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Druga svetovna vojna 6. aprila 1941 so sile osi napadle

Anton Žnidar (1922-1948, Bohinjska Bistrica),

Jugoslavijo. Bohinj je bil na nemškem okupacijskem območju.

v nemški vojski od februarja 1943, v partizane je

Na Gorenjskem je partizansko gibanje decembra 1941 organiziralo vstajo.
V noči na 15. december je Prešernov bataljon odšel proti Nomenju in se po

dezertiral decembra 1943, komandant I. bataljona

Jožef Hribar

Jeseniško-bohinjskega odreda.

odlikovan z zlato medaljo

spopadu s policisti razbežal. Po vstaji so Nemci aretirali okoli sto Bohinjcev,

za hrabrost v prvi

22 so jih postrelili kot talce oziroma umorili v koncentracijskih taboriščih.

svetovni vojni.

Okupatorji so med vojno zaprli okoli 300 Bohinjcev, največ v gestapovsko
kaznilnico v Begunjah. Od tega so jih več kot 20 internirali v koncentracijska
taborišča. Okoli 240 Bohinjcev, sorodnikov pripadnikov partizanskega gibanja,
so izgnali z njihovih domov, večinoma v Nemčijo. Nemci so kot povračilni ukrep

Franc Selan – Brinca
(1919-1964, Bohinjska Bistrica), partizan od aprila 1943,
komandant II. bataljona Jeseniško-bohinjskega
odreda.

po partizanskih napadih streljali ujetnike iz gestapovske kaznilnice v Begunjah.
Ustrelili so tudi 16 Bohinjcev, od tega 11 ujetih partizanov.
Leta 1943 se je začela mobilizacija Bohinjcev v partizanske enote. V partizanih
je bilo blizu 1000 Bohinjcev. Leta 1944 najdemo večino Bohinjcev v Gorenjskem
odredu, med terenci, v Prešernovi brigadi, Jeseniško-bohinjskem odredu, mnoge

Franc Cesar (1920-2010, Stara Fužina) je leta

pa so poslali v Vojkovo, Gradnikovo in druge enote, predvsem na Primorsko.

1943 odšel v partizane. Ujet je bil 3. julija 1943 na Lipanci.

V Bohinju so bile kurirske postojanke G-27 na Ventijah, G-2 na Bitenjski planini

V gestapovskih zaporih v Begunjah so ga hudo pretepli.

in G-4 na Gorjušah. Jeseniško-bohinjski odred je vzdrževal še radijske zveze,

9. novembra 1943 so ga poslali v koncentracijsko

v Bohinju pa je postavil tudi telefonsko omrežje. Po napadu na tretji bataljon

taborišče Dachau, v podružnico Natzweiler-Struthof.

Tomaž Godec

Prešernove brigade na Goreljeku so postavili ambulanto E v okolici Podjelja,

Od tam so ga premestili v Dachau. Domov se je vrnil

(1905, Bohinjska Bistrica)

julija 1945.

je bil prvi bohinjski partizan.

kasneje še okrevališče na jelovški strani. V letu 1944/45 je v Bohinju delovala
še Komanda mesta Bled.
V letu 1943 so začeli ustanavljati politične organizacije partizanskega gibanja:

Vodil je priprave na decembrsko
vstajo. Po njej se je skrival.

Komunistično partijo, Zvezo komunistične mladine, Slovensko protifašistično

Slavko Ogrin (1920-1992, Bohinjska Bistrica)

žensko zvezo, Zvezo slovenske mladine in gospodarske komisije. Septembra

je bil mobiliziran v nemško vojsko 29. marca 1943. Bil je

Vojah. S skupino 50 talcev je

1944 jih je bilo 80 s skoraj 800 člani, od tega okoli 500 mladih in žena.

v pešadiji v Züllichgauu v Nemčiji. Julija 1943 je bil poslan

bil 19. aprila 1942 poslan v

Ujeli so ga 13. marca 1942 na

na vzhodno fronto. Prišel je skoraj do Harkova.

koncentracijsko taborišče

Partizansko gibanje je vodila Komunistična partija, ki je poleg upora proti

23. decembra 1943 se je predal sovjetom v Visokojem

Mauthausen, kjer so jih

okupatorju želela izvesti tudi boljševistično revolucijo. Komunisti so prevzeli vse

pri Žitomirskem. Domov se je vrnil marca 1946.

naslednji dan umorili.

vodilne položaje v vojski, politični policiji in političnih vodstvih. V Komunistično
partijo je bilo do maja 1945 sprejetih več kot 300 Bohinjcev, večina v vojaške
enote. Nemci so na Gorenjskem leta 1943 mobilizirali letnike 1916–1926. V Bohinju
so klicali na nabor več kot 260 fantov in mož od 499 popisanih. Od teh jih je bilo
320 v partizanih, 213 v nemški vojski, 114 pa jih je iz nemške vojske dezertiralo v
partizane.

Srečko Huth (1907, Ljubljana) je bil duhovnik.
Ker so Nemci slovenske duhovnike izgnali z Gorenjske,
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V Bohinju ni bilo protikomunističnega odpora in državljanske vojne. Je pa tam
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prišlo do silovitega izbruha revolucionarnega terorja, v katerem so domači par-

Koprivnik, verjetno da bi podelil otrokom prvo obhajilo,

tizani obračunavali z domačini. Partizani, predvsem politična policija, so v Bohin-

so ga partizani aretirali in po krutem mučenju umorili.

ju umorili več kot 65 oseb. Proti nobeni ni bil speljan sodni postopek.

Njegovo truplo so zagrebli neznano kje.
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