchinich je napisal vrsto 

poročil o gospodarskem, političnem in vojaškem položaju v Sloveniji in ni skrival 

svojega navdušenja nad partizani, zato ga je OSS ocenjevala kot pristranskega in da 

je padel pod vpliv partizanov.311 

Misija skoraj šest mesecev ni dobila pošiljk pomoči, zato so morali za pomoč 

prositi Britance. Wuchinich je krivdo pripisoval slabi koordinaciji med ameriško in 

britansko bazo, saj so bile naročene pošiljke usmerjene v druge predele, dostavljala 

pa so jih britanska letala. Misija tudi ni prejela nikakršne vojaške in radijske opreme, 

za katero je prosila. Meteorološka postaja, ki je vsakih šest ur oddajala poročila o 

vremenu, je po nemškem letalskem napadu aprila 1944 odšla na varno v hribovite 

predele in oddajala naprej brez prekinitve. 

Tekom svojega bivanja v Sloveniji se je Wuchinich seznanil z organizacijo 

slovenskih partizanov, njihovim urjenjem, vojaškimi akcijami, obiskal je partizansko 

častniško šolo in navezal stike z britansko misijo. Ocenjeval je tudi partizanske 

poveljnike in politkomisarje, še posebej sta nanj naredila velik vtis general Franc 

Rozman-Stane in politkomisar Boris Kraigher-Janez. Bil je tudi impresioniran nad 

borbeno moralo, vzdržljivostjo, samodisciplino in idealizmom partizanskih enot. 

V poročilu o vojaški situaciji v Sloveniji je opisoval, da so tu Nemci naleteli 

na homogeno populacijo, kjer ni antagonističnih, rasnih ali religioznih nasprotovanj 

med prebivalstvom. Pri oceni partizanske taktike je opisoval, da se raje bojujejo 

ponoči, uporabljanjo taktiko ameriških Indijancev in da so eksperti v kamuflaži. 

Poznajo ozemlje, kjer se bojujejo, saj je gozd njihov zaveznik. Pogosto prikrivajo 

položaje strojnic in topništva, nujno pa bi potrebovali protitankovsko orožje, 
                                                 
311 NARA, RG 226, E 99, B 43, F 214, History of SI Branch, nedat.; RG 226, E 99, B 37, F 3, The 
Activities of the Alum Mission behind the Enemy Lines for the 15 th USAAF, nedat., str. 16. 
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eksploziv in medicinsko pomoč. Skoraj nemogoče je partizane oskrbovati  po zraku, 

zato bi potrebovali varno mostišče ob obali. Poročal je tudi o pogajanjih med 

partizani in Nemci, ki pa so bila neuspešna.312 

V enem od poročil je Wuchinich opisal tako gospodarske, zdravstvene 

razmere in splošni položaj v Sloveniji, natančneje na ozemlju nekdanje Ljubljanske 

pokrajine. Uvodoma je opisal zdravstvene razmere, ki so po njegovem mnenju bile 

dobre. Ocenjeval je, da so zobje vseh partizanov v slabem stanju, med ženskami je 

razširjena bolezen ščitnice, pri borcih revmatizem in artritis. Med partizani je 

razširjen prehlad in pomanjkanje vitaminov. Navaja, da so mnoge ženske izgubile 

menstruacijo in dobile moške poteze, le malo ali sploh nič ni bilo seksualne 

promiskuitete. Pisal je tudi o partizanskih bolnicah.313 

Pri prehrani je omenil pomanjkanje soli, zlasti sladkorja, čaj in kava nista bila 

na voljo, za kosilo in večerjo so večino jedli krompir in meso, za zajtrk pa je 

prevladovala prežganka. Kruh je bil trd in suh. Osebna higiena je bila po njegovem 

mnenju na presenetljivo visoki ravni. To poročilo je OSS označil z oznako B-2, kar 

je pomenilo običajno zanesljivo, verjetno resnično poročilo.314 

V enem od poročil je ocenjeval tudi  politično situacijo v Sloveniji in zapisal, 

da je ta presenetljivo podobna ameriški revoluciji. Zedinjena Slovenija v federativni 

Jugoslaviji pa je eden od vojašnih ciljev NOG. Tudi slovenski duhovniki so se 

različno opredeljevali, nekateri so se pridružili škofu Rožmanu, drugi pa so se 

pridružili partizanskim vrstam. Zanimalo ga je tudi, kako je s komunistično 

ideologijo med ljudmi v Sloveniji, in ugotavljal, da je komunistična partija jedro 

partizanskega gibanja. Po njegovem mnenju slovenski komunisti niso hoteli 

vsiljevati svojih idej, sledili so liniji nacionalizma in niso hoteli vmešavanja 

Sovjetske zveze v njihove interne zadeve. Komunistom je šla zasluga za vodenje in 

pomoč pri izgradnji in širjenju gibanja pri narodu, ki ima konzervativne in pobožne 

kmete, primitivne v svojem političnem razmišljanju. Wuchinich je menil, da ljudje 

razumejo klic po svobodi in se ne sprašujejo, kdo je komunist in kdo ni. Sprašujejo 

se, kdo se bori za svobodo in kdo ne, tako da na tej osnovi komunisti uživajo 

                                                 
312 D. Biber: Poveljnik ameriške, str. 337. 
313 NARA, RG 226, E 154, B 22, F 301, Yugoslavia – Psychological - Political Warfare and Partisan 
Culture in Slovenia, 26. 8. 1944, str. 1-11; TNA WO 204/9672 A, Psychological-Political Warfare 
and Partisan Culture in Slovenia, 26. 8. 1944. 
314 Biber: Poveljnik ameriške, str. 333. 
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priljubljenost in zaupanje, ki ga nima nobena druga politična stranka. V poročilu je 

opozoril, da bo povojna Slovenija vključevala Primorsko in Koroško ter da se 

pogosto omenja tudi tržaško vprašanje.315 

V delu poročila, kjer omenja kolaboracijo zapiše, da so partizani ujete 

izdajalce načeloma izpustili z opozorilom, naj se vrnejo k svojim družinam. 

Protikomunistične enote, ki so jih partizani sprva imenovali »bela garda,« potem pa 

domobranci, so sprva sodelovale z Italijani, po kapitulaciji pa z Nemci. Zapisal je, da 

domobrance vodi general Rupnik in da na žalost ti ljudje niso vedeli, da so zavezniki 

na strani partizanov. Wuchinich je ocenjeval, da je v Sloveniji okoli 70.000 

sovražnikovih enot, 5.000 – 6.000 naj bi bilo »bele garde« ali domobrancev, ki delajo 

z Nemci. V domobranske vrste so rekrutirani pretežno kmetje iz Suhe krajine in 

območja Dolenjske. Aprila 1944 so bili organizirani v 32 čet po 160 mož. Opisal je 

tudi glavne voditelje in da ti dobivajo politično in duhovno podporo pomembnih 

»klerikalnih politikov« in nadškofa Rožmana. Upor v Sloveniji se je začel 27. aprila 

in vodijo ga komunisti, medtem ko je bila »bele garde« aktivna v Suhi krajini in na 

Notranjskem. Pisal je tudi o nemški manjšini, Kočevarjev, ki so bili premeščeni v 

okolico Brežic in Krškega polja ter o političnem suženjstvu v Sloveniji, ki izhaja iz 

dejstva, da Slovenci nikoli niso bili svobodni, saj so bili zadnjih 1.200 let pod tujo 

oblastjo. Po Wuchinichevem mnenju Slovenci niso vajeni volitev, pred njegovim 

prihodom ni bilo demokracije in vse je bilo podrejeno vojski. 

Prepričan je bil, da bodo tudi partizani omogočili kar se da široko 

participacijo ljudi pri odločanju o vladi, ki si jo ljudstvo želi. Bil je tudi počaščen, da 

je lahko bil opazovalec na prvih volitvah na sovražnikovem zasedenem ozemlju. 

Veliko partizanov je videl na nedeljskih mašah, saj imajo ti pozitiven odnos do vere, 

medtem ko so »veliki klerikalci«  sodelovali z okupatorjem. Wuchinich je menil, da 

imajo visoko mnenje o komunističnem vodstvu in njihovem prispevku pri 

ustanovitvi OF, tako da komunisti nimajo take aure strahu, kot je to na zahodu.  

Zaključek poročila pa je bil vizionarsko usmerjen, saj je Wuchinich 

napovedoval, da Slovenci ne bodo sledili Sovjetski zvezi niti ne ZDA, ampak bodo 

našli vmesno pot, ki bo zagotovila zasebno podjetništvo, celovit razvoj, hkrati pa ne 

                                                 
315 Biber: Poveljnik ameriške, str. 336. 



 

 169 

bodo dovolili pretirane brezposelnosti. Wuchinich je verjel, da bo nova Slovenija 

demokratična in da komunisti ne bodo skrajneži, pač pa trezni in realistični.316  

Wuchinich se je udeleževal tudi političnih shodov in bil prisoten na raznih 

kulturnih prireditvah. Tako je poslal v bazo poročilo o udeležbi na slovenskem 

kulturnem kongresu v Semiču, kjer je delegate pozdravil v imenu ZDA. Srečal se je z 

dr. Metodom Mikužem, ki ga je povabil na partizanski krščanski kongres, kjer bo 

prisotna številna duhovščina. 

V času, ko je misijo »Alum« vodil Wuchinich, so bili odnosi med misijo in 

partizanskim vodstvom razmeroma dobri, kar se je odražalo tudi v svobodi gibanja, 

ki jo je imel njen vodja. Po Wuchinichevem odhodu in prevzemu vodenja misije s 

strani nadporočnika Daniela Boška Desicha pa so se odnosi vedno bolj zaostrovali, 

kar pa ni bila posledica nepriljubljenosti Desicha, ampak splošnih zaostrovanj 

odnosov med zahodnimi zavezniki in NOG. 

Določene napetosti je sicer čutil že Wuchinich, ki je v svojem priročniku o 

tajnem delovanju v Sloveniji tudi zapisal, da je svodoba delovanja omejena, 

partizanske oblasti pa so lahko tudi ostre in občutlijve. Dodal je, da so partizani 

gostoljubni in da dajo vedeti, da si pri njih samo gost in nič več. Imajo svoj 

obveščevalni oddelek, obveščevalno službo, ki pretirava o vsaki sovražnikovi 

aktivnosti. Glavni problem, ki ga je v priročniku izpostavljal, so bile komunikacije in 

informacije, saj so te prihajale prepozno. Partizansko vodstvo je vztrajalo, da misije 

ostajajo pri štabih, imajo omejeno gibanje, obveščevalne informacije pa dostavljajo 

njihovi obveščevalni oddelki. Velik problem je bilo tudi sporazumevanje, saj skoraj 

nihče ni znal govoriti angleškega jezika. V priročniku je tudi zapisal, da so v 

ameriških misijah tudi nekateri Slovenci, ki so sumljivi za partizane, saj so ti 

pričakovali, da se jim bodo pridružili. 

Britanci si s partizani nikoli niso uspeli zgraditi takega prijateljstva, kot so ga 

s Sovjeti in Američani. Wuchinich je kot primer navajal, da so Britanci k partizanom 

poslali stotnika Zdravka Lenščaka (John Leonard), ki je pripadal Krekovem krogu in 
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dobil fašistično štipendijo za študij v Italiji. Partizani so Američane visoko cenili, 

takoj za Sovjeti, niso pa zaupali Britancem zaradi njihove zunanje politike.317 

Alum je veliko prijateljevala tudi s sovjetsko misijo. Nekega dne je v bazo 

poslala poročilo, kjer je opisovala kritičnost sovjetske misije do partizanskega 

gibanja. V pogovoru s sovjetskim polkovnikom je vodja misije Alum slišal veliko 

kritik, da v partizanski vojski primanjkuje discipline in da veliko govorijo o politiki, 

malo pa naredijo.318 

Česnik navaja, da so odnosi s Sovjeti bili korektni, spoštljivi in prijazni, 

čeprav so slednji veliko pili in celo predlagali ustanovitev kluba zavezniških 

častnikov v času, ko je bila pred vrati nemška ofenziva. Sovjeti so jedli štabno hrano, 

medtem ko so ostali zavezniki jedli hrano vojakov.319 Parizansko zaupanje v 

sovjetske misije je bilo skratka večje, čeprav so sovjetski častniki ostro in odkrito 

kritizirali partizansko gibanje in njihov način bojevanja. 

Major Franklin Lindsay je v svoji knjigi »Ognji v noči« Wuchinicha 

ocenjeval, kot zagrizenega komunista in slovenskega Američana, ki je delil 

kolonialne predsodke majorja Jonesa o britanskih častnikih. Njegovo vedenje je bilo 

neotesano, postal pa je tudi žrtev protikomunističnih čistk senatorja McCarthija.320 

Analitiki OSS so Wuchinicha ocenjevali kot energičnega, prizadevnega in 

odkritosrčnega častnika, ki priznava svojo privrženost partizanski stvari v 

Jugoslaviji. Častnik odseka SI, D. De Bardeleben, je menil, da v taki vlogi avtor ne 

more objektivno gledati na zamotano jugoslovansko prizorišče. Ugotavljal je, da so 

Wuchinicheva poročila pristranska, da jih je treba številčno omejiti in pisati bolj 

zgoščeno. Wuchinich je bil povsem predan partizanom, ponosno se je zavzel za Tita 

in njegov boj. Ugotavljal je, da je nemogoče, da bi Wuchinich videl jugoslovansko 

sceno objektivno.321  

                                                 
317 RG 226, E 154, B 22, F 301, How to do SI Job in Slovenia, 16. 8. 1944, str. 1-5. 
318 RG 226, E 154, B 22, F 301, A Digest from Reports of the Alum team at the Slovene Partisan HQ, 
str. 1, 2; RG 226, E154, B 22, F 301, to Lieutenant Desich, 2. 10. 1944. 
319 M. Česnik (2007): Marijan Česnik, r. 1919, šifrer, radiotelegrafist, tolmač ameriške misije 
Arkansas in Alum pri Glavnem štabu NOV in POS. Ustno izporočilo. Zapis se nahaja pri avtorju. 
320 Lindsay: Ognji v noči, str. 58-60. 
321 NARA, RG 226, E 154, B 22, F 301, Alum Team, nedat.; RG 226, E 146, B 205, F 2870, Report 
on Field Conditions by Capatain George S. Wuchinich, 30. 11. 1944; D. DeBardeleben to Chief  SI, 
30. 11. 1944; RG 226, E 154, B 22, F 301, A Digest from Reports of the Alum Team at the Slovene 
Partisan HQ, str. 1-3. 
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Julija 1944 je bil Wuchinich odpoklican z njim pa je odšel tudi vodnik Peter 

Sfikas, saj je v OSS v tistem času prišlo do reorganizacije, ki je bila povezana z 

različnimi pogledi na situacijo v Jugoslaviji. Dne 4. julija 1944, je bil namreč 

zamenjan tudi šef Jugoslovanske sekcije OSS v Bariju major Arnoldy, saj naj bi bil 

tudi on podpornik partizanov. Wuchinich naj bi bazi OSS pošiljal bolj malo poročil 

prave obveščevalne vsebine in v zameno veliko propagandnega gradiva, kar je 

njegove nadrejene motilo, ker je bil preveč pro-partizansko usmerjen. Tudi major 

Lindsay je menil, da so Wuchinicheva poročila emocionalna in informativno slaba, 

poleg tega pa je bil nabit s čustvenimi simpatijami za partizane. Menil je, da 

Wuchinich skoraj nič ni poročal o pravih obveščevalnih ciljih, nemškem vojnem 

razporedu, o njihovi taktiki zavarovanja železniških prog, o moči in slabosti 

partizanskih sil in o njihovi učinkovitosti pri rušenju nemških komunikacijskih 

linij. 322  

Po odhodu Wuchinicha 24. julija 1944 je vodstvo ameriške misije OSS 

prevzel nadporočnik Daniel Boško Desich, ki je bil prav tako Američan z 

jugoslovanskimi koreninami. Končal je univerzo v Severni Karolini in se po začetku 

vojne kmalu priključil OSS. Dne 16. junija 1944 se je spustil na Ravno goro na 

Hrvaškem skupaj s Slovencem Viljemom Štamolom in kasneje prišel v Glavni štab 

NOV in POS.323   

O strožjem nadzoru anglo-ameriških misij  v Jugoslaviji je bila 18. septembra 

1944 obveščena tudi misija »Alum«. Na osnovi ukaza, ki ga je Glavni štab NOV in 

POS prejel od Vrhovnega štaba, je Desich dobil sporočilo, da nima odobritve za 

delovanje misije, zato so mu ukazali, naj misija preneha z delovanjem in da 

odpokliče vse skupine, ki jih je poslal na teren. Svetovali so mu, naj preko brigadirja 

Macleana  prosi za dovoljenje. Šele 15. novembra  1944 je bilo dovoljeno nadaljnje 

delovanje misije.324  

                                                 
322 NARA, RG 226, E 154, B 19, F 263, Yugoslav Personalities, nedat; Lindsay: Ognji v noči, str. 58-
60. 
323 Več o Desichevem delovanju v: NARA, RG 226, E 190, B 89, F 26, Supplementary Report of Lt. 
Desich (Alum Team), Appendix A, 12. 6. 1945. 
324 NARA, RG 226, E 154, B 22, F 301, to Lieutenant Desich, Chief of the Intelligence Service of the 
American Army (OSS-SI), 2. 10. 1944; RG 226, E 154, B 19, F 263, Yugoslav Personalities, nedat. 
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Sestava misije pod Desichevim vodenjem je bila skoraj ista kot pod 

Wuchinichem. Na novo je prišel Stanley Drozdowski, ostali pa so bili: 

radiotelegrafist in šifrer Marijan Česnik, tolmač in šifrer Franc Menčak, 

radiotelegrafist Vladimir Kumar, šifrer Ivo Pahor, šifrer Jože Stante. Omenjata se še 

radiotelegrafist Romeo Gaudet in George Hobson, ki je deloval v britanski ekipi 

RAF za sprejem materiala na partizanskem letališču.325  

Kumar, Pahor in Stante so pod vostvom Drozdowskega sestavljali 

opazovalno skupino pri Litiji, ki je nadzirala pretok prometa po železnicah. Ker po 

zaostritvi razmer med zahodnimi zavezniki in partizani niso imeli dovoljenja za 

delovanje s strani Vrhovnega štaba, jih je Desich zaradi pomanjkanja primernega 

dela poslal domov. Njihovo delo ni imelo več pomena, partizani niso sprejemali 

nobenega nasveta, kako izboljšati poročanje o obveščevalnih zadevah. Zaradi tega so 

vsi trije 11. decembra 1944 zapustili Slovenijo in bili evakuirani v Bari. 

Desich je nadaljeval Wuchinichevo delo in zelo dobro sodeloval z 

obveščevalnim oddelkom Glavnega štaba NOV in POS. Vsa vprašanja, ki jih je 

prejel iz Barija, je posredoval obveščevalnemu oddelku. Desicha so zanimali 

predvsem vojaški obveščevalni podatki o nemških železniških transportih in lokacije 

pomembnih nemških industrijskih objektov. Na vsa svoja poizvedovanja ni vedno 

dobil odgovora, saj so partizanski obveščevalci selekcionirali njim neprimerna 

vprašanja ali pa preprosto na nekatera vprašanja niso imeli odgovora.326 

Bazo v Bariju so predvesem zanimali podatki o premikih nemških čet, 

bataljonov in večjih enot. Zahtevali so natančne podatke o nahajališču in smeri 

gibanja določene enote ter kdaj se določena enota kje nahaja. To so bili zelo 

pomembni podatki za zaveznike, saj so na njihovi osnovi bombardirali nemške enote 

in postojanke. Ameriška baza OSS v Bariju se je v začetku leta 1945 zanimala za 

partizanske akcije v Avstriji, zato so večkrat zapored naslovili vprašanja na 

nadporočnika Desicha, ki je vprašanja posredoval naprej na obveščevalni oddelek 

GŠ. Zanimalo ga je npr., če so enote NOV in POS prekoračile reko Dravo v Avstriji 

oziroma obrambni pas blizu Celovca in lokacije nekaterih sovražnikovih enot. 

                                                 
325 AS 1851, t. e. 24/I, a. e. 1014, Poročila zveznega oficirja z zavezniškimi misijami (april 1945), 
Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije, 30. 9. 1944, str. 2; NARA, M 1642, Roll 85, List of 
Personnel in Yugoslavia, 16. 10. 1944, 12. 12. 1944; AS 1851, t.e. 24/I, Vrhovnom štabu NOV i PO 
Jugoslavije, 30. 11. 1944, str. 2. 
326 Glej: AS 1851, t. e. 67/I, a.e. 1807, Ameriške misije, maj-september 1944.  
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Obveščevalni oddelek mu je odgovoril: »Edinice NOV in PO Slovenije že od vsega 

početka operirajo tudi na levem bregu Drave na Koroškem, ker je to narodnostno 

slovensko ozemlje. Vendar so bile zveze vedno, zlasti pa sedaj v zimskih mesecih 

zaradi velikega snega in močne zastražitve vseh prehodov preko reke Drave dokaj 

slabe. Prehod preko Drave je združen s precejšnjo nevarnostjo.«327  

Dne 21. januarja 1945 se je misija »Alum« premaknila iz 7. korpusa v 9. 

korpus, kamor je prispela 11. februarja 1945. Poročala je uporabne in pomembne 

informacije o gibanju sovražnikovih enot v severni Italiji. Med potjo je izgubila vso 

opremo razen radiotelegrafskega aparata, poleg tega pa so utrpeli omrzline, še 

posebej Menčak. Misija se je v Glavni štab NOV in POS vrnila 31. marca 1945, 

Desich pa je 2. aprila 1945 odletel proti Bariju skupaj z radiotelegrafistom in 

šifrerjem.328 Desich je menil, da med Slovenci ni velikega odpora proti komunistom, 

saj ti vodijo boj proti okupatorju in so za svoja dejanja tudi pridobili na ugledu. 

Glede povojne ureditve Jugoslavije in vloge komunistov v njej je bil optimist. Verjel 

je, da se ne bodo vedli ekstremno in da bo v Sloveniji vladala demokracija. Zapisal 

je, da komunisti prikazujejo ljudem federativno Jugoslavijo, v kateri bo vključena 

predvojna Slovenija skupaj s Primorsko in Istro, medtem ko se vprašanje Trsta vedno 

bolj zapleta.329 

 V svojih poročilih je bil tudi kritičen do dogodkov okrog sebe, saj je menil, 

da partizani izkoriščajo Američane in Britance samo zaradi pomoči, medtem ko 

Sovjete spoštujejo kot prave zaveznike. Zaključil je s stavkom, da bodo po odhodu 

Nemcev iz Slovenije skušale tudi britanske in ameriške čete vstopiti na to ozemlje in 

šele takrat naj bi partizani dejansko pokazali pravi odnos do zahodnih zaveznikov. Po 

odhodu iz Glavnega štaba se je ponovno vrnil na območje Julijske krajine, saj 

njegovo ime zasledimo v sporočilu iz junija 1945. OSS je od Desicha prejel 

informacijo, da Jugoslovani deportirajo od 5.000 do 10.000 italijanskih državljanov 

iz ozemlja zahodno od Soče, da bi s tem omogočili uspeh plebiscita za vrnitev 

spornih območij Jugoslaviji. Informacije o deportacijah so se navezovale na aretacije 

                                                 
327 AS 1851, t. e. 67/I, Dopisi z zavezniško misijo, januar 1945,  a. e. 1808, Gospod poročnik G. B. 
Desich, položaj, 13. 1. 1945.  
328 NARA, RG 226, E 99, B 31, F 5, Progress report of Yugoslavia Section, SI, for the Period 1 
February to 15 February, 16. 3. 1945; RG 226, E 136, B 31, F 317, From Alum via Caserta to Cox, 
11. 2. 1945. 
329 RG 226, E 154, B 22, F 301, Alum, 2. Report: Political appraisal of Slovenia, 14. 8. 1944, str. 9, 
23-24. 
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in deportacije, ki so se zgodile po 1. maju 1945 v Julijski krajini. Te za analitike OSS 

niso bile zanesljive, zato so zahtevali ponovno preverjanje, poleg tega pa so 

zahtevali, da se preverijo govorice o tem, ali imajo Jugoslovani koncentracijska 

taborišča za deportirane Italijane.330 Desich je bil v primerjavi v Wuchinichem bolj 

kritičen do NOG, še posebej ob koncu vojne, ko je Desich že zapustil partizanske 

vrste. Iz vsebine njegovih sporočil lahko jasno razberemo, kdaj je zapustil partizane, 

saj se je po odhodu iz Slovenije spremenila vsebina sporočil, ki so bila tudi kritična 

do partizanskega gibanja. 

 

15.2 Misija »Arkansas«  

Meteorološka misija »Arkansas«, ki se v dokumentih pogosto navaja tudi kot 

Amet, je formalno delovala v okviru misije »Alum«, čeprav je bila povsem 

samostojna do odhoda večine njenih članov, ko je tudi formalno prenehala delovati. 

V Slovenijo se je spustila 13. marca 1944 in se kmalu za tem javila v Glavni štab 

NOV in POS. Misijo so sestavljali štabni vodnik Ralph Baker, štabni vodnik Joseph 

Newmayer in Marjan Česnik (Martin Chester). Dne 14. maja 1944 se jim je pridružil 

še vodja misije poročnik Robert J. Schraeder (Bob) in misija si je uredila svojo 

meterorološko postajo na Gorjancih.331 

Prihod misije »Arkansas« sta odobrila polkovnik Vladimir Velebit in 

britanska Force 133 v Kairu, saj OSS takrat ni smela samostojno odločati o načrtu 

pošiljanja misij v Jugoslavijo. Naloga meteorolške misije Arkansas je bila, da 

namesti svoje opazovalne postaje v bližino kakega nemškega letališča, saj so nemški 

meteorologi vsa vremenska poročila oddajali svoji vremenski centrali po radijskih 

zvezah, in sicer v šifrah. To je bilo za zahodne zaveznike pomembno, saj so z 

dešifriranjem nemških sporočil dobili čimbolj popolno podobo vremena nad 

zasedenimi evropskimi deželami in tako lahko že 24 ur vnaprej odrejali cilje svojim 

bombnikom. Vsako nemško letališče je namreč imelo svojo vremensko 

opazovalnico, da je sporočalo vremenske podatke vsake štiri ure, zato je bil namen 

                                                 
330 NARA, RG 226, E 136, B 37, F 417, From Florence to Relay, 3. 6. 1945; RG 226, E 190, B 89, F 
26, Supplementary Report of Lt. Desich (Alum Team), Appendix A, 12. 6. 1945.; Biber: Mednarodni 
zapleti, str. 133. 
331 AS 1851, t. e. 24/II, a. e. 1023, Člani zavezniških vojnih misij v Sloveniji, 1943-1945, Kartoteka 
članov zavezniških vojnih misij v Sloveniji, 143-1945; NARA, RG 226, E 154, B 22, F 301, SI 
Yugoslavia, Operations File, nedat. 
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opazovalcev OSS, da se kar najbolj  približajo nemškim letališčem Tako so zahodni 

zavezniki ob primerjavi šifriranih nemških poročil s poročili lastnih vremenskih 

opazovalcev lahko hitro razvozlali nemško vremensko šifro.332  

OSS je v Slovenijo nameraval poslati več meteoroloških misij, vendar mu to 

zaradi narave partizanskega boja in neprestanega gibanja ni uspelo. Majorja 

Lindsaya, ki je deloval v 4. operativni coni, so zaprosili, da razišče, kje bi bilo na 

Štajerskem možno postaviti vremensko opazovalnico, vendar Lindsay ni mogel 

zajamčiti, da bo delovala na istem mestu vsaj en mesec. Ker OSS ni mogel poslati v 

Slovenijo več meteoroloških misij so preostale ne-meteorološke misije dobile naloge 

poročanja o vremenskih razmerah.333  

V Dragah pri Metliki so si člani misije uredili meteorološko in 

radiotelegrafsko postajo in štirikrat dnevno pošiljali vremenska poročila letalski bazi 

v Bari. Zaradi nenehnih oddajanj so lokacijo misije zaznali tudi Nemci, ki so 20. 

aprila 1944 s 15 »štukami« napadli misijo, kjer je med obstreljevanjem eden od 

pomočnikov Česnika umrl. Zaradi večje varnosti se je misija premaknila na Trdinov 

vrh na Gorjancih, potem pa je šla v Črmošnjice.334. 

Schraeder je 16. julija 1944 pisal, da sta z Bakerjem bolna in bazi predlagala, 

da jih evakuira iz Slovenije zaradi zdravstvenih težav. Tako naj bi Schraederer 

zapustil Slovenijo že 2. avgusta in Baker 2. septembra 1944, medtem ko je 

Newmayer odšel že 25. julija, skupaj z Wuchinichem. Ostal je samo še Slovenec 

Marijan Česnik, ki so ga kot radiotelegrafista priključili misiji »Alum«.335 

                                                 
332 Lindsay: Ognji v noči, str. 61. 
333 Lindsay: Ognji v noči, str. 122. 
334 Iz italijanskega taborišča med padalce OSS, II. del: Zgodba Marjana Česnika, Mladika, letnik 44, 
št. 9, Trst 2000, str. 203-205; Lindsay: Ognji v noči, str. 61. 
335 NARA, RG 226, E 154, B 22, F 301, Replacement of Personnel at Alum Met, 17. 7. 1944. 
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15.3 Misija »Flotsam« 

Največkrat se misijo »Flotsam« pri Glavnem štabu NOV in POS označuje kot 

anglo-ameriško misijo, ki jo je od junija 1943 vodil kanadski major SOE William 

Jones. Misija je sodila pod poveljstvo glavnega zavezniškega častnika v Vrhovnem 

štabu, brigadirja Fitzroya Macleana. Majorja Jonesa je konec marca 1944 zamenjal 

ameriški nadporočnik in kasneje stotnik OSS James Goodwin, ki je misijo vodil vse 

do 4. oktobra 1944. Avgusta 1944 je za kratek čas odletel v Bari, kjer je podal 

poročilo, in se vrnil nazaj. Po mnenju Goodwina je bila misija »Flotsam« izključno 

britanska misija, z izjemo tega, da je vključevala tudi ameriško osebje. Poleg misije 

»Flotsam« je Goodwin vodil tudi misijo OSS »Mulberry« (šifra X-31) na Hrvaškem. 

Goodwin je bil že takoj po prihodu v Kairo, konec leta 1943, dodeljen v misijo, 

namenjeno v Jugoslavijo. O svojem delovanju v misijah »Flotsam« in »Mulberry« v 

Sloveniji in na Hrvaškem je napisal zaključni poročili. V arhivih o rekonstrukciji 

delovanja ameriške misije, ki ga je po vojni napisala UDV, je Goodwin označen kot 

častnik, ki je bil do NOV sovražno nastrojen. Po osvoboditvi naj bi se v ZDA sestal z 

Nado Kraigher, kateri je tožil, da ni dobil za svoje delo kot vodja misije nobenega 

priznanja. Negativno je bil označen s strani OZNE, medtem ko je bil v ameriških 

arhivskih dokumentih označen kot priden in delaven častnik, ki se ni veliko ukvarjal 

s političnim delovanjem, ampak z organizacijo pomoči partizanom in evakuacijo 

zavezniških letalcev.336 Konec decembra 1943 je ameriški podpolkovnik Toulmin 

ukazal Goodwinu, da se kot častnik OSS priključi britanski misiji pod poveljstvom 

Macleana, ki so jo 19. januarja 1944 poslali v Jugoslavijo. Goodwin je skupaj z 

Macleanom, Farishem, britanskim majorjem Randolfom Churchillom ter ameriškim 

poročnikom Elijem Popovichem pristal v Bosni.  

Konec februarja 1944 je Maclean obvestil Goodwina, da anglo-ameriška 

misija v Glavnem štabu NOV in POS, ki jo je takrat vodil major Jones, ni potekala 

zadovoljivo, in ga vprašal, če bi želel biti tja premeščen z namenom, da izboljša 

položaj misije. Goodwin je ponudbo sprejel in se z manjšo skupino 1. februarja 1944 

iz Drvarja odpravil proti Sloveniji. Pot se je izkazala za izredno težavno, saj je bilo 

treba prehoditi dolgo pot čez številne hribe v 60 do 90 cm globokem snegu. Po 

                                                 
336 AS 1931, 301-88/ZA , t. e. 742,  Ameriška vojna misija pri GŠS, Seznam članov ameriške vojne 
misije pri GŠS. 
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naporni hoji so 22. marca 1944 prispeli v Semič, kjer je bil Glavni štab NOV in POS. 

Misija je delovala tudi pri štabu 7. korpusa.337 

Brkati 24-letni inženir, ki je postal tudi junak ameriških stripov, je kmalu po 

prihodu k misiji »Flotsam« ugotovil, da je z majorjem Jonesom nemogoče sodelovati 

na način, da bi izboljšal položaj anglo-ameriške misije. O tem je govoril tudi z 

britanskim podpolkovnikom Petrom Mooreom, ki je majorja Jonesa tudi odstavil in 

Goodwina postavil za začasnega vodjo misije, ki se je imenovala »Flotsam«. Po 

mesecu preizkušnje, ki je zajemala organizacijo zavezniške letalske pomoči 

partizanom, je Goodwin s svojimi rezultati prepričal Glavni štab NOV in POS in 

Macleana, ki mu je dodelil še nižjega britanskega častnika in ga tudi postavil za 

vodjo anglo-ameriške misije.  

Na začetku delovanja misije »Flotsam« so poleg Goodwina misijo sestavljali 

še britanski četni zdravnik major Rogers, major Scott, iz vrst RAF, odgovoren za 

pristajališča, stotnik Saggers iz ameriških letalskih sil, stotnik Leonard oziroma 

Lenščak, britanski kraljevi strojnik, poročnik Wick, dva ameriška vodnika, osem 

britanskih vodnikov in dva kanadska Jugoslovana. Po nekaterih podatkih naj bi bil 

Goodwin evakuiran v Bari 22. julija 1944, potem pa se je vrnil v Jugoslavijo. 

Goodwin je večino svojega časa porabil za organizacijo evakuacij sestreljenih 

letalcev in vojnih ujetnikov, naročanje letalske pomoči za slovenske partizane, 

sprejemanje in evidentiranje pomoči, pošiljanje obveščevalnih informacij ter 

vzdrževanje zveze z Glavnim štabom NOV in POS. Goodwin je glavnim 

partizanskim obveščevalcem posredoval ukaze in predloge zavezniškega štaba v 

severni Afriki. Svetoval jim je tudi glede taktike, kako naj organizirajo napade na 

sovražnika namesto nezanesljivih partizanskih metod. Posredoval je tudi lokacije 

pomembnih cestnih in železniških komunikacij, ki so bile primerne kot tarče 

zavezniških bombardiranj, še posebej  cesto med Ljubljano, Pivko in Reko, kjer je 

potekal glavni nemški tovorni promet. Zahteval je tudi nove generatorje za 

radiotelegrafske aparate, bencin, olje in nujno medicinsko pomoč.338   

                                                 
337 NARA, RG 226, E 154, B 25, F 343, Report of Flotsam Mission, Final report, 25. 10. 1944;  enako 
v: M 1642,  Roll 102, Flotsam Mission, str. 1–14. 
338 NARA, RG 226, E 136, B 29, F 209,from Goodwin to Suker, 27. 9. 1944. 
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V delu svojega poročila je Goodwin tudi zapisal: »Administrativnega dela je 

bilo toliko, da sem zanj v slovenskem štabu porabil polovico svojega časa, drugo 

polovico pa sem preživel tako, da sem potoval po deželi in pregledoval mesta, kjer 

naj bi padalci pristali in pristajališča za letala. Udeleževal sem se političnih in 

neuradnih sestankov ter opazoval partizanske vojaške operacije proti sovražniku. 

