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Poveljstvo 
Vojske državne varnosti 

Dne 15. marca 1944. 
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D N E V N O P O V E L J E  

POVELJSTVA VOJSKE DRŽAVNE VARNOSTI  
 
 
Prehajamo v novo dobo narodno osvobodilne borbe, v dobo graditve narodne oblasti in Slovenske 
državnosti v okviru federativne Jugoslavije na temeljih prave ljudske demokracije.  
Osnovala se je I. Brigada VDV, ki je sestavni del Narodno osvobodilne vojske Jugoslavije. Kakor 
je NOV glavna sila naše borbe proti okupatorju, je Vojska državne varnosti tista, ki bo obvarovala 
slovenski narod pred notranjimi in zunanjimi sovražniki.  
Naša glavna naloga je neusmiljeno iztrebljati notranje sovražnike, ki hočejo rušiti ali kršiti narodno 
oblast. Kontrolirati kraje, ki so ogroženi od nemških vohunov, ter belo-plavih izdajalcev. Vršiti 
aretacije in preiskave ter legitimiranje sumljivih oseb. Samovoljne preiskave, aretacije, likvidacije 
itd., niso dovoljene, razen v nujnih primerih, če je potrebna takojšnja izvršitev. VDV ne vrši 
rekvizicij. Poleg teh nalog morajo čete, bataljoni, brigade VDV uničevati in izganjati okupatorja iz 
naše zemlje. 
Naša borba zahteva najboljše borce za izvrševanje teh nalog. Zato mora biti VDV predana stvari 
slovenskega naroda in disciplinirana.To se ne doseže s sklicevanjem, da smo najboljši, ampak 
maramo z borbenostjo, predanostjo in disciplino sami dokazati. Vse naloge se morajo brezpogojno 
izpolnjevati. Odnosi do civilnega prebivalstva, političnih in upravnih delavcev, narodnih oblasti in 
NOV morajo biti dokaz, da smo resnični zaščitniki demokratičnih načel. 
Vsem podoficirjem, oficirjem ter ostalim funkcionarjem NOV in VDV se mora izkazovati dolžno 
spoštovanje z našim vojaškim pozdravom. Vse funkcionarje narodnih oblasti se mora prav tako 
pozdravljati.  
 
Vsak vojak VDV mora stremeti, da se čim bolj usposobi v taktiki vojevanja in ravnanja z orožjem, 
kakor tudi, da postane dober poznavalec razvoja narodno osvobodilne borbe jugoslovanskih 
narodov. 
 
Tovariši borci, komandirji, komandanti, politkomisarji, hrabro izpolnjujte naloge, ki vam jih nalaga 
slovenski narod ter neusmiljeno uničujte vse sovražnike slovenskega naroda !  

 
Živela Narodno osvobodilna vojaka Jugoslavije !  
Živel maršal Jugoslavije, tov. Tito !  
Živela Rdeča armada !  
Živel voditelj in učitelj vseh zasužnjenih narodov tov. Stalin! 
Živeli naši zavezniki! 
Smrt fašizmu - Svobodo narodu !  
 
Politkomisar:        Komandant podpolkovnik:  
Xxx   Tomaž         Bojan Polak - Stjenka  
                           (leta 2003. še živel v Ljubljani) 
 

P. S.: Prebrati pred vsemi edinicami VDV !  
 

SEZNAMI  
imen borcev, poveljstev čet in članov štaba bataljona ter padlih in po vojni umrlih borcev in drugi 
podatki, katere je uspel zbrati odbor ob raznih proslavah enot VDV in partizanskih srečanjih ter z 
anketnimi listi borcev, ki so bili v sestavu I. bataljona III. brigade VDV v času od njegove 
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ustanovitve 10. septembra 1944 do osvoboditve 9. maja 1945, seveda še niso povsem točni in 
popolni. 
Zato je nujno, da posamezniki, ki so se borili v sestavu bataljona ali z njim sodelovali, ta imena, 
sezname in podatke dopolnijo ali popravijo, da bi lahko tisti, ki bodo pisali zgodovino bataljona in 
brigade povsem verodostojno prikazali pregled udeležencev bojev ter vse akcije, ukrepe in druge 
uspehe bataljona. 
Namen objave seznamov in njihovih podatkov bo vsekakor dosežen, če bo vsak nekdanji borce 
potrdil, popravil ali dopolnil navedbo o njemu samemu. Zelo dragocen pa bo vsak nadaljnji podatek 
o ranjenih, padlih in po vojni umrlih borcih, ali sploh podatki o bojih in drugih akcijah, ki bi ga 
ustno ali pismeno sporočili odboru bataljona, kar je tudi eden osnovnih namenov izdaje knjižice. 
Vir: Dokumenti VDV-a  
 
PIETETA:  Vseh članov VDV-3 brigade po spodnjem zapisku je 724 oseb. Največja koncentracija 
je iz Zasavja in to 169 članov, kar je 23% od vseh na popisu. Kot mesto z največ člani VDV pa je 
na prvem mestu Trbovlje. Rojenih 1926. leta in kasneje (nepolnoletni) pa je kar 22%. Delna karta 
Slovenije prikazuje kje so bili doma ljudi iz VDV3 popisa.  
 
spoti VDV-a 
 


