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ZAVADLAV Zdenko, publicist, rojen 29. maja 1924 v Šoštanju, živi v Ljubljani. Oče Ignac,
gimnazijec goriške državne gimnazije iz Štandreža, mati Plora Batistic iz Trsta Oče je po prvi
svetovni vojni sodeloval v narodno obrambnem gibanju, 1923 je emigriral v Jugoslavijo in se
kot uslužbenec zaposlil v Šoštanju. Mati se je s svojo družino že med prvo svetovno vojno
preselila v Ljubljano. Zdenko je osnovno šolo obiskoval v Šoštanju, v Ljubljani realno
gimnazijo. Zaradi sodelovanja z levičarskimi dijaškimi organizacijami so ga v sedmem letniku
1941 izključili iz ljubljanske srednje šole (letnik je končal v Mariboru). Zaradi očetovega
izgnanstva se je družina to leto preselila v Ljubljano in nato v Štandrež. Zdenko, ki je bil aktivist
mladinske OF že v Ljubljani, je politično delo nadaljeval na Goriškem, kjer se je povezal z
Borisom Dročem in nato Antonom Veluščkom. Delal je kot mladinski aktivist, nato pa kot član
obveščevalne službe na Goriškem. Oktobra 1942 ga je zajela italijanska policija in ga zaprla
najprej v Gorici, nato v Rimu; pred vojaškim sodiščem je bil zaprt v Roveretu in nato v zaporu
Coroneo v Trstu. Po posredovanju goriškega prefekta grofa Paceja, ki je bil znanec njegovih
sorodnikov, in škofa Fogarja, ki je poznal očeta, so ga nemške oblasti izpustile (oktobra 1943).
Po vrnitvi iz zaporov je delal kot član VOS za Gorico in Goriško. Za tem je bil član Okrožne
izpostave odseka za notranje zadeve pri Predsedstvu SNOS za goriško okrožje, avgusta 1944 pa
je bil premeščen na Štajersko, kjer so ga vključili v delo Oddelka Ozne za Štajersko in Koroško,
odgovoren za Maribor. Po vojni je bil namestnik načelnika Udbe za Maribor in bil v tej funkciji
navzoč tudi pri povojnih pobojih na Štajerskem. Oktobra 1946 je bil premeščen v Beograd, kjer
so ga v državnem okviru Udbe zadolžili za obveščevalno službo v Italiji. Še isto leto se je temu
delu odpovedal. Dne 1. januarja 1947 se je zaposlil kot sekretar v Tovarni avtomobilov v
Mariboru. Oktobra 1948 so ga jugoslovanske vojaške oblasti obtožile za agenta (že pred tem pa
njegovo ženo Vero Uršič iz Sežane kot agentko Gestapa).

Obsojen je bil na smrt z ustrelitvijo. Po posredovanju Josipa Rusa, očetovega sokolskega
prijatelja, so obsodbo omilili na dvajset let ječe. Od tega je bil zaprt šest let v Ljubljani,
Mariboru, Novem mestu, Škofji Loki.1954je bil pogojno izpuščen, do upokojitve 1975 je delal v
turističnih agencijah in v hotelstvu.
Zdenkovo življenje je bilo prepleteno s številnimi osebnimi stiskami, konflikti in iskanji
resnice. Od tu izvira njegova publicistična dejavnost, s katero se je pričel ukvarjati v začetku
osemdesetih let. Njegova publicistika v oblik člankov, pisem, peticij, glos, daljših razprav,
polemik in intervjujev obravnava različna področja, največ je pisal o povojnih pobojih
domobrancev in drugih nasprotnikov NOB na Štajerskem, o dejavnosti varnostno bobveščevalne
službe in Ozne med vojno na Goriškem in Štajerskem, o stikih med partizani in nemškimi
oblastmi na Goriškem, o dachauskih procesih in jetnikih, o slovenski narodni spravi, o ekoloških
in drugih sodobnih vprašanjih itd. V njegovih spisih prevladujejo polemični toni. Njegova
bibliografija obsega nad 70 enot. Objavljal je v slovenskih časnikih in revijah v Sloveniji in v
tujini (Borec, Nova revija, Mladina, Tribuna, Teleks, Delo, Novi razgledi, Dnevnik, Gorenjski
glas, Družina, Tretji dan, Novi tednik, Katoliški glas, Vestnik in Tabor ter Svobodna Slovenija v
Buenos Airesu) daljše zapise, ki jih je sestavil na podlagi lastnih doživetij in virov,je tudi
arhiviral v arhivih IZDG, Goriškega muzeja, mariborskega Muzeja NO in RSNZ.
V knjižni obliki je izšlo: njegov širši zapis IZ DNEVNIŠKIH ZAPISKOV
MARIBORSKEGA OZNOVCA (Maribor 1990), drugi del zapiskov z opombami in viri
KRIŽAJRJI - MATJAŽEVA VOJSKA NA SLOVENSKEM (Ljubljana 1994) ter PARTIZANI,
OBVEŠČEVALCI, JETNIKI Dosje Z. Z. z dokumenti in fotografijami (Ljubljana 1996).
PRIMORSKI SLOVENSKI
BIOGRAFSKI LEKSIKON,
17 snopič Goriška
Mohorjeva družba, Gorica 1991

Fotografija na prvi strani platnic
Z.Z. pred vhodom v nekdanje Centralne zapore Udbe na Poljanskem nasipu
Fotografija na zadnji strani platnic
Z.Z. pred traktom samic v nekdanjem Centralnem zaporu Udbe na Poljanskem nasipu
CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univenitetna knjižnica, Ljubljana 323.28(497.4)(091 )
ZAVADLAV, Zdenko
Pisma izza odra / Zdenko Zavadlav. - Ljubljana : samozaložba, 2002
ISBN 961-236-220-3
I15888896
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Zato si neopravičljiv, o človek, kdorkoli si,
ki sodiš. V čemer namreč drugega sodiš, sebe
samega obsojaš; zakaj ti, ki sodiš, delaš isto.
Apostol Pavel Rimljanom 2, I

Posvetilo
Naj počiva v miru s svojimi soborci
slovenski domobranec, študent
Rado. Verjel je v zakasnelo prisego
kratkotrajne slovenske vojske kralju
in ostal v Vetrinju. Predan
slovenskim boljševikom, bil od njih
pokončan nekje pri Slovenj Gradcu.
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POMISEL O UVODU
Knjiga naj bi imela tudi uvod. Kakšnega strokovnjaka ali pa vsaj pisca. Vse moje knjige
pa so brez uvoda. Uvod drugega me moti, odkar sem prebral uvod partizanskega generala k
strogo zaupni knjigi štajerskega udbovca. Slednji je bil namreč glavni pri pripravljanju
montiranih procesov. Ko sem bil jaz na vrsti, me je silil, da generala prepoznam za agenta
nacistične obveščevalne službe.
Sam pa uvodov ne pišem. Skoraj vse pomembno v mojem življenju je bilo namreč brez
uvodov. Tako nacistični izgon s starši iz Štajerske, fašistični zapori in odhod v partizane. Konec
vojne, izstop iz Udbe, kazen za izstop kot montiran proces in obsodba na smrt s spremembo na
dvajset let prisilnega dela. Vse brez uvoda! No, konec prisilnega dela je pa le imel uvod - šest let
socialističnega sužnjevanja. Prav tako sem imel skoraj polstoletni uvod v dokazovanju krivične
obsodbe in za priznanje sedanjega demokratičnega sodišče za to. Seveda, krivcev za krivično
obsodbo, nekaj še živih, ni nihče ugotavljal! Tudi nekakšno beraško odškodnino za prestano
jetništvo sem prejel, ne pa tiste za zaplembo premoženja, izvršeno kar od Udbe! Tisto je,
izgleda, muca popapala! Res pa nisem prejel računa za "nadstandardni" zasliševalski postopek z
elektrošoki - EKT!
Torej sem brez uvoda postal to, čemur so rojaki preko luže in izven moje dežele dejali
oporečnik. Znameniti pisec o celjskih knezih je temu dejal anarhis, primorski rojaki publicist,
gorenjski veteranski partizani svetnik, jetniški sotrpin iz taboriščnih procesov pa volk spokornik,
verjetno vegetarijanski. Pisci anonimnih pisem in telefonskih klicev so me imeli za vse mogoče,
kar po slovarju psovk. Na koncu pa me je krščanski malar kar brezžično
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obsodil za sokrivca pobojev v rovu pod Pohorjem! Tako, izgleda, še vedno veljajo metode
boljševističnega Odloka za zaščito naroda in še vedno deluje sveta inkvizicija! Ta se je nazadnje
lotila še Martina Krpana. Počaščen sem, da sem v njegovi družbi!
In tako sem pisal in napisal PISMA IZZA ODRA. Pisma vsem mogočim so res prava
pisma, taka z naslovom in s podpisom. S kuverto in pisemsko znamko. Oddana v poštni
nabiralnik. Nekatera na več naslovov. Eno tudi prevedeno od Društva sodnih prevajalcev v
angleški jezik. To je bilo poslano tistim, ki slovenščine ne razumejo. Pisma z vsebino vsega
doživljenega brez uvodov. Pisma za dosego resnice in pravice. Zame in za vse ponižane in
razžaljene. Pisma, na katera sem prejel tudi odgovore, takšne ali drugačne. A to je že drugo
poglavje.
Na koncu moje pomisli o uvodu, ki noče biti uvod, pa še za uvode običajna zahvala.
Vprašanje samo, komu? Osnovna zahvala gre pravzaprav boljševistični policiji, ki me je tako ali
drugače pripravila za tako moje razmišljanje. Na koncu še zahvala Pošti Slovenije, ki je res
strokovno, demokratsko, nestrankarsko in neideološko izpolnila svojo nalogo in pisma
razposlala. Tisti vmes, ki so mi pomagali pri pismih in knjigi, pa zahvale niti nočejo!
V Kopru, na hribu sv. Marka, 28. svečana 2002
Avtor
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Osvobodilna fronta
in partizani
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prazno
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Prof. EMIL CESAR

Prejel sem Vaše pismo, odgovarjam nekoliko pozno ker sem želel nekatere stvari še ta
čas urediti.
Sam na žalost nimam nobenih Kajuhovih fotografij, ker mi je vse med vojno propadlo.
Imeli sojih nekaj moji starši, ki sedaj stanujejo v Šempetru pri Gorici. Obiskal sem jih, a na
žalost ugotovil, da imajo samo eno fotografijo. Vse ostale so razdali raznoraznim, ki so vsi
obljubili vračilo ali drugo fotografijo, kar se pa na žalost ni zgodilo. Tudi napotiti na tretje osebe
Vas na žalost ne morem, ker sem prepričan, da obstoječe vire že imate / mati in sorodniki v
Šoštanju, sestre Ponikvarjeve, sošolci iz gimnazije v Celju in dr./.
Tako bi Vam lahko pomagal v naslednjem:
1. Fotografija, ki jo posedujete /Kajuh, jaz in še dva tovariša/ je nastala l. 1941 na
promenadi v Tivoliju oktobra ali septembra, fotografirana od poklicnega promenadnega
fotografa. Z nama so nekateri oz. dva izmed tedanjih kolegov SKOJevcev, s katerimi smo bili
povezani v Ljubljani ter smo se z njimi poznali že pred vojno. Lahko jih bom določil, ko mi
fotografijo pokažete, ker se na pamet ne spominjam več, kateri so.
2. Pri starših sem dobil fotografijo Roecka "Bibe" in Kajuha, nastala v Šoštanju ali Celju,
katero je "Biba" poklonil mojemu očetu Ignacu Zavadlavu, tedaj lesnemu trgovcu v Šoštanju 1.