Med opazovanjem ene izmed teh operacij sem bil ranjen, zaradi česar sem 

potreboval bolnišnično oskrbo in bil zato tudi evakuiran.«339 

Kot častnik za zvezo je partizane spodbujal, da so pomembno železniško 

progo Trst–Ljubljana držali v svojih rokah in to do te mere, da sovražnik ni mogel 

prevažati materiala in enot na italijansko fronto. Goodwin je bil osebno udeležen tudi 

pri napadu na železniški most čez Savo pri Poganku septembra 1944 in bil pri tem 

tudi lažje ranjen. O njegovi udeležbi  pri napadu so iz Glavnega štaba NOV in POS 

poročali v Vrhovni štab NOVJ: »Šef anglo-ameriške misije se je osebno udeležil naše 

operacije na most čez Savo pri Litiji, pri kateri je sodelovalo tudi nekaj zavezniških 

letal, ki so pred napadom odvrgla bombe na sovražnikove položaje. Nasprotno z 

našimi ponovnimi nasveti in opozorili šef misije ni ostal pri štabu divizije, ki je 

izvedla te operacije, temveč je odšel naprej. Pri tem je bil zelo lahko ranjen v nogo 

od koščka italijanske ročne bombe. On še dalje vodi posle svoje misije, a se bo kmalu 

evakuiral v Bari, da mu izvlečejo drobec železa iz noge nad kolenom. Po lastni izjavi 

se je udeležil akcije na svojo odgovornost. Deloma je te operacije posnel ameriški 

fotoreporter revije Life g. Phillips.«340 

Misija je v ameriško in britansko bazo pošiljala samo tiste informacije, ki so 

bili neposredno povezani s partizanskimi dejavnostmi. Pri načrtovanju operacij, pri 

katerih je bilo treba zaprositi za letalsko pomoč, pa je misija pošiljala tudi podatke o 

razporedu sovražnikovih sil in postojank na določenem območju. Misija je vse 

obveščevalne podatke o sovražniku in partizanih dobila preko dnevnih partizanskih 

obveščevalnih poročil. Ta so bila do določene mere površno sestavljena, 

neučinkovita in pristranska. Vse zahteve, ki jih je misija posredovala, so morali 

najprej poslati partizanski obveščevalni enoti, nad katero je bdel politični komisar. 

Goodwin je zapisal, da partizansko vodstvo izredno nerado sprejema kakršne koli 

                                                 
339 NARA, RG 226, E 154, B 25, F 343, Report of Flotsam Mission by Captain Goodwin, 25. 10. 
1944, str. 2-3. 
340 NARA, M 1642,  Roll 102, Flotsam Mission, str. 3. 
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predloge o izboljšanju svojega sistema, če pa so se s predlogi strinjali, jih nikoli niso 

uresničili do neke učinkovite mere. Obveščevalni podatki o operacijah, premikih čet 

in železniškem prometu so do misije prispeli šele po enem tednu ali desetih dneh. 

Dne 30. septembra 1944 so na osnovi ukaza Vrhovnega štaba NOVJ o 

omejevanju dela zavezniških misij obvestili stotnika Goodwina, da anglo-ameriška 

misija nima pisnega dovoljenja za delovanje, poleg tega pa je moral podati natačne 

podatke o članih svoje misije. Ekipo, ki jo navajajo slovenski arhivski dokumenti, so 

sestavljali: pomočnik vodje misije britanski poročnik Jack Wick, vodnik ameriške 

vojske Romeo Gaudet, vodnik britanske vojske S. Booth, vodnik ameriške vojske 

George Hobson, vodnik britanske vojske Mihajlo Klobučar (Mike Clark), vodnik 

britanske vojske Frank Pavletich, vodnik britanske vojske Reginald Reffold, vodnik 

britanske vojske Less Westerby, kaplar britanske vojske Tom Gordon, major RAF L. 

Scott, podnarednik RAF G. Brombey, podnarednik RAF C. Lowell, vodnik RAF E. 

Poole, kaplar RAF Wright. Ekipa majorja Scotta prav tako ni imela dovoljenja za 

delovanje in dovoljenja za uporabo spuščališča in letališča. Major Scott je bil 30. 

septembra 1944 poklican, naj se vrne v Italijo, zato ga je na njegoven mestu nasledil 

stostnik Wiley.341 

Goodwin je opisoval glavnega vojaškega poveljnika in političnega komisarja 

kot živčni in sumničavi osebi, ki sta se do vseh uradnih zadev obnašali zelo hladno. 

Čez čas je Goodwinu uspelo oba prepričati, da je sposoben urejati zadeve zanju in da 

je bil njegov edini razlog bivanja v Sloveniji ta, da jima pomaga. Po treh mesecih sta 

bila pripravljena sodelovati, čeprav se je izkazalo, da so se nekateri dogovori in 

načela le počasi izvajali v praksi. Prepričan je bil, da je trenutna partizanska politična 

organizacija v Sloveniji nadzorovana s strani komunistične stranke. Komunisti držijo 

glavne niti in imajo glavne pozicije znotraj NOG. Kmetje in srednji razred ne morejo 

razumeti pojma demokracije, saj je nemogoče organizirati kakršnekoli stranke, ki so 

proti Titu, hkrati pa je imel tudi pomisleke glede bodoče demokratične ureditve 

Jugoslavije.342 

                                                 
341 AS 1851, t.e. 24/I, a. e. 1011, Poročila zveznega oficirja z zavezniškimi misijami (april 1945), 
Vrhovnom štabu NOV i PO, str. 4. 
342 NARA, M 1642, Roll 102, Flotsam Mission, str. 12–13. 
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Odnose s petčlansko sovjetsko misijo je opisoval kot dobre in korektne. Pri 

naključnih srečanjih ali zabavah so se mu sovjetski častniki zdeli izredno zabavni, 

inteligentni in očitno je bilo, da so bili dobri vojaški častniki. Na uradnih sestankih, 

kjer so se pogovarjali o težavah in politiki, ki so se nanašale na ZDA, Anglijo ali 

Sovjetsko zvezo, pa so bili izredno težavni. Z Američani in Britanci niso hoteli 

sodelovati, tako da se niso strinjali z nobenim predlogom, razen če ga sami niso 

predlagali. Goodwin je počasi dojel, da če so že pristali na kompromis, se niso 

potrudili, da bi ga upoštevali oziroma so ga upoštevali samo, dokler jim je to 

ustrezalo. Partizani so jim nudili vse, kar so si zaželeli, in sovjetska misija je to tudi s 

pridom izkoriščala. 

Tako kot vsi ameriški in britanski častniki je tudi Goodwin ugotavljal, da 

partizani topleje sprejemajo Sovjete kot pa Britance ali Američane, da imajo ti, kot 

kaže, večji dostop do informacij o partizanskih operacijah in o nemških 

obveščevalnih podatkih. Po svoje pa niti Britanci niso zaupali Američanom, saj so se 

počutili ogrožene zaradi vedno večjega ameriškega udejstvovanja na Balkanu. 

Goodwin je menil, da Britance v Jugoslaviji vodijo le ekonomski interesi, velikokrat 

se obnašajo kot domačini, poleg tega pa naj bi partizani veliko ladjevja izgubili tudi 

na račun zgrešenih bombardiranj britanske RAF. Po navedbah poročila »Mulberry« 

je Goodwin odšel v Bari tudi 26. junija 1944, kjer je napisal poročilo in prejel nova 

navodila. Ta so izrecno navajala, da mora zbirati samo vojaške obveščevalne 

informacije in ne političnih ter ekonomskih.343 

Zanimiva je bila Goodwinova ocena slovenskih padalcev OSS, Miloša Kosca 

in Vlada Ivančiča, ki sta nekaj časa delovala v Goodwinovi misiji »Mulberry« na 

Hrvaškem. Ocena je nastala že po junijskem sporazumu Tito-Šubašić in 

McDowellovi misiji »Ranger«, ko so se odnosi med zavezniki in partizani še bolj 

zaostrili. Kosec in Ivančič sta odnose s partizani ocenjevala kot formalne in na videz 

prijazne, neuradno pa so bili slabi. Oba padalca sta se bala za svojo prihodnost, 

izgubila sta vso voljo in interes za delo. Videla sta, da so bili partizani sumničavi do 

tistih soborcev in civilistov, ki so bili prijazni in prijateljski z zahodnimi zavezniki. 

Zaradi sodelovanja z OSS sta se bala za svojo varnost tudi v prihodnosti in bila 
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mnenja, da po vojni ne bo varno živeti v Jugoslaviji. Nenehno sta bila nadzorovana 

in se gibala v spremstvu stražarja. Prejemala sta tudi vedno manj obveščevalnih 

informacij za pošiljanje v bazo. 344 

Miloš Kosec, ki je nekaj časa preko Goodwina komuniciral z bazo v Bariju, 

je prišel v Jugoslavijo kot del misije »Oak«, se nazadnje ločil od te skupine in 

deloval na Krku med istrskimi partizani. Imeli so uničen radiotelegrafski aparat, zato 

je Goodwin pisal v Bari, naj pošlje izurjenega obveščevalnega častnika k Miloševi 

skupini. Goodwin je bil  navdušen nad Miloševimi obveščevalnimi poročili, pomagal 

pa mu je tudi pri pridobitvi dovoljenja za delovanje med partizani v istrskem 

glavnem štabu. V misiji »Mulberry« sta poleg Kosca in Ivančiča bila tudi Brad 

Stimson-Branko, ki je delal kot tolmač in  Peter Olson-Peter. Verjetno sta oba bila 

Slovenca, vendar njunih slovenskih različic imen ne poznamo.345 

Goodwin je bil evakuiran 5. oktobra 1944, ker z napredovanjem vojne 

njegova prisotnost na tem območju ni bila več potrebna, pa tudi zato, ker je 

potreboval kirurško zdravljenje zaradi manjše poškodbe noge, ki jo je dobil med 

napadom mosta čez Savo pri Litiji. Ko se je vrnil v Bari, so mu naročili, naj pripravi 

zaključno poročilo, medtem ko je čakal na ukaze v zvezi z vrnitvijo v ZDA. Ukaze je 

prejel prej, kot je pričakoval, zaradi česar je svoje poročilo napisal v naglici in v ne 

tako popolni obliki, kot je to nameraval.  

Po Goodwinovem odhodu je do prihoda britanskega majorja Williama S. Pearsa, 

januarja 1945, anglo-ameriško misijo vodil namestnik poveljnika poročnik Jack 

Wick. Delo vseh anglo-ameriških vojaških misij v Sloveniji pa je vodil britanski 

podpolkovnik  Peter Moore.346 Goodwin je potem moral še enkrat v Jugoslavijo, in 

sicer na Hrvaško, kjer je ostal do 9. marca 1945.  

                                                 
344 NARA, RG 226, E 154, B 25, F 356, Final Report Lieutenant James Goodwin (Mulberry Team),  
nedat. 
345 NARA, RG 226, E 108 A, B 64, F 503, Final Report of Mulberry Team, str. 10–22. 
346 NARA, RG 226, E 154, B 25, F 343,  Report of Flotsam Mission, Final report, nedat. 
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15.4 Misija »Cuckold«  

Anglo-Ameriško misijo »Cuckold« (šifra X-84) pri štabu 4. operativne cone 

na Štajerskem je vodil ameriški major (kasneje podpolkovnik) OSS Franklin A. 

Lindsay.  Misijo so poleg Lindsaya sestavljali še poročnik Gordon Bush, vodnik in 

telegrafist James Fisher, v dokumentih pa se omenjata še šifrer Edward Omalley 

Welles ter vodnik britanske vojske Vučko Vučković, ki naj bi se misiji priključila 

kasneje. Skupaj z misijo »Cuckold« je v Slovenijo prispel tudi poročnik Robert 

Schraeder, šef vremenološke misije »Arkansas« (»Alum Amet«). Lindsayeva 

skupina, ki je pripadala odseku SO, se je na slovensko ozemlje spustila 14. maja 

1944 in s partizansko pomočjo prišla v Glavni štab NOV in POS, kjer se je srečala z 

Goodwinom in Wuchinichem. Dne 27. maja 1944 je skupina odpotovala na sever 

proti štabu 4. operativne cone, kamor je po številnih zapletih prišla 15. junija 1944.347  

V času Lindsayevega bivanja med štajerskimi partizani so bile življenjske 

razmere izredno težke, saj so jih neprestano ogrožale nemške patrulje, poleg tega pa 

je padlo veliko dežja in primanjkovalo je hrane. Zaradi težavnega terena, nenehne 

nemške prisotnosti in neprestanega gibanja, je bilo zelo težko organizirati pomoč za 

partizane, kar je bila ena od glavnih nalog Lindsayeve misije. Poleg tega je slednja 

morala poročati o sovražnikovem prometu, gibanju njegovih sil ter organizirati 

evakuacijo sestreljenih zavezniških pilotov in vojnih ujetnikov. Tako ne čudi, da se 

Lindsaya omenja tudi kot sodelavca britanske tajne službe (Military Intelligence 9 – 

MI 9), ki je imela nalogo, da evakuira osebje iz zasedenih dežel in jih tudi 

zaslišuje.348  

Med ameriškimi in britanskimi dokumenti misije »Cuckold« dobimo veliko 

poročil o gibanju in lokaciji sovražnikovih enot ter o vojaškem transportu in 

evakuaciji. Lindsayeva obveščevalna poročila so bila visoko cenjena za razliko od 

nekaterih ameriških in britanskih častnikov, ki naj bi kmalu po prihodu v partizanske 

ali četniške vrste prišli pod propagandni vpliv enega ali drugega gibanja. Nazadnje je 

                                                 
347 AS 1851, t. e.  24/I, a. e. 1014, Poročilo zveznega oficirja z zavezniškimi misijami (april 1945), 
Seznam osebja  britanske in ameriške misije na ozemlju Slovenije, november 1944, str. 4; NARA, RG 
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348 Več o MI 9 in Lindsayu v: M. R. D. Foot and J. M. Langley, MI 9, The British Secret Service that 
Fostered Escape and Evasion, 1939-1945 and it’s American Counterpart, London 1979, str. 205. 
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Lindsay odpotoval na Hrvaško in konec vojne postal vodja samostojne ameriške 

oziroma diplomatske misije v Beogradu.349  

Lindsayeva misija je bila anglo-ameriška misija, kar je pomenilo, da je bil del 

misije oziroma podmisija Macleana, ki je bil glavni anglo-ameriški predstavnik v 

Titovem štabu. Svoja poročila je pošiljal v dve bazi hkrati, in sicer v bazo SOE in 

OSS, ki sta mu tudi pošiljali vprašanja podobne vojaške vsebine, ki jih je dalje 

posredoval odgovornemu partizanskemu obveščevalcu. Britanska SOE je dala 

Lindsayu ukaz: »Major Lindsay je postavljen za poveljujočega častnika zavezniške 

vojaške misije pri partizanskih silah na območju Štajerske. Kot tak je pooblaščen, da 

predstavlja zavezniške vojaške oblasti na tem območju. On ali njegov delegat je edini 

predstavnik brigadirja Macleana in prek njega vrhovnih zavezniških poveljnikov v 

vseh zadevah, ki se nanašajo na zvezo s partizanskimi vojaškimi oblastmi na 

Štajerskem, vključno z vojaškimi načrti in oskrbo.«350 

Lindsay je o svojem delovanju v 4. operativni coni med 14. majem in 7. 

decembrom 1944 napisal tudi zaključno poročilo, ki je bilo z dodatnimi opombami 

Toneta Ferenca objavljeno v reviji Borec leta 1983. Podobna poročila so morali 

napisati tudi drugi anglo-ameriški častniki za zvezo pri slovenskih partizanih, njihove 

ugotovitve pa so bile podobne, saj so vsi pozitivno pisali o partizanskem boju, 

negativno pa so ocenjevali partizansko vodstvo, ki je stalno nadzorovalo 

obveščevalno delovanje in omejevalo gibanje anglo-ameriških misij. 

Poleg tega, da je Lindsay pošiljal poročila bazi SOE v južni Italiji (Force 

399), je ista poročila prejemala tudi baza OSS, kjer je deloval odsek MO. Ta je imel 

posebej nerealne zahteve, saj je v Vrhovni štab NOVJ želel poslati častnika, ki naj bi 

vodil propagando in operacije psihološkega bojevanja proti Nemcem. Take zahteve 

niso bile realne tako za partizansko vodstvo kot tudi za ostale odseke OSS, saj je bila 

vsebina propagandnih sporočil v nasprotovanju z ameriško  strategijo na Balkanu in 

Jugoslaviji.  
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Odsek MO je Lindsayu dal memorandum o širjenju propagande, metodah 

propagandnih operacij, poleg tega ga je odsek želel občasno obveščati, da bo pošiljal 

lažne vesti oziroma govorice, ki naj bi jih širil med slovenskimi partizani, 

avstrijskimi enotami, slovenskimi kolaboracionisti ali med avstrijskimi kmeti, 

odvisno od vrste govoric.  

Med nasveti, kako postopati v odnosu s partizani in civilnim prebivalstvom, 

so svetovali, da ni zaželeno preveč hvaliti Tita, razen na ozemljih pod partizanskim 

nadzorom, saj kmečko prebivalstvo načeloma ni zainteresirano za ortodoksni 

komunizem. Ni bilo zaželeno razglašati nesoglasja med Sovjeti in ZDA, a obenem ni 

bilo zaželeno kritiziranje Cerkve in njenih voditeljev. Kritika Cerkve je bila 

dovoljena samo v primeru njene odkrite kolaboracije. Domobranstvo in »bela garda« 

sta bila označena kot kolaboracionistični sili, a sta pro-zahodno usmerjeni. Lindsayu 

je odsek MO posredoval navodila o političnih vprašanjih, ki niso bila v skladu s 

prejetimi ukazi. Sporna navodila so bila, naj prepriča slovenske partizane, da jim 

bosta vrnjeni Julijska krajina in Istra ter območje Celovca, če bodo vodili aktivni 

upor.351  

Navodila so bila sledeča: »Glavni vaši cilji v Sloveniji naj bodo: 

demoralizacija sovražnikove vojske. Izvajajte pritisk na vse kvizlinge in njihove 

podpornike (z izjemo duhovnikov) in jih demoralizirajte. Spodbujajte vse 

separatistične težnje med Avstrijci in jih opozarjajte na Moskovsko deklaracijo glede 

Avstrije. Spodbujajte enotnost odpora v Sloveniji in preprečujte nesporazume in 

spore, ki bi slabšali njegovo učinkovitost. Spodbujajte Slovence k aktivnemu odporu 

proti sovražniku in jih prepričajte, da bodo od zaveznikov dobili podporo v 

sorazmerju z njihovimi napori, vloženimi za uspešno vojskovanje s sovražnikom. Več 

ko se bo Slovencev borilo v uporu, večja bo zavezniška pomoč pri povojni izgradnji 

dežele in za uresničitev njihovih ozemeljskih zahtev do Avstrije in Italije. Prepričujte 

Slovence o vojaški, gospodarski in politični moči Združenih držav Amerike in o 

njihovi zmagi v vojni«.352 
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Anglo-ameriški častniki so očitno večkrat delovali po svoji lastni vesti in 

prepričanju,  v primeru meja pa obljub niso dajali. Zgoraj navedena navodila so bila 

kot vemo, v popolnem nasprotju z ameriško politiko, ki je določala, da se bodo vsi 

sklepi o povojnih ozemeljskih spremembah odložili do mirovnih pogajanj po vojni. 

Podobno so problem meja pojmovali tudi Britanci. Poleg tega je odsek MO dal 

navodilo, naj ameriški častniki namigujejo, da bodo ZDA zasedle Slovenijo pred 

Sovjeti, kar je bilo v nasprotju z nevmešavanjem ameriške vojske na Balkanu.353 

Splošni sklepi Lindsayeve misije v zaključnem poročilu354 o njegovem 

bivanju v 4. operativni coni med 14. majem in 7. decembrom 1944 so bili sledeči: 

1. Partizanske sile 4. operativne cone so veliko prispevale k uničevanju nemških 

komunikacij med Italijo, Balkanom in Nemčijo. 

2. Ta prispevek ni bil tako velik, kot bi lahko bil spričo pošiljk in moštva, ki je bilo 

na voljo partizanom, in spričo šibkega nemškega odpora. To posebej drži za obdobje 

po septembru 1944, ko so partizani skoraj popolnoma izgubili iniciativo. 

3. Z obstrukcijo in brezbrižnostjo so partizani v 4. coni  preprečili 

zahodnozavezniškim predstavnikom, da bi dobili kaj več kot zgolj majhen odstotek 

razpoložljivih obveščevalnih podatkov o sovražnikovih premikih čez to nadvse 

pomembno ozemlje. 

4. Partizani so na splošno onemogočali sleherno prizadevanje zahodnih zaveznikov, 

da bi prejemali obveščevalne podatke iz Avstrije, da bi infiltrirali agente v Avstrijo 

in da bi zanetili avstrijsko partizansko gibanje proti nemški okupaciji. 

 5. Nesposobnost in malomarnost baze, kar zadeva oskrbo, sta bili krivi, da so 

spodletele številne akcije in da je pogosto trpela učinkovitost partizanov, ker niso 

bile poslane nujno potrebne pošiljke ob pravem času in na pravo mesto. 

Splošne sklepe Lindsayevega poročila je potrebno obrazložiti, saj v svojem 

drugem sklepu pozablja na uspešne operacije uničevanja nemških komunikacij 

»Bearskin« in »Ratweek,«355 ki so bile organizirane skupaj s partizanskim 

                                                 
353 NARA, RG 226, E 144, B 79, F7 90, Attached Report, 5. 4. 1944, str. 1-4; RG 226, E 154, B 23, F 
319, MO Operations Slovenia, 4. 4. 1944; Lindsay, Ognji v noči, str. 55-56. 
354 NARA, RG 226, E 99, B 31, F 5, Report of Major Franklin A. Lindsay, 13. 1. 1945, str. 1-22; 
poročilo je objavljeno v slovenščini skupaj z opombami dr. Toneta Ferenca: Poročilo Franklina A. 
Lindsaya o misiji na Štajerskem 1944. leta, Borec, letnik 35, št. 2, 1983 (dalje: Lindsay: Poročilo 
Franklina A. Lindsaya), str. 84 -98. 
355 Več o operacijah »Bearskin« in »Ratweek« v: G. Bajc: Anglo-američani in sabotaže slovenskih 
partizanov na južni železnici, Acta Histriae, let. 17, št. 3, Koper 2008, str. 343-358. 
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sodelovanjem, zato bi težko trdili, da so partizani po septembru 1944 skoraj izgubili 

iniciativo. Poleg tega je v predzadnjem sklepu mogoče razbrati napačno trditev, da so 

Anglo-Američani pojmovali Avstrijo kot zasedeno državo in da je njeno prebivalstvo 

pripravljeno na organiziran odpor proti nacizmu. Poročila drugih anglo-ameriških 

misij za infiltracijo v Avstrijo trdijo ravno nasprotno, saj po njihovem mnenju odpora 

med avstrijskim prebivalstvom ni bilo oziroma je bil zanemarjivo majhen.

 Poročilo je bilo razdeljeno na posamezna tematska poglavja, ki opisujejo 

različne faze dejavnosti misije »Cuckold«. Lindsay je sprva analiziral partizansko 

moč, kjer je zajel bojni razpored v 4. operativni coni ter partizanske vojaške 

operacije, ki so po njegovem mnenju bile učinkovite in uspešne v bojih proti 

sovražniku in njegovim komunikacijam. V poročilu je natančneje tudi opisal 

partizansko organizacijo, lokacije in premike nemških enot, uporabo vojaške opreme, 

germanizacijo in izseljevanje, letalske operacije, še posebej pa so bile zanimive 

ocene obveščevalne dejavnosti. Kot večina zavezniških častnikov je tudi on zapisal, 

da partizani zahodnim zaveznikom niso dovoljevali nikakršne samostojne akcije pri 

zbiranju obveščevalnih informacij. Vse obveščevalne informacije so dobili iz 

izvlečkov partizanskih obveščevalnih poročil. Partizanske obveščevalce ocenjuje kot 

slabo izurjene in maloštevilne, tako da niso uspeli učinkovito opravljati svojega dela. 

Anglo-Američanom niso dovolili zaslišanja ujetnikov, ubežnikov in podobnih oseb, 

ki so prišle iz ozemlja pod nemško zasedbo, razen ob koncu vojne in po njej. 

 Naloge misije »Cuckold« so bile izključno vojaške in ne politične, kar pa ni 

pomenilo, da Lindsay v svojih poročilih ni pošiljal političnih ocen NOG in drugih 

informacij politične narave. OF je označeval kot koalicijo večih strank, vendar po 

njegovem mnenju ni bilo nobenega znamenja o obstoju katerekoli druge stranke, 

razen komunistične. Preproste partizanske borce je opisoval kot pro-ameriško in pro-

britansko usmerjene, medtem ko so slovenski komunistični funkcionarji in častniki 

poveličevali Sovjetsko zvezo in njeno vlogo v vojni. Do Britancev so gojili 

nezaupanje, saj so v ozadju vsake njihove poteze videli težnjo, da bi se na oblast 

vrnil jugoslovanski kralj, s tem pa bi onemogočili partizansko težnjo po aneksiji 

nekaterih za Britance spornih ozemelj. Tudi misija »Cuckold« po preverjanju 

Vrhovnega štaba NOVJ ni imela pisnega dovoljenja za svoje delovanje, zato so bili 

njeni člani v nekakšnem neuradnem priporu. Nova partizanska politika je postala 
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politika obstrukcije, kar se je odražalo v omejevanju gibanja in omejevanju dostopa 

do obveščevalnih informacij vsem anglo-ameriškim misijam. Partizani so zavračali 

vsako pobudo za pogovor, tako da je oktobra 1944 pisal v bazo, da je zadnji mesec 

dobesedno v hišnem priporu.356 

 Ena od Lindsayevih nalog je bila tudi evakuacija vojnih ujetnikov in 

sestreljenih letalcev, kar je bila tudi naloga britanske službe MI9 oziroma A Force. 

Slednja je v 4. operativno cono poslala majorja Matthewsa, ki od svojega prihoda ni 

mogel narediti nič za osvoboditev ter evakuacijo vojnih ujetnikov in letalcev, kar je 

samo še poslabšalo odnose med partizanskim vodstvom in zavezniki. Veliko 

partizanskih častnikov je določene položaje zasedalo na osnovi tega, kako dolgo so 

se bojevali v partizanskih vrstah in iz političnih razlogov, tako da strokovnost ni 

vedno odigrala ključne vloge. Opazil je tudi različno vrsto prehrane, ki so jo dobivali 

partizanski častniki in navadni borci.  

 Pri analizi infiltracije skupin in misij OSS v Avstrijo je bil Lindsay prepričan, 

da je vse partizanske operacije glede Avstrije spremljala največja tajnost in različne 

spletke. Trdil je, da so partizani na vse mogoče načine ovirali in sabotirali zavezniška 

prizadevanja v tej smeri. Trdno je bil prepričan, da imajo partizani zveze z Beljakom, 

Celovcem, Gradcem in Dunajem, čeprav so trdili, da so izgubili zvezo in da ne 

morejo dati varnih naslovov v Avstriji. Lindsayeva trditev odpira vprašanje, koliko 

so bili slovenski partizani vpleteni v organizacijo odpora v Avstriji in povezave, ki 

naj bi jih imeli z morebitnimi avstrijskimi organizatorji protinacističnega odpora. 

Med arhivskimi dokumenti nisem našel povezav med slovenskimi partizani in 

avstrijskimi odporniki. Partizani so bili zelo neustrežljivi do misij in skupin, 

namenjenih v Avstrijo, zato so avgusta 1944 zahtevali, naj vsi člani anglo-ameriške 

misije za Avstrijo odidejo. To naj bi bila posledica tega, da so Nemci ujeli agenta 

ISLD Dicka Blacka in da je gestapo odkril nekatere anglo-ameriške in partizanske 

osebnosti. Niso jim niti dovolili srečevati se z anglo-ameriškimi letalci in vojnimi 

ujetniki, ki so jih partizani privedli iz Avstrije. 357 

Lindsay je v poročilu navajal več razlogov, ki so pojasnjevali slabe odnose 

med zavezniki in partizanskim vodstvom, in sicer: niso želeli, da zahodni zavezniki 

                                                 
356 NARA, RG 226, E 154, B 21, F 292, Cuckold Mission Difficulties, 26. 10. 1944; Lindsay: Ognji v 
noči, str. 213. 
357 Lindsay: Ognji v noči, str. 193. 
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izvejo, kako močan je slovenski protikomunističen tabor, saj so se zavedali, da 

njihov povojni položaj ni tako trden; bližina rdeče armade je partizansko vodstvo 

postopno ohrabrila, čeprav je prišla le na območje Prekmurja, in počutili so se manj 

odvisni od zahodnih zaveznikov; nezaupanje do dr. Ivana Šubašiča in strah, da bodo 

Britanci pripeljali jugoslovanskega kralja nazaj v Jugoslavijo; partizansko vodstvo se 

je balo, da bodo anglo-ameriška prizadevanja v Avstriji prišla navkriž z njihovimi 

ozemeljskimi zahtevami; pomoč zahodnih zaveznikov ni bila tako velika, kot so sami 

obljubljali in partizani posledično pričakovali. 

Lindsay si je tudi prizadeval izgraditi letališča in to z odobritvijo britanskega 

vojnega letalstva (British Air Force-RAF), kar bi olajšalo pošiljanje pomoči in 

olajšalo evakuacijo partizanskih ranjencev v 4. operativni coni. RAF je predhodno 

želel poslati častnika, ki bi odobril in vse pripravil za izgradnjo pristajalne steze, 

vendar ga partizansko vodstvo ni želelo sprejeti. Kasneje so partizani pričeli z 

gradnjo letališča na istem mestu, kjer so ga nameravali zgraditi zavezniki, vendar 

letališče ni bilo nikdar uporabljeno, saj je to onemogočila huda zima in nemška 

ofenziva konec leta 1944. 

Lindsay je bil kritičen tudi do zahodnih zaveznikov, ki so večkrat slabo 

načrtovali svoje misije in bili med seboj slabo usklajeni. Lindsay je o prihodu 

dvanajstih agentov Fisherjeve skupine za infiltracijo v Avstrijo prvič izvedel, ko je 

skupina že prišla v štab operativne cone, zato je bil razočaran nad bazo OSS v Bariju, 

saj ga nihče predhodno ni vprašal za mnenje in mu sporočil o prihodu Fisherjeve 

skupine. Lindsay je bil mnenja, da bi vse zavezniške zadeve bolje in učinkoviteje 

urejala ena sama kombinirana misija, ki bi jo sestavljali dva častnika, dva 

radiotelegrafista in en šifrant.358 

Menil je, da njegovi nadrejeni na Štajersko pošiljajo preveč zavezniškega 

osebja, ki je predstavljalo različne organizacije in tajne službe kot OSS, ISLD, SOE. 

Te so od partizanskega štaba pogosto zahtevale identične informacije, zato je 

predlagal, da bi bilo bolje, če bi bila ena sama zavezniška misija opravljala delo za 

vse.  

Lindsay je v svojem zaključnem poročilu tudi zapisal: »Septembra je 

zavezniška misija v 4. coni štela skupno sedemindvajset oficirjev in vojakov. To nam 

                                                 
358 NARA, RG 226, E 99, B 31, F 5, Report of Major Franklin A. Lindsay, 13. 1. 1945, str. 17-19. 
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je povzročalo težave, ker smo a) zastopali ločene organizacije in nismo mogli zmeraj 

nastopati z enotno politiko v odnosih do partizanskega poveljstva, ker smo b) delali 

prav slab vtis na partizane, ko so videli tolikšno število ljudi, ki imajo tako malo ali 

nič dela, ker so c) razne misije pogosto zahtevale od štaba enake informacije, in ker 

nas je bilo toliko d), da je bilo resnično težko zagotavljato hrano, zavetje in stražo. 

Nasprotno pa je vse ruske interese zastopal en sam oficir.«359 

V poročilu je tudi zapisal, da so bila ameriška in britanska prizadevanja za 

infiltracijo v Avstrijo manj uspešna in kritiziral slabo pripravljene agente za 

infiltracijo. Ti so prihajali brez dokumentov, lažnih zgodb, varnih naslovov in civilne 

obleke, tako da so bili izročeni na milost in nemilost partizanom. Lindsay je tudi 

navedel, da ni zasledil nobenih dokazov o kakršnemkoli odporu proti nemški zasedbi 

v Avstriji. Navedel je nekaj avstrijskih organizacij, vendar nobena ni prijela za orožje 

in izvedla kakršnokoli sabotažne akcije. 

Lindsaya je bil ves čas bivanja med štajerskimi partizani nadzorovala OZNA, 

saj je bil kritičen opazovalec, kar je razvidno tudi v rekonstrukciji, ki jo je po vojni 

opravila UDV. Analizirane so bile nekatere Lindsayeve izjave, ki jih je dal 

partizanom in ki ga ne kažejo v pozitivni luči. Del izjave se glasi: »radi sabotiranih 

pošiljk izjavljal, da bo napadel bazo, zaupno pa je povedal, da ne verjame, da bi 

uspel in da je siguran, da obljubljenega velikega spuščanja ne bo/ki ga je on obljubil 

tov. Luki/, ker pač zavezniki nimajo na razpolago avionov.« Potem še ena: »7.10 je L. 

izjavil, da ga komisar noče sprejeti-s prihodom sovjetov na teritorij Jugoslavije se 

odnošaji očitno slabšajo-izjavil je, da je bil prej dober za reklamo na mitingih.«360  

Odnose s sovjetsko misijo je označeval kot dobre, še posebej s častnikom za 

zvezo Bogomolovom, ki je menil, da težave, ki so jih imeli pripadniki misije 

»Cuckold« s partizani, niso netili in podpihovali člani sovjetske misije. Lindsay je bil 

prepričan, da so partizani pretirano hvalili Rdečo armado in Sovjete zvezo, čeprav je 

njihova misija prišla kasneje. Pripadniki sovjetske misije so bili izključno vojaki in 

niso vzpostavljali nobene politične ali partijske zveze s partizanskim politbirojem. 

Lindsay je partizansko navdušenje nad sovjetsko misijo podkrepil z besedami: 

»Partizani so bili navdušeni, da imajo končno pri sebi svoje ruske brate in tovariše 

                                                 
359 NARA, RG 226, E 99, B 31, F 5, Report of Major Franklin A. Lindsay, 13. 1. 1945, str. 18. 
360 AS 1931, 301-88/ZA, t. e. 742, Ameriška vojna misija pri GŠS, Lindsay Franklin A, III181739, str. 
1. 
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komuniste, vendar so se medsebojni odnosi kaj kmalu ohladili in to so nam 

Jugoslovani skrbno prikrivali. Rusi so očitno pričakovali, da bodo imeli močan vpliv 

na partizanske poveljnike. Toda partizani so bili odločeni sami voditi svoj boj.«361 

Lindsay je 18. novembra 1944 dobil ukaz, naj se iz 4. operativne cone vrne v 

Bari, svoje obveščevalno delo pa prepusti stotniku Charlesu Fisherju, tako da je 6. 

decembra 1944 skupaj z Edwardom Wellsom in Jimom Fisherjem odšel iz Gornjega 

Grada proti Doljenski in 18. decembra 1944 nadaljeval pot v hrvaški glavni štab, 

kamor je prišel na božično vigilijo. V bazo je odpotoval za nekaj dni in se nato vrnil 

v Jugoslavijo. Visoki nemški general Edmund Glaise von Horstenau, nemški vojaški 

opolnomočenec pri hrvaški marionetni vladi, s katerim je imel stike OSS iz Švice, je 

želel razpravljati o predaji in je prosil za tajni sestanek z ameriškim častnikom. To 

sporočilo je prejel Lindsay iz glavnega poveljstva v Caserti. Pogajanja naj bi 

potekala v Zagrebu, in to seveda v največji tajnosti, tako da je kot agent OSS preko 

radijske zveze vzpostavil stik z Glaise-Horstenauovo skupino. Ko je Tito odobril 

njegovo pot, ga je zamenjal britanski častnik, stotnik Owen. Allen Dulles, šef OSS v 

Bernu, je preko agenta K-6 vzpostavil stik s Horstenauom. Partizanska delegacija je 

nato predhodno poslala svojega agenta v Zagreb in ta se je vrnil s sporočilom, da so 

nemškega generala že aretirali gestapovci, vendar je to še danes vprašljiv podatek, 

saj Horstenau tega v svojih spominih ni omenjal.362 

Podpolkovnik Lindsay je bil nato vodja samostojne ameriške diplomatske 

misije v Beogradu. Dne 9. junija 1945 je  za tri dni prišel v Caserto, kjer je usklajeval 

dogovore glede Istre, Trsta in Reke z uradniki AFHQ in ambasadorjem Kirkom, nato 

se je  23. junija 1945 vrnil v Beograd. Vsa ta območja so bila zasedena s strani 

jugoslovanske 4. armade in britanske 8. armade in reševanje teh političnih zadev je 

bilo ključnega pomena. Dogovarjali so se tudi o decentralizaciji in zmanjšanju 

beograjske skupine iz 23 na 13 pripadnikov. Dogovorjeno je tudi bilo, da 

nadporočnik Pfeiffer z misijo »Dunklin« nadaljuje pot proti severu skupaj s 4. 

armado in vzpostavi stik s slovenskimi partizani, poročnik Welles pa ostane v Trstu.  

Konec vojne je bil Lindsay prisoten v Trstu na konferenci med generalom 

Morganom in predstavniki jugoslovanske vlade. Zanimiva so bila Lindsayeva 

stališča glede povojnih meja, saj je zagovarjal tezo, da se Američanom dodeli Trst. 
                                                 
361 Lindsay: Ognji v noči, str. 145. 
362 Lindsay: Ognji v noči, str. 255. 
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Britanski podpolkovnik Wilkinson pa je za razliko od Lindsaya, bil slovenskim 

zahtevam do Primorske in Trsta bolj naklonjen, čeprav je ugotavljal, da je pri 

slovenskih partizanih izredno močan vpliv Sovjetske zveze. 

Tvegano je posploševati, da Lindsayevo in Wilkinsonovo mnenje resnično 

odražata  drugačno opredeljenost britanske in ameriške politike glede jugoslovanskih 

povojnih ozemeljskih zahtev. Iz Lindsayevega in Wilkinsonovega primera lahko 

razberemo, da so bili anglo-ameriški častniki, kljub navodilom nadrejenih, svobodni 

pri izražanju svojih stališč, ki so jih zapisali tudi v svoja poročila. Rešitve tržaškega 

vprašanja so drugače razumeli od Londona in Washingtona. Anglo-ameriški častniki 

so se svobodneje začeli izražati ob koncu vojne in po njej, ko ni bilo več strogega 

partizanskega nadzora nad delom misij in ko misije niso več gostovale med 

slovenskimi partizani. 
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15.5 Misija »Arrow« 

Poleg Slovencev, ki so jih Američani rekrutirali iz taborišč vojnih ujetnikov v 

Italiji, so bili nekateri v OSS poklicani kot ameriški državljani slovenskega rodu, 

med katerimi je bil tudi stotnik John Blatnik.363 Glavni razlog za njegovo rekrutacijo 

je bilo poznavanje ozemlja, politične in gospodarske situacije v Sloveniji ter znanje 

slovenskega jezika. Bil je izrazito zanimiv za OZNO in kasnejšo UDV, saj sta ga 

stalno nadzorovali tudi po vojni. Blatnik je 8. januarja 1945 prevzel vodstvo 

ameriške misije v Glavnem štabu NOV in POS. V času svojega bivanja v Sloveniji je 

navezal stike s kulturniki pri Glavnem štabu, s svojimi sorodniki in z ljudmi, s 

katerimi so stanovali posamezni člani njegove misije. UDV je v svojem povojnem 

elaboratu o ameriških misijah ugotavljala, da se je Blatnik v javnosti izkazoval kot 

simpatizer NOG, v resnici pa naj bi bil njegov sovražnik. V osebni mapi je 

omenjeno, da je bil takrat star 32 let, doma iz Minessote, po činu kapetan ameriške 

vojske. Kot njegove izrazite značilnosti se omenja: »Govori glasno bolj počasi 

slovenščino s tipičnim dolenjsko-notranjskim naglasom. Korekten a na lep način 

vsiljiv v svojih predlogih.«364  

Blatnikovo zaključno poročilo365 zajema kronološko poročilo o njegovem 

bivanju, natančno analizo političnega in vojaškega dogajanja v Sloveniji in na 

Hrvaškem, odnose s partizanskim vodstvom in drugimi zavezniškimi misijami ter 

predloge za izboljšanje dela na terenu. Velik del Blatnikovega delovanja pa je zajet 

tudi v depešah in drugih vojaških sporočilih o vojaški situaciji v Sloveniji, ki jih je 

redno pošiljal svoji bazi. V zaključnem poročilu navaja, da je 12. avgusta 1944 

poletel iz italijanskega mesta Brindisi v Glino na Hrvaškem, kjer je vodil ekipo enote 

za reševanje letalcev, v kateri so bili še višji vodnik Joseph Bradshaw ml. in desetnik 

Arthur S. Kern. Bili so ena od skupin pod poveljstvom polkovnika Georga 

Kraigherja, ki je imel nalogo iskati in evakuirati ameriške letalce, sestreljene nad 

                                                 
363 Stotnik John Blatnik (1911–1991), ameriški Slovenec, starši doma iz Dobindola pri Gornjih 
Sušicah pri Novem mestu. Rodil se je kot otrok slovenskih izseljencev v rudarskem mestecu Chisholm 
v ameriški državi Minessota. Pred vojno je bil član senata ameriške zvezne države Minessota in po 
njej tudi član ameriškega kongresa. 
364 AS 1931, 301-88/ZA, t. e. 742, Ameriška vojna misija pri GŠS, Blatnik, II18172. 
365 D. Biber: Poročilo o službovanju v Jugoslaviji (na Hrvaškem in v Sloveniji) od avgusta 1944 do 
septembra 1944 in novembra 1944 do maja 1945), Borec, št. 2, Ljubljana 1988 (dalje: Biber: Poročilo 
o službovanju), str. 199-211; enako v: NARA, RG 226, E 154, B 25, F 348, Report of Captain John 
Blatnik on his duty tour in Yugoslavia (Croatia and Slovenia), During the Period August 1944-
September 1944 and November 1944-May 1945. 
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Jugoslavijo, in tiste, ki so se s padalom spustili na jugoslovansko ozemlje. Takrat je 

anglo-ameriško misijo pri hrvaškem Glavnem štabu vodil ameriški stotnik George 

Selvig. Med bivanjem na Hrvaškem je Blatnik mdr. poročal o slabih odnosih med 

zavezniškimi misijami in partizanskim štabom. Veliko zavezniških misij je v 

partizanskih štabih obtičalo, ker niso imeli dovoljenja za bivanje v Jugoslaviji s 

Titovim podpisom. Blatnikova misija se je septembra 1944 zaključila, tako da so 

osebje evakuirali v Bari.366  

Blatnik se je z misijo OSS »Durand« ponovno vrnil na Hrvaško 20. novembra 

1944, ko so ga iz Barija v Italiji prepeljali v Korenico južno od Bihaća. Z njim sta 

ponovno bila višji vodnik Joseph Bradshaw ml. in vodnik Arthur S. Kern, poveljeval 

pa jim je podpolkovnik Lanning MacFarland.367 V Slovenijo je prvič prišel 25. 

novembra 1944, ko je s polkovnikom Elleryjem Huntingtonom in višjim vodnikom 

Walterjem Musulinom odpotoval iz Hrvaške na obisk k slovenskemu glavnemu 

štabu, kjer se je seznanil z generalmajorjem Dušanom Kvedrom, vodjem britanske 

misije podpolkovnikom Petrom Moorom in političnim komisarjem Borisom 

Kidričem. 

Drugič je prišel v Slovenijo 4. januarja 1945 z vodnikom Arthurjem Kernom 

in majorjem Williamom Pearsom. Stanovali so v Paki pri Črnomlju, kjer so bile 

nastanjene britanska, ameriška in del sovjetske misije. Ameriško misijo je pred 

prihodom Blatnika vodil nadporočnik Daniel Desich. Misija je bila pri slovenskem 

Glavnem štabu do decembra 1944, potem pa se je preselila v štab 7. korpusa, kjer se 

je v glavnem gibal v okolici Pake, Žužemberka in nazadnje krenil proti Hrvaški. Iz 

Hrvaške je spet potoval proti Sloveniji, kjer je skupaj s slovenskim Glavnim štabom 

maja 1945 odšel v  Ajdovščino in naprej v Gorico in Trst, kamor se je ponovno vrnil 

junija 1945.368 

V svojem poročilu je Blatnik natančno analiziral odnose s partizani, tako na 

Hrvaškem kot v Sloveniji. Ugotavljal je, da so bili partizani zelo naklonjeni 

Sovjetom,369 vendar ni videl veliko znamenj komunistične indoktrinacije, njihova 

                                                 
366 Biber: Poročilo o službovanju, str. 200 
367 NARA, RG 226, E 154, B 22, F 306, Intelligence Cables received from Field Agents during the 
Period August 1 to December 15, 1944. 
368 Biber: Poročilo o službovanju, str. 203. 
369 Blatnik v poročilu uporablja besedo »Rusi,« vendar zaradi korektnosti uporabljam besedo 
»Sovjeti« in namesto »Rusije« poimenovanje »Sovjetska zveza.«    
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ljubezen do Sovjetske zveze pa je izhajala iz tradicionalne nagnjenosti do t. i. matere 

Rusije in do njene moči, ki je počasi uničevala Nemce. Zaradi nevednosti preprostih 

ljudi je imel velike težave v pojasnjevanju, kakšno vlogo ima ZDA kot njihova 

zaveznica. Težko so sprejemali ameriško medvojno vlogo dokler niso zahodni 

zavezniki odprli druge fronte. Blatnik je ugotavljal, da so navadni vojaki silno malo 

vedeli o ameriškem in britanskem deležu v vojni. Po Blatnikovih ocenah je bil odnos 

Slovencev do Britancev hladen, medtem ko so Američane sprejemali topleje. 

 Tako kot drugi anglo-ameriški častniki za zvezo med slovenskimi partizani je 

tudi Blatnik v svojem poročilu navajal, da so se odnosi med zavezniškimi misijami in 

partizani krhali, kar se je najbolj odražalo v omejevanju njihovega gibanja, saj se 

člani misij nikamor niso smeli premakniti brez partizanskega spremstva in 

dovoljenja. Do strožjega nadzora nad anglo-ameriškimi misijami je prišlo poleti 1944 

in tudi v zimi 1944–45, kar je občutil tudi Blatnik. Zmanjševanje anglo-ameriške 

vojaške in materialne pomoči, ameriška misija pri četnikih v Srbiji in vse večje 

jugoslovansko naslanjanje na Sovjetsko Zvezo je zaostrilo odnose med zahodnimi 

zavezniki in partizani. Blatnik je tudi ugotavljal, da so bili odnosi in ozračje v štabih 

korpusov in glavnem štabu popolnoma drugačni kot v nižjih enotah. V višjih štabih 

se je namreč močno čutil vpliv političnega komisarja, komunistične linije, 

naklonjenost do Sovjetske zveze in nenaklonjenost do ZDA in še posebej do Velike 

Britanije. Veliko težav je imel s pridobitvijo dovoljenja za gibanje po terenu, kjer bi 

lahko obiskal tudi nižje štabe in bojne enote. 

  Anglo-američani so s pomočjo majorja Bora (Boris Čižmek) in dveh 

poročnikov vzdrževali stike z Glavnim štabom. Vsa obveščevalna sporočila, 

pomembna za njihovo delovanje, so dobivali iz Glavnega štaba. Vsako zahtevo in 

pomembna vprašanja so morali natipkati in preko poročnikov za zvezo pošiljali 

ustreznim častnikom v štabu. Sovjeti so imeli za razliko od Britancev in Američanov 

višji položaj in ugodnosti, kar se je kazalo že v njihovi mobilnosti, saj so imeli svoj 

avto, boljšo hrano, šoferja ter boljši dostop do obveščevalnih podatkov. 
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Odnose med Britanci in Američani v obdobju med 8. januarjem do 19. majem 

1945 ne opisuje kot najboljše, saj jih je ocenil z besedami: »Imel sem občutek, da več 

oficirjev iz njihove misije ni preveč naklonjenih Združenim državam. Junija in 

februarja sem pogosto zahajal k njim, oni pa so nam redkokdaj vračali obiske in tako 

sem tudi jaz postopoma nehal zahajati tja. Bili so neznansko skrivnostni, celo glede 

čisto navadnih stvari.«370  

Sovjete omenja kot hladne, vzvišene in zadržane. Največkrat so se srečevali 

ob uradnih priložnostih. Stike s sovjetskimi predstavniki so jim ovirali partizani, ki 

so zahtevali partizansko spremstvo ameriške misije ob vsakem poskusu navezovanja 

stikov. Nazadnje je bil po nekaj obiskih led prebit in vzpostavili so prijateljske 

odnose. Blatnik navaja, da so se aprila 1945 odnosi med Američani in partizani 

izboljšali, kar je bila posledica dobrih ameriških odnosov s Sovjeti, še posebej po 

srečanju ameriških in sovjetskih čet v Nemčiji. Po Blatnikovem mnenju so Sovjeti 

bolj spoštovali Američane, saj so bili navdušeni nad veliko močjo in veličino, ki so 

jo ZDA odigrale v vojni. Spremembe v odnosih so se odražale tudi na terenu, saj so 

se naenkrat Američani lahko svobodnejše gibali ter obiskovali domačine in svoje 

sorodnike. Partizani so bili veliko bolj pozorni na morebitno »špijonažno« delovanje 

britanskih obveščevalnih služb in njihovih misij kot pa ameriške obveščevalne 

službe.371 

Blatnik je za svoje nadrejene sestavil tudi predloge o izboljšanju dela na 

terenu, ki so vsebovali zahteve po zvišanju njihovih činov, saj so ameriški častniki 

nosili nižje čine kot sovjetski in britanski. To so partizani pogostokrat jemali kot 

omaloževanje in podcenjevanje njihovega gibanja. Predlagal je tudi boljše povezave 

med skupinami na terenu in bazo v Italiji ter zahtevo po obveščanju osebja v misijah 

o sprotnih dogodkih. Izrazil je tudi predloge za jasnejšo politiko o tem, kaj lahko 

zavezniške misije smejo in česa ne smejo početi pri nižjih partizanskih štabih. 

Blatnikov zaključek poročila nam jasno pokaže slabo sodelovanje med poveljstvi 

zavezniških misij, saj so nekateri poveljniki ameriških in britanskih misij od svojih 

nadrejenih štabov prejemali kontradiktorne usmeritve in tudi zahteve po istih 

obveščevalnih informacijah, ki so jih naslavljali na partizanske štabe. Tako so 

                                                 
370 Biber: Poročilo o službovanju, str. 209. 
371 Biber: Poročilo o službovanju, str. 208-209. 
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britanske in ameriške misije hkrati naslavljale zahtevke za iste informacije, kar je 

partizanske obveščevalce velikokrat spravilo v nejevoljo.372 

Po prevzemu vodstva misije »Arrow« v Glavnem štabu NOV in POS se je 

Blatnik aktivno vključil v vsakodnevno poročanje o vojaški situaciji v Sloveniji. V 

dnevnih depešah je Blatnik pošiljal obveščevalne informacije o lokacijah, premikih 

in identifikaciji posameznih sovražnih enot, večkrat pa je tudi napisal seznam 

potrebne materialne pomoči. Zato je Blatnik kmalu po prevzemu vodstva ameriške 

vojaške misije prosil za dodatno materialno pomoč, in sicer za radijski sprejemnik, 

bencinski generator, baterijo za radijski sprejemnik, voltmeter in druge 

pripomočke.373 Dne 23. januarja je Blatnik prosil bazo OSS za podatke o številčnosti 

partizanskih enot in o njihovih načrtih glede prodora v Avstrijo. Na te zahteve mu 

partizanski obveščevalci niso hoteli odgovoriti, ker se niso čutili primerne 

odgovoriti, zato so ga usmerili, naj se za odgovor rajši obrne na komisarja v 

Glavnem štabu NOV in POS. Iz odgovorov beremo, da je Glavni štab NOV in POS 

pošiljal vse potrebne informacije o sovražniku, njegovih aktivnostih in namenih, nič 

pa o partizanskih političnih načrtih in njihovi številnosti.374  

Februarja 1945 je Arthur M. Cox pisal šefu tajnega obveščevalnega delovanja 

OSS v Sredozemlju (Secret Intelligence Mediterranea Theater of Operations – SI 

MEDTO) o tem, da bi bilo treba zmanjšati število osebja OSS v Jugoslaviji. 

Predlagal je, naj se opustijo vse aktivnosti OSS, ki niso pomembne ali se podvajajo z 

britanskimi. Kmalu za tem, 5. marca 1945, je Blatnik prosil nadrejene v 

jugoslovanski sekciji OSS za dovoljenje za krajši odhod v ZDA, saj je imel 

obveznosti kot član senata ameriške zvezne države Minessota, vendar so mu prošnjo 

zavrnili. Menil je, da bi ga v času njegove odsotnosti lahko zamenjali z ustreznim 

častnikom za zvezo. Poleg tega je zapisal, da so se odnosi v Glavnem štabu NOV in 

POS umirili in da je atmosfera dosti bolj prijazna. Marca 1945 je bilo gibanje misije 

še vedno omejeno, imeli so malo stikov z nižjimi častniki, partizani in civilnim 

prebivalstvom. Kot je zapisano v prejšnjem poglavju, so se odnosi s partizani 

izboljšali že naslednji mesec. Kot pri večini anglo-ameriških častnikov je bila tudi 

Blatnikova naloga, da poskrbi za sestreljene zavezniške pilote. Tako je 28. marca 

                                                 
372 Biber: Poročilo o službovanju, str. 210-211. 
373 NARA, RG 226, E 136, B 22, F 229, Arrow No. 2778, 18. 1. 1945. 
374 AS 1851, t. e. 67/I, a. e. 1808, februar 1945, marec 1945, Gospodu kapetanu Blatniku. 
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1945 poizvedoval pri Glavnem štabu NOV in POS o sestreljenem zavezniškem 

pilotu Larryju Usherju, o katerem Glavni štab ni imel podatkov. Prav tako so ga v 

februarju, marcu in aprilu zanimali rezultati bombardiranja Maribora, nemški načrti v 

Istri, razmestitve nemških protiletalskih topov, lokacije SS-divizij, pripadnikov 

Decima Mas (X-MAS),375 promet na železniških progah, prevozi nafte v Nemčijo in 

lokacije nemškega glavnega stana v bolnišnici v Sežani. Zaradi zahtevkov, ki so bili 

pretežno vojaške obveščevalne narave, je zahtevane informacije tudi prejel.376 

S približevanjem konca vojne je ozemlje Julijske krajine postajalo vedno bolj 

pomembno za Nemce in kolaboracionistične enote. Februarja 1945 se je število 

nemških vojakov v Julijski krajini zmanjšalo, ker so nekatere enote že odšle proti 

severu v Avstrijo, vendar je že naslednji mesec na Goriško in Tržaško prišlo precej 

novih enot. Tako je aprila 1945 Blatnik obveščal nadrejene, da se bodo Nemci 

zoperstavili vsakemu poskusu anglo-ameriškega izkrcanja na Primorskem. Zanimale 

so ga tudi spremembe, ki so nastopile na osvobojenih ozemljih od februarja dalje, saj 

je vrhovno poveljstvo zavezniških enot zanimalo, katera so varna območja, primerna 

za doskok v primeru letalske nesreče.377 

Blatnik je tudi zaznal vedno večja nasprotovanja partizanov proti zahodnim 

zaveznikom in partizanskega poveličevanja Sovjetske zveze. Dne 18. aprila 1945 je v 

svojem obveščevalnem poročilu ugotavljal, da je Rdeča armada glavni favorit 

slovenskih partizanov. Sodeloval je tudi pri formalnih večerjah in mitingih, kjer je 

imel možnost opazovati navdušenje partizanov nad Sovjetsko zvezo, medtem ko se 

je omenjala le materialna pomoč ZDA in Velike Britanije. Nobene besede ni bilo o 

britanskih in ameriških prispevkih v vojni proti silam osi. Po Blatnikovem mnenju je 

bil politični komisar Boris Kidrič ključna oseba, ki je vodila prosovjetsko 

propagando. Opozarjal je, da so slovenski partizani trdno odločeni zasesti in 

priključiti Trst, Koroško, Primorsko in jih vključiti v novo državo.378  

                                                 
375 X-MAS je bila posebna vojaška enota italijanske mornarice. Po 8. 9. 1943 je ostala zvesta 
Mussoliniju in Italijanski socialni republiki (RSI). Ime je dobila po italijanskem protipodmorniškem 
bojnem čolnu MAS. 
376 AS 1851, t. e. 67/I, a. e. 1808, februar 1945, marec 1945, Gospodu kapetanu Blatniku. 
377 NARA, RG 226, E 139, B 38, F 249, Arrow No. 89, 1. 5. 1945; Bajc: Operacija, str. 327, 359. 
378 NARA, RG 226, E 154, B 25, F 332, Intelligence Report, 18. 4. 1945. 
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Partizansko vodstvo ni želelo, da bi zahodni zavezniki izvedeli njihovo 

dejansko moč in lokacije posameznih enot, ki so proti koncu vojne želele zasesti 

slovenske etnične meje. Vsa vprašanja ameriških in britanskih častnikov za zvezo, ki 

so se navezovala na vprašanja ozemeljskih aspiracij partizanske vojske in gibanja 

posameznih partizanskih enot, so pri partizanskih obveščevalcih velikokrat naletela 

na gluha ušesa. Blatnik je tudi zaznal izgubo samostojnosti slovenskih partizanskih 

enot, ki so bile vključene v 4. armado, o čemer je tudi pisal 1. maja 1945. Ta dan je 

poročal, da je Jugoslovanska armada zavzela ključne sovražnikove položaje ob 

železniški progi Reka – Postojna in da je prodrla v Trst. Imel je vtis, da 4. armada 

določa vse vojaške operacije v Sloveniji in da slovenski Glavni štab sledi njenim 

načrtom. Dne 4. maja 1945 je poročal, da je prišel v Ajdovščino in da bo 5. maja 

odšel proti Gorici, kamor naj bi prišel tudi slovenski Glavni štab. Dne 8. maja 1945 

je odšel proti Trstu, kamor se je vrnil še 13. in 18. maja 1945, potem pa je Trst 

zapustil in odšel v Caserto. Po Blatnikovih navedbah se je slovenski Glavni štab 

premikal v veliki tajnosti in ni dajal informacij o premikih v prihodnjih dneh. Po 

dolgem času je tudi imel popolno svobodo gibanja in komunikacije z ljudmi, ki so 

bili veseli, da je konec italijanske nadoblasti. Istega meseca naj bi Blatnik dobil 

navodilo, naj poroča o dilemi: »Tito ali Slovenija?«, vendar glede tega v arhivski 

dokumentaciji odgovora ni mogoče najti.379 Problematika verodostojnosti 

Blatnikovih obveščevalnih poročil je bila v tem, da je v obdobju, ko je deloval kot 

vodja misije »Arrow«, tako kot drugi anglo-ameriški častniki, sprejemal vse 

obveščevalne informacije na osnovi izvlečkov, posredovanih s strani partizanskih 

obveščevalcev. Vsa obveščevalna poročila so torej zbirali in selekcionirali partizani 

in ne Blatnik, saj se sam ni smel svobodno gibati in zbirati informacij.    

Ob koncu vojne je OSS iz Jugoslavije umaknila vse svoje obveščevalne 

skupine, razen tiste, ki je ostala v spornem Trstu, ki si ga je Jugoslavija želela 

priključiti. Trst je postajal prizorišče novega konflikta hladne vojne. Za območje 

Trsta je bil določen ameriški podpolkovnik Franklin Lindsay, na seznamu za Trst pa 

se je junija 1945 pojavil tudi Blatnik, ki se tja vrnil iz Caserte kot član nove in večje 

skupine. Tržaška skupina OSS je imela številne težave, predvsem zaradi 

                                                 
379 NARA, RG 226, E 139, B 38, F 245, Arrow No. 87, 1. 5. 1945; RG 226, E 136, B 22, F 229, 17. 1. 
1945.D. Biber: Federalna državnost Slovenije v zavezniških dokumentih do maja 1945, v: Zbornik 
Slovenci in država, Ljubljana 1995 (dalje: Biber: Federalna državnost), str. 263. 
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nasprotovanja britanskih tajnih služb, ki so na vsak način želele obveščevalni primat 

v Trstu. Tudi Biber ugotavlja, da so depeše OSS iz maja 1945 kazale na dramatično 

podobo o nesporazumih med britanskimi in ameriškimi obveščevalci. Britanci so 

imeli v Trstu, za razliko od Američanov, številne službe in prikrite agente.380  

Poleg tega, da je Blatnik pomagal pri demobilizaciji nekaterih Slovencev iz 

OSS, je sodeloval tudi pri iskanju pogrešanih oseb, ki naj bi jih zaprle nove 

jugoslovanske oblasti. Tako sta starša tržaškega poročnika Vinicia Laga prosila 

Blatnika, da poizve, kje je njun sin, saj sta se bala, da so ga 1. maja 1945 na poti med 

Vidmom in Trstom aretirale jugoslovanske oblasti in poslale v koncentracijsko 

taborišče. Lago je bil namreč šef misije, ki naj bi bila povezana z italijansko vojaško 

obveščevalno službo (Servizio Informazioni Militare –SIM),381 ki je bila septembra 

1944 poslana z juga Italije na Videmsko, kjer bi vzpostavila stik med italijanskimi 

odporništvom Videmske in Primorske ter vlado in vojaškimi krogi na jugu. Lago naj 

bi edini zagotavljal zvezo med tržaškimi protifašističnimi proitalijanskimi krogi in 

vojaškimi krogi na jugu Italije, hkrati pa je vzdrževal zveze med italijanskimi 

nekomunističnimi partizani »ozopovci« in Narodnoosvobodilnim odborom za 

Julijsko krajino CLNG (Comitato di liberazione nazionale Giuliano). Laga naj bi 1. 

maja 1945 na poti med Vidmom in Trstom ubili garibaldinci, vendar okoliščine 

njegove smrti še vedno niso pojasnjene.382      

 Po koncu vojne je Blatnik že deloval izven partizanskega štaba, zato se je 

spremenila tudi narava njegovih obveščevalnih sporočil. Poročal je tudi o ukrepih 

novih partizanskih oblasti, ki naj bi zapirale in likvidirale številne »morebitne« 

nasprotnike novega jugoslovanskega režima. Dne 25. avgusta 1945 je posredoval 

podpolkovniku Chapinu informacije, dobljene na osnovi pripovedovanja 45 oseb, ki 

so pribežale v Trst ali ga obiskale. Ti nepreverjeni ustni viri so navajali, da naj bi bilo 

v Ljubljani po osvoboditvi zaprtih med 16.000 in 20.000 oseb in da so partizani 

pobili od 32.000 do 36.000 Slovencev, kar so zagotovo pretirane navedbe. Med 

zaprtimi osebami so kasneje gotovo številne izpustili, medtem ko sta številki o 

                                                 
380 Biber: Mednarodni zapleti, str. 132; Bajc: Operacija, str. 327. 
381 Gre za italijansko vojaško obveščevalno službo, ki je po kapitulaciji Italije prešla na stran Anglo-
Američanov. Po nekaterih podatkih naj bi Lagovo misijo poslala tudi ISLD, in sicer z nazivom 
Patriot. 
382 NARA, RG 331, E British-US Zone, B 872, F 59, Oreste Lago for Blatnik, 30. 7. 1945; Bajc: 
Operacija, str. 204-206. 
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32.000 do 36.000 pobitih vprašljivi, saj je Blatnik dobil te številke na osnovi ustnih 

virov, ki jih danes ne moremo podpreti z arhivskimi dokumenti. Te pripovedi je 

Blatnik, brez lastnega komentarja v njihovo verjetnost in verodostojnost, v povzetku 

posredoval po vojaško-obveščevalni liniji, ameriška ambasada v Rimu pa je kopijo 

tega poročila priložila svojemu poročilu ameriškega zunanjega ministrstva 9. oktobra 

1945. Odzivov ameriškega zunanjega ministrstva na poročilo ameriške ambasade v 

arhivskem gradivu zaenkrat še ni mogoče najti.383 

V dokumentih OSS in OZNE najdemo zapisnike in zaslišanja o Američanu 

Mihaelu Hilingerju,384 zajetem državljanu ZDA, ki se je na poti iz Srbije prek 

nemškega ujetništva in pobega znašel v Sloveniji. V Glavni štab NOV in POS je 

prišel decembra 1944 skupaj z zavezniškimi evakuiranci. OZNA ga je aretirala kot 

agenta gestapa, poleg tega pa so pri njem dobili tudi najnovejše ameriške dokumente. 

Blatnik si je prizadeval pomagati Hollingerju, zato je o njem in njegovem 

državljanstvu 17. januarja 1945 poizvedoval pri svojih nadrejenih. Ti so potrdili 

Hollingerjeve trditve, da je državljan ZDA, zato mu je Blatnik pomagal pri 

evakuaciji iz Slovenije. Dokumenti OZNE bremenijo Blatnika, saj naj bi Hollingerju 

priskrbel polet iz Slovenije v bazo v Bari in mu ob tej priliki tudi izročil neke 

dokumente. Blatnik je zagovarjal Hollingerja, ki je priznal, da je bil prisiljen delati za 

nemško tajno policijo. V verodostojnost Hollingerjeve pripovedi pa je tudi dvomil 

nadporočnik Daniel Desich, ki je nekaj časa vodil ameriško misijo pri Glavnem štabu 

NOV in POS.385 Hollingerja je aretacija psihično popolnoma demoralizirala in 

izčrpala, mislil je, da so se vsi zarotili proti njemu, zato je nameraval narediti 

samomor. Nazadnje so ga partizani izpustili in Blatnik mu je priskrbel polet v Bari. 

V Bariju so ga poslali v bolnico, kjer so nevropsihiatri ocenili, da je suicidalen in da 

je konstituivni psihopat.386  

                                                 
383 Biber: Mednarodni zapleti, str. 134. Glej podrobneje: J. Pirjevec: Foibe, Una storia d´Italia, Torino 
2009. 
384 V ameriških arhivskih dokumentih se omenja pod imernom Michael Hollinger (v rojen 30. avgusta 
1919 v Chicagu, v Jugoslavijo prišel študirat leta 1936). Več o Hollingerju v: NARA, RG 226, E 154, 
B 25, F 367, Michael Hollinger; E 190, B 168, F 121, Michael Hollinger, 4. 3. 1945; L. Dornik 
Šubelj:Fieldingova misija v zapisih OZNE, Prispevki za novejšo zgodovino, let. 46. št. 2, Ljubljana 
2006, str. 81-92.  
385 AS 1931, 301-88/ZA, t. e. 742, Ameriška vojna misija pri GŠS, Rekonstrukcija ameriških misij in 
»comandusov, « III181812; NARA, RG 226, E 154, B 25, F 367, Michael Hollinger, nedat; E 190, B 
168, F 121, Michael Hollinger, 4. 3. 1945.. 
386 NARA, RG 226, E 154, B 25, F 367, Michael Hollinger, nedat. 
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Po ocenah OZNE naj bi se v krogu Blatnika nahajali tudi slikar Božidar Jakac 

s soprogo Tatjano, Čoro Škodler in njegova soproga ter Marjan Kozina. Po mnenju 

OZNE naj bi zvezo z Blatnikom vzdrževala tudi soproga Božidarja Jakca, ki naj bi 

mu dajala tudi obveščevalne podatke, drugo zvezo pa naj bi imel z  Milanom 

Kocjanom, ki je bil pri frontnem gledališču 7. korpusa. Pri obveščevalnem delovanju 

v Novem mestu naj bi Blatnik uporabljal tudi zveze s soprogo Milana Kocjana in 

Ane Sitar iz Toplic, ki je bila znana po svojih zvezah z britansko misijo. Omenjene 

so še druge osebe s katerimi naj bi Blatnik imel stik in ki jih je po vojni večkrat 

obiskoval. V dokumentih UDV se kot sodelavci Blatnika omenjajo ameriški padalci 

slovenskega rodu Marijan Česnik, Miloš Kosec in Vlado Ivančič.387  

Vsi so prijateljevali z Blatnikom, ki je mnogim tudi pomagal. Česnik, ki je bil 

konec vojne evakuiran s pomočjo Blatnika, saj ga OSS ni hotel demobilizirati z 

obrazložitvijo, da ga še potrebujejo. Kljub temu da se Blatnika v arhivih OZNE 

omenjajo kot nasprotnika NOG je slednji veliko prispeval za skupni doprinos NOG 

in zaveznikov v skupnemu boju proti silam osi. Blatnik je bil ves čas kritičen 

opazovalec dogajanj okrog sebe, saj si je upal kritizirati tako partizansko vodstvo kot 

svoje nadrejene. Zavedal se je, da si NOG želi z revolucijo zagotoviti oblast in da so 

voditelji omenjenega gibanja komunisti, hkrati pa se je tudi zavedal, da je  

partizanski boj ključen za poraz sil osi v Jugoslaviji. 

                                                 
387 AS 1931, 301-88/ZA, t. e. 742, Ameriška vojna misija pri GŠS, Rekonstrukcija ameriške misije iz 
dobe NOB, Blatnik John-poročilo, III0014790. 



 

 202 

16. MISIJE OSS ZA PRODOR V AVSTRIJO PREKO 

SLOVENSKEGA OZEMLJA 

 

16.1 Američani in organizacija protinacističnega odpora v Avstriji 

V zadnjem letu in pol druge svetovne vojne je bil prvi cilj britanskih 

obveščevalnih služb prodiranje v Nemčijo, vključno z Avstrijo, da bi tam organizirali 

obveščevalno mrežo in avstrijski odpor, ki naj bi se razširil tudi čez meje Avstrije v 

Nemčijo in na Madžarsko. Enake cilje je imel tudi OSS, ki je skušal poiskati zveze s  

pripadniki avstrijske komunistične stranke in z drugimi odporniškimi skupinami, da 

bi jih opogumili za odpor proti nacistom. Skupinam in misijam zahodnih zaveznikov 

je sledila tudi Sovjetska zveza, ki je prav tako formirala skupine za prodor v tretji 

reich. Ena takih sovjetskih skupin je bila skupina »Avantgarda«. Že marca 1944 je 

OSS razmišljal o ustanovitvi posebnega avstrijskega odseka na Bližnjem vzhodu, ki 

bi ga vključili v OSS Bari, iz katerega je OSS vodil operacije v Jugoslavijo. Eno od 

možnih izhodiščnih območij za morebitni prodor je bilo tudi partizansko območje 4. 

operativne cone na slovenski meji z Avstrijo. Pomebno vlogo za prodor na sever sta 

za anglo-ameriške misije imela Vzhodnokoroški in Zahodnokoroški odred, ki ju je 

sprva vodil štab Koroške grupe odredov. Po 12. septembru 1944 pa je Glavni štab 

NOV in POS ukazal skupini združiti v Koroški odred, kar je pomenilo, da so 

precejšen del moštva poslali v druge enote 4. operativne cone.388  

Konec leta 1943 so bili v ameriških in britanskih obveščevalnih službah 

navdušeni nad možnostjo prodora na sever, vendar je že tekom leta 1944 to 

navdušenje pojenjalo. Novembra 1944 so skupno anglo-ameriško vojaško misijo 

podobno kot pri drugih enotah, tudi v 4. operativni coni, razdelili v dve, ameriško in 

britansko misijo. Vse dotedanje člane anglo-ameriške misije v 4. operativni coni so 

odpoklicali iz Slovenije, tako da je bilo pri štabu cone v začetku leta 1945 samo še 

osem britanskih in ameriških vojakov ter civilistov. V britanski vojaški misiji so bili 

vodja major Douglas Owen ter vodnika Vučko Vučković in Campbell, v ameriški pa 

Bob Plan. Britanski major Whittlefield je 5. januarja 1945 odpotoval iz Slovenije v 

                                                 
388 NARA, RG 226, E 154, B 14, File F 185, Project Austrian Desk SI, 2. 3. 1944, str. 1-3; Več o OSS in prodoru 
drugih ameriških misij  v Avstrijo v: D. Biber: Ameriške misije, slovenski partizani in prodor na sever, v: 
Zbornik Janka Pleterskega, 1998, str. 419-420; Bajc: Operacija, str. 117-121. 
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Bari, kjer je poročal nadrejenim, nato pa je ob povratku 5. februarja 1945 ostal pri 

Glavnem štabu NOV in POS.389 

Britanska SOE je bila prva tajna služba, ki je vzpostavila načrte za prodor v 

Avstrijo iz območja 4. operativne cone. Podpolkovnik Peter Wilkinson, vodja 

centralne evropske sekcije SOE in šef misije »Clowder«, ter njegov pomočnik major 

Alfgar Hesketh Prichard (psevdonim Alfgar Cahusac) sta decembra 1943 odšla v 

Titov vrhovni štab, da bi jima odobril območje 4. operativne cone za prehodno točko 

v tretji reich. Tito je načrt odobril in Wilkinson ter Prichard sta 24. decembra 1943 

prispela v Slovenijo.  

Misija je imela nalogo, da ustvari osnovo za pošiljanje britanskih agentov v 

Avstrijo. Njuna prva postaja je bil Glavni štab NOV in POS, nato pa Koroška na 

severni strani Karavank, kjer je deloval Vzhodnokoroški odred pod nadzorom 4. 

operativne cone. Po neuspelem poskusu, da bi pozimi prekoračili Karavanke, se je 

Wilkinson vrnil v Italijo, da bi organiziral podporo za izkoriščanje možnosti odhoda 

agentov v predvojno Avstrijo iz italijanske strani, se pravi Karnije. Dne 15. maja 

1944 se je partizanom 9. korpusa pridružil podpolkovnik Charles Villiers (imenovali 

so ga Buxton), Wilkinsonov namestnik, ki se je skupaj s Prichardom napotil preko 

Karavank h Koroškemu odredu. Hesketha Pricharda so nato ubili partizani, čeprav so 

še danes različna mnenja in tudi polemike glede njegove smrti.390 

Iz baz OSS v Italiji so v drugi polovici leta 1944 na slovensko ozemlje 

pošiljali vedno več skupin in misij za prodor na sever, na avstrijsko Koroško in 

Štajersko. V štab 4. operativne cone so zato prihajale številne zavezniške misije, na 

voljo pa je bilo tudi vedno več zavezniškega orožja in opreme, namenjene 

partizanskemu gibanju. Dne 3. marca 1944 je vodja delavske sekcije OSS (OSS 

Labor Section) za Italijo, ki je imela nalogo vzpodbuditi upor proti silam osi 

delavske stranke in skupine, Edward E. Mosk, prišel v Bari in se dva dni kasneje 

sestal z generalom Vladimirjem Velebitom ter 28. marca z Vladimirjem Dedijerjem. 

Osnovali so načrt, da bo OSS vzpostavil svoje oporišče na ozemlju, ki so ga nadzirali 

partizani, poleg tega pa bo s partizansko pomočjo navezal stike z ilegalnimi 

                                                 
389 Biber: Tito-Churchill, str. 537-538. 
390 Lindsay: Ognji v noči, str. 184-187. Več o smrti Hesketh Pricharda glej: M. Linasi: Še o 
zavezniških misijah ali kako in zakaj je moral umreti britanski major Cahusac, Zgodovinski časopis, 
let. 57, št. 1-2, 2004 (dalje: Linasi: Še o zavezniških misijah), str. 112-114 
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odporniškimi skupinami in delavskimi organizacijami v Avstriji, na Madžarskem in 

Nemčiji. V skupini, določeni za Avstrijo, naj bi bila dva izurjena agenta in 

radiotelegrafist. V ta namen so v OSS izurili enajst agentov in šest radiotelegrafistov, 

ki naj bi na začetku delovali na območju Beljak-Celovec-Gradec. Dne 12. avgusta 

1944 je vodja avstrijske sekcije OSS, podpolkovnik Howard M. Chapin, skupaj z 

Moskom posredoval Titu natančne podatke o teh agentih in njihove biografije, poleg 

tega pa sta oba priporočila, naj se Tita vpraša za dovoljenje za pristanek med 

partizani, a obenem da se mu posreduje kar najmanj informacij, kajti ti možje naj ne 

bi dolgo ostali na ozemlju, ki ga nadzorujejo partizani.391  

Tako Američani kot Britanci so v jeseni 1944 na osnovi prvih poročil iz 

Avstrije začeli spreminjati svoje sodbe o stanju odpora v Avstriji. Ugotavljali so, da 

med avstrijskim prebivalstvom ni znakov uporništva. Imeli so sicer nekaj informacij 

o manjših protinacističnih skupinah, slednje pa so bile v večji meri pasivne. Hkrati 

lahko zapišemo, da so bili Američani vedno bolj nezadovoljni zaradi 

nepripravljenosti slovenskih partizanov pri prodoru na sever, zato so se pri OSS 

odločili, da bodo na avstrijsko ozemlje pošiljali svoje skupine neposredno, brez 

predhodnega dovoljenja partizanov. Te skupine so sestavljali pretežno avstrijski 

državljani in dezerterji nemške vojske ter levičarji, ki so večinoma tragično končali, 

saj so jih nacisti zajeli.392 

OZNA je o namenih ameriških misij za infiltracijo v Avstrijo zapisala 

sledeče: »Ameriška misija pri Gl. štabu NOV je poslala tudi ekipo v 4. operativno 

cono na Štajersko  z nalogo, da organizira in vodi ilegalne organizacije v Avstriji, da 

plasira med te revolucionarje svojo propagando in agenturo. Njih delo pa ni 

baziralo samo na infiltraciji agenture v avstrijske ilegalne organizacije, ampak so se 

aktivno zanimali tudi za naše funkcionarje in NOB sam.«393 Zavezniške 

obveščevalne službe so torej upale, da se bo v Avstriji proti koncu vojne kljub vsemu 

razvilo odporništvo, in sicer s pomočjo italijanskih, slovenskih in hrvaških 

partizanov in da bo Avstrija postala dejaven subjekt pri uničenju nacizma in 

ustvarjanju povojne Evrope, kar se kljub velikim prizadevanjem ni zgodilo. 

                                                 
391 NARA, RG 226, E 190, B 97, F 125, to Bari from Kollender, 12. 8. 1944; RG 226, E 154, B 25, F 
360, Tunic Project, nedat. 
392 Gorjan: Zavezniške misije, str. 158. 
393 AS 1931, 301-88/ZA, t. e. 742, Ameriška vojna misija pri GŠS, Rekonstrukcija ameriške misije iz 
dobe NOB. 
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16.2 Skupina »Orchid«  

Dne 27. avgusta 1944 je na partizansko letališče v Nadlesku pristala skupina 

dvanajstih ameriških agentov, ki jo je vodil stotnik Charles Fisher. Osem članov te 

velike skupine Američanov je delovalo v okviru skupin »Tunic«, »Fern« in kasneje 

»Orchid«, vodil pa jih je 40-letni nemški državljan in socialist Robert Weichmann. 

Weichmannova osmerica, imenovana tudi Moskova skupina, je pripadala delavski 

sekciji (Labour Desk) OSS iz Barija pod vodstvom Edward A. Moska, preostali štirje 

člani pod vodstvom Fisherja pa so pripadali avstrijski sekciji oziroma odseku SI, 

katere vodja je bil podpolkovnik Howard M. Chapin, podrejena pa je bila 

ameriškemu tajnemu obveščevalnemu odseku OSS za srednjo Evropo (OSS/SICE). 

Čeprav člani Moskove skupine niso sprejemali Fisherjeve oblasti, so partizani 

Fisherja obravnavali kot odgovornega tudi za agente delavske sekcije. Dvanajsterica 

agentov je delovala na območju 4. operativne cone, kjer je bil Lindsay najvišji 

odgovorni anglo-ameriški častnik. Moskovo skupino je torej sestavljala skupina 

»Tunic«394 s tremi španskimi borci: radiotelegrafist in avstrijski jud Ernst Knoth, 

avstrijski jud Charles Deutner, Guy Justin, vojak Walter Hass in Robert Weichman. 

Omenja se še ime Vjekoslav Radić, ki pa ga v Sloveniji ne zasledimo. Skupino 

»Fern« so sestavljali vojak Arthur Bartl (Art), avstrijski jud poročnik Joseph (Julius) 

Rosenfeld ter Charles Martin. Poleg skupin »Tunic«, »Fern« se kot del delavske 

sekcije OSS omenja tudi skupina »Rose«, vendar natančnih podatkov o njenih članih 

nismo dobili. Kasneje so skupino »Tunic« in »Fern« začeli poimenovati kot 

»Orchid«, tako da jo je sestavljalo osem Avstrijcev, vodil pa jih je že prej omenjeni 

Weichmann. 395  

Tudi dvanajsterica agentov pod vodstvom Fisherja je za vstop v Jugoslavijo 

potrebovala dovoljenje Tita, zato je 12. avgusta 1944 OSS iz Barija poslala navodila 

polkovniku Huntingtonu, naj se s Titom zmeni glede pošiljanja dvanajsterice agentov 

v Jugoslavijo za infiltracijo v Avstrijo. Huntington je očitno uspel, saj je Vrhovni 

štab NOVJ 22. avgusta 1944 zapisal, da dovoljuje ameriški skupini pod vodstvom 

                                                 
394 NARA, RG 226, E 154, B 25, F 365, Tunic Project, nedat., str. 1-3. 
395 NARA, RG 226, E 190, B 118, F 435, Orchid operation, 30. 12. 1944; RG 226, E 154, B 18, F 246, 
Progress report for period 1. Avgust -15. August 1944, 14. 8. 1944; AS 1851, t. e. 24/I, a. e. 1014, 
Poročila zveznega oficirja zavezniškimi misijami (april 1945), Vrhovnom štabu NOV I PO 
Jugoslavije, str. 5, 8; AS 1851, t. e. 24/II, a. e. 1023, Člani zavezniških vojnih misij v Sloveniji, 1943-
1945, Kartoteka članov zavezniških vojnih misij v Sloveniji, 1943-1945. 



 

 206 

stotnika Fisherja, da si na avstrijski meji na odseku 14. divizije ustvari obveščevalno 

bazo za pošiljanje agentov v Avstrijo. O skupini »Orchid« je Weichmann napisal tudi 

zaključno poročilo, ki zajema celotno zgodbo Weichmannove skupine ter člane, ki so 

4. operativno cono zapustili, in tiste, ki so bili pogrešani.396 

Celotna skupina s štirimi radiotelegrafskimi aparati se je po večtedenskem 

čakanju v bazi, zaradi slabega vremena in čakanja na pravo luno, pridružila 

partizanom 27. avgusta 1944. Nekaj časa je obstajala tudi druga možnost, in sicer, da 

bi skupino poslali v Italijo in od tam v Avstrijo, vendar je prevladal prvotni načrt. Iz 

Nadleska je skupina potovala v Glavni štab NOV in POS skupaj s partizansko 

patruljo in skupino britanskih vojakov, v kateri je bil fotograf revije »Life« Joseph 

Phillips. Skupina je nato odpotovala proti severu in kmalu poročala, da so prispeli v 

Gornji Grad in da trenutno ni mogoče iti na sever, ker tam ni nobene avstrijske 

odporniške skupine.397         

 OSS je Weichmanna ocenjevala kot zrelega in bistrega človeka, vdanega 

načelom demokracije, obenem pa da je pri svojem poročanju obdržal nenavadno 

veliko mero objektivnosti. Naloga skupine je bila, da se s pomočjo slovenskih 

partizanov infiltrira v Avstrijo, pridobi koristne obveščevalne podatke o razmerah v 

Avstriji in da vzpostavi stik z delavskimi skupinami. V poročilu skupine »Orchid« 

Weichmann piše, da je misija po pristanku v Sloveniji čakala na prehod čez Dravo 

pri štabu 4. operativne cone. Tam sta ameriški major Lindsay in britanski major 

Mathius dvomila o možnosti prehoda tako velike misije čez Dravo na sektorju 

Pohorje, zato se je odprla možnost za odhod k Vzhodnokoroškemu odredu trem 

članom skupine »Orchid«. Ostalih pet članov skupin »Tunic« in  »Fern« je spoznalo, 

da je nemogoče prodreti na sever, zato so se 30. septembra 1944 odločili, da se bodo 

vrnili v Bari, kamor so odleteli 11. oktobra 1944. Lindsay je za razliko od 

Weichmanna navajal, da je preostale štiri, in ne pet, agentov poslal nazaj Fisher brez 

privoljenja Moska, ki je hotel obdržati vse svoje agente med slovenskimi partizani. 

Mosk se je večkrat pritoževal nad Fisherjem, češ da mu je onemogočil infiltracijo na 

sever, čeprav Mosku ni bil podrejen.398      

                                                 
396 NARA, RG 226, E 124, B 28, F 220, Report on Orchid Team, 19. 1. 1945, str. 2. 
397 NARA, RG 226, E 190, B 118, F 435, Orchid Operation, 30. 12. 1944; RG 226, E 154, B 18, F 
246, Progress Report for Period 1. Avgust -15. August 1944, 14. 8. 1944. 
398 NARA, RG 226, E 124, B 28, F 220, Report on Orchid Team, 19. 1, 1945, str. 2-13; Lindsay, 
Ognji v noči, str. 196 



 

 207 

Partizanski viri, ki jih je povzel tudi Ferenc,399 navajajo, da so 4. operativno 

cono zapustili le štirje, in sicer Deutner, Haas in Justin, ki so odšli 11. oktobra 1944, 

ter vojak Bartl, ki so ga evakuirali že tri dni prej. O usodi morebitnega petega člana, 

Ernsta Knotha, imamo več različnih informacij. Po najverjetnejši verziji Knoth ni 

odšel v Bari, saj tudi Ferenc navaja, da je bil skupaj z Rosenfeldom pozimi 1944 v 

koroški partizanski bolnišnici. Za njim se je izgubila sled, zato je bil konec vojne 

pogrešan. Veliko je ohranjenih virov o ameriškem državljanu jugoslovanskega 

porekla, vojaku Arthurju Bartlu, ki so ga predčasno 8. oktobra 1944 poslali v Bari. O 

njem pišeta tudi Lindsay in Fisher, ki je Mosku ter Chapinu poročal, da Arta pošilja 

domov, ker je »izblebletal« vse partizanom in ker njegovo govorjenje meji na 

subverzijo. Art si je tudi izmislil zgodbo, da je član ameriške komunistične partije ter 

da ameriška vlada in OSS nimata namena pomagati partizanom. Med drugim je 

partizanskemu komisarju cone Benčiču predlagal, da Lindsaya odstranijo ter da bi 

sam prevzel misijo in radijsko povezavo z Italijo. Tudi partizansko vodstvo Artovim 

zgodbam očitno ni verjelo, saj so se Fisherju pritožili tudi partizanski komisar in 

častniki, zaradi nespodobnega govorjenja in vedenja vojaka Bartla. Ta naj bi se tudi 

močno napil in skušal posiliti partizanko.400 

Partizanski komisar je oktobra 1944 prejel navodilo iz Vrhovnega štaba 

NOVJ, naj se dovoli prodor ameriških misij na sever, zato so 17. oktobra preostali 

trije člani skupine »Orchid«, poročnik Julius Rosenfeld, radiotelegrafist Ernst Knoth 

in Robert Weichmann, odpotovali proti severu. Dne 22. oktobra 1944 so prišli do 

Koroškega odreda in že naslednji dan poslali prvo poročilo iz Avstrije, ki se je 

navezovalo na vojaško in ekonomsko situacijo v Avstriji. 401 Skupina je pri Koroškem 

odredu čakala kar šest tednov na odhod preko Drave na sever, kljub temu da ji je 

partizansko poveljstvo obljubljalo vso pomoč. Glavni razlog za odlaganje njihovega 

odhoda so bile partizanske zahteve po novih pošiljkah orožja, s katerimi je baza v 

Bariju soglašala, ni pa jih pošiljala. Partizani so odlaganje njihovega odhoda 

pojasnjevali tudi z drugimi izgovori kot: radi bi jim pomagali čez reko, vendar 

                                                 
399 AS 1851, t. e. 21/III, a. e. 893, Politična poročila štaba 4. operativne cone, 19. 10. 1944; Ferenc: 
Opombe k poročilu Franklina Lindsaya, str. 112; 
400 NARA, RG 226, E 124, B 28, F 220, Report of Lieutenant Robert Quinn, 4. 2. 1945, str. 2; RG 
226, E 154, B 18, F 246, Progress report of Labour desk, 15. 10. 1944; D. Biber: Ameriške misije, 
slovenski partizani in prodor na sever, v: Zbornik Janka Pleterskega, Ljubljana (dalje: Biber, 
Ameriške misije), str. 419-420; RG 226, 136, B 34, F 378, Orchid to Chapin, Mosk, 2. 10. 1944. 
401 NARA, RG 226, E 124, B 28, F 220, Report of Lieutenant Robert Quinn, 4. 2. 1945, str. 1-3. 
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nimajo orožja. Kasneje se je morala celotna skupina umakniti iz Dravske doline v 

štab 4. operativne cone zaradi nenehnih nemških napadov, tako da trojici ni uspel 

prodor v Avstrijo. Dne 3. decembra 1944 se je Weichmann odločil, da bo zapustil 4. 

operativno cono in se vrnil v Bari, kamor je priletel 8. januarja 1945. Iz sporočila 

»Orchida«, namenjega Mosku, iz dne 29. novembra 1944, je zanimiv del, kjer je 

»Orchid« ugotavljal, da ni vse v redu v partizanskih krogih, saj ima komunistična 

partija številne sestanke z »opozicijo«402 Natančnejših podatkov o tem s kom 

oziroma s kakšno »opozicijo« so komunisti vzdrževali stike, ni mogoče najti med 

ameriškim arhivskim gradivom. 

Po Weichmannovem odhodu sta desetnik Rosenfeld in Knoth ostala med 

partizani in nadaljevala delo. Vedno več nemških enot je prihajalo v bližino njunega 

delovanja, zato sta 18. decembra 1944 obvestila Moska, da sta po desetih dneh bojev 

z Nemci izčrpana in sestradana ter da sta izgubila vse stike s Fisherjem. Poleg tega je 

skupina izgubila vso opremo, spati pa je morala na hudem mrazu. Januarja 1945 je 

baza v Bariju izgubila stik s skupino »Orchid«, zadnje sporočilo je namreč prejela 

25. decembra 1944, ko je »Orchid« poročala, da je nezmožna nadaljevati svoje delo 

in da se bodo preostali člani misije poskušali prebiti proti jugu do večjih partizanskih 

skupin. Po britanskih kanalih je baza 2. januarja 1945 izvedela, da sta Rosie in Ernst 

v partizanski bolnici zaradi omrzlin.  

Biber, Lindsay in Gorjan403 navajajo, da sta oba Američana bila ranjena v 

nemški decembrski ofenzivi ter da sta po vsej verjetnosti zgorela ob nemškem 

napadu in požigu partizanske bolnišnice. Podobne informacije dobimo v arhivskem 

gradivu Glavnega štaba NOV in POS, kjer je zapisano, da sta se po nemški ofenzivi 

decembra 1944 nahajala v partizanski bolnišnici, poročila iz maja 1945 pa so 

navajala, da sta pogrešana. Fisher je decembra 1944 poslal v Bari telegram, v 

katerem je na kratko opisal, da sta Rosie in Ernst na območju Luč, kjer zadeve 

postajajo »vroče«. Neprestano sta v gibanju in nič ne moreta doseči. Nista se mogla 

                                                 
402 NARA, RG 226, E 136, B 27, F 283, from Orchid to Mosk, 29. 11. 1944; RG 226, E 154, B 18, F 
246, Operations, 15. 1. 1945. 
403 Biber: Ameriške misije, str. 422; Lindsay: Ognji v noči, str. 203; Gorjan, Zavezniške misije, str. 
142. 
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ustaviti in vzpostaviti radijskega stika ali sprejeti pošiljke. Kljub temu sta nameravala 

nadaljevati z načrtom prečkanja reke Drave.404  

Zgodovinar dr. Marjan Linasi podvomi v verjetnost smrti Američanov med 

požigom bolnišnice; piše namreč, da sta bila tam samo dva dni in nato izpuščena. 

Odšla naj bi v štab Koroškega odreda, vendar ni bilo znano, ali sta tja tudi prišla. Po 

navedbah Boba Plana, edinega še živečega pripadnika OSS v tej coni, sta namreč po 

prihodu iz bolnišnice padla v neznanih okoliščinah in trupli naj bi bili pokopani v 

skupnem grobu v Solčavi. Po drugih nepreverjenih podatkih pa naj bi ju po vojni 

srečali v Železni Kapli. Linasi tudi opozarja na dve nedatirani izjavi  obeh 

Američanov, ki nista opisovala partizanov v pozitivni luči. Izjavi sta polni vtisov in 

njune samozaverovanosti in večvrednosti, poleg tega pa ne »šparata« z obtožbami 

partizanskega gibanja. Zanimiv je del, kjer ocenjujeta odpor in slovenske ozemeljske 

težnje: »Zakaj se tepete? Vse ljudstvo, koder sva hodila, je nezadovoljno z vami. 

Taka vojska sploh nima nikakršnega smisla. Odločili ne bodo vojne partizani, ne 

Jugoslovani, ne kake druge države, temveč bo odločitev takšna, kakršno bo diktiral 

Washington. Ker mi Amerikanci ne bomo trpeli, da bi bila vojna vsakih 25 let. Nam 

Amerikancem je prav vseeno, kam pripada Koroška ali Primorska ali kateri koli del 

vaše zemlje, le mir hočemo imeti. Koroška na primer ima prebivalce, ki govore 

slovenski in nemški. Ti prebivalci bodo vedno z zmagovalcem. Če bo oni, ki bo 

zmagal, govoril slovenski, bodo Slovenci, če pa bo govoril kakršenkoli jezik, bodo z 

njim. Ljudska masa je oportunistična in zlati ključ odpira nebeška vrata. Mi smo za 

to, da se po vsej Evropi ukinejo narodnostne meje in da se vzpostavi samo 

ekonomske...«405  

Po izjavah sodeč je mogoče trditi, da sta lahko bila tudi žrtvi partizanskega 

maščevanja, vendar tudi ameriški viri navajajo, da je možno, da sta bila dva člana 

skupine »Orchid« ujeta in ubita v pomladanski nemški ofenzivi pri njunem poskusu 

                                                 
404 NARA, RG 226, E136, B 20,F 206, from Fisher to Chapin, Mosk and McCulloch, Bari, 22. 12. 
1944; E 136, B 27, F 283, from Orchid to Mosk, 18. 12. 1944; AS 1851, t. e. 24/II, a. e. 1023, Člani 
zavezniških vojnih misij v Sloveniji, Kartoteka članov zavezniških vojnih misij v Sloveniji, 1943-
1945. 
405 AS 1931, 301-103/ZA, t. e. 610, Koroški odred – obveščevalni center, Izjave, ki sta ju podala 
Amerikanca je objavil: Linasi: Še o zavezniških misijah, str. 112-114; NARA, RG 226, E 190, B 118, 
F 435, Operations, 15. 1. 1945; M. Linasi: Koroški partizani: protinacistični odpor na dvojezičnem 
Koroškem v okviru slovenske Osvobodilne fronte, Celovec 2010 (dalje: Linasi: Koroški partizani), 
str. 296. 
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infiltracije v Avstrijo.406 Vprašanje usode obeh Američanov ostaja še vedno odprto, 

kjub številnim komisijam, ki naj bi raziskale njuno izginotje. 

Weichmann je v poročilu skupine »Orchid« navajal, da so bile tudi 

vremenske razmere krive za neuspešen prodor na sever in da so bile koncentracije 

nemških sil v Avstriji prevelike. Weichmann tudi ni izvedel, da bi obstajala kakšna 

avstrijska odporniška skupina v neposredni bližini, je pa razpolagal z nepreverjenimi 

informacijami o avstrijskih odporniških skupinah, ki so bile pasivne v svojem 

delovanju. Glavne naloge Koroškega odreda so bile nadzorovanje nemških 

premikov, vse pridobljene informacije poročati v štab 4. operativne cone, oviranje 

Nemcev pri prodoru v notranjost slovenskega ozemlja ter nenehni napadi na manjše 

nemške zaščitne enote, ki so varovale ceste in železnico. 

Weichmann je bil veliko v stiku s civilnim prebivalstvom in ugotavljal, da so 

vsi kmetje dobri patrioti in da imajo radi partizane. Po njegovem mnenju ni razlik 

med kmeti severno od stare avstrijske meje in tistimi na Solčavskem. Ugotavljal je, 

da je 70 % borcev Koroškega odreda Slovencev iz hribovitih predelov, da so 

pobožni, a ne preveč togi katoličani,  močno vdani svoji deželi. Večina borcev je bila 

neobremenjenih z ideologijo in politiko ter iskreno navdušenih nad Titom in 

zadržanih do Stalina. Neslovenskih Avstrijcev v odredu ni bilo. Weichmann je 

ugotavljal, da se navadni borci in prebivalci niso veliko pogovarjali o političnih 

vprašanjih, poleg tega pa je borcem tudi bilo prepovedano, da se z Američani in 

drugimi tujci pogovarjajo o politiki. Zaznal je, da komisarji poveličujejo Sovjetsko 

zvezo, bolj kot Američane in Britance. Navadni vojaki so imeli preproste cilje: 

pregnati nemške okupatorje iz svoje dežele in dati Slovencem svobodo in veliko 

mero neodvisnosti v povojni Jugoslaviji. Skupina »Orchid« je tudi organizirala 

pošiljke pomoči za partizane in pošiljala v Bari precej poročil, ki so bile uporabne 

predvsem za zavezniške zračne sile. Vse obveščevalne informacije je misija 

pridobivala preko komisarja, ki ni vedno ugodil vsem zavezniškim prošnjam. 

Partizansko vodstvo je misiji posredovalo podatke vojaške narave, o partizanskem 

vodstvu in njihovih bodočih načrtih pa ne. Weichmann je ugotavljal, da si 

partizansko vodstvo in večji del borcev želi aneksijo južne Koroške vključno z 

Beljakom in Celovcem. 
                                                 
406 NARA, RG 226, E 99, B 34, F 6, Mediterrannean Theater of Operations, December 1944; E 99, B 
33, F 4, Monthly Report for May 1945, 31. 5. 1945. 
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Partizani so Američanom pojasnjevali, da si ta ozemlja zaslužijo zasesti, ker 

tam večinoma živijo Slovenci, na osnovi zgodovinske pravice in žrtvovanja 

Slovencev v boju proti nacizmu. 407 

Iz analize delovanja skupine »Orchid« lahko povzamemo, da svojega cilja, 

prodreti v Avstrijo, pridobiti ustrezne obveščevalne informacije in stike, ni dosegla. 

Kljub temu je pošiljala redne vojaške obveščevalne podatke v Bari, med katerimi so 

bile še posebej dragocene informacije o škodi, povzročeni z bombnimi napadi, in 

informacije o lokacijah nacističnih tovarn in železniškem prometu. Vsak poskus 

skupine, da bi prodrla na sever, je bil očitno onemogočen s strani partizanskega 

vodstva. 

 

16.3 Misija »Maple« 

Skupina dvanajstih agentov ameriškega stotnika Charlesa Fisherja, 

imenovana tudi misija »Maple« (nosila je šifro J-9), je v svojih vrstah vključevala 

osem agentov delavske sekcije OSS (Moskova skupina). Moskova skupina formalno 

ni sprejemala Fisherjeve oblasti, vendar so ga  partizani obravnavali tudi kot 

poveljnika agentov delavske sekcije. Poleg Moskove skupine so bili Fisherju 

neposredno podrejeni trije agenti avstrijske sekcije za tajno obveščevalno delovanje, 

ki je delovala v okviru OSS Srednja Evropa (OSS/SICE). Fisherjevo skupino 

avstrijske sekcije, ki jo viri OSS tudi imenujejo misija »Maple«, so sestavljali vojak 

Bob Plan (Robert Perry), poročnik Quinn in vodnik Thabit. V ameriških dokumentih 

se občasno omenja tudi neki Moston ter poročnik Pavlović, ki se je moral kmalu po 

prihodu misije zaradi bolezni vrniti. Misija je po dnevih čakanja na Titovo dovoljenje 

slednje le dočakalo in 27. avgusta 1944 varno pristala na partizanskem letališču v 

Nadlesku. Quinn v svojem poročilu navaja, da so Fisherju in štirim možem dovolili, 

da se skupaj s komisarjem  29. septembra 1944 premaknejo na sever.408 

Naloga misije je bila, da s pomočjo partizanov prodre v Avstrijo, tam 

organizira upor in pošilja obveščevalne podatke v Bari. Naloga je bila optimistično 

zastavljena, poleg tega pa sekcija OSS za Avstrijo ni obvestila Lindsaya, kot 

                                                 
407 NARA, RG 226, E 190, B 118, F 435, Operations, nedat.; E 154, B 18, F 246, Orchid Team 
Operations, nedat.; RG 226, E 124, B 28, F 220, Report on Orchid Team Operations, 25. 1. 1945, str. 
1-13. 
408 NARA, RG 226, E 124, B 28, F 220, Report of Lieutenant Robert Quinn, 4. 2. 1945, str.1-3; 
Ferenc: Opombe k poročilu Franklina Lindsaya, str. 112. 
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pristojnega zavezniškega častnika v 4. operativni coni, da Fisherjeva skupina pride 

na območje njegove cone. Sam Lindsay je podvomil v možnost uspešnega prodora 

tako velike skupine v Avstrijo, poleg tega pa skupina ni imela jasnega načrta, kako 

prodreti na avstrijsko ozemlje, in ni imela niti  ustreznih civilnih oblačil ter 

dokumentov.409 Člani misije so se pred odhodom pripravljali v sekciji OSS za 

Avstrijo, ki so jo v večini sestavljali Avstrijci, med katerimi je bilo veliko vojnih 

ujetnikov in ubežnikov, ki so zapustili Avstrijo po njeni priključitvi tretjemu reichu 

leta 1938.  

Fisherjeva poročila so bila polna obtožb zaradi partizanskega zavlačevanja pri 

nudenju pomoči, ki bi bila nujno potrebna za prodor misije čez Dravo. Veliko je 

poročal o omejevanju gibanja celotne misije in o nenehnih izgovorih partizanskega 

vodstva, da so nemške sile ali pa skrb za varnost zaveznikov krivi za njihovo 

odlaganje odhoda v Avstrijo. Fisher je menil, da so vzroki za tako ravnanje 

partizanov politični in ne vojaški. V delu svojega poročila je tako navedel: »Vsak 

pogovor se je končal na skoraj isti točki. Pri vsakem so bile uporabljene besede 

drugačne, navedeni vzroki so bili drugačni, vsak pogovor je trajal različno dolgo, 

vse je bilo drugačno, razen skupnega izida, ki je bil vedno enak: ‘Počakati moramo 

še par dni, položaj se je spremenil in trenutno bi se bilo zelo nespametno lotiti tako 

nevarne naloge.’ V kratkem bom imel boljše novice za nas in tako naprej brez konca 

in kraja. 

Ton pogovorov je vljuden, prijateljski in navidezno se nam vsi trudijo čim 

bolj pomagati. Med nami ni nobenih napetih odnosov in vse je popolno razen tega, 

da ne pridemo nikamor. 

Po nekaj takih pogovorih, kot so opisani zgoraj, sem komisarju zagotovil, da 

ga nismo prosili za to, da nam zagotavljajo varnost. Razložil sem mu, da se 

popolnoma zavedamo vseh tveganj, ki jim bomo lahko izpostavljeni, in da sem mu 

pripravljen, zmožen in željan dati pisno zagotovilo, da v primeru, da se nam kaj 

zgodi, ne bo nikakor za to odgovoren. 

Razložil sem mu, da je nujno, da nadaljujemo s svojim delom, in da če so na 

naši poti ovire ali nevarnosti, jih pač moramo sprejeti. Ne moremo namreč čakati na 

to, da se bo pred nami odprla zlata pot, posuta z oranžnimi cvetovi in pokrita z rdečo 

                                                 
409 NARA, RG 226, E 124, B 28, F 220, Report on Orchid team, 25. 2. 1945, str. 3. 
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preprogo. Moramo iti naprej ne glede na nevarnost, zato sem ga prosil, naj nam 

dovoli oditi na sever, pri čemer naj bi nam njihov kurir kazal pot. To prošnjo je ne 

samo enkrat, ampak več kot desetkrat vljudno in malo izmuzljivo, a odločno zavrnil. 

Po mojem mnenju partizani uporabljajo politiko popolnega obstrukcionizma 

⁄...⁄ Naj enkrat za vselej poudarim, da partizani pod nobenim pogojem ne dovolijo, da 

bi zavezniški častnik ali pa njegova ekipa odšla na izvidniške odprave izven 

njihovega štaba z namenom, da bi pridobila dodatne obveščevalne podatke. 

Obveščevalni podatki v Sloveniji so zdaj omejeni na dnevne ali tedenske partizanske 

obveščevalne izvlečke, iz katerih potegnejo tisto, kar je zaželjeno.«410 

Po Fisherjevem mnenju so partizani celo hoteli sami zasesti južne dele 

Avstrije, saj bi s tem tudi omogočili vklju čitev tamkajšnih Slovencev v novo 

Slovenijo. Slovenija je namreč ta območja zahtevala kot nagrado za njen prispevek v 

boju proti nacifašizmu in ker so ta območja pretežno poseljena s Slovenci, ki bi se 

morali na osnovi geografskih, tradicionalnih in zgodovinskih razlogov priključiti 

Sloveniji. Menil je, da Slovencem tega ni mogoče zanikati, vendar je opozarjal, da ni 

uspel izvedeti, kaj Avstrijci o tem mislijo. Možne ovire je tudi videl v sovjetskih 

zahtevah, ker so partizani želeli, da bi Rdeča armada prodrla v Avstrijo pred 

zahodnimi zavezniki. Menil je, da si partizani žele, da zavezniki ne bi prodirali v 

Avstrijo in to jim je treba, kar se da onemogočiti.  

Glede vzrokov za partizansko prepoved prodora misije »Maple« na sever je 

Fisher menil sledeče: »Ne pustijo nam oziroma ne morejo nam dovoliti, da 

nadaljujemo pot proti severu in končno prodremo v Avstrijo zaradi enega izmed dveh 

razlogov oziroma kombinacije obeh. Prvi razlog je politične narave in zadeva 

vprašanje slovensko-avstrijske meje. Ker ne vedo zagotovo, kakšni so naši nameni v 

zvezi s to mejo, je čisto mogoče, da ne želijo, da stikamo tam gori, saj nas tam ne 

morejo nadzirati in vedeti, kaj počnemo. Tukaj imajo lahko prste zraven tudi Rusi. 

Drugi razlog pa je ta, o katerem smo govorili že zgoraj, in sicer njihova skrb za našo 

varnost.«411 

Kljub vsem oviram se je Fisherju uspelo prebiti na Pohorje. Tu so hitro 

naleteli na nemške napade in sledilo je poslabšanje vremena. Po začetku nemške 

ofenzive decembra 1944 je Fisher poročal v Bari, da potekajo hudi boji med partizani 
                                                 
410 NARA, RG 226, E 124, B 28, F 220, Report of Captain Fisher, 8. 10. 1944, str. 1-2. 
411 NARA, RG 226, E 124, B 28, F 220, Report of Captain Fisher, 8. 10. 1944, str. 3. 
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in divizijo Prinz Eugen iz Celja. Poleg tega so doživeli dva močna napada 

domobranskih bataljonov in ustaške divizije iz smeri Dolenjske. Poročal je tudi o 

hudih bojih za Mozirje ter da Nemci uporabljajo havbice, minomete, lahke tanke ter 

oklepna vozila.412  

Osem od dvanajstih članov, ki je prišlo s Fisherjem na Štajersko, se je zaradi 

izrednih razmer odločilo vrniti na Dolenjsko in kot smo že omenili od tam v Bari. 

Fisher je skupaj s trojico avstrijske sekcije za tajno delovanje, poročnikom Quinnom, 

Bobom Planom in vodnikom Thabitom, ostal pri štajerskih partizanih. Dne 21. 

decembra 1944 je Quinn zapustil Fisherja in Plana ter se začel pomikati proti jugu v 

Glavni štab NOV in POS ter se 5. januarja 1945 vrnil v Bari. Dne 26. decembra 1944 

sta medtem Plan in Fisher v Tuhinjski dolini padla v zasedo skupaj z drugimi 

partizani in Fisher naj bi v bojih z Nemci umrl.  Plan je v svojem poročilu navajal, da 

so bili v Veliki Lašnji napadeni s strani nemških enot in da se je skupina razdelila. 

Takrat je Plan nazadnje videl Fisherja, ki je bil v skupini skupaj z britanskim 

majorjem Mathiusom in poročnikom Parksom. Fisher naj bi skupaj s 16 partizani 

izgubil življenje v bojih z Nemci nekje pri Novi Štifti v zgornji Tuhinjski dolini. V 

arhivskih dokumentih Glavnega štaba NOV in POS med člani anglo-ameriških misij, 

ki so padli, bili ujeti in pogrešani, je zapisano, da je Fisher pogrešan od nemške 

ofenzive na Štajerskem decembra 1944. Kasneje so Planu povedali, da sta bila 

Mathius in Parks ranjena, medtem ko o Fisherju ni bilo sledu. Proti koncu vojne in 

po njej je OSS raziskoval vzrok Fisherjevi smrti, vendar niso uspeli dobiti 

neposrednih očividcev, groba ali potrditve, da je Fisher resnično mrtev. Nekateri so 

upali oziroma krožile so govorice, da je še vedno živ.413  

Dne 25. septembra 1945 je general Donovan poslal Fisherjevi materi pismo, v 

katerem ji je pojasnil da je njen sin pogrešan in da jo bodo obvestili v primeru, če 

dobijo kakšno novo informacijo.414 O Fisherju je OSS poizvedoval tudi pri misiji 

»Arrow« in »Alum«. Tako »Alum« 3. marca 1945 piše, da ne vedo absolutno nič o 

                                                 
412 NARA, RG 226, E 136, B 20, F 206, from Fisher to Chapin, Suker, Cox, 11. 12. 1944. 
413 NARA, M 1642, Roll 46, Captain Charles Fisher, 22. 8. 1945; E 136, B 20, F 206, from Fisher to 
Chapin, 21. 12. 1944; AS 1851, t. e. 24/II, a. e. 1023, Člani zavezniških vojnih misij v Sloveniji, 
Kartoteka članov zavezniških vojnih misij v Sloveniji, 1943-1945; Linasi: Koroški partizani, str. 297. 
414 NARA, M 1642, Roll 46, Letter to Mrs. Fisher, 25. 9. 1945. 
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Fisherjevi smrti.415 Najverjetneje je Fisher padel v bojih z Nemci blizu Nove Štifte, 

kjer danes stoji njemu posvečen spomenik. 

V dokumentih OZNE oziroma rekonstrukciji UDV o ameriški in britanski 

vojni misiji se skupino »Orchid« in celotno misijo stotnika Fisherja vodi kot problem 

»Hoolywood-SBS« oziroma šifra »Hoolywood«. Po pisanju OZNE naj bi se pri 4. 

operativni coni nahajale skupine ameriške vojaške obveščevalne službe za centralno 

Evropo, ki so se imenovale skupine za infiltracijo v Avstrijo. Člani misije naj bi 

imeli stalne zveze z upornimi skupinami v Avstriji, čeprav ne najdemo konkretnejših 

dokazov o povezavah. Po navedbah OZNE naj bi skupino vodil stotnik Fisher, ostali 

člani pa so bili: Quinn John, Thabite W., Peru R., Bartl A., Quetner Charles, Haas 

W., Justi G., Martin Charles, Rosenfelt J., Wishman R., Roht M. V OZNI so bili 

mnenja, da pravi vzrok prihoda teh obveščevalcev na Štajersko ni bil ugotovljen. 

Člani skupine naj bi se zanimali tudi za NOB in partizanske funkcionarje.416 

Če primerjamo arhivsko dokumentacijo, lahko zaključimo, da OZNA ni 

imela preverjenih informacij glede obstoja učinkovitega odpora komunistične 

organizacije v Avstriji, kar bi se moralo kazati tudi v stikih s partizani na spodnjem 

Štajerskem. OZNA se je očitno ustrašila možnosti vzporedne organizacije 

avstrijskega odporništva, ki bi ga lahko organizirale ameriške misije in ki ne bi bil 

pod njenim nadzorom, zato tudi ni dovoljevala samostojnih akcij ameriških misij na 

avstrijsko ozemlje. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
415 NARA, RG 226, E136, B 31, F 317, 3. 3. 1945. 
416 AS 1931, 301-88/ZA, t. e. 742, Ameriška vojna misija pri GŠS, problem »Hoolywood-SBS«. 
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16.4 Skupina »Grady-Mansion«  

Po smrti stotnika Fisherja naj bi preostali člani avstrijske sekcije OSS za tajno 

delovanje, poročnik Quinn, Bob Plan in vodnik Thabit ostali na Štajerskem in 

nadaljevali s svojim obveščevalnim delom v 4. operativni coni. Kljub temu bi o 

aktivni obveščevalni dejavnosti poročnika Quinna in vodnika Thabita na Štajerskem 

težko govorili, saj naj bila bila v času smrti Fisherja že na poti v Glavni štab NOV in 

POS in nato v Bari.417 Skupina naj bi delovala pod imenom »Grady« ali »Grady-

Mansion« (šifra »Oyster«), dejansko pa je na terenu deloval le radiotelegrafist Plan, 

ki ga je OSS v svojih evidencah vodila kot jugoslovanskega oziroma hrvaškega 

civilista.418 Plan je pod imenom »Grady« nadaljeval svoje delo in še dalje pošiljal 

informacije vojaške narave o sovražnikovih načrtih in njegovih pripravah na 

obrambo. Veliko si je prizadeval najti grob stotnika Fisherja ter vse očividce, ki so 

bili prisotni med hudimi boji z nemškimi enotami. Veliko je pisal o vojaških 

razmerah v Sloveniji in na avstrijskem Koroškem, kamor se je prebil decembra 1944. 

Poleg tega se je že med 5. in 15. decembrom 1944 skupaj s Quinnom poskušal kar 

trikrat prebiti na Pohorje, vendar so vsi napori propadli zaradi močnih nemških 

posadk na tem območju. Plan je skupaj s partizani prispel na Pohorje 20. februarja 

1945. Zapisal je, da so 3 od 12 članov Fisherjeve skupine evakuirali zaradi bolezni, 5 

zaradi drugih vzrokov, dva sta bila v partizanski bolnici, vodja Fisher pa je bil 

pogrešan v bojih z Nemci. Analiza poročila OSS »Maple-Grady« navaja, da so bila 

Planova poročila za OSS pomembna in uporabna. Njegovo razumevanje in 

tolmačenje partizanske taktike je bilo, da partizani vedno napadajo iz zased, v 

primeru ko so napadeni pa se vedno razdelijo na manjše skupine in tako sovražniku 

onemogočijo zasledovanje in uničenje.419  

Plan je podal tudi natančne podatke o številu partizanskih enot na Štajerskem 

ter o njihovih premikih. Ugotavljal je, da so bile partizanske izgube v spopadih  

majhne, ker se ti pravočasno umaknejo iz središča spopada. Analiziral je tudi 

partizanske vojaške poveljnike in politične komisarje, kjer se je osredotočil na 

njihove voditeljske sposobnosti in vojaško znanje. Vojaški poveljnik je skrbel za 

                                                 
417 AS 1851, t. e. 24/II, a. e. 1023, Člani zavezniških vojnih misij v Sloveniji, Kartoteka članov 
zavezniških vojnih misij v Sloveniji, 1943-1945. 
418 NARA, RG 226, E 133, B 64, F 534, Maple – Grady mission, 4. 6. 1945. 
419 Gorjan: Zavezniške misije, str. 147-149. 
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vojaške operacije, medtem ko je politični komisar skrbel za to, da je bil vsak partizan 

na svoji zadolžitvi. Disciplina ni bila stroga, hrana ni bila slaba, bojna sposobnost je 

bila boljša pri prostovoljcih kot pri mobilizirancih. Partizanski borci niso bili 

komunisti, razen nekaj posameznikov na katere je močno vplivala komunistična in 

prosovjetska propaganda.  

Bil je mnenja, da bi ljudje raje sprejeli anglo-ameriški nadzor kot pa 

sovjetski. Partizanska propaganda je bila usmerjena v tržaško in koroško vprašanje. 

V maju 1945 je Plan prisostvoval nekaj manjšim incidentom med britanskimi in 

jugoslovanskimi enotami na Koroškem. Ustvaril si je mnenje, da imajo ljudje 

občutek, da Anglo-Američani nočejo dati Jugoslovanom ozemlja, do katerega imajo 

vso pravico. Ljudje na Koroškem so v splošnem bili protipartizansko usmerjeni, 

razen lokalni Slovenci. Ti so se zavzemali, da Slovenija postane del nove 

demokratične federativne Jugoslavije, vendar ne pod komunističnim vplivom. Plan je 

zapisal, da so se Slovenci pripravljeni boriti za vse ozemlje Koroške in Štajerske, 

kjer živi slovenska manjšina. Nič mu ni bilo znanega o povezavah med slovenskimi 

in avstrijskimi komunisti.420 

Ocenjeval je tudi, da je bil velik del slovenskega prebivalstva naklonjen 

partizanom, saj so jih videli kot osvobodilno vojsko. Skupaj s partizani je tudi 

prečkal jugoslovansko-avstrijsko mejo in stopil v stik z odsekom OSS Celovec. 

Pomagal je  pri pogajanjih za vdajo nemške armadne skupine E in bil posrednik, nato 

pa tolmač med britanskimi na eni in hrvaško-ustaškimi silami na drugi strani. Potem, 

ko so partizani obljubili, da ne bo nihče ustreljen brez sodne razprave, je bila 

dosežena popolna vdaja. Plan je tudi tolmačil britanskemu brigadirju Scottu, potem 

pa je odšel v Trst in junija 1945 prišel v Caserto.421  

                                                 
420 NARA, RG 226, E 139, B 38, F 255, Grady to HMC, 24. 5. 1945. 
421 Dušan Biber: Mednarodni zapleti, str. 134-135; NARA, M 1642, Roll 46, Maple-Grady mission, 
31. 5. 1945; RG 226, E 190, B 118, F 435, Report from Capt. Fisher, nedat.; E 133, B 64, F 534, 
Maple, Mansion, 4. 6. 1945; RG 226, E 124, B 28, F 220, Report from Bob Perry, str. 1-7; Gorjan, 
Zavezniške misije, str. 147-150; RG 226, E 99, B 34, F 6, Mediterrannean Theater of Operations,  
January 1945; RG 226, E 99, B 33, F 4, Monthly Report for May 1945, 31. 5. 1945. 
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16.5 Skupina »Dania« 

Tudi ta misija je bila organizirana s strani avstrijske sekcije oziroma odseka 

SI in sestavljena iz dobro izurjenih obveščevalcev, od katerih so v OSS veliko 

pričakovali. Naloge skupine so bile podobne nalogam ostalih skupin, in sicer 

infiltracija v Avstrijo in raziskovanje možnosti pridobivanja obveščevalnih podatkov. 

Vodil jo je stotnik Wood George Gerbner, radiotelegrafist je bil vodnik Alfred 

Rosenthal (Ronald), z njima pa je bil še dezerter iz nemške vojske George Mitchell 

(Paul Krock), ki je imel sorodnike in znance med levičarsko usmerjenimi prijatelji v 

okolici Gradca. Njegova naloga je bila, da med avstrijskimi prijatelji najde zatočišče 

za vodjo skupine in radiotelegrafista. Skupina je imela s seboj tudi velike količine 

denarja. 

S padali naj bi odskočili nad naseljem Deutschlandsberg, zahodno od Gradca, 

vendar je letalska posadka cilj pomotoma zgrešila in 7. februarja 1945 spustila 

skupino nekje v blizu Vuhreda v Sloveniji. Gerbner in Rosenthal nista našla vse 

potrebne opreme in Mitchella, ki ju je po skoku iz letala izgubil. Mitchell je bil 

ključni člen trojke, saj naj bi ostalima članoma omogočil zveze s svojimi sorodniki in 

prijatelji v okolici Gradca. Dne 9. februarja 1945 sta Rosenthal in Gerbner preko 

pogovorov, ki sta jih slišala iz svojih skrivališč ob cesti, in preko pogovorov s kmeti 

izvedela, da sta pristala v Sloveniji in ne Avstriji. Ker Mitchella nista našla in ker sta 

bila brez opreme, sta ugotovila, da bosta samo s pomočjo lokalnega prebivalstva 

lahko prišla do partizanov in od tam nazaj v Bari.422 

Vseeno sta na terenu ostala dobre 4 mesece in v poročilu bazi OSS 

pripovedovala o njunih izkušnjah s slovenskimi partizani na območju severno in 

južno od Save, kjer sta bila med 7. februarjem in 15. majem 1945. Dne 17. februarja 

sta s pomočjo partizanov prišla v štab 4. operativne cone in s pomočjo britanskega 

majorja Owensa brzojavila v Bari o njuni lokaciji. Spoznala sta se tudi s Planom, 

članom skupine »Mansion-Grady«, in že naslednji dan sta iz Barija dobila ukaz naj 

se čim prej vrneta v Bari, kar pa ni bilo takoj izvedljivo. V poročilu za bazo sta 

opisovala boje, ki sta jih doživela v bojih z Nemci, in o težavnosti prehoda čez 

številne komunikacije.  

                                                 
422 NARA, RG 226, E 99, B 32, F 1, Progress Report, German-Austrian Section, 16-28 February 
1945, str.1. 



 

 219 

S pomočjo partizanov sta 10. maja 1945 prišla tudi v Ljubljano in kasneje v 

Trst, kjer sta se javila članom OSS. Iz Trsta sta Gerbner in Rosenthal skupaj z 

britanskimi letalci 15. maja odletela v Videm in od tam v Foggio ter Bari.423 

Gerbner in Rosenthal sta v Bari pošiljala informacije o sovražnikovi in 

partizanski vojski, domobranski propagandi ter pohvalila visoko partizansko moralo 

in hrabre partizanske borce. Kljub temu sta bila tudi kritična, saj je bil Gerbner 

razočaran nad pomanjkanjem demokracije v partizanskih vrstah, kar se je odražalo 

tudi v tem, da so častniki imeli določene privilegije kot boljše obleke, boljšo 

nastanitev in boljšo hrano. Rosenthala razlike v obravnavanju častnikov in navadnih 

vojakov niso tako zelo motile, saj je menil, da so zgolj sledili jugoslovanskim 

vojaškim navadam. Častniki so bili zaradi večjih odgovornosti upravičeni do večjih 

privilegijev ter večjega razkošja, četudi je hrane, obleke in orožja primanjkovalo. 

Odnos partizanov do domobrancev sta ocenjevala kot zelo sovražen. Partizani 

so se bali domobrancev, ker so ti dobro poznali podeželje, hkrati pa so jih dodatno 

sovražili zaradi njihove fašistične ideologije. Če bi jih domobranci zajeli, bi to 

pomenilo mučenje in gotovo smrt. Partizani so del zajetih domobrancev postrelili, 

nekatere sprejeli v svoje vrste ali pa jih poslali domov brez orožja in opreme. 

Politična moč domobrancev je bila neposredno vezana na moč nemškega vojaškega 

aparata. V večjih vaseh so med lokalnim prebivalstvom krepili svoj vpliv s podporo 

velikega dela duhovščine, ki se je bala grozeče radikalne spremembe oblasti 

partizanov. Domobranske enote so sestavljali možje, ki so jih zbrali prek nemške 

mobilizacije v Sloveniji, in osebe, ki so dezertirale od partizanov. 

Med slovenskimi kmeti sta zaznala dvojni odnos do politike, saj so po eni 

strani bili ponosni na dosežke partizanov, po drugi pa so bili negotovi glede 

prihodnjih političnih  in vojaških dogodkov v Sloveniji in Jugoslaviji. Na splošno so 

bili kmetje do partizanov prijazni in radodarni pri oskrbovanju s hrano. Partizani so 

člana skupine »Dania« nenehno spraševali o ameriških poltičnih ciljih v Jugoslaviji, 

saj so se na ozemlju, ki so ga zasedli domobranci razširile govorice, naj bi anglo-

ameriške sile napovedale vojno Sovjetski zvezi. 

                                                 
423 NARA, RG 226, E 99, B 33, F 4, Monthly Report for May 1945, 31. 5. 1945, str. 3; E 99, B 32, F 
1, Progress Report, German-Austrian Section, 16.– 28. 2. 1945, str. 1-2; RG 226, E 124, B 28, F 220, 
Report on Operation Dania, 20. 5. 1945. 
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Partizani so bili, za razliko od kmetov, konkretnejši glede prihodnje 

jugoslovanske oblasti. Poudarjali so, da si ne želijo predvojne oblike vladavine in 

napovedali, da se bodo spopadli s katerokoli zunanjo ali notranjo silo, ki bi si želela 

vzpostaviti stari režim. Po mnenju obeh članov »Danie« so partizani upajoče prosili 

za anglo-ameriško vojaško zasedbo kot protisilo partizanom. Partizane sta 

obravnavala kot uspešno vojaško silo, ki pa namerava izvesti radikalne spremembe v 

gospodarskih, družbenih in političnih zadevah. Vsi so se bali sprememb, ki bi jih 

uvedel Tito, ki je deloval pod okriljem Sovjetske zveze. Podobno so upali, da bo 

anglo-ameriška okupacija utrla pot razvoju »demokratične« oblike vladavine v 

njihovi državi. Za razliko od ostalih članov misij OSS sta Gerner in Rosenthal imela 

prost dostop do partizanskih častnikov, borcev in lokalnega prebivalstva.424  

Člana skupine »Dania« sta med partizani in v vseh slovenskih krogih naletela 

na močne, nepopustljive in soglasne zahteve po priključitvi Celovca in Trsta k 

ozemlju povojne Jugoslavije. Zdelo se jima je, da je to iredentistično mišljenje tako 

močno, da je moral Tito strogo vztrajati pri zahtevah po priključitvi obeh mest, saj bi 

drugače izgubil politični ugled, ki ga je užival v svojih vrstah. Poročala sta, da imajo 

partizani Celovec in Trst za slovenski mesti in da so se zanje tudi pripravljeni boriti. 

Nad anglo-ameriško okupacijo Trsta so bili popolnoma presenečeni, zato so imeli 

izkrcanje novozelandskih enot za nepotrebno vmešavanje. Iz pogovorov s partizani 

sta razbrala, da so jugoslovanske zahteve po Trstu in Celovcu temeljile na osnovi 

narodnostnega načela, zgodovinski pravici ter dejstvu, da so si Jugoslovani zaradi 

osvobodilnega boja pridobili pravico, da zasedejo obe mesti.425 

George Mitchell je odskočil nekaj minut pred ostalima članoma in bil 

prepričan, da je pristal v Avstriji. Pristal je na drevesu nekje v Dravski dolini. Bil je 

lažje ranjen in ni uspel oddati svetlobnega signala ostalima članoma. Gerbner in 

Rosenthal sta tako sledila napačnemu signalu, ki se je pojavil nekje na zemlji in 

odskočila na povsem drugem koncu pokrajine. Po pristanku je Mitchell prispel v vas 

na severni strani Drave. Preoblečen v nemškega vojaka je hitro postal sumljiv, bil 

aretiran in kmalu izpuščen. Kmalu za tem sta ga aretirala dva gestapovca, ki sta 

iskala dezerterja, vendar ju je zavedla insignia na njegovi uniformi. Kljub temu je 

gestapo pri natančnem preverjanju njegovih dokumentov ugotovil, da je ime 
                                                 
424 NARA, RG 226, E 124, B 28, F 220, Dania Project, str. 16-21. 
425 NARA, RG 226, E 124, B 28, F 220, Dania Project, str. 23. 
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mestnega uradnika, ki je izdal dokumente napačno. Obsojen je bil kot vohun, vendar 

se je uspešno branil in imel dober alibi. Poslali so ga v zapor na prestajanje bolj mile 

kazni, in sicer v mariborsko artilerijsko kasarno.  

Po osmih dneh je Mitchell uspel pobegniti iz zapora, saj je zavezniško 

bombardiranje Maribora poškodovalo tudi artilerijsko kasarno. Čez dva dni je prišel 

domov k svoji ženi, kjer se je tudi skrival. Kot skrivališče je uporabljal tudi dom 

svojih staršev, ki so bili močno pronacistično usmerjeni. Dne 14. aprila 1945 je 

Mitchellov oče prišel domov z novico, da je predsednik Roosevelt umrl in se 

zahvaljeval Bogu za smrt največjega vojnega kriminalca. Izjava je zanetila velik spor 

med očetom in sinom, zato je oče izdal sina nemški tajni policiji in pripadnikom SS. 

Mitchell je pravočasno uspel pobegniti in si pri tem zvil gleženj. Naslednje dni se je 

skrival pri znancih, medtem pa je njegova žena vzpostavila stik s škofom v Gradcu, 

ki mu je nudil zavetje in finančno podporo. V tem času je stopil v stik s Franzom 

Webrom iz OSS skupine »Greenup«. Zadnje dni vojne je Mitchell preživel v svojem 

skrivališču, ki je bilo vključeno v sovjetsko okupacijsko cono. Skrivališča ni zapustil 

zaradi strahu, da bi kakšen ruski vojak posilil njegovo ženo. Nazadnje je stotnik Jules 

Konig uredil, da sta se Mitchell in žena lahko varno preselila v britansko okupacijsko 

cono. Na Koroškem, junija 1945, je stotnik Konig z njim opravil tudi intervju, ki je 

tudi osnova Mitchellovega poročila.426 

»Dania« je bila ena najobetavnejših misij, ki jih je organizirala nemško-

avstrijska sekcija OSS, vendar je propadla zaradi napačne navigacije in navodil 

posadke. Pristanek skupine daleč stran od dogovorjene točke, na ozemlju druge 

države, je ekipi onemogočil, da bi dosegla kakršnekoli cilje, povezane s pridobitvijo 

obveščevalnih podatkov.  

Možje so bili prve dni po pristanku brez opreme, hrane in dodatne obleke, 

tako da so lahko preživeli le s pomočjo lokalnega prebivalstva in partizanov.  
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Analitiki OSS so bili mnenja, da odgovornosti za neuspeh skupine »Dania« 

nikakor ne smemo pripisovati vodnikoma Gerbnerju in Rosenthalu.   

V zaključku poročila so zapisali: »Potem ko sta se znašla v položaju, v 

katerem njuna misija nikakor ne bi mogla uspeti, sta se odločila, da se bosta 

poskušala vrniti v bazo. To, da sta se uspela prebiti skozi nevarno ozemlje v izredno 

težkih razmerah, samo potrjuje njuno inteligentnost, hladnokrvnost v nizu težavnih 

okoliščin ter njuno moralno in fizično vzdržljivost.«427 

 

16.6 Misija »Gutherie« in druge skupine ter posamezniki 

Na Koroško sta 2. aprila 1945 odskočila tudi Jože Stante in Vladimir Kumar, 

ki sta nekaj mesecev prej že delovala kot člana misije »Alum« pri Glavnem štabu 

NOV in POS. Po povratku v bazo so ju namreč ponovno poslali v Slovenijo kot 

člana misije »Gutherie«, ki naj bi pošiljala informacije o sovražnikovih 

komunikacijah in premikih čet. Zaradi nenehne nevarnosti in številnih enot SS sta 

kmalu zapustila nevarno območje in vzpostavila stik s slovenskimi partizani.428 

Poročila OSS  so navajala, da je »Gutherie« javila uspešen pristanek 5. aprila 1945, 

vendar člana nista uspela priti bližje Celovcu. Naročeno jima je bilo, da če izgubita 

radijsko povezavo, morata na tleh vzpostaviti zračno signalizacijo na vnaprej 

določenem zasilnem mestu.429  

V dokumentih je mogoče dobiti tudi podatke o dveh Avstrijcih, ki so ju 

novačili v taborišču za nemške vojne ujetnike. Dodelili so jima ilegalni imeni Smith 

in Black, k partizanom pa sta prišla brez najave, vendar so jima ti uredili, da sta 

lahko odšla v Koroški odred, kjer je bil tedaj britanski podpolkovnik Villiers s svojo 

skupino. Verjetno se tam nista vedla tako, da bi Villersu in partizanom vlivala 

zaupanje, zato so partizani odklonili sodelovanje z njima. Na poti  v Italijo ju je 

presenetila patrulja SS, Smith je pobegnil, medtem ko Black sploh ni skušal 

pobegniti in se predal Nemcem. Patrulji SS je izdal lokacijo Koroškega odreda in 

britanske skupine, tako da so slednji že po nekaj urah bili napadeni. Ta dogodek je 

                                                 
427 NARA, RG 226, E 124, B 28, F 220, Report on Operation Dania, 20. 5. 1945, str. 23. 
428 NARA, RG 226, E 190, B 127, F 676; RG 226, E 99, B 34, F 6, Mediterrannean Theater of 
Operations, January 1945. 
429 NARA, RG 226, E 99, B 33, F 3, Semi-monthly report of G-4 Section for the Period 16. – 30. 
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samo povečal partizansko nezupanje v Avstrijce  in je zavezniškim misijam samo 

oteževal prodor na sever.430 

Slabo se je končala tudi misija Avstrijca, ki je prišel med koroške partizane in 

trdil, da predstavlja skupino Avstrijcev iz Gradca, ki so ustanovili odporniško celico 

in da si želijo stika z Američani. Želeli so imeti radiotelegrafista, da bi lahko 

neposredno komunicirali z zavezniki, in če bi bilo mogoče, uredili spuščališče za 

pošiljanje pomoči. Lindsay je zato sporočil bazi, naj pošljejo nemško govorečega 

radiotelegrafista in radio. Baza OSS je odgovorila, da potrebujejo dva do tri tedne za 

pripravo radiotelegrafista in radiotelegrafski aparat za spust. Tako se je Avstrijec 

odločil za vrnitev in sporočil, da bo poslal nekoga drugega po radiotelegrafista in 

aparat. Kmalu je prišel drugi Avstrijec iz Gradca, ki je partizanom razlagal, da se je 

graška skupina že odpravila v hribe, kjer naj bi ustanovila odporniško skupino. 

Partizani so kmalu dobili podatke, da je Avstrijec agent gestapa, tako da so partizani 

po njegovem zaslišanju ugotovili, da je gestapo prvega Avstrijca med vrnitvijo ujel 

in da so sedaj poslali k njim gestapovskega agenta, ki naj bi tudi dočakal 

gestapovskega radiotelegrafista.431  

Marjan Linasi tudi opisuje, da so kurirji slovenskih partizanov na Karavankah 

naleteli na dva Britanca, ki naj bi pripadala SOE. Dokumenti večkrat omenjajo, da 

sta to bila Američana, nadporočnik Georg Charles Pump in podčastnik Henry 

Neuman. Pripeljali so ju v Ziljsko četo in pripovedovala sta, da sta bila spuščena k 

partizanski skupini v Tolmeč in da je bila z njima tudi neka ameriška misija. 

Pripovedovala sta, da sta imela s temi partizani pogodbo, da bosta preko njih 

pošiljala agente v Avstrijo, vendar so imeli številne težave. Dva sodelavca sta bila 

ujeta v hajki, Pump in Neuman pa sta se ločila od italijanskih partizanov in prišla čez 

južno Tirolsko v Ziljsko dolino, kjer sta prišla k slovenskim partizanom. Imela sta 

veliko denarja, ki sta ga skrivaj delila partizanom, da bi med njimi dobila sodelavce, 

ki bi jih lahko s padalom spustili v Avstrijo, kar pa jima ni uspelo. Partizanom sta 

tudi govorila, da bo Avstrija po vojni obnovljena v starih mejah.432 

Dobro se je končala misija mladega kurirja, ki je prišel med partizane z 

varnimi oblačili in naslovi, saj je bil namenjen h kardinalu Innitzerju na Dunaj, 

                                                 
430 Lindsay: Ognji v noči, str. 192-193.  
431 Lindsay: Ognji v noči, str. 198-199. 
432 Linasi: Še o zavezniških misijah, str. 114-115. 
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kamor je tudi prišel preoblečen v duhovnika. Američani so v Slovenijo nameravali 

poslatu tudi poročnika Le Goffa, ki bi bil v slovenskem glavnem štabu zadolžen za 

infiltracijo v Avstrijo. OSS je načrtovala spust številnih misij neposredno v Avstrijo, 

brez pomoči slovenskih partizanov in poskusa infiltracije iz slovenskega ozemlja. 

Ena takih je bila tudi misija »Dillon«,433 ki so jo sestavljali ameriški poročnik Milos 

Pavlovich, jugoslovanski civilist Julio Prester ter trije avstrijski dezerterji Ernst 

Fiechter, Karl Steinwender in Helmut Kinzian, ki so 27. decembra odskočili na 

Koroško. Mreža sodelavcev je bila hitro razbita in zaprta, tako da je bil Pavlovich 

ubit ob poskusu aretacije, medtem ko je Steinwender bil ubit zaradi nediscipline, 

nezanesljivosti in laži. 

Partizansko vodstvo je kmalu ugotovilo, da ni učinkovito v organizaciji 

odpora v Avstriji, zato se je zateklo k novi taktiki. Po nemški vdaji bodo zasedli in 

priključili dele Dravske doline, zato so tudi izdali ukaz o zmanjševanju števila 

partizanov v Koroškem odredu, ki je deloval na severni strani Karavank.434 

  

                                                 
433 Več o misiji »Dillon« : NARA, RG 226, E 99, B 32, F 1, Dillon Ground Panel, 28. 2. 1945. 
434 NARA, RG 226, E 108 B, B 64, F 311, German-Austrian Section, nedat.,  str. 3. 
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17. MISIJE OSS NA PRIMORSKEM IN VIDEMSKEM TER 

SLOVENSKI PARTIZANI 

 

17.1 Načrti OSS na Primorskem  

Izkrcanje Anglo-Američanov v Istri bi zahodnim zaveznikom lahko odprlo 

pot čez Postojnska vrata v srednjo Evropo, zato so slednji (zlasti Britanci) imeli 

večkrat v mislih izkrcanje v Julijski krajini, zlasti v Istri. Zaradi tega so njihovi 

vodilni krogi morali prejeti preko misij čimveč informacij o tem, kaj se na terenu 

pravzaprav dogaja. Tako je bil tudi OSS s svojimi misijami prisoten tudi v Istri, na 

Videmskem, južnem delu Primorske, zlasti pa na Tržaškem, kjer je svoje prve misije 

začel pošiljati od januarja 1944 dalje. Med januarjem in junijem 1944 je prišlo do 

izkrcanja posameznih italijansko-ameriških misij v Istri, ki so imele nalogo pripraviti 

teren za eventuelno izkrcanje Anglo-Američanov ter vzdrževanje zveze z bazo. 

Prispele so do Trsta, vendar je večina bila zajetih in uničenih, tako da so le redke 

prišle v stik z lokalnim CLN.435  

Na Videmskem je medtem OSS pričel z delovanjem poleti 1944, kar je 

sovpadalo tudi s prihodom prvih misij SOE na to območje (k italijanskim 

partizanom, garibladincem in ozopovcem). Nekatere misije OSS so prišle v stik tudi 

s slovenskimi partizani 9. korpusa, ki so sumljivo gledali nanje in jim prepovedovali 

gibanje po slovenskem ozemlju oziroma na ozemlju, ki je bilo pod nadzorom NOB, 

brez dovoljenja Vrhovnega štaba NOVJ. V ozadju sumničenj partizanov je bil strah 

pred morebitnim anglo-ameriškim izkrcanjem oziroma večji prisotnosti Američanov 

in Britancev na območju, ki so ga slovenski partizani zahtevali. 

O sumljivih agentih OSS, ki so prispeli med slovenske partizane je, maja 

1944 pisal tudi štab 9. korpusa Glavnemu štabu NOV in POS in pri tem ugotavljal, 

da nobena od prispelih skupin ni želela dajati nikakršnih izjav in da jih ni mogoče 

prisliti, da bi podale več informacij o njihovem delu in od koga so bile poslane. Poleg 

tega je v poročilu pisalo, da se afera sodelovanja častnika NOB z Britanci razpleta.  

 

                                                 
435 Bajc: Operacija, str. 107.  
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Obveščevalci 9. korpusa so tudi pisali, da izjave britanskega majorja 

Bakstona in nekaterih padalcev sporočajo, da so se Britanci in Američani med Reko 

in Vidmom izkrcali ali spustili še nekaj skupin padalcev, zlasti za Trst.  

V 9. korpusu so se zavezali, da bodo obvestili pristojne obveščevalne organe 

vojske in civilne oblasti, da razkrijejo in najdejo te agente.436 

 

17. 2 Misija »Date« in Valeriano Melchiore 

 Prvo misijo, ki je spadala v odsek SI, je vodil Valeriano Melchiori, ki je imel 

številne težave pri svojem delovanju. Misija je 14. februarja 1944 pristala v Brdih in 

se že od pristanka dalje ni odzivala na partizanske pozive, poleg tega naj bi se tudi 

nedisciplinirano vedla, kar so najverjetneje zaznali partizani in lokalno prebivalstvo. 

Po treh dneh je misija srečala garibaldince, ki jih je vodil Mario Fantini (Sasso), in se 

v njihovem spremstvu premikala po terenu. Dne 9. aprila 1944 so misijo v Goriških 

Brdih zajeli četniki in jim odvzeli vso opremo, denar ter radiotelegrafski aparat. V 

Gorici so jih zadržali 28 dni, vodji četnikov pa so predlagali naj jih pospremi v Trst 

na četniški štab. Četniki so se odločili, da jim bodo tajno pomagali, zato so jih 

odpeljali v Opatijo, kjer jih je želela srečati neznana skupina, ki je tam delovala. V 

Opatiji so prebili tri dni, četniki pa so jim predlagali, da jih pod pogojem, da delajo 

zanje, tudi izpustijo, kar pa misija ni sprejela, ker je imela podatke, da sodelujejo z 

Nemci. Četniki so nato prejeli potrdilo, da so Američani, in jim dovolili, da odidejo. 

Kako so četniki preverjali identiteto ameriške misije iz arhivskih dokumentov ni 

mogoče zaznati.  

Misija je zahtevala svojo opremo in se vrnila nazaj v Trst, tam pa so izvedeli, 

da se oprema nahaja v Ljubljani. V Ljubljani so jim radiotelegrafski aparat 

nameravali predati Nemci, zato se je skupina raje obrnila in odšla ponovno v Trst, 

Nemci pa so do takrat tudi spoznali njihovo identiteto. Skupina se je na poti v Gorico 

izmuznila četnikom in prišla v stik s partizani 9. korpusa. Britanska misija pri 9. 

korpusu je prosila za nov radiotelegrafski aparat zanje in jih opozorila, da nimajo 

dovoljenja za bivanje v 9. korpusu s strani Vrhovnega štaba. Nekateri ameriški 

                                                 
436 AS 1851, t. e. 20/I, Glavnemu štabu NOV in PO Slovenije in obveščevalnemu oddelku pri Gl. 
štabu, 19. 5. 1944. 
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arhivski dokumenti navajajo, da naj bi Melchiorijeva misija provocirala partizane in 

grozila, da raje pobegnejo k Nemcem kot da čakajo v neki vasi na nadaljna navodila. 

Na zagovoru pri štabi 9. korpusa se je skupina nato opravičevala za izrečene grožnje, 

britanski stotnik pa jim je pomagal, da so prispeli do Goodwina in Wuchinicha v 

Glavnem štabu. Misija je nato s pomočjo Goodwina in Wuchinicha prejela 

zagotovilo, da je bila poslana s strani OSS, tako da je bila s partizansko pomočjo  

evakuirana v Bari.437  

O tej misiji je tudi italijanski pisec Aldo Moretti zbral nekaj pričevanj, ki pa 

se razlikujejo od zgodbe, ki jo beremo v ameriških arhivih. Navaja, da je misija prišla 

januarja 1944 in da so jih zajeli domobranci. Njihov vodja je v Ljubljani prišel v stik 

z OSS Kairo, ki je poslal zagotovilo, da so Američani. Poslal jih je v Trst in jim 

rekel, naj jih izpustijo, ker domobranci niso v vojni z ZDA. Njihovo pripovedovanje 

tudi ni prepričalo vodstva garibaldincev. Vodja Fantini in Padoan sta jih pospremila 

k 9. korpusu, od koder so izginili. Po vojni jih je Fantini srečal v Pierisu, kjer so bili s 

5. zavezniško armado. Moretti zaključuje, da ni znano, kje so bili do tedaj in kaj so 

delali.438  

 

17.3 Misija »Plum« in Ego de Baseggio 

Misijo »Plum« je pripravil OSS odsek SI, ki jo je vodil poročnik Ego de 

Baseggio. Spremljal ga je še radiotelegrafist Giuseppe Bucalo. Januarja 1944 sta se 

izkrcala blizu Poreča v Istri, pridružila pa sta se jim tudi Giovanni De Manzini in 

Livio Corsi. Misija se je preko De Manzinia povezala z italijanskimi komunisti iz 

Tržiča in lokalno OF, s katerimi so sodelovali, dokler jim niso prišli na sled. Misija 

se umaknila v Slovenijo, De Baseggia in Bucala pa so aretirali slovenski partizani. 

Njim sta izjavila, da vzpostavljata zvezo med Američani in OF, zato sta se avgusta 

1944 po preverjanju njune identitete lahko vrnila v bazo.439 

Poročilo o misiji »Plum« je ohranjeno tudi v Arhivu Slovenije, kjer med 

gradivom Glavnega štaba NOV in POS dobimo naslednje podatke, ki dopolnjujejo 

                                                 
437 NARA, RG 226, E 99, B 35, F 581, Theater Officer Puch Review, 2. 9. 1944; RG 226, E 154, B 
21, F 293, E.   Q. Daddario-It. Branch SI to James Goodwin: Team Date Activities with Partisans and 
Chetniks, 2. 8. 1944, str. 1-3; E 133, B 64, F 553, Confirmation of Parachute Training taken by 
Valerio Melchiori, ASN 31795408, 5. 9. 1945; Bajc: Operacija, str. 106-107. 
438 Več v: A. Moretti, Le missioni militari alleate e italiane nel periodo della resistenza in Friuli, v: 
Storia Contemporanea in Friuli, letnik III, št. 4, 1973, str. 81-118. 
439 Bajc: Operacija, str. 109. 
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zgodbo misije. Sestavljali naj bi jo poročnik Egon de Baseggio, Aldo Naglia, 

radiotelegrafist Giuseppe Bucalo, Giovanni Buccalli in agent Livio Corsi, ki so ga 

najeli v Trstu. Poročnik je podal izjavo, v kateri je opisal, da je misija prišla v Istro 3. 

januarja 1944, in sicer v bližino Poreča. V Brindisiju so jim dali nalogo, naj najdejo 

stik s partizani in ti naj bi jim pomagali pri njihovem informativnem delu. De 

Baseggio je podal izjavo, da so prispeli v Trst 6. februarja 1944 in iskali stike z 

italijanskimi komunisti. Dne 15. februarja 1944 so dobili zvezo s profesorjem 

Giovannijem de Manzinijem, članom italijanske komunistične partije, ki jim je 

obljubil, da bo podpiral delovanje radiotelegrafista. Priskrbel jim je stik z Borisom 

Strojkom iz Tržiča, ki je delal za 9. korpus in jih opomnil, da ne bodo mogli delovati 

na partizanskem ozemlju brez prepustnice, zato so čakali na dovoljenje. Strojka so 

kmalu za tem ustrelili, po mnenju De Baseggia naj bi bili za njegovo smrt krivi 

slovenski partizani.   

Dne 16. marca je gestapo aretiral profesorja Manzinija, zato je OSS namesto 

njega poslal Egidija Walsenfelda, slednjega pa so 29. aprila zaprli SS-ovci. Sčasoma 

so postali sumljivi italijanski kvesturi, zato se pripadnika misije Corsi in 

radiotelegrafist nista mogla premakniti iz mesta. Nazadnje je De Baseggio šel po 

radiotelegrafski aparat in začel z delom, tržiški komunisti pa so mu tudi obljubili 

pomoč britanskega radiotelegrafsita. De Baseggio se je nazadnje v Ronkah srečal z 

Egonom iz 9. korpusa in ta mu je izdal prepustnico za prosto gibanje. Šel je v 

Šebrelje, kjer je bil skrit njegov radiotelegrafski aparat, in čakal na radiotelegrafista, 

poslali pa so mu tovarišico Corsi, o kateri podrobnejših podatkov ni mogoče najti. 

Vsi trije so se našli prve dni maja 1944. Slovenski partizani so mu priskrbeli zvezo z 

nekim Slavkom, ki mu je oddal poročilo o vsem, kar je delal. Obljubili so jim, da 

bodo v enem tednu dobili navodila glede njihovega dela na partizanskem teritoriju, 

čakali pa so cel mesec in večkrat pisali komandantu korpusa. Partizani jim sprva niso 

dovolili stikov s predstavniki anglo-ameriške misije pri korpusu, po vzpostavitvi 

stikov pa so se lahko vrnili v bazo.440  

                                                 
440 AS 1851, t. e. 20/I, Poročilo prve ameriške grupe G3 Brindisi, nedat. 
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17.4 Misija »Eagle« in poskus pošiljanja Slovenca Dušana Humarja 

OSS je v noči iz 2. na 3. avgust 1944 poslala na hrib Pala v bližino kraja 

Clauzetto nad Karnijo misijo »Eagle«, s katero se je spustila tudi misija »Mercury«. 

Obe misiji je pripravil OSS odsek SI. Misijo »Eagle« so sestavljali vodja Lloyd G. 

Smith (Smitty), poročnik Joseph F. Lukitsch (Joe), radiotelegrafist Joseph S. Zbieg 

(Stan) ter prevajalec Victor Malispino (Vic). Kasneje se jim je pridružil tudi tolmač 

Godfrey Hall, ki se je nahajal pri garibaldincih. Misija je imela nalogo vzpostaviti 

zvezo z garibaldinci in ozopovci na območju Tramonti di Sopra, da jih uri in pomaga 

pri subverzivnem delovanju proti sovražniku ter da zbira obveščevalne informacije in 

ureja spuščališča za pošiljke zavezniške pomoči. Misiji je kmalu postalo jasno, da 

med garibaldinci in ozopovci ni enotnosti, poleg tega pa so misijo ogrožale nenehne 

sovražnikove represalije pozimi 1944 in 1945. Smith se je zato odločil, da se bo 

pomikal proti vzhodu, kjer se je 25. decembra 1944 srečal s slovenskimi partizani v 

kraju Tipana. Z njihovo pomočjo so šli dalje v Jugoslavijo in bili evakuirani v 

Bari.441  

Med ameriškim gradivom najdemo tudi dokument, ki je verjetno bil napisan 

konec 1944 ali na začetku 1945. Omenja Slovenca Dušana Humarja, doma iz 

Maribora, ki naj bi ga poslali v misijo na območje Julijske krajine. S seboj naj bi 

nosil pismo, podpisano s strani Mihe Kreka, in po vsej verjetnosti ne bi sodeloval z 

OF. Deloval naj bi na območju med Gorico, Trstom in Ljubljano kot kurir med 

omenjenimi mesti v korist slovenskim protirevolucionarnim krogom. Njegova naloga 

naj bi bila vzpostaviti povezavo med zavezniškimi poveljniki v Italiji in slovensko 

nekomunistično ilegalo. Ta je bila po predlogu Mirka Bitenca pripravljena stopiti v 

boj proti Nemcem in izvajati sabotaže na progi Ljubljana–Trst in posredovati 

informacije iz območja Ljubljane, Gorice, Trsta in spodnje Štajerske. Verjetno je bil 

to eden od poskusov protirevolucionarnih krogov v Rimu, da ponudijo sodelovanje 

anglo-ameriškim obveščevalnim službam.442 Verjetno je poskus pošiljanja Humarja v 

Julijsko krajino propadel, saj ne najdemo nobenih poročil in informacij o njegovem 

delovanju v Julijski krajini. 

                                                 
441 Bajc: Operacija, str. 114-115. 
442 NARA, RG 226, E 190, B 159, F 1106, Humar Dusan, nedat; Bajc: Operacija Julijska krajina, str. 
112. 
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Glede medvojnega delovanja ameriških obveščevalcev v Istri je zanimiva tudi že 

omenjena misija OSS »Dunklin«, ki jo je vodil nadporočnik Pfeiffer. Iz ameriške arhivske 

dokumentacije lahko sklepamo, da je bila to misija, ki je bila na terenu leta 1944 in 1945, 

nahajala se je v Dalmaciji (blizu Splita), proti koncu vojne pa v Istri in Sloveniji.  

Aprila 1945 so nadrejeni spraševali vodjo misije, ali se lahko pridruži 

jugoslovanski vojski, ki bo morda prva dospela v Trst, in ali kateri izmed pripadnikov 

misije govori italijanski jezik. Misija je prišla v Trst in tudi v stik s slovenskimi partizani. 

Kaj kmalu pa so Pfeifferjevi misiji naročili, naj ostane v Istri, in tu je očitno dobro 

opravila svoje naloge zaradi številnih pohval nadrejene baze.443 

 

                                                 
443 NARA, RG 226, E 154, B 22, F 306, Arthur Cox, Acting Chief, Y Desk-HQ 2677th Regt. OSS 
(Prov.) APO 512, US Army za Col. Huntington: Intelligence Cables Received from Filed Agents 
During the Period August 1 to December 15, 20. 12. 1944; E 136, B 37, F 417, Cox for J-3 – Pfeiffer 
(No. 149), april 1945; Maddox for J-3 – Pfeiffer (No. 158 in 159), 28. in 29. 4. 1945; Cox for J-3 – 
Pfeiffer (No. 163), 1. 5. 1945. 
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18. ANALIZA AMERIŠKIH  OBVEŠ ČEVALNIH PORO ČIL IZ 

SLOVENIJE 

 
Ameriške misije v Srbiji so pošiljale poročila tako iz četniškega kot iz 

partizanskega tabora, medtem ko je bila v Sloveniji situacija drugačna, saj ameriške 

misije niso delovale pri šibkih slovenskih četnikih, ki so formalno bili podrejeni 

četniškemu gibanju Draže Mihailovića, ampak samo pri partizanskih štabih. Na 

osnovi analiz zaključnih poročil ameriških častnikov za zvezo lahko povzamemo, da 

je vsak častnik za zvezo favoriziral in podpiral gibanje, pri katerem je deloval, s tem 

da so nekateri častniki ohranili določeno mero kritičnosti, medtem ko so drugi 

delovali pod vtisom gibanja, kjer so delovali. Iz analiz obveščevalnih poročil lahko 

sklepamo, da so nekateri ameriški častniki bili bolj drug manj podvrženi partizanski 

propagandi in da je bilo gibanje omejeno.  

Ameriška obveščevalna poročila iz Slovenije so v največji meri pozitivno 

ocenjevala NOG, predvsem taktiko, gverilsko vojskovanje, poznavanje terena, 

visoko moralo in veliko željo po osvoboditvi domovine. Ne smemo pa pozabiti, da so 

ameriški častniki OSS napisali precej kritik o NOG, še posebej ko niso delovali pri 

partizanskih štabih, ampak na ozemljih pod zavezniško upravo. Zaradi omejitev 

zbiranja obveščevalnih sporočil je OSS konec vojne ocenjeval, da obveščevalna 

poročila iz Jugoslavije niso nastala na osnovi skrivno tajno zbranih informacij 

agentov, saj so ti prejemali informacije na osnovi izvlečkov, posredovanih s strani 

partizanov. Enake obveščevalne izvlečke so prejemali Britanci, tako so se 

informacije brez potrebe duplicirale in pošiljale v baze. OSS je menil, da te 

informacije nimajo take vrednosti kot tiste, pridobljene s strani agentov v Franciji, 

saj so se tam agenti lahko svobodno gibali in opravljali obveščevalno delo. To tudi 

pomeni, da je bilo partizansko gibanje uspešno v protiobveščevalni dejavnosti, saj je 

v odnosu do Anglo-Američanov ohranilo prednost, kar pa bi težko rekli za odnos 

med partizanskim gibanjem in sovjetskimi misijami, čeravno primarnih virov iz 

Moskve še nimamo na razpolago. OSS je tudi menil, da so njihovi komunikacijski 

kanali ter evalvacije boljše od britanskih in bolj uporabne za AFHQ. V eni od analiz 

jugoslovanskih obveščevalnih poročil je OSS ugotovil, da obveščevalna poročila 
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nimajo velike veljave, ker vsebujejo veliko propagande.444 Obveščevalna poročila 

častnikov za zvezo niso bila ključna za odločitev zaveznikov, da se podpre v 

Jugoslaviji NOG. Zavezniki so obveščevalne informacije prejemali iz več različnih 

virov, pri tem so očitno ključno vlogo odigrala prestrežena nemška sporočila iz 

Balkana, ki so jih Britanci pridobili s pomočjo ULTRE. 

Kljub spodbudnemu pisanju ameriških častnikov za zvezo o dobrem učinku 

partizanskega gibanja v skupnem boju proti sovražniku, je bil vrh ameriške vojske 

prepričan, da je partizanska vojska sposobna le gverilskega in sabotažnega 

vojskovanja in da ne more prerasti v močno vojsko, ki bi bila sposobna frontalnega 

napada in večjih manevrov ter osvojitev ozemelj.  

Zanimiva je bila ocena poveljujočega generala ameriških enot na 

severnoafriškem območju iz oktobra 1944 glede razvoja jugoslovanskega 

partizanskega gibanja. V svoji oceni je general zapisal, da so Nemci iz Jugoslavije 

umaknili 3 divizije, tako da jih je ostalo še 11. To, da je Tito v zadnjih mesecih 

naredil spodbuden napredek, je bilo iz vojaškega vidika zavajajoče, saj naj bi bila 

partizanska vojska zmožna samo sabotažnega in gverilskega vojskovanja. Po 

generalovih ocenah je imel Tito premalo kvalitetnega orožja, poleg tega pa je 

zmanjšal svoje vojaške aktivnosti le na sabotažno in gverilsko bojevanje. Glavna 

naloga NOVJ je takrat že bila usmerjena v osvojitve jugoslovanskih etničnih meja in 

za prevzem oblasti po koncu vojne. Ocena četniškega gibanja je temeljila na 

ugotovitvah, da je Mihailovićeva strategija ostati pasiven, dokler Nemci ne začnejo 

zapuščati Srbije, saj bi šele takrat lahko začeli z uporom. Ameriško odklonitev 

pomoči Mihailoviću je general pravilno utemeljeval s četniško neaktivnostjo v boju s 

silami osi, hkrati pa je poudarjal, da ni dokazov, da je Mihailović osebno kolaboriral 

z Nemci, so pa dokazi, da so njemu podrejene enote sodelovale z okupatorji. Opisal 

je tudi glavne značilnosti in nasprotovanja obeh gibanj, kjer je bil poudarek na tem, 

da so četniki očitali partizanom komunizem, kolektivizacijo bogate srbske zemlje in 

da so Hrvati. V zaključku ameriškega poročila je zapisano, da bodo ZDA podpirale 

                                                 
444 NARA, E 125, B 97, F 584, Review of Yugoslav Intelligence, 29. 10. 1944, str. 1-3.  
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dalje tiste, ki se aktivno borijo proti Nemcem, in da bodo tudi v bodoče podpirale vse 

ostale odporniške skupine v Jugoslaviji, ki se borijo proti Nemcem.445  

Pri analizi delovanja vseh misij in skupin za prodiranje v Avstrijo lahko 

povzamemo, da so partizani blokirali sleherni napor zaveznikov, da dobijo 

obveščevalna poročila iz Avstrije, infiltrirajo tu agente in organizirajo avstrijsko 

partizansko gibanje proti nemški okupaciji. Zavezniškemu osebju niso dovoljevali 

nikakršne samostojno akcije pri zbiranju obveščevalnih podatkov, niso pustili 

zasliševanja ujetnikov, ubežnikov in podobnih oseb, ki so prišle iz ozemlja pod 

nemško okupacijo. Major Lindsay je bil trdno prepričan, da so partizani imeli redne 

zveze z Beljakom, Celovcem, Gradcem in Dunajem, čeprav so zavezniškim 

častnikom trdili, da so izgubili zvezo in da ne morejo dati varnih naslovov. Lindsay 

se je brigadirju Macleanu pritožil, da OSS pošilja agente, ne da bi ga predhodno 

informirali. Z izjemo enega, so vsi agenti, ki bi se morali infiltrirati v Avstrijo, 

prispeli brez dokumentov, brez varnih naslovov in brez civilne obleke. V takšnih 

razmerah so bile misije prepuščene na milost in nemilost partizanom, če so hotele 

dobiti željene informacije in opremo. Po vseh informacijah, ki so jih zbrali v sedmih 

mesecih, ni bilo dokazov, da bi obstajal kakršenkoli odpor proti nemški okupaciji v 

Avstriji. Partizani so se verjetno bali, da bodo prizadevanja zaveznikov v Avstriji 

navzkriž z njihovimi ozemeljskimi zahtevami do Celovca in Beljaka. To je krepilo 

nezaupanje do povojnih zavezniških namer, kar zadeva jugoslovanske notranje 

zadeve.446  

OSS je velikokrat deloval dezorganizirano, saj je v južno Avstrijo pošiljal 

misije in skupine agentov brez sprejemnega odbora na tleh, ki bi ga morali 

organizirati partizani. Lindsay se je večkrat znašel v neprijetnem položaju zaradi 

raznih odločitev zavezniških obveščevalnih služb in organizacij, ki med seboj niso 

uskladila pošiljanja misij v 4. operativno cono. Anglo-ameriško osebje pri 

partizanskih štabih ni nastopalo z enotno politiko v odnosih do partizanskega 

poveljstva, poleg tega so bili partizanom v materialno breme, od njih pa so zahtevali 

enake informacije. Kljub prizadevanjem partizanskega vodstva so propadli vsi 

poskusi, da bi osvobodili posamezna področja severno od Drave ali da bi mobilizirali 

                                                 
445 NARA, M 1642, Roll 2, Allege use of American Arms and Equipment in Civil strife within 
Yugoslavia, 11. 9. 1944, str. 1-6. 
446 NARA, RG 226, E 154, B 23, F 319, Cuckold Mission, nedat. 
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ogrodje avstrijske organizacije. Celotna zamisel o infiltraciji skupin, posameznih 

agentov in kurirjev se je v primeru Avstrije izkazala kot neustrezna. Zanjo niso 

veljale slovenske izkušnje na bivšem italijanskem ozemlju, na Primorskem in v Istri, 

kjer je bil slovenski odpor močan, italijanska državna oblast pa šibka. Prvotna 

taktika, da bi prodrli v Avstrijo, je spodletela tako partizanska kot britanska in 

ameriška. Partizanske enote na območju severno od Drave tako do konca vojne niso 

uspele splesti trdne mreže zaupnikov, kaj šele, da bi oblikovali odbore OF, kar bi bil 

prvi pogoj  za uspešno partizansko vojskovanje. Temu so se pridružile še nemogoče 

zimske razmere in pomanjkanje streliva. Pokazalo se je, da ni sledu o kakršnemkoli 

avstrijskem odporu, na osnovi katerega bi lahko krenili proti tamkajšnim nemškim 

garnizijam ali panačrtovali obveščevalne operacije v prihodnje. Slovensko politično 

vodstvo je tudi počasi opustilo partizanske operacije iz svojega ozemlja na avstrijsko 

in začelo razvijati močno politično dejavnost na lastnih tleh, da bi vplivalo na razvoj 

dogodkov onstran severne meje. Zavzeto so se slovenski partizani politično in 

vojaško pripravljali, da bi okrepili svoje zahteve do Avstrije in tako prehiteli 

kakršnokoli medzavezniško povojno ureditev.447 

Pri iskanju vzrokov za neuspeh so tako Britanci kot Američani prišli do 

spoznanja, da ločeno delovanje njihovih služb in tekmovalnost med njimi ne veča 

možnosti uresničevanja zastavljenih nalog. Ameriške in britanske obveščevalne 

službe so neusklajeno delovale, kljub skupnim zavezniškim častnikom, ki so 

koordinirali delovanje, poleg tega pa je tudi vsaka izmed služb uporabljalala svoje 

komunikacijske kanale in baze, ki so bile na različnih lokacijah. Moskovska 

deklaracija zavezniških sil je medtem, leta 1943, podprla avstrijsko neodvisnost in 

pozvala avstrijsko ljudstvo, naj deluje za svojo osvoboditev. Odporništvo, ki se je 

razvilo v Avstriji, je bilo različno od jugoslovanskega modela odpora in maloštevilne 

avstrijske skupine so večinoma bile neučinkovite. 

Lahko zaključimo, da je veljalo načelo, da anglo-ameriške vojaške misije 

prejemajo obveščevalne informacije le od štabov, obveščevalnih centrov in 

pooblaščenih funkcionarjev NOB, niso jih smele priskrbeti same, saj so agentom 

OSS preprečili ustvarjanje posebnih zavezniških obveščevalnih mrež.  

                                                 
447 Linasi: Še o zavezniških misijah, str. 103. 
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Lahko le domnevamo, da so ameriške in britanske misije iz političnih 

razlogov dobivale manj obveščevalnega gradiva kot pa sovjetske. Partizansko 

vodstvo je anglo-ameriškim misijam posredovalo izključno informacije vojaške 

narave, ki so koristili zavezniški vojski na bojiščih v Sredozemlju, Balkanu in srednji 

Evropi. 
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19. OZNA IN SLOVENSKI PADALCI AMERIŠKIH MISIJ  

19. 1 OZNA in nadzor slovenskih padalcev ameriških misij 

V arhivskem gradivu OZNE so bile anglo-ameriške misije analizirane precej 

površno in poenostavljeno. Organi OZNE so imeli nalogo, da odkrivajo t. i. vrinjeno 

agenturo in da prestrezajo razdiralno delo v partizanskih enotah, posebno pozornost 

pa so posvečali sumljivim anglo-ameriškim misijam. Spori, sumničenja in 

nesporazumi med partizani ter Anglo-Američani so se v letu 1944 samo še 

intenzivirali, za kar obstaja več razlogov. Najpomembnejši so bili: mednarodno 

priznanje NOG, možnost zavezniškega ozkrcanja in (ne)intervencije v Jugoslaviji, 

sklenitev sporazuma Tito-Šubašić ter pošiljanje misije Ranger v štab Draže 

Mihailovića. Posebej so se razmere poslabšale po sporazumu Tito-Šubašić, junija 

1944, ko je Edvard Kardelj dal navodila, naj se anglo-ameriškim misijam ne daje več 

takšne politične vloge in da ni več potrebno in koristno njihovo nastopanje na vseh 

mogočih zborovanjih in mitingih; to seveda pomeni, da so bile do tedaj anglo-

ameriške misije za NOB pomembne tudi  zaradi politične podpore, ki so jo  dajale 

slovenskim partizanom, kar je predstavljalo zelo pomembno propagandno sredstvo v 

iskanju mednarodne legitimacije. Oster odziv je bil tudi po pošiljanju misije Ranger 

k četnikom, ko je Tito  protestiral pri feldmaršalu Wilsonu in ukazal, da smejo biti 

misije samo pri štabnih korpusih in glavnih štabih ter da so brez pravice uporabe 

posebnih kanalov in vpogleda v načrte ter premike partizanskih enot.448 

V Arhivu Republike Slovenije najdemo tudi elaborat o delovanju ameriške in 

angleške obveščevalne službe, ki ga je pripravila UDV leta 1957. Elaborat ugotavlja, 

da so zavezniške misije delovale tako v vojski kot med civilnim prebivalstvom, v 

Jugoslavijo pa so prihajale v vedno večjem številu in velikokrat tudi brez dovoljenja 

Vrhovnega štaba NOVJ. Po ocenah OZNE in povojne UDV tudi niso uspele 

organizirati vse obljubljene pomoči, kar je samo povečalo sumničenja in nadzor.  

 Ta je v enem od povojnih elaboratov ugotavljala, da je nadzor britanskih 

misij pri štabih narodnoosvobodilne vojske v Sloveniji med vojno pokazal, da so se 

omenjene misije »bavile z zbiranjem podatkov političnega in vojaškega značaja v 

                                                 
448 Biber: Zaščita, str. 145-146. 
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Sloveniji, z zbiranjem podatkov o dislokaciji, jačini in premikanju okupatorjevih 

edinic in zbiranjem podatkov o razvoju in delovanju domače reakcije.«449  

Delne rekonstrukcije je sicer OZNA sestavila že med vojno, saj je v enem od 

dokumentov, iz dne 11. februarja 1945, ugotavljala, da so padalci prihajali med 

slovenske partizane v svojstvu zavezniških vojakov, članov zavezniških misij, a so 

kmalu po prihodu na »naše« ozemlje prestopili v NOVJ. OZNA je na prestope 

padalcev v dokumentu tudi opozarjala: »Radi nerazumevanja in naivnosti naših 

štabov so bili takoj vključeni v vrste NOV, ne da bi se jim nadalje posvečala še 

kakršnakoli pozornost.«450 Pri tem je treba objasniti, da je OZNA prestope v 

partizanske vrste posplošila na vse anglo-ameriške padalce, dejansko pa so v NOB  

prestopali samo slovenski padalci britanskih misij, z izjemo enega, ki je deloval v 

ameriški misiji. Podobno je OZNA zapisala v svojih ugotovitvah glede teženj 

padalcev za sprejem v KP, kjer je treba poudariti, da gre spet za slovenske padalce 

britanskih misij. KP je menila, da so se, kot beremo v dokumentu, padalci zelo 

trudili, da bi bili sprejeti v njihove vrste, kar jim je tudi v veliki meri uspelo, saj so 

se, kot beremo v dokumentu, trdno uspeli vsidrati v vrste NOV in navezati stike s 

partizanskimi borci in funkcionarji, po drugi strani pa so še vedno ohranjali zvezo z 

anglo-ameriškimi misijami in jih o vsem obveščali. Zanimiva je ugotovitev, da so vsi 

agentje slovenske narodnosti skušali ustvariti poznastva med civilnim prebivalstvom, 

še posebej, da bi se povezali z ženskami. Pri tem naj bi se spuščali v ljubezenske 

odnose, včasih celo z dvema, tremi in tudi več dekleti. Pri vseh se je pokazala težnja, 

da si skušajo dobiti ženo, po možnosti aktivistko NOV ali naivno kmečko dekle.451  

OZNA je bila tudi prepričana, da naj bi za ustvarjanje zvez na terenu padalci 

iskali vse bivše izseljence iz Velike Britanije in ZDA, ki obvladajo angleški jezik, 

medtem ko naj bi redkeje iskali stike z intelektualci, ki govorijo angleški jezik. 

OZNA je zapisala, da padalci najraje gojijo stike z ljudmi, ki so partizanskemu 

političnemu vrhu politično manj naklonjeni ali pa nasprotni. OZNA je tudi 

zapisovala stike z ljudmi, ki so bili že v dobi prejšnje Jugoslavije v službi t. i. 

                                                 
449 AS 1931, 301-86/ZA, t. e. 742, Angleška vojna misija pri GŠS, Kratek elaborat članov angleških 
misij in njihovih zvez, str. 113. 
450 AS 1931, 301-86/ZA, t. e. 742, Angleška vojna misija pri GŠS, »Inteligens servis,« 11. 2. 1945, str. 
1. 
451 AS 1931, 301-86/ZA, t. e. 742, Angleška vojna misija pri GŠS,  »Intelligens servis!,« 11. 2. 1945, 
str. 1-2. 
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Inteligens Servisa.452 Tako je nadzirala vse pripadnike zavezniških misij, katerih 

gibanje je postajalo vedno bolj omejeno in komuniciranje vedno bolj težavno. Tudi 

sama je ugotavljala, da se v zadnjem času pri vseh anglo-ameriških misijah opaža, da 

postajajo odnosi čedalje bolj službeni in uradni, zahtevajo več avtonomije, ob 

neuspehih pa so pogosto negativno nastrojeni proti partizanskemu vodstvu in njegovi 

borbi. Opazka je bila tudi v tem, da postaja jasno nasprotovanje med britanskimi in 

ameriškimi misijami, kar naj bi potrdil tudi ameriški nadporočnik OSS Desich.453 

Elaborat o delovanju ameriške misije je poudaril, da so pri ameriški misiji 

nastopali trije objekti obdelave, in sicer: ameriške misije v Glavnem štabu NOV in 

POS in njim podrejene ameriške misije v 9. korpusu in 4. operativni coni. S seboj so 

misije imele tudi meteorološko skupino, skupino za sprejem pomoči ter ekipe in 

skupine za infiltracijo v Avstrijo. Rekonstrukcija je še posebej pozorna na Slovence, 

ki so delovali v ameriških misijah. V elaboratu je tudi zapisano, da so poleg članov 

misij v Slovenijo prihajali tudi rešeni ameriški piloti oziroma člani posadk 

ponesrečenih letal ter padalci. Skoraj vsi so bili radiotelegrafisti, ki jih je pri 

partizanih primanjkovalo, velik del pa se jih je vključil v NOV, kar pa smo že 

omenili, da ni bilo res, saj se je vključil samo eden, drugi pa teh želja niso izrazili. 

UDV je bila prepričana, da so imeli redne zveze z Američani in da so jih ZDA 

kasneje še dolgo plačevale. V resnici so padalci velikokrat že tekom urjenja zahtevali 

višjo plačo ali pa neizplačane plače, ki so jim bile obljubljene. Sumničenja UDV pa 

niso temeljila na konkretnih dokazih, saj so bili padalci plačani samo tekom urjenja, 

ob koncu in po koncu vojne, kar dokazujejo ameriški primarni viri, pa plač niso več 

prejemali.  

V enem od dokumentov je tudi zapisano: »v Glavni štab NOV so v 1943 

prihajali člani raznih misij. V začetku so prišli kot padalci, kasneje pa preko Barija. 

Ameriška misija je bila v tesnih stikih z angleško misijo in se je celo v letu 1944 

združila v eno misijo. Združene pa nista bile dolgo, kmalu so se zopet ločile vsaka 

zase ⁄...⁄ Ameriška misija je prišla v cilju, da tu vrši obv. delo, za registracijo 

razmeščanj nemških divizij. Kasneje je bilo govora tudi o skupnih akcijah s partizani, 

                                                 
452 AS 1931, 301-86/ZA, t. e. 742,  Angleška vojna misija pri GŠS, »Intelligens servis!,« 11. 2. 1945, 
str. 3. 
453 AS 1931, 301-86/ZA, t. e. 742, Angleška vojna misija pri GŠS,  »Intelligens servis!,« 11. 2. 1945, 
str. 6. 
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v katerih bi sodelovali z letalskimi napadi na prometne žile preko katerih so dovažali 

na fronto vojsko, orožje in hrano. Člani misij so se kmalu začeli povezovati s svojimi 

sorodniki, civili in partizani. Razni materiajali pa nakazujejo verjetnost zvez tudi z 

Be-ga.«454 

OZNA je torej skrbno spremljala vsako ameriško misijo, obenem pa jo je še 

posebej zanimala politična situacija v OSS bazi  v Bariju, saj naj bi slednja avgusta 

1944 začela tesneje sodelovati s četniškim gibanjem. OZNA za Jugoslavijo je 

namreč obsojala delovanje predstavnikov OSS v Bariju, ki naj bi materialno 

podpirali četniško gibanje in pošiljali ameriške misije v Mihailovićev štab. Še 

posebej naj bi bila po mnenju partizanskih obveščevalcev pročetniško usmerjena šef 

OSS Bari Robert P. Joyce in vodja Jugoslovanske sekcije poročnik Holt Green. 

OZNA je sicer pravilno ugotavljala, da Američani pomoč in misije pošiljajo tudi 

četnikom in to kljub že sprejeti anglo-ameriški odločitvi, da se v Jugoslaviji podpre 

Titovo partizansko gibanje,455 vendar je »pozabila« na aktivno sodelovanje med 

partizanskimi predstavniki in OSS v Bariju ter podporo partizanskemu gibanju, ki jo 

je OSS Bari organiziral že od oktobra 1943 dalje. Drži, da so Arnoldya, zaradi 

pretirane propartizanske usmeritve, zamenjali z Greenom,  vendar to ni pomenilo, da 

je po tej spremembi  celotna baza OSS Bari prenehala podpirati partizansko gibanje. 

Prihod britanskih in ameriških padalcev ter misij je predstavljal za 

komunistično vodstvo nujno zlo: po eni strani je to pomenilo politično/moralno 

zmago partizanskega gibanja in prihod določene materialne pomoči, po drugi pa je 

KP skrbelo, da ji ne bi kdo preprečil prevzema oblasti in da njen monopol ne bo 

ogrožen.  

KP je v tem iskanju nujnega kompromisa očitno izšla s pomočjo OZNE kot 

velika zmagovalka. Dejstvo je, da so vsi, ki so sodelovali ali bili v stiku z britanskimi 

in ameriškimi tajnimi službami, postali sumljivi. Povojni, večji ali manjši, predsodki 

so se  kar nekaj  časa ohranili. 

 

                                                 
454 AS 1931, 301-88/ZA, t. e. 742, Ameriška vojna misija pri GŠS, Rekonstrukcija ameriške misije iz 
dobe NOB, III0019790, str. 1. 
455 AS 1931, 301-2/ZA, t. e. 697, OZNA za Jugoslavijo, Poverjeništvo narodne obrambe NKOJ, 10. 9. 
1944, str. 3-4. 
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19.2 Slovenski padalci ameriških misij 

Slovenske padalce ameriških misij služba OSS ni nikoli obravnavala kot 

ameriške vojake, ampak kot civiliste oziroma vojake, ki jih je jugoslovanska vojska v 

emigraciji in kasneje partizanska vojska posodila Američanom. Kljub večjemu 

številu izurjenih slovenskih padalcev niso vseh poslali v Slovenijo oziroma na 

Hrvaško. Težko je sklepati, zakaj nekateri niso bili poslani, saj med arhivskim 

gradivom OSS ni še mogoče najti razlogov za njihovo zavrnitev. Največkrat so za to 

bili očitno krivi zdravstveni razlogi in odločitve funkcionarjev OSS, da prenehajo 

pošiljati nove misije v Slovenijo. O nekaterih je med arhivskim gradivom OSS 

mogoče najti več, medtem ko o drugih manj podatkov.  

Koristen pripomoček pri raziskovanju so bili ocenjevalni listi inštruktorjev 

OSS, ki so vodili evidenco urjenja posameznega kandidata. Na listih najdemo osebne 

podatke posameznih kandidatov, ocene pri predmetih, značaj ter znanje jezikov. Vsi 

slovenski padalci so bili označeni kot civili ali kot civili v uniformah in ne kot 

vojaške osebe ali agenti. To pomeni, da niso bili pravi agenti OSS, ampak le 

sodelavci, kar je veljalo tudi za padalce SOE in ISLD, čeprav je OZNA in povojna 

UDV sumila, da so lahko nekateri slovenski padalci tudi pravi tajni agentje Zahoda. 

Analiza dokumentacije nam pokaže, da jim Američani niso do take mere  zaupali, da 

bi jih uporabili kot vodje misij temveč so jih izurili „le“ v radiotelegrafiste in 

uporabljali kot tolmače. Obe funkciji sta seveda bili pomembni oziroma celo zelo 

pomembi, vendar slovenski padalci  niso imeli možnosti odločanja ali upliva na 

nadrejene v bazi. Iz arhivskega gradiva lahko določimo 12 Slovencev, ki jih je OSS 

poslal med partizane v Slovenijo in na Hrvaško. To so bili: 
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Marijan Česnik (Martin Chester) (rojen 30. avgusta 1919 v Mengšu) 

Že pred vojno je bil simpatizer OF in študent tehnične fakultete v Ljubljani. 

13. junija 1942 je bil zajet med italijansko racijo v Ljubljani in poslan v Gonars. Po 

kapitulaciji Italije mu je skupaj s petimi sovrstniki uspelo pobegniti in skupaj so po 

dveh mesecih uspeli priti čez mejno črto na reki Sandro do Britancev v mesto Vasto 

na obali Abrucev. Po vključitvi v vrste OSS se je v Bariju izuril za radiotelegrafista 

in bil 3. marca 1944 poslan kot član vremenološke misije »Arkansas« in 

obveščevalne misije »Alum« v Glavni štab NOV in POS. Septembra 1944 je moral 

za nekaj časa prekiniti z delom, ker misija ni imela dovoljenja za delo s strani 

Vrhovnega štaba NOVJ.  

Od novembra 1944 je bil z misijo »Alum« v stiku s 7. korpusom v Kočevskih 

Poljanah, januarja 1945 pa je bil poslan v štab 9. korpusa. Dne 20. aprila 1945 je bil 

evakuiran v Bari, kjer so ga nekaj časa zdravili v bolnišnici, potem pa je bil skupaj z 

Desichem poslan v Zadar, kjer je opravljal vlogo tolmača. Kmalu sta bila z Desichem 

poslana v Caserto, kjer je bil do 15. maja 1945, potem pa so ga kot tolmača dodelili 

91. ameriški pehotni diviziji Powder River. Nekaj časa je tolmačil tudi za Blatnika, 

ki mu je tudi pomagal pri demobilizaciji 27. julija 1945, ko ga je OSS odpustil z 

laskavo pohvalo. Vrnil se je domov v Ljubljano, bil pod stalnim nadzorom OZNE in 

kasnejše UDV, ki sta mu omejevali gibanje in mu nista dovolili dokončati fakultete. 

V arhivih OZNE je tudi zapisano, da je bil Česnik skupaj z Blatnikom v Trstu, po 

vojni pa se je vrnil v Ljubljano k svoji ženi, se zaposlil in s svojim nepravilnim 

delom, kot je OZNA zapisala, oviral druge ustanove pri njihovem delovanju. Česnik 

je danes edini še živeči nekdanji sodelavec OSS.456 

                                                 
456 AS 1851, t. e. 24/I, a. e. 1014, Poročila zveznega oficirja z zavezniškimi misijami (april 1945), 
Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije, 30. 9. 1944, str. 2; AS 1931, 301-88/ZA , t. e. 742, Ameriška 
vojna misija pri GŠS, Seznam članov ameriške vojne misije pri GŠS, str. 4; M. Česnik (2007): 
Marijan Česnik, r. 1919, šifrer, radiotelegrafist, tolmač ameriške misije Arkansas in Alum pri 
Glavnem štabu NOV in POS. Ustno izporočilo. Zapis se nahaja pri avtorju; I. Jevnikar: Iz arhivov in 
predalov: Iz italijanskega taborišče med padalce OSS, prvi del, Zgodba Marijana Česnika, Mladika, 
let. 44, št. 7/8, str. 173-175. 
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Anton Galun (Anthony Garfield) (rojen 1. februarja 1923 v Celju) 

Delal je v tekstilni tovarni, po začetku vojne pa je s prijatelji osnoval lokalno 

OF, ki je kmalu bila izdana. Dne 24. julija 1942 je bil mobiliziran v nemško vojsko 

in poslan na severnoafriško bojišče, kjer so ga 18. maja 1943 zajeli Američani. Kot 

ujetnika ga je ameriška obveščevalna služba v Kairu novačila za vstop v njene vrste 

in ga ocenjevala kot dobrega, zanesljivega, odločnega vojaka, primernega za vodjo 

manjših operativnih skupin. Po končanem urjenju so ga kot člana skupine »Amazon« 

skupaj z Menčakom in Šalyjem spustili k slovenskim partizanom, vendar so 

pomotoma pristali v domobranski postojanki v Velikih Laščah in od tam uspeli 

pobegniti.  

Nato je deloval kot radiotelegrafist misije »Alum«, bil poslan na Štajersko, da 

zbira in pošilja obveščevalne podatke. OSS je Galunu tudi želel podariti srebrno 

medaljo za hrabrost, zaradi uspešnega pobega iz domobranske postojanke. Dne 15. 

maja 1944 so ga Nemci ujeli in ustrelili.457 

 

Vladimir Kumar (Walter Knight) 

V OSS se je vključil kot bivši italijanski vojak in v Bariju opravil tečaj 

radiotelegrafije. V Glavni štab NOV in POS naj bi prišel 12. januarja 1944, kjer je bil 

priključen misiji »Alum« in deloval kot radiotelegrafist in šifrer. Med drugim je bil 

poslan na Štajersko, da zbira in pošilja obveščevalne podatke, septembra 1944 pa je 

bil poslan na opazovalno postajo pri Litiji. Nekaj mesecev ni smel delovati zaradi 

prepovedi delovanja misije »Alum«, ki ni imela dovoljenja za delovanja s strani 

Vrhovnega štaba NOVJ. Novembra 1944 je bil evakuiran v Bari, nato pa se je 2. 

aprila 1945 skupaj s Stantetom vrnil na Koroško kot član misije »Gutherie«, vendar 

misija svoje naloge ni mogla opravljati zaradi nevarnosti številnih enot SS, zato se je 

vrnil k partizanom. Po vojni je živel v ZDA.458 

                                                 
457 AS 1851, t. e. 67/I, a. e. 1807, Podatki o slovenskih članih amerikanske misije; AS 1851, t. e. 24/II, 
a. e. 1023, Člani zavezniških vojnih misij v Sloveniji, 1943-1945, Kartoteka članov zavezniških 
vojnih misij v Sloveniji, 1943-1945; NARA, RG 226, E 144, B 97, F 1017, Slovene PW, nedat. 
458 AS 1851, t. e. 24/I, a. e. 1014, Poročila zveznega oficirja z zavezniškimi misijami (april 1945), 
Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije, 30. 9. 1944, str. 2; t. e. 24/II, a. e. 1024, Seznam osebja 
Britanske in Ameriške misije na ozemlju Slovenije, november 1944, str. 2; AS  1931, 301-88/ZA , t. 
e. 742, Ameriška vojna misija pri GŠS, Seznam članov ameriške vojne misije pri GŠS, str. 4 
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Franc Menčak (Frank Meyer) (rojen 17. 10. 1923 v Sv. Juriju ob Taboru) 

Pred vojno je delal kot trgovski pomočnik in končal obrtno šolo na 

Vranskem. Dne 23. julija 1942 je bil mobiliziran v nemško vojsko in poslan na 

severnoafriško fronto, kjer so ga aprila 1943 zajeli Britanci. V Kairu ga je OSS  

novačil v svoje vrste in ocenjeval kot inteligentnega in pogumnega vojaka.  

26. novembra 1943 so ga kot člana že omenjene misije »Amazon«, poslali k 

slovenskim partizanom, vendar je misija pomotoma pristala v domobranski 

postojanki in od tam uspela pobegniti. Nato je deloval kot šifrer in tolmač misije 

»Alum« vse do septembra 1944, ko je misiji »Alum« bilo prepovedano delovanje. Po 

nekaj mesecih je misija spet dobila dovoljenje za delovanje, tako da je bil januarja 

1945 poslan v 9. korpus, kjer so mu na poti do tja skoraj zamrznile noge.  

Tako kot Galuna je OSS tudi Menčaka želel nagraditi s srebrno medaljo za 

hrabrost, ki jo je izkazal pri pobegu iz domobranske postojanke. Aprila 1945 se je 

vrnil v Caserto, se po vojni preselil na Norveško in nato v ZDA.459 

 

Ivo Pahor (John Peterson) (rojen 28. junija 1922 v Renčah) 

Pred vojno je študiral v Ljubljani in bil kot italijanski državljan 10. maja 1942 

mobiliziran v italijansko vojsko, ki ga je poslala na severnoafriško fronto. Točno leto 

pozneje je prišel v britansko ujetništvo, dokler ga OSS v Kairu ni sprejel v svoje 

vrste. Zaradi izjemnih sposobnosti, ki jih je kazal že pri novačenju, ga je OSS tekom 

urejenja ocenjeval kot primernega za vodenje manjših operativnih skupin, saj je bil v 

dobri fizični kondiciji, govoril je več jezikov, bil študent na Univerzi v Ljubljani, 

zanesljiv ter inteligenten. Bil je član misije »Arizona«, ki je 11. marca 1944 pristala 

pri Glavnem štabu NOV in POS.  

Zaradi smrti Radka Zuodarja so Pahorja priključili misiji »Alum« in misijo 

»Arizona« ukinili. Junija 1944 je bil poslan na opazovalno postajo pri Litiji, 

septembra 1944 se je vrnil v Glavni štab NOV in POS, kjer je moral prenehati z 

                                                 
459 NARA, RG 226, E 144, B 97, F 1017, Slovene PW, nedat; AS 1851, t. e. 67/I, a. e. 1807, Podatki o 
slovenskih članih amerikanske misije; AS 1851, t. e. 24/II, a. e. 1024, Seznam osebja Britanske in 
Ameriške misije na ozemlju Slovenije, november 1944, str. 2; F. Menčak: Med padalci ameriške 
službe OSS, Mladika, let. 43, št. 10, Trst 1999, str. 241-243 
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delom, ker misija ni imela dovoljenja Vrhovnega štaba NOVJ. Decembra 1944 je 

odšel na Hrvaško, kjer je bil evakuiran v Bari. Po vojni  je živel v ZDA.460 

 

Venčeslav Šali (Harrison Vencel) (rojen 10. 12. 1923 blizu Hrastnika) 

Delal je kot steklarski pomočnik in po izbruhu vojne sodeloval z OF v 

Rogaški Slatini. Dne 8. septembra 1942 je bil mobiliziran v nemško vojsko in poslan 

na severnoafriško bojišče, kjer se je 26. aprila 1943 predal Američanom. V 

ameriškem ujetništvu se ni želel odzvati na pozive Ivana Rudolfa, ki je novačil 

jugoslovanske ujetnike za jugoslovansko kraljevo vojsko. Raje se je odzval pozivom 

OSS iz Kaira, ki je novačil jugoslovanske ujetnike po britanskih ujetniških 

taboriščih. Med urjenjem ga je OSS ocenjeval kot odločnega in zanesljivega vojaka 

in dobrega radiotelegrafista, ki zna govoriti več jezikov. Kot član že omenjene misije 

»Amazon« je bil poslan k slovenskim partizanom, kjer je deloval kot radiotelegrafist 

misije »Alum« in se kmalu sprl z Menčakom in Galunom, poleg tega pa ga je tudi 

OSS začel ocenjevati kot nezanesljivega.  

Šali se je namreč želel pridružiti partizanom, kar je vzbujalo nezaupanje pri 

OSS in tudi pri partizanih. Ves čas svojega delovanja je bil pod stalnim nadzorom 

OZNE, ki ga je sumničila in zasliševala. Po vojni je odšel v Argentino.461 

                                                 
460 AS 1851, t. e. 24/I, a. e. 1014, Poročila zveznega oficirja z zavezniškimi misijami (april 1945), 
Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije, 30. 9. 1944, str. 2; NARA, RG 226, E 144, B 97, F 1017, 
Slovene PW, nedat; AS 1931, 301-88/ZA , t. e. 742, Ameriška vojna misija pri GŠS, Seznam članov 
ameriške vojne misije pri GŠS, str. 4. 
461 AS 1851, t. e. 67/I, a. e. 1807, Podatki o slovenskih članih amerikanske misije, Zapisnik tov. Šali 
Vencelj, rojen 10. 12. 1923 Hrastnik bivajoč v Rogaški Slatini, je izjavil sledeče; NARA, RG 226, E 
144, B 97, F 1017, Slovene PW, nedat; AS 1931, 301-88/ZA , t. e. 742, Ameriška vojna misija pri 
GŠS, Seznam članov ameriške vojne misije pri GŠS, str. 4. 



 

 245 

Vilijem Štamol (Mark Sherman) (rojen v Žalcu pri Celju) 

Slovenski viri navajajo, da je bil mobiliziran v italijansko vojsko in da so ga 

kasneje zajeli Britanci v severni Afriki. V Kairu ga je OSS izuril kot radiotelegrafista 

in poslal med hrvaške partizane. S Hrvaške je 16. junija 1944 prišel v Glavni štab 

POS in deloval v misiji »Alum«. Istega meseca so ga poslali na opazovalno misijo 

pri Litiji, kjer so ga 7. avgusta 1944 na poti v sosednjo vas ustrelili Nemci.462 

 

Jože Stante (Stanley Post) (rojen 12. 2. 1923 v Vojniku pri Celju) 

Delal je kot rudar in tovarniški delavec. Po začetku vojne ga je nemška vojska 

8. septembra 1942 mobilizirala in poslala na severnoafriško fronto, kjer so ga zajeli 

Američani. V Kairu ga je OSS uspešno izuril in 27. novembra 1943 poslal kot 

radiotelegrafista in šifrerja misije »Alum« v Glavni štab NOV in POS. 22. januarja 

1944 je bil poslan na Štajersko, da zbira in pošilja obveščevalne informacije, junija 

1944 pa je bil poslan na opazovalno misijo pri Litiji. Septembra 1944 je bilo tudi 

njemu prepovedano delovanje, ker misija ni imela dovoljenja Vrhovnega štaba 

NOVJ. Dne 17. decembra 1944 je bil poslan na Hrvaško, kjer je bil evakuiran v Bari. 

Nato se je 2. aprila 1945 skupaj s Kumarjem vrnil kot član misije »Gutherie« na 

Koroško. Vrnil se je k partizanom, po vojni šel v Kojsko v Goriška Brda in od tam v 

Trst.  

Tudi Stante je bil pod stalnim nadzorom OZNE in UDV. Sumili so ga kot 

agenta CIC v Trstu in da ima zveze z raznimi posamezniki, ki so pod zaščito 

orožnikov, ki delujejo v tajnih fašističnih organizacijah. Te naj bi organizirale napade 

na zavedne Slovence ter širile fašistične letake in časopise. Stante naj bi pogosto 

prihajal v Gorico in vzdrževal zveze preko Remigija Keršiča in Jožeta Rožiča. 

Stantejevo povojno delovanje je UDV obravnavala kot problem »Jagoda«.463 Po 

vojni se je iz Trsta odselil v Argentino. 

                                                 
462 AS 1851, t. e. 24/II, a. e. 1023, Člani zavezniških vojnih misij v Sloveniji, 1943-1945, Kartoteka 
članov zavezniških vojnih misij v Sloveniji, 1943-1945 
463 AS 1851, t. e. 67/I, a. e. 1807, Podatki o slovenskih članih amerikanske misije; AS 1851, t. e. 24/I, 
a. e. 1014, Poročila zveznega oficirja z zavezniškimi misijami (april 1945), Vrhovnom štabu NOV i 
PO Jugoslavije, 30. 9. 1944, str. 2; AS 1931, t. e. 1403, Jože Stante-osebni dosje. 
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Radko Zuodar (Sam Martin) (rojen 1. 3. 1920 v Volčah) 

Mobiliziran je bil v italijansko vojsko in poslan na severnoafriško fronto, kjer 

so ga zajeli Američani. Kot ujetnik se je julija 1943 pridružil Jugoslovanskemu 

kraljevemu gardnemu bataljonu, septembra 1943 pa se je priključil kairskemu OSS 

po predhodnem dogovoru med predstavniki OSS in jugoslovanske kraljeve vojske. 

Po vseh opravljenih urjenjih se je 11. marca 1944 kot član misije »Arizona« skupaj s 

Pahorjem spustil med slovenske partizane. Pri doskoku s padalom se je smrtno 

ponesrečil, saj se mu padalo v zraku ni odprlo. Verjetno je že pred odskočitvijo v 

letalu prišlo do napake.  

Naslednji dan so ga partizani pokopali o sami nesreči pa so poročali tudi 

ameriški viri. OSS se je odločil, da bo Zuodarjevi družini izplačal vsoto 1.000 

dolarjev in celotno njegovo plačo, ki jo je v času urjenja prejemal.464 

 

Vlado Ivančič (Walter Johnson) (rojen v Kamniku) 

Imel je enako zgodbo kot Česnik, saj so tudi njega Italijani aretirali in poslali 

v Gonars, od tam pa je po kapitulaciji Italije skupaj s Česnikom in Koscem ter 

drugimi soujetniki pobegnil do Britancev na jug Italije, kjer se je priključil vrstam 

OSS. O njem je v slovenskih arhivih malo ohranjenih informacij, ker je deloval 

pretežno med hrvaškimi partizani. Ves čas svojega službovanja je namreč deloval 

med hrvaškimi partizani v hrvaškem primorju in se šele konec vojne vrnil v 

Slovenijo. Na Hrvaškem je skupaj s Koscem deloval v misiji »Mulberry« stotnika 

Goodwina. Nekaj gradiva o njem je ohranjenega v arhivih OZNE, kjer je zapisano, 

da je izgubil voljo in interes za delo, saj so bili odnosi s partizani uradno formalni, 

neuradno pa slabi. Menil je, da po vojni ne bo varno živeti v Jugoslaviji, zato je 

konec vojne dočakal v Parizu. Skupaj s Koscem naj bi se pozitivno kazala v javnosti, 

dejansko pa sta bila po mnenju OZNE negativno nastrojena proti novi oblasti.465 

 

                                                 
464 NARA, RG 226, E 154, B 19,  F 263, Brief history of Radko Zuodar, known as Sam Martin, 27. 6. 
1944; RG 226, E 154, B 19, F2 63, Deposit of 1.000 and Accumulated Salary of Radko Zuodar; AS 
1851, t. e. 24/II, a. e. 1023, Člani zavezniških vojnih misij v Sloveniji, 1943-1945, Kartoteka članov 
zavezniških vojnih misij v Sloveniji, 1943-1945. 
465 AS 1931, 301-88/ZA , t. e. 742, Ameriška vojna misija pri GŠS,  Seznam članov ameriške vojne 
misije pri GŠS, str. 4; AS 1931, 301-88/ZA , t. e. 742, Ameriška vojna misija pri GŠS, III0019790; 
NARA, RG 226, E 154, B 14, F 189, Appendix B, Memorandum, nedat. (verjetno v začetku leta 
1944). 
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Miloš Kosec (Melvin Coster) (rojen 1917 v Bučki) 

Zgodba prihoda v OSS Bari je enaka kot Česnikova in Ivančičeva, s to 

razliko, da je tudi o njem v slovenskih arhivih malo ohranjenih podatkov zaradi 

delovanja med hrvaškimi partizani. Kot radiotelegrafist je deloval v misiji »Oak« in 

»Mulberry«, kjer je bil deležen številnih pohval s strani stotnika Goodwina. Konec 

vojne pa je prišel med slovenske partizane, kjer je sodeloval tudi z Blatnikom. Ves 

čas je bil pod stalnim nadzorom OZNE, saj ga je sumila, da je agent zahoda.  

Konec vojne je skupaj z Ivančičem dočakal v Parizu, potem pa se je vrnil v 

Ljubljano kjer naj bi ga UDV vabila v svoje vrste, da bi deloval proti nekdanjim 

sodelavcem.466 

 

Radko Bajt (Brad Stimson, Randolph Bolton) 

O njem ni ohranjenih veliko podatkov razen pričevanja Marijana Česnika. 

Slednji omenja, da je bil Bajt bivši italijanski vojak, ki se je priključil OSS, ta pa ga 

je izuril in kot člana misije Pine poslal na Korčulo, Vis, po vojni pa naj bi ga nove 

oblasti poslale v Sovjetsko zvezo, od koder se je vrnil s činom stotnika. Kje in kako 

je po vojni umrl, nisem našel podatkov.467 

Poleg omenjenih padalcev je OSS uril še druge, ki jih zaradi zdravstvenih ali 

drugih razlogov niso poslali v Slovenijo oziroma Jugoslavijo. V ameriških virih so 

omenjeni še: Alojz Gajšek iz Svetega Jurija, Hinko Schwartz iz Črnomlja, Jožef 

Rusjan iz Renč, Gvido Počivavšek iz bližine Celja, Janez Mikuž iz Črnega Vrha nad 

Idrijo, Anton Glušič iz Prihove, Franc Arčon iz Renč in Bojan Uršič iz Ljubljane. 

Pojavljajo se tudi imena, kot so Slovenec iz Sao Paola v Braziliji Zdravko Marušič, 

Frank Bavec, Avgust Kodelja, Frank Likar in Janko Pahor.468  

                                                 
466 NARA, RG 226, E 154, B 1, F 4, Code Names of Teams, 30. 8. 1944; E 154, B 19, F 263,Teams in 
the Field, nedat.; AS 1931, 301-88/ZA, t. e. 742, Ameriška vojna misija pri GŠS,  Seznam članov 
ameriške vojne misije pri GŠS, str. 4; AS 1851, t. e. 24/I, a. e. 1014, Poročila zveznega oficirja z 
zavezniškimi misijami (april 1945), Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije, 30. 9. 1944, str. 2. 
467 NARA, RG 226, E 165, B 9, F 84, List of Yugoslav personnel in Villa Re David, verjetno v 
začetku 1944; RG 226, E 165, B 9, F 93, Personnel in training or standing by, 30. 3. 1944; I. Jevnikar: 
Iz arhivov in predalov: Iz italijanskega taborišče med padalce OSS, prvi del, Zgodba Marijana 
Česnika, Mladika, let. 44, št. 7/8, str. 173-175. 
468 NARA, RG 226, E 154, B 6, F 1017, Slovene PW in Camp 207, marec 1944. 
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Po nekaterih podatkih naj bi v okviru OSS kot padalec deloval tudi Ivan 

Trojer iz Renč, ki naj bi bil poslan med hrvaške partizane. Po koncu vojne naj bi se 

nahajal v domačem kraju, kjer naj bi ga OZNA ugrabila in poslala v Beograd in tu 

naj bi skrivnostno izginil. Najverjetneje je bil žrtev likvidacij s strani jugoslovanskih 

povojnih oblasti, vendar njegove zgodbe ne moremo podpreti z arhivskimi 

dokumenti, saj njegovega imena ne najdemo v seznamih Slovencev, ki jih je uril 

OSS.  

Vprašljiva je tudi izkušnja Jožefa Rusjana, ki naj bi bil v okviru ameriške 

misije poslan na Vis in kasneje v Avstrijo. Po vojni naj bi zaradi pritiskov novih 

oblasti pobegnil v Italijo in tu živel vse do svoje smrti. Tudi njegovo zgodbo je težko 

potrditi s pomočjo  arhivskih dokumentov. Njegovo ime se sicer pojavi med 

Slovenci, ki jih je urila ameriška obveščevalna služba, nimamo pa dokazov, da bi ga 

poslali v Jugoslavijo. Najverjetneje je bil poslan, vendar pod drugim (ameriškim) 

imenom, ki ga še nismo uspeli odkriti. Zagotovo je torej, da je OSS poslal v 

Jugoslavijo dvanajst padalcev, od teh so štiri med hrvaške partizane, trije so umrli, 

eden ob skoku s padalom, dva pa so ubili Nemci. Eden od padalcev se je odločil za 

prestop k partizanom. Dvanajstim padalcem lahko z rezervo dodamo še Trojerja in 

Rusjana, predstavljamo pa si, da bi  jih lahko bilo še več. Če Trojerjeva zgodba drži, 

potem imamo tudi med slovenskimi padalci ameriških misij enega, ki je bil ob koncu 

vojne najverjetneje likvidiran s strani OZNE. Če nazadnje primerjamo odločitve 

padalcev OSS z britanskimi ugotovimo, da so se slednji vsi odločili za prestop k 

partizanom, medtem ko se je med padalci OSS za prestop odločil le eden.  

Vsi padalci ameriške obveščevalne službe OSS so se prostovoljno odločili za 

vstop v njene vrste, pri tem pa jih je, kar sporočajo pregledani dokumenti, vodila le 

želja po osvoboditvi domovine. Tisti, ki so bili izbrani s strani OSS, niso šli najprej v 

Jugoslovanski kraljevi gardni bataljon kot večina padalcev britanskih obveščevalnih 

služb, ampak neposredno v ameriško obveščevalno službo.  

Pri obravnavi delovanja slovenskih padalcev ameriških misij se nam postavlja 

vprašanje, zakaj jih ni po koncu vojne OZNA likvidirala, razen v primeru Trojerja, o 

katerem pa nimamo dovolj verodostojnih podatkov. Vemo, da so bili pod stalnim 

nadzorom, nekateri tudi večkrat zaslišani, vendar njihova usoda ni bila tako tragična 

kot usoda slovenskih padalcev britanskih misij.  
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Dejstvo je, da Američani niso imeli svojega političnega interesa v Jugoslaviji 

in so tudi partizanom bili manj sumljivi. Partizansko vodstvo skratka ni bilo tako 

sumljivo do ameriške obveščevalne službe, saj je veljala za amatersko in 

neprofesionalno. Večji strah so predstavljale izkušene britanske obveščevalne službe. 

Poleg tega ne smemo spregledati dejstva, da so se slovenski padalci ameriških misij 

ob koncu vojne nahajali izven meja Slovenije in da niso izkazovali želje po prestopu 

v partizanske vrste.  
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20. SKLEP 
 

Vse zastavljene hipoteze, zapisane v uvodu, lahko v sklepnem delu potrdimo. 

Velika Britanija je torej že od samega začetka vojne imela vodilno vlogo v 

Jugoslaviji. Jugoslavija je sodila v britansko interesno sfero, britanske obveščevalne 

službe so leta 1942 tudi dobile glavno vlogo v Jugoslaviji, zato je šele sredi leta 1944 

prišla na jugoslovansko ozemlje prva samostojna ameriška misija. OSS je sicer že 

leta 1942 pripravil načrt za pošiljanje pomoči in prvih ameriških misij v Jugoslavijo, 

a se je že od ustanovitve naprej soočal s pomanjkanjem primernega kadra. Glavni 

razlogi so bili nepoznavanje jugoslovanskih jezikov, jugoslovanskega terena ter 

politična zaznamovanost kandidatov, predvsem tistih, ki so bili rekrutirani v ZDA. 

Po Teheranski konfereci in odločitvi zaveznikov, da podprejo NOG v Jugoslaviji, je 

bil Donovan pripravljen slediti tej odločitvi in povečati količine pomoči za Tita. 

Kljub temu pa ni bil pripravljen odpoklicati vseh častnikov za zvezo, ki so bili pri 

Mihailoviću, saj so bili odličen vir obveščevalnih informacij, poleg tega pa so 

pomagali pri evakuaciji ameriških pilotov. Donovan je namreč hotel dva neodvisna 

vira informacij in neodvisne misije pri obeh odporniških gibanjih, zato so si ZDA 

zasnovale drugačno politiko do Jugoslavije kot Britanci, kar je po sporazumu Tito-

Šubašić in pošiljanju misije »Ranger« k Mihaloviću začelo vplivati na zaostrovanje 

že napetih odnosov in na nadzor nad anglo-ameriškimi misijami v Jugoslaviji. 

OSS je svoje delovanje razširil tudi v severno Afriko in južno Italijo, kjer je s 

pomočjo Britancev osnoval svoje baze, kjer so delovale tudi jugoslovanske sekcije, 

katerih glavni namen je bil izuriti agente in sodelavce OSS ter jih poslati v 

Jugoslavijo. Poleg tega je OSS v Bariju ustanovil učinkovit sistem pošiljanja pomoči 

jugoslovanskim partizanom na dalmatinske otoke in razvil sistem delovanja 

operativnih skupin, ki so izvajale sabotaže na dalmatinskih otokih. Njegovi odseki so 

razvili tudi načrt propagandnih aktivnosti v Sloveniji in Jugoslaviji ter predlog 

uničevanja jugoslovanskega železniškega omrežja, ki pa ni zaživel. Tudi ameriški 

Slovenci in slovenski emigrantski politiki so se tudi aktivno vključili v izražanje 

podpore in zbiranje sredstev za pomoč domovini, mnogi izmed njih pa so bili aktivno 

vključeni v OSS, predvsem pa so sodelovali z odseki SI, SO in FN. Nekateri, kot npr. 

stotnik Blatnik, so delovali kot vodje misij oziroma agenti, drugi kot padalci in 

sodelavci tajnih služb, saj niso prikrito iskali in poizvedovali o zaupnih podatkih, 
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medtem ko so tretji delovali kot uslužbenci, ki so preko raznih poročil, 

memorandumov, brošur in drugih pobud obveščali OSS o situaciji v Jugoslaviji. 

OSS se je tudi aktivno vključil v reševanje povojnih slovenskih meja, saj je 

zbiral številne obveščevalne analize in memorandume, ki so prihajali iz Jugoslavije. 

Zahodni zavezniki oziroma Američani so se dobro zavedali, da se bodo na koncu 

vojne soočili s partizanskimi zahtevami o povečanju dotedanjih slovenskih etničnih 

meja. Kljub številnim pobudam in predlogom za katerimi so stali različno politično 

usmerjeni slovenski politiki, so problem reševanja meje odložili na čas po koncu 

vojne na mirovni konferenci. Na terenu, v okviru misij, pa niso smeli ne Slovenci v 

OSS kot niti drugi pripadniki ameriške obveščevalne službe izražati mnenj o povojni 

razmejitvi. 

Ameriške misije OSS so bile pomembne, saj so ZDA in drugi zahodni 

zavezniki prejemali pomembne informacije o vojaški moči in razporedu sil osi, o 

samem odporniškem gibanju v Sloveniji ter vremenskih razmerah. Preko zvez, ki jih 

je OSS vzdrževal, so zavezniki pošiljali precej materialne in strateške pomoči 

partizanskemu gibanju v Sloveniji. 

Prvi ameriški  misiji OSS »Amazon« in »Alum« sta v Sloveniji pristali 26. in 

27. novembra 1943. Prva je nesrečno pristala v domobranski postojanki v Velikih 

Laščah in od tam uspela pobegniti k partizanom, misija »Alum« pa je pristala dan 

kasneje in vključila v svoje vrste tudi misijo »Amazon« in »Arizona«. Poleg misije 

»Amazon« in »Alum« sta v Sloveniji delovali dve anglo-ameriški misiji »Cuckold« 

in »Flotsam«, ki sta bili mešani OSS in SOE misiji, vodila pa sta jih častnika OSS 

major Lindsay in stotnik Goodwin.  

Poleg naštetih misij je potrebno omeniti tudi ameriške misije in skupine OSS 

za infiltracijo v Avstrijo. Te niso imele namena delovati med slovenskimi partizani, 

ampak izkoristiti partizansko pomoč za prodor v Avstrijo. To so bile misije »Maple«, 

»Orchid«, »Dania«, »Gutherie«, »Grady-Mansion« ter razne manjše skupine in 

posamezniki, ki so jih poslali med slovenske partizane na Štajerskem in Koroškem. 

Pri analizi njihovega delovanja lahko povzamemo, da so partizani blokirali sleherni 

napor zahodnih zaveznikov, da dobijo obveščevalna poročila iz Avstrije, infiltrirajo 

agente in spodbudijo avstrijsko partizansko gibanje v tretjem rajhu. V stik s 

slovenskimi partizani so prišle tudi nekatere misije OSS, ki so bile poslane med 
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italijanske partizane in bile evakuirane s pomočjo slovenskih partizanov. 

Ameriškemu in britanskemu osebju misij slovenski partizani z OZNO na čelu, niso 

dovoljevali nikakršne samostojne akcije pri zbiranju obveščevalnih podatkov, niso 

pustili zasliševanja ujetnikov, ubežnikov in podobnih oseb, ki so prišle iz ozemlja 

pod nemško okupacijo. 

Analitiki OSS so vsako obveščevalno poročilo iz Slovenije analizirali in 

skušali oceniti verodostojnost vsebine. Največkrat se je v praksi izkazalo, da je vsak 

častnik za zvezo favoriziral in podpiral gibanje, pri katerem je deloval, s tem da so 

nekateri častniki ohranili določeno mero kritičnosti, medtem ko so drugi delovali pod 

vtisom gibanja, kjer so delovali. Nekateri ameriški častniki so bili različno podvrženi 

partizanski propagandi, vendar v celoti lahko trdimo, da so ameriška obveščevalna 

poročila iz Slovenije pozitivno ocenjevala partizansko gibanje, predvsem partizansko 

taktiko, gverilsko vojskovanje, poznavanje terena, visoko moralo in veliko željo 

partizanov po osvoboditvi domovine. Ne smemo pa pozabiti, da so napisali tudi 

precej kritik o NOG, še posebej ko so ob koncu vojne in po njej kot člani OSS ali 

diplomatskega osebja delovali na ozemljih pod zavezniško upravo. Obveščevalna 

poročila iz obdobja, ko bili častniki OSS še pri  glavnih štabih, štabih con in 

korpusov, so bila manj kritična o  NOG. OSS je namreč ocenjeval, da obveščevalna 

poročila iz Jugoslavije niso nastala na osnovi skrivno tajno zbranih informacij 

agentov, saj so ti prejemali informacije na osnovi izvlečkov, ki so jih posredovali 

partizanski obveščevalci. Enake obveščevalne izvlečke so prejemali Britanci tako, da 

so se informacije brez potrebe duplicirale in pošiljale v baze. OSS je menil, da te 

informacije nimajo take vrednosti kot tiste pridobljene s strani agentov v Franciji, saj 

so se tam agenti lahko svobodno gibali in opravljali obveščevalno delo. Ameriška 

analiza jugoslovanskih obveščevalnih poročil je ugotovila, da slednja nimajo velike 

veljave, ker vsebujejo veliko propagande. Obveščevalna poročila častnikov za zvezo 

niso bila ključna za odločitev zaveznikov, da se podpre v Jugoslaviji NOG. Pri tem 

so ključno vlogo odigrala prestrežena nemška sporočila iz Balkana, ki so jih Britanci 

uspeli s pomočjo sistema ULTRA dešifrirati. 

Uvodne hipoteze potrjujem tudi z dejstvi, da so se vsi slovenski padalci 

ameriških misij OSS prostovoljno odločili za vstop v OSS, pri tem pa jih je vodila le 

želja po osvoboditvi domovine. Tisti, ki so bili izbrani s strani OSS, niso šli najprej v 
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Jugoslovanski kraljevi gardni bataljon, ampak neposredno v ameriško obveščevalno 

službo, razen ene izjeme. Vsi slovenski padalci so bili označeni kot civilisti ali kot 

civilisti v uniformah in ne kot vojaške osebe ali agenti OSS. To pomeni, da niso bili 

pravi agenti OSS, ampak le njegovi sodelavci. OSS se je soočal s pomanjkanjem 

primernega kadra, ki bi lahko deloval v Jugoslaviji. Glavni razlogi so bili 

nepoznavanje jugoslovanskih jezikov, jugoslovanskega terena ter politična 

zaznamovanost kandidatov. Američani Slovencem niso dovolj zaupali, zato so jih 

tudi urili kot radiotelegrafiste in ne kot vodje misij ter pošiljali v domovino, saj so 

poznali teren in jezik dežele kamor so bili poslani. Za razliko od slovenskih padalcev 

britanskih misij pa slovenski padalci ameriških misij (z izjemo enega) po vojni niso 

doživeli tragične usode, ki je bila posledica nezaupanja ter spletk komunistične 

partije in jugoslovanskih varnostno-obveščevalnih služb.  

OZNA in partizansko politično vodstvo sta se torej bolj bala britanskih 

obveščevalnih služb, saj so te veljale za izkušenejše in nevarnejše, medtem ko je 

ameriški OSS veljal za amaterja na obveščevalnem področju. Ameriški padalci so se 

likvidacijam najverjetneje izmaknili tudi zaradi tega, ker so se na koncu vojne 

nahajali izven ozemlja Slovenije in ker niso izaražali želja po vstopu v NOG.  

Pregled primarnih virov, ki jih hranijo v Washingtonu , v primerjavi s podatki 

iz Ljubljane in Londona, ter analiza vseh podatkov nam daje prvi popoln vpogled v 

delovanje osebja OSS in zakulisja interesov ZDA glede slovenskega ozemlja med 

leti 1943 in 1945. Doktorska disertacija nam poda tudi nova spoznanja o tem, da je 

bilo sodelovanje OSS z NOG v tujini intenzivno in uspešno. Sodelovanje je bilo 

uspešno tako pri organizaciji priprav misij ameriške obveščevalne službe kot pri 

organizaciji pomoči partizanom. Primarna naloga OSS v Sloveniji je bilo zbiranje 

vojaških obveščevalnih informacij, čeprav je OZNA gojila velike sume do misij 

ameriške obveščevalne službe, saj je menila, da so njene naloge v Sloveniji 

predvsem politične. 

Nekatera vprašanja ostajajo še vedno odprta, na primer število vseh 

Slovencev, ki so sodelovali z OSS (v misijah ali pa drugod, npr. v ZDA) in kdo je bil 

dejansko agent ameriške obveščevalne službe.  
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Brez dokončnega odgovora ostajajo tudi razlogi za povojno nelikvidiranje 

slovenskih padalcev ameriške obveščevalne službe. Kljub intenzivnemu iskanju v 

arhivih nam ni uspelo izslediti dokumentov, ki bi nam razkrili skrivnostno izginotje 

Ivana Trojerja in morda še katerega sodelavca ameriške obveščevalne službe v 

Sloveniji. Raziskava je nenazadnje dokazala  v kolikšni meri so ZDA imele svoje 

interese med drugo svetovno vojno  v Sloveniji. Lahko bi rekli, da so bili nekoliko 

manjši in tudi deloma različni od tistih, ki so jih gojili Britancev, niso pa bili takšni, 

kot jih je sumilo komunistično vodstvo partizanskega gibanja.  
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21. KRONOLOGIJA 
 

1939  

November: V ZDA sprejet nov zakon o nevtralnosti, ki je dovoljeval prodajo orožja 

vpletenim po principu »cash and carry.« 

1. 9.: Nemčija napade Poljsko. 

3. 9.: Velika Britanija in Francija napovesta vojno Nemčiji, kar pomeni začetek 2. 

svetovne vojne. 

 

1940 

Maja:  Sprememba ameriškega javnega mnenja, kar pomeni, da je bila večina 

Američanov že  prepričana, da vojna lahko ogrozi tudi ZDA. 

10. 6.: Italija vstopi v drugo svetovno vojno. 

 

1941 

11. 3.: V ZDA sprejet zakon o »posojilu in najemu« (Land Lease Act), ki daje 

pravico ZDA, da vojaški material posodi, prenese, zamenja z vladami tistih držav, ki 

so proti silam osi 

23.–25. 3.: Donovan obišče Jugoslavijo z namenom, da ugotovi kakšen je vpliv 

Britancev v Sredozemlju in da se seznani z novonastalimi britanskimi subverzivnimi 

in protiobveščevalnimi službami. 

27. 3.: Državni udar v Jugoslaviji. 

6. 4.: Napad sil osi na Jugoslavijo. 

19. 4.: Ustanovljen Jugoslovanski pomožni odbor – slovenska sekcija (JPO – SS). 

11. 7.: Nastanek predhodnice Urada za koordinacijo informacij (Office of Strategic 

Services). 

19. 8.: Ameriški predsednik Roosevelt in britanski premier Winston Churchill 

sprejela Atlantsko listino, kjer so bila oblikovana načela povojne Evrope. 

7. 12.: Japonski napad na ameriško pristanišče Pearl Harbour. 
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1942 

Januar: Začetek urjenja v OSS ko so izdana prva navodila glede urjenja prvih 

kandidatov zahodne evropske sekcije OSS. 

Februar:  Louis Adamič poslal ameriškemu predsedniku Rooseveltu pismo, kjer je 

predlagal, ustanovitev ameriške legije (American Legion of Freedom). 

10. 7.: Anglo-ameriško izkrcanje na Siciliji (operacija »Husky«). 

13. 7.: COI se preimenuje v OSS. 

26. 6.: Londonski sporazum med SOE in OSS glede delitve interesnih območij. 

December: Ustanovljen Slovensko – ameriški narodni svet (SANS). 

24. 12.: Britanski častnik William Bailey se je spustil v Mihailovićev štab. 

 

1943 

Januar: Konferenca v Casablanci (»Symbol«). 

Marec: Ustanovljena baza OSS Kairo. 

Maj:  Anglo-ameriška konferenca v Washingtonu (»Trident«). 

Julij:  Izkrcanje anglo-ameriških sil v južni Italiji (operacija »Husky«). 

26. 7.: Sporazum SOE in OSS, ko so se dogovorili, da bodo anglo-ameriške misije 

pod nadzorom Britancev. 

Avgust: Zavezniška konferenca v Quebecu (»Quadrant«). 

18.–19. 8: Ameriški častnik Walter F. Mansfield pristane v štabu Draže Mihailovića. 

22. 8.: Ameriški častnik Melvin Benson pristane v Vrhovnem štabu NOVJ. 

8. 9.: Kapitulacija Italije. 

10. 9.: Ustanovljena operacijska cona Jadransko primorje. 

17. 9.: Ameriški častnik Linn Farish pristane v Vrhovnem štabu NOVJ. 

24. 9.: Ameriški častnik Albert Seitz pristane v štabu Draže Mihailovića. 

Oktober:  Zavezniška konferenca v Moskvi. 

15. 10.: Ustanovljena baza OSS v Bariju. 

25. 10.: Ameriški častnik Huot prišel v Vrhovni štab NOVJ in se pogovarjal o 

organizaciji pomoči partizanom. 

26. 11.: Spust misije »Amazon«, ki zaradi nepravilne navigacije in signalizacije 

pristane v domobranski postojanki v Velikih Laščah. Kasneje skupini uspe pobegniti 

k partizanom. 
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27. 11.: Spust misije »Alum« v Glavni štab NOV in POS. 

28. 11–1. 12.: Teheranska konferenca velikih treh na kateri podprejo NOG. 

 

1944 

Januar: Blizu Poreča se spusti misija OSS »Plum« z vodjo Egom de Baseggiom. 

20. 1.: Ameriški častnik Linn Farish se ponovno spusti v Vrhovni štab NOVJ. 

Marec: Majorja Jonesa SOE na čelu anglo-ameriške misije zamenja stotnik 

Goodwin. 

14. 2.: V Brdih pristane misija »Date« z vodjo Valerianom Melchiorijem. 

13. 3.: Misija »Arkansas« se spusti v Glavni štab NOV in POS. 

14. 5.: Misija »Cuckold« pristane v Glavnem štabu NOV in POS. 

1. 6.: Ivan Šubašić postane predsednik vlade in minister vseh resorjev. 

6. 6.: Anglo-ameriško izkrcanje v Normandiji (»D-Day«). 

16. 6.: Tito in Šubašić podpišeta viški sporazum. 

4. 7.: Kot šef jugoslovanske sekcije v Bariju je bil odpoklican ameriški častnik 

Francis Arnoldy. 

Avgust: Prihod prve samostojne ameriške misije v Vrhovnem štabu NOVJ. 

24. 7.: Po odhodu ameriškega častnika Wuchinicha prevzame vodstvo ameriške 

misije OSS pri Glavnem štabu NOV in POS Daniel Boško Desich. 

2. 8.: Misija za evakuacijo zavezniških letalcev »Halyard« pristane med četniki 

Draže Mihailovića. 

2.–3. 8.: Misija Eagle se spusti v kraju Clauzetto nad Karnijo, kasneje decembra se je 

srečala s slovenskimi partizani. 

12.–13. 8.: Tito in Churchill se srečata v Caserti. 

27. 8.: Dvanajst ameriških agentov misije za infiltracijo v Avstrijo pod vodstvom 

stotnika Fisherja pristane na partizanskem letališču v Nadlesku. 

29. 8.: Kralj na predlog Šubašića razreši Mihailovića kot poveljnika jugolsovanske 

vojske v domovini. 

13. 9.: Anglo-ameriška konferenca v Quebecu (»Octagon«). 

18. 9.: Vrhovni štav NOVJ izda ukaz o strožjem nadzoru anglo-ameriških misij. 

9. 10.: Velika Britanija in Sovjetska zveza se dogovorita za delitev vpliva v 

Jugoslaviji po načelu »fifty fifty«. 
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1. 11.: Tito in Šubašić podpišeta beograjski sporazum. 

25. 11.: Ameriška ekipa s stotnikom Blatnikom, polkovnikom Huntingtonom in 

višjim vodnikom Musulinom obiščejo Glavni štab NOV in POS iz Hrvaške. 

26. 12.: Smrt stotnika Fisherja. 

 

1945 

8. 1.: Ameriški častnik Blatnik prevzame vodstvo ameriške misije pri Glavnem štabu 

NOV in POS. 

Februar:  Zavezniška konferenca na Jalti. 

7. 2.: Ameriška skupina »Dania« se spusti v bližini Vuhreda namesto v bližini 

Gradcu v Avstriji. 

5. 4.: Ameriška misija »Gutherie« pristane na Koroškem ter kmalu zapusti nevarno 

območje in se priključi slovenskim partizanom. 

12. 4.: Smrt ameriškega predsednik Roosevelta. 

1. 5.: Enote 4. jugoslovanske armade in 9. korpusa osvobodijo in zasedejo Trst in 

Goriško. 
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22. KRATICE, ŠIFRE IN TAJNA IMENA 
 

ACRU = Air Crew Rescue Unit (ameriška reševalna misija za evakuacijo 

zavezniških letalcev) 

AFHQ = Allied Force Headquarters (glavni oziroma vrhovni štab zavezniških sil) 

A Force = britanska misija za reševanje zavezniških letalcev in ujetnikov (MI 9) 

AI  = Air Intelligence (britanska obveščevalna služba letalstva) 

Amiseed = načrt izkrcanja na Malem Lošinju 

BAF = Balkan Air Force (letalski oddelek za Balkan) 

BCS = British Chiefs of Staffs (britanski generalštab) 

BBC = British Broadcasting Corporation (britanska radijska postaja) 

 »Buxton« = Charlesu H. Villiersu (SOE) 

C = Head of MI6-SIS (šef MI6-SIS, od 1939 Stevard Menzies; v dokumentih pa je s 

kratico večkrat označena sama MI6-SIS) 

CCS = Combined Chiefs of Staff (British-American), združeni anglo-ameriški štab 

CD = Director of SOE, London (operativni načelnik SOE v Londonu; od avgusta 

1940 Sir Frank Nelson; od maja 1942 Sir Charles Hambro; od septembra 1943 

general Sir Collin Gubbins) 

CIA  = Central Intelligence Agency (ameriška obveščevalna služba po vojni, nasledi 

OSS) 

CIC  = Counter Intelligence Corps  

CLN  = Comitato di liberazione nazionale (Narodnoosvobodilni odbor, odbori 

italijanskega odporništva) 

CLNG = Comitato di liberazione nazionale Giuliano (Narodnoosvobodilni odbor 

Julijske krajine, odbori italijanskega odporništva) 

COI  = Coordination of Information (Urad za koordinacijo informacij; prva prava 

ameriška obveščevalna služba, od 11. 7. 1941 do 13. 6. 1942, ko jo preimenujejo v 

OSS) 

COS = Chiefs of Staff (načelniki britanskih vojaških štabov) 

D = Section D (ena izmed predhodnic SOE, obveščevalna sekcija MI6-SIS za 

raziskovanje možnosti napadov na potencialne sovražnike brez uporabe vojaških sil, 

od marca 1938 do 19. 7. 1940) 

FBI = Federal Bureau of Investigation (ameriški zvezni urad za preiskave) 
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FIS = Foreign Information Service (služba za zunaje informacije, odsek COI) 

FLRJ = Federativna ljudska republika Jugoslavija 

FNB = Foreign Nationalities Branch (odsek za tuje narodnosti OSS) 

FO = Foreign Office (britansko zunanje ministrstvo) 

Force A = sekcija MI9 v Kairu za Sredozemlje, glej tudi IS9 

Force 133 = od polovice 1944 kritje za SOE na Bližnjem in Srednjem vzhodu, 

odgovorna za Grčijo, Romunijo in Bolgarijo, glavni štab v Bariju 

Force 266  = nasledi Force 133 (ena izmed vej SOE), glavi štab v Bariju 

Force 399 (tudi 266) = interna šifra v britanskih poročilih za štab SOE v Kairu, 

odgovorna za Jugoslavijo, Albanijo, Madžarsko in Romunijo 

FRUS = Foreign Relations of the United States (objavljeni viri zunanje politike 

Združenih držav Amerike) 

Gelignite = načrt zavezniškega izkrcanja v Istri 

G-2 = protiobveščevalni oddelek AFHQ (GŠ zavezniških sil) 

G-3 = oddelek za posebne operacije AFHQ (GŠ zavezniških sil) 

G-5 = oddelek za načrtovanje AFHQ (GŠ zavezniških sil) 

GŠ NOV in POS  = Glavni štab Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov 

Slovenije 

HQ = Headquarter(s) (glavni štab(i)) 

HQ ME = britanski glavni štab na Bližnjem vzhodu 

IAMM  = Independent American Military Mission (neodvisna ameriška misija v VŠ 

NOVJ) 

ISLD  = Inter-Services Liaison Department, cover name for MI6-SIS (oddelek za 

koordinacijo in zvezo, kritje za delovanje MI6-SIS, podoben način delovanja kot 

SOE, OSS/SI in OSS/OS) 

ISSU 6 = po vsej verjetnosti ena izmed internih šifer SOE na Bližnjem vzhodu 

JANL  = Jugoslav Army of National Liberation (NOVJ) 

JCS = Joint Chiefs of Staff (združeni ameriški generalštab) 

JIC =  Joint Intelligence Committee (združeni anglo-ameriški obveščevalni odbor) 

JPO-SS = Jugoslovanski pomožni odbor – slovenska sekcija 

KP = Komunistična partija 

KPJ = Komunistična partija Jugoslavije 



 

 261 

KPS = Komunistična partija Slovenije 

»Little Bill«  = kanadski milionar Sir William Stephenson in medvojni britanski 

obveščevalni koordinator v ZDA 

MO4 = od septembra 1942 interna šifra za SOE na Bližnjem in Srednjem vzhodu 

MACMIS = Maclean's Mission (Macleanova misija med jugoslovanskimi partizani) 

 »Massingham« = misija SOE v Afriki za delovanje v Italiji 

ME = Middle East (Srednji vzhod, večkrat mišljeno le Bližnji vzhod), tudi Mideast 

MEDTO  = Mediterranean Theatre of Operations (operacije OSS v Sredozemlju) 

METO  = Middle East Theater of Operations (bližnjevzhodno vojno prizorišče) 

MEW  = Ministry of Economic Warfare (britansko ministrstvo za gospodarsko 

vojskovanje, odgovorno za SOE)  

MID  = Military Intelligence Division  

MI5  = Militatry Intelligence 5, British-Imperial Security Service (britanska 

varnostna protiobveščevalna služba) 

MI6-SIS (ali SIS, v dokumentih večkrat C) = Military Intelligence 6, Secret 

(Special) Intelligence Service (tajna britanska obveščevalna služba; sorodna OSS/SI) 

MI9  = Military Intelligence 9, Combined Services Detailed Interrogation Centre, 

Escape and Evasion Service (britanska sekcija za zasliševanja in beg-evakuacije, 

pravili so ji tudi Force A ali IS9) 

NATO  = North African Theater of Operations (severnoafriško vojno prizorišče) 

NDH = Nezavisna država Hrvatska 

NKOJ = Nacionalni komite narodne osvoboditve Jugoslavije 

NKVD  = Narodnyi Kommissariat Gosudarstvennoi Bezopastnosti 

NOG = Narodnoosvobodilno gibanje 

NOV in POS = Narodnoosvobodilna vojska in partizanski odredi Slovenije 

NOV(J) in POJ = Narodnoosvobodilna vojska (Jugoslavije) in partizanski odredi 

Jugoslavije 

Octagon = zavezniška konferenca v Quebecu (13. september 1944)  

ÖFF = Österreichische Freiheits Front (avstrijska osvobodilna fronta) 

OF = Osvobodilna fronta slovenskega naroda 

ONI  = Office of Naval Intelligence (obveščevalna služba ameriške mornarice) 

OS  = obveščevalna(e) služba(e) 
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OSS = Office of Strategic Services (Urad za strateške službe, ameriška služba za 

obveščevalno, sabotažno in propagandno dejavnost v zasedenih deželah; 13. julija 

1942 nasledi COI, do 20. 9. 1945; po vojni postane CIA; združevala sorodno 

delovanje kot MI5, MI6-SIS, SOE in PWE) 

OSS/MO (podobno OSS/OWI) = OSS/Moral Operations Branch (odsek OSS za 

vojno propagando; sorodna PWE) 

OSS/MU = OSS/ Maritime Units (odsek za pomorske operacije) 

OSS/OG = OSS/Operational Groups (odsek operativnih skupin) 

OSS/OWI (podobno OSS/MO) = OSS/Office of War Information (odsek OSS za 

vojno propagando; sorodna PWE) 

OSS/R&A (tudi R&A ) = Research nad Analysis (odsek OSS za raziskovanje in 

analize) 

OSS/SI = OSS/Secret Intelligence tudi Information Branch (odsek OSS za 

obveščevalno oziroma tajno delovanje; sorodna MI6-SIS oziroma ISLD)   

OSS/SICE = OSS/Secret Intelligence Central Europe (tajni obveščevalni odsek OSS 

za srednjo Evropo) 

OSS/SO = OSS/Special Operations Branch (odsek OSS za posebne operacije; 

sorodna SOE) 

OSS/S&T = Schools and Training (odsek OSS za šolanje in urjenje) 

OSS/X-2 = OSS/Counter intelligence (protiobveščevalna služba OSS; sorodna MI5) 

OZNA  = Organizacija za zaščito naroda, od februarja 1944 do maraca 1946 

POW tudi PW ali P/W = Prisoner(s) of war (vojni ujetnik(i)) 

PSI = Partito socialista italiano (italijanska socialistična stranka) 

P/W ali PW tudi POW = Prisoners of war (vojni ujetnik(i)) 

PWB = Psychological Warfare Branch (ameriški oddelek za psihološko vojskovanje) 

PWE = Political Warfare Executive (britanska sekcija za vojno propagando, od 

septembra 1941 do konca vojne; sorodna OSS/OWI oziroma OSS/MO) 

Quadrant = zavezniška konferenca v Quebecu (avgust 1943) 

RAF = Royal Air Force (britansko kraljevo vojno letalstvo) 

RG = Records Group 

SA/B = Special Activities/Bruce = RTU-11 = The Farm (obveščevalna podsekcija 

OSS blizu Washingtona, ki je urila agente OSS) 
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SAC = Supreme Allied Commander (vrhovni zavezniški poveljnik) 

SACMED = Supreme Allied Commander Mediterran (Zavezniški vrhovni poveljnik 

v Sredozemlju) 

SA/G = SA/Goodfellow (obveščevalna podružnica OSS blizu Quantica v Virginiji, 

ki je urila OSS agente) 

SANS = Slovensko-ameriški narodni svet v ZDA 

SAS = Special Air Service (posebna služba britanskega letalstva) 

SBS = Special Bari Service (baza OSS v Bariju), druga oznaka je Special Boat 

Service (posebna služba britanske mornarice) 

SCI = Special Counter-Intelligence (posebna skupna anglo-ameriška 

protiobveščevalna služba) 

SCU 6 = Cover for Massingham mission, which was also known as British Inter 

Services Signal Unit (kritje za misijo Massingham, poznana tudi kot British Inter 

Services Signal Unit, nekateri dokumenti jo označujejo tudi s ISSU6) 

SD = Sicherheitsdienst (nemška varnostna služba) 

SIS = glej MI6-SIS 

SIS = Servizio informazioni segrete (obveščevalna služba italijanske mornarice, po 

kapitulaciji 8. septembra 1943 prešla na stran Anglo-Američanov) 

Slumberland = britanski projekt za izvajanje sabotažnih akcij na železniško omrežje 

v vzhodni in južni Jugoslaviji 

SNOOS = Slovenski narodnoosvobodilni svet 

SOE = Special Operations Executive (britanska uprava za posebne operacije, 4. 9. 

1941 nasledi organizaciji SO2, 15. 1. 1946 jo ukinejo; sorodna OSS/SO) 

SOM (tudi SO(M)) = Special Operations Mediterranean (od aprila 1944 baza SOE 

za posebne operacije v Sredozemlju, center v Bariju za operacije na Balkanu, vodil jo 

je major general W. A. M. Stawell) 

SPOC = Special Projects Operations Center (anglo-ameriško operacijsko središče za 

posebne projekte)   

Trident  = zavezniška konferenca v Washingtonu  (maj 1943) 

STS 103 = Special Training School 103 (britanska šola za specialno urjenje v 

Kanadi) 
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UDV = Uprava državne varnosti (poznana kot UDBA) 

ULTRA  = tajni sistem dešifriranja nemških radijskih sporočil 

USAFIME  = United States Army Forces Middle East (ameriška vojska na Bližnjem 

vzhodu) 

VENONET (VENONA)  = tajni sistem dešifriranja, s katerim so Američani 

dešifrirali številna sovjetska obveščevalna sporočila med Moskvo in drugimi mesti 

VOS = Varnostnoobveščevalna služba OF, od 15. 8. 1941 do februarja 1944 (nato 

OZNA) 
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23. VIRI IN LITERATURA 
 
 
23.1 Viri 
 
a) Arhivsko gradivo 

AS = Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana 

- AS 1851 = Glavni štab NOV in POS 

- AS 1931 = nekdanji Arhiv Republike Slovenije, dislocirana enota III (AS III), pred 

tem Arhiv Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije (AMNZ) 

  - Ameriška vojna misija pri GŠS 

  - Angleška vojna misija pri GŠS in Jugoslaviji 

 

NARA  = National  Archives and Records Administration, College Park, Maryland, 

Washington  

- FNB INT – 30YU –  = gradivo odseka  za tuje narodnosti, fond mikrofišev o 

Jugoslaviji  

- M 1642 = Washington’s Director’s Office, mikrofilmsko gradivo zapuščine 

generala Williama O’Donovana 

- RG 226 = Office of Strategic Service (OSS) (Urad za strateške službe, ameriška 

služba za obveščevalno, sabotažno in propagandno delovanje)  

- RG 331 =  fond vrhovnega zavezniškega štaba v Sredozemlju (Allied Force 

Headquarters – AFHQ) 

 

PAK  = Pokrajinski arhiv Koper, fond SI PAK KP 834. 2, SI PAK 834. 5, SI PAK 

648, (fotokopije dela dokumentov NARA) 

 

TNA  = The National Archives, London, Kew, (Britanski državni arhiv) 

- CAB = Cabinet Office (Britanski vojni kabinet) 

- FO = Foreing Office (Britansko zunanje ministrstvo) 

FO 371 = General Correspondence: Political (Glavna korespondenca, 

politična) 

FO 898 = Political Warfare Executive - PWE (Oddelek za tajno vojno 

propagando) 
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- HS = Special Operations Executive (Uprava za posebne operacije) 

HS 3 = Africa and Middle East (Afrika in Bližnji ter Srednji Vzhod) 

HS 5 = Balkans (Balkan) 

HS 6 = Western Europe (zahodna Evropa) 

HS 7= War Diaries, Histories (Vojaški dnevniki, zgodovinske rekonstrukcije) 

HS 8 = dokumenti vodstva SOE 

- KV  = Records of the Secuirity Service (gradivo tajne službe MI5) 

- PREM = Prime Minister’s Office (urad predsednika vlade) 

- WO = War Office (Britansko vojno ministrstvo) 

WO 202 = War of 1939 to 1945, Military Headquarters Papers: Military 

Missions (Vojna 1939-1945, Dokumenti vojaških vrhovnih štabov: vojaške 

misije) 

WO 204 = War of 1939 to 1945, Military Headquarters Papers: Allied Force 

Headquarters (Vojna 1939-1945, Dokumenti Vojaških Vrhovnih štabov: 

glavni oziroma vrhovni štab zavezniških sil ) 

 

b) Objavljeni viri 

Biber, D. (1981): Tito-Churchill, Strogo tajno. Zagreb, Globus. 

Ferenc, T. (1999): »Ubija se premalo«: obsojeni na smrt, talci, ustreljeni v 

Ljubljanski pokrajini, 1941-1943, dokumenti. Ljubljana, Inštitut za novejšo 

zgodovino-Društvo piscev zgodovine NOB. 

FRUS (1961): Foreign Relation of the United States: 1943, The Conferences at 

Cairo and Tehran. Washington, Department of the State. 

FRUS (1964): Foreign Relation of the United States: 1944, Vol. II, Europe. 

Washington, Department of the State. 

FRUS (1966): Foreign Relation of the United States: 1944, Vol. IV, Europe. 

Washington, Department of the State. 

Garnett, D. (2002): The Secret History of PWE, The Political Warfare Execute 

1939-1945. London,  St Ermin's Press. 
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Kimbal, W. F. (ur.) (1986): Churchill and Roosevelt: the Complete 

Correspondence, Vol. 3. Washington, Princeton. 

Mackenzie, W., Millar, J. (2002): The Secret History of SOE: The Special 

Operations Executive 1940-1945. London, St Ermin's Press. 

Repe, B. (1988): Mimo odprtih vrat, Izbrani dokumenti o dejavnosti okupatorjevih 

sodelavcev na Slovenskem. Ljubljana, Borec. 

 

c) Ustni viri 

Česnik, M. (2007):  Marijan Česnik, r. 1919, šifrer, radiotelegrafist, tolmač ameriških 

misij Arkansas in Alum pri Glavnem štabu NOV in POS. Ustno izporočilo. Zapis 

intervjuja v prilogi doktorata. 

 

d) Spletne strani 

The National Archives (2008-08): http://www.nationalarchives.gov.uk. 

National Archives and Records Administration (2009-7): http://www.archives.gov/. 

University of Wisconsin Digital Collections (2009-5): 

http://digicoll.library.wisc.edu/cgi-biu/FRUS-idx?typp-

browse&scope=FRUS.FRUS1. 
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24. PRILOGE 
 
24.1 Intervju – Marijan Česnik (2007) 

1. Kako ste se pridružili OSS in kako ostali Slovenci, ki jih poznate? 

Dne 10. novembra 1943 smo skupina bivših internirancev prišli v Bari kot prebežniki 

iz severne Italije. Po kapitulaciji Italije smo namreč uspeli pobegniti iz območij 

rudnikov lignita v pokrajini Perugia, kjer smo gradili železniško progo. Prišlo nas je 

pet, in sicer Filip Ambrož, Vlado Ivančič, Vinko Jankovič, Miloš Kosec, jaz, medtem 

ko Danilo Luznar zaradi spora ni šel z ostalimi preko fronte. Britanci so nam dali na 

izbiro, da se pridružimo kraljevi četniški vojski in na novo ustanovljeni prvi 

prekomorski brigadi. Naj povem, da so takrat Britanci bolj podpirali četnike in jih 

tudi opremili z novimi britanskimi uniformami. Pridružili smo se 1. prekomorski 

brigadi, nato nas je komisar Marjan Barišić povabil na razgovor in nam ponudil, da 

gremo direktno v Slovenijo. Po nekaj dneh bi bilo potrebno na letališču v Brindisiju 

opraviti dva poskusna skoka s padalom, nato pa v Slovenijo. Zelo naivno – ni bilo 

govora o kakšni šoli. Po navzkrižnem zasliševanju smo bili izbrani trije: jaz, Kosec 

in Ivančič. Ostali so prišli kasneje, tako da nas je bilo na tečaju dvanajst. Imeli smo 

temeljit zdravniški pregled, kjer so nam pregledali zobe, vprašali če smo imeli v 

preteklosti kakšen zlom, namreč vodja tečaja, major Arnoldy, je potreboval zdrave in 

telesno pripravljene vojake. Poleg nas treh so bili na tečaju še trije Slovenci, bivši 

italijanski vojaki Radko Bajt, Vladimir Kumar in Zdravko Marušič, medtem ko so 

bili ostali iz drugih predelov Jugoslavije. 

 

2. Kaj, mislite, je bil namen OSS v Jugoslaviji? 

Namen OSS je bila pomoč odporniškim gibanjem in sicer pomoč v orožju, v hrani, 

poročanje o stanju železniškega prometa, vojaškem razvoju in o stanju vremena. 

Partizanom smo organizirali pošiljke velike količine orožja in opreme, vendar, 

spomnim se, da ta oprema ni vedno prišla v roke tistim, ki je bila namenjena, temveč 

je bila deponirana v tajna skladišča (major Povh). 
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3. Kakšna je bila vaša naloga, ko so vas poslali na misijo in kaj ste poročali? 

V misiji Arkansas, ki je delovala v Beli krajini in bila najsevernejša vremenološka 

misija v južni Evropi, so bile naše naloge vremenološke, saj smo pošiljali 

vremenoslovna poročila letalski bazi v Bari. Njen vodja je bil poročnik Schraeder. 

Kot radiotelegrafist sem moral vsakih šest ur oddajati brzojavke v Bari. Najprej sem 

moral brzojavko šifrirati, jo oddati in nato sprejeti njihovo brzojavko, jo dešifrirati in 

dati šefu misije. Arkansas ni bila politična misija. Nato sem septembra 1944 prišel v 

misijo Alum, ki jo je vodil poročnik Desich. To ni bila meteorološka, ampak 

obveščevalna misija, ki je zbirala in pošiljala izključno podatke vojaške narave. 

Nismo pošiljali nikakršnih političnih ocen o vodilnih članih NOB. 

 

4. Ali veste, kako je bila OSS ustanovljena in organizacijsko razdeljena? 

Mi smo bili navadni vojaki in nismo nič vedeli o obveščevalni službi OSS in njeni 

organizacijski razdelitvi. Bili smo del 2677th Regiment OSS v sklopu ameriških 

enot. Kaj pomeni OSS, nismo niti vedeli in nismo spraševali. 

 

5. Katere tečaje vojaškega urjenja je imela OSS in kje so potekali? 

Učili smo se vsega po malem, tako da smo streljali, tekli, se učili radiotelegrafije, 

imeli smo padalski tečaj in se učili borilnih veščin. Tečaj je potekal v šoli Villa Re 

David v Bariju, kjer smo bili popolnoma izolirani in nismo smeli imeti stika z 

zunanjim svetom. Jedli smo dobro hrano. Urili smo se tudi na padalskem tečaju na 

letališču v Brindisiju. 

 

6. Kdo vas je učil in treniral? 

Učili in trenirali so nas Američani, ki so govorili srbohrvaško. Občasno nam je 

predaval tudi polkovnik Vladimir Velebit in nas tudi spodbujal pri našem delu. 

Poudaril je, da smo pod ameriško jurisdikcijo, tako da smo dobili tudi ameriške 

vojaške izkaznice, uniforme, ime in številko. Zaradi izolacije nismo vedeli, kaj se 

zunaj dogaja in kadar smo izjemoma lahko odšli ven, nismo smeli govoriti. 
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7. Kakšna navodila so vam dali glede tega, kako se obnašati do vodstva NOG? 

Povedali so nam, da smo vsi zavezniki in da se moramo do njih tudi prijateljsko 

obnašati. Bili smo zavedni Slovenci in naredili bi vse za lasten narod. 

 

8. Ste bili pred odhodom v Jugoslavijo informirani o partizanstvu, četništvu in 

domobranstvu? 

O četništvu in partizanstvu smo bili obveščeni, medtem ko smo vedeli, da obstaja 

tudi bela garda, ki kolaborira. Razumeti moramo, da so Britanci dolgo časa stavili na 

četnike, kar se je videlo tudi, ko smo kot britanski ujetniki imeli možnost vstopa v 

obe gibanji – četniško in partizansko. Četniki so bili že navzven videti bolje oblečeni 

in opremljeni od novonastalih prekomorskih enot. 

 

9. Kakšni so bili odnosi med OSS in ostalimi obveščevalnimi službami? 

Na primer, ko smo prišli v Črmošnjice, smo šli v štab, kjer sem spoznal Zdravka 

Lenščaka, on pa je nastopal kot britanski kapetan, tako da mi je svetoval, naj 

govorim z njim v angleščini in ne slovenščini. Ko smo bili v Devetem korpusu, sva 

se z Desichem srečala z Britanci in Rusi. Odnosi so bili spoštljivi in prijazni. Razlika 

med nami in Rusi je bila v tem, da so Rusi veliko pili in celo predlagali ustanovitev 

kluba zavezniških oficirjev tik pred pričetkom nemške ofenzive. Za pijačo naj bi 

poskrbeli zavezniki, za dekleta pa Rusi. Razlike med Rusi in nami so bile tudi v tem, 

da so oni jedli štabno hrano, medtem ko smo mi jedli prehrano vojakov. 

 

10. Zakaj mislite, da slovenske fante iz OSS ob koncu vojne niso likvidirali? 

Ni bilo interesa, saj nismo politično delovali. Za Alum sem dešifriral veliko 

brzojavk, ki so bila izključno vojaška in ne politična poročila. Američani niso imeli 

svojega političnega interesa v Jugoslaviji, medtem ko so ga Britanci imeli. Z Bobom 

Planom meniva, da je John Blatnik odigral pomembno vlogo, da smo Slovenci iz vrst 

OSS po vojni ostali živi. 
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11. Zanima me, kaj veste o Johnu Blatniku, kar se vam zdi pomembno omeniti? 

Bil je zelo dober človek. Srečala sva se v Beli krajini in si tudi ob koncu vojne 

dopisovala. Po vojni sem služboval v Caserti in prosil, da me demobilizirajo, vendar 

so mi v OSS trdili, da me še potrebujejo. Obrnil sem se na Blatnika, ki odhajal v Trst, 

in mu zaupal, da me nameravajo poslati v severno Afriko. Blatnik je nazadnje 

izposloval, da so me odpustili z laskavo pohvalo in me kot tolmača poslali v Trst. 
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2. Delitev območja delovanja med OSS in SOE v Sredozemlju (NARA, M 1642, 

Roll 125). 
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3. Osebni dosje, ki ga je OSS vodil o Francu Menčaku (NARA, RG 226, E 144, B 

97, F 1017). 
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4. Misije, ki so delovale v Jugoslaviji leta 1944 (NARA, RG 226, E 92, F 231, F 2). 
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5. Program urjenja slovenskih padalcev (NARA, RG 226, E 154, B 22, F 301). 

 



 

 289 

6. Predloga odlikovanja Antona Galuna in Franca Menčaka, 26. marec 1944 (NARA, 

RG 226, E 165, B 8, F 84). 
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7. Poročilo stotnika Fisherja, 4. december 1944 (NARA, RG 226, E 124, B 28, F 

220). 
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8. Dopis kapetana Blatnika obveščevalnemu oddelku GŠ NOV in POS, 23. januar 
1945 (AS 1851, t. e. 67/I, a. e. 1808, februar 1945, marec 1945). 
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9. Odgovor obveščevalnega oddelka GŠ NOV in POS gospodu kapetanu Blatniku 

(AS 1851, t. e. 67/I, a. e. 1808, februar 1945, marec 1945). 
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10. Prva stran dosjeja stotnika Johna Blatnika (AS 1931, 301-88/ZA, t. e. 742, 

Ameriška vojna misija pri GŠS). 

 

 