1940, ko je bil z njim v celici KP v Šoštanju. Biba je bil predvojni organizator KP, medicinec iz
Šoštanja, ustreljen 1941 v Piskru. Njegova mati živi v Velenju ter da lahko natančnejše podatke.
Verjetno se spomnite zadeve spominov tov. Mihe Marinka, ko navaja Roekovo baje slabo
zadržanje pred Nemci v Begunjah, kar pa je
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pred mladinskim aktivom šole "Biba Roek" v Celju preklical ter opravičil s "slabim" spominom.
3. Stanovanje, kjer smo stanovali 1941, je Židovska 3, tretje nadstropje, sedaj stanuje
Šmid. Sobica desno od vhoda, kjer je Kajuh napisal nekatere tedaj nastale pesmi, sam pred mano
ali drugimi kolegi, ter poizkus drame skupno s Štihom Bojanom, je spremenjena sedaj v kuhinjo.
Možen pa je nepokvarjen posnetek zunanje stene z oknom ter razgledom na Grad. Lastnik in
stanovalec to dovoli.
4. Kratki Življenjepisni podatki Zavadlav Zdenko, roj. 9. 5. 1924 v Šoštanju v uradniški
družini. Oče in mati sta bila Primorska rojaka, oče je emigriral iz Italije po nastanku fašizma.
Sam sem posečal pred vojno gimnazijo v Ljubljani. Bil sem v SKOJu od 1. 1939 leta, deloval v
aktivu v Ljubljani ter med mladino v Šoštanju. Bil tudi pri upravi "Srednješolca", sodeloval pri
distribuciji lista. Karlija sem spoznal kot "sovaščana" v Šoštanju, v gimnazijo je hodil v Celju,
sam pa sem hodil v Ljubljani. Pozneje sva kot mladinca postala bližja prijatelja, zlasti v
Mariboru 1941, ko je on posečal gimnazijo, sam pa sem prav tako posečal gimnazijo v
Mariboru. Tako on kot jaz sva bila iz prejšnjih gimnazij izključena. On v Celju, jaz pa v
Ljubljani. Po kapitulaciji stare Jugoslavije sva se srečala zopet v LJubljani, kjer sem bil s starši,
on pa je prišel iz Štajerske in ostal v Ljubljani. Delala sva vsak zase prej v SKOju sedaj v OF.
Preko dneva je jedel pri mojih starših v Židovski, kjer se je sestajal gotov krog mogoče bolj
"kulturniški", ki pa je v OF deloval vsak na drugi strani. Stiki z Karlijem so trajali do marca
1942, ko sem s starši odšel k sorodnikom v Gorico. Potem ga nisem videl več. Ko sem v NOV
1944 prišel na Štajersko sem zvedel za njegovo pot v 14 . diviziji ter smrt, ko sem sam šel poleg
Belih vod pri Šoštanju na Pohorje. Sam sem še zaposlen kot ekonomist-strokovni sodelavec za
gostinstvo pri Viatorju v Ljubljani.
Predlagam Vam, da se nekje dobiva, kjer mi lahko pokažete obstoječo fotografijo iz
Tivolija, da Vam dam podatke o tistih dveh tovariših, jaz Vam izročim oz. posodim fotografijo
Kajuh-Biba,
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ter se domenimo glede fotografiranja v Židovski in ostalo. Precej sem odsoten iz Ljubljane, zato
me prosim pokličite na 510-419 zvečer, v moji odsotnosti se lahko dogovorite tudi z mojo ženo
glede sestanka oz. kontaktiranja.

Lepo Vas pozdravljam!

Ljubljana, 4. 9. 1977
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BOJAN ŠTIH
Dovoli mi, da Te zaprošam za nekatere podatke iz l. 1944, ko si bil v v IX. korpusu
načelnik OC, jaz pa sem bil na Goriškem pri VOS oz. ONZ. Potreboval bi jih za neke zapiske o
tedanjem delu VOS oz. izpostave ONZ za Gorico.
Pri OK VOS je delal kot rajonski poverjenih za italijansko mrežo v Gorici neki Marčelo.
Leta je bil tudi povezava, ko so se vršili z vednostjo Maksa Perca (PK VOS) sestanki z grofom
Pacejem zaradi pridobitve informacij o iniciativi civilne uprave za sodelovanje. Ker so se ti
kontakti izkazali kot več ali manj koristni za Paceja oz. upravo ne pa za nas, so bili prekinjeni.
Imenovani obveščevalec Marcelo je tedaj na direktivo Maksa bil predan vašemu OC ju za
sodelavca in je odšel na sedež korpusa. Kot tak se je pojavil v Gorici ter samoiniciativno
nadaljeval te sestanke, kompromitiral navzočnost partizanov, kar so belogardisti v Gorici
proglasili javno kot "premirje" med NOV in Nemci. Marčela je tedaj izpostava aretirala ter ga
sprovedla na OC, kjer ste ga likvidirali.
Zanima me če veš oz. se spominjaš ime in ostale podatke o Marčelu, zakaj in na čigavo
direktivo je prišel nazaj na razgovore z Pacejem in zakaj ste ga likvidirali? Kot vem so po
mojem odhodu iz Primorske na Štajersko bile še iniciative od Paceja za razgovore, ki jih je baje
vodil direktno IX, korpus ter general Štante-Skala. Ali kaj veš o tem?
Zanima me še nekaj iz l. 1942. Od kod in v kakšni skupini si bil, ko si pisal mojim
staršem in meni v Gorico pismo za neke garderobne predmete in za vezo z organizacijo OF.
Pismo je prinesla kurirka ter smo Ti odgovorili in nekaj poslali. Ali sta bila s Tabo Krajgher in
Perc?
Na koncu še nekaj o II izdaji zbranih del Kajuha in njegovem življenjepisu. Dramo Mati
sta začela pisati v Rutarjevi 4 a pri Ma-
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kovčevi Valeriji, kjer sem z očetom in materjo stanoval. Ko smo se preselili v Židovsko 3, sta jo
pisala tam v sobici proti gradu in ne več v Rutarjevi. Dramo sta dala ocenit mislim Čufarju, ki jo
je dobro ocenil. Skojevski sestanki skupaj z Milanom Pogačnikom so bili prav tako v Židovski
in na Osojah na Ljubljanskem Gradu.
Pričakujoč Tvojega odgovora Te lepo pozdravlja!

Ljubljana, 10. 2. 1979
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CVETKA MRAK
Združenje borcev NOV
Komisija za internirance
Nova gorica
Spoštovana tovarišica!
Z velikim zanimanjem sem prebral Tvoj članek v TV-15 "Prisrčni stiki segajo čez mejo"
o delu komisije za internirance pri goriškem združenju borcev ter tudi o obstoju in delu odbora
za zapore v Italiji.
Bival sem namreč od začetka 1942 s svojimi starši Primorci pri sorodnikih v Štandrežu
po izgnanstvu iz Štajerske. Bil sem mladinski aktivist, zaprt oktobra 1942, v Italijanskih zaporih
do konca 1945, nato v NOV na goriškem področju do polovice 1944.
Zaprt sem bil v znanih aretacijah koncem 1942 v organizacijah NOV v Gorici oz. na
Goriškem ter sem se nahajal v zaporih v Gorici, Rimu Regina Coeli, Roverettu in Trstu koncem
1945, ko so bili nekateri iz teh aretacij izpuščeni, drugi pa pozneje internirani v Nemčijo. Od
poznanih aktivistov so bili tedaj zaprti Droč Boris, (umrl v taborišču) Milojka Štrukelj (padla
Cerkno) pa še živi Faganeli Dušan, Milan Vižintin, Mermolja Marica, Volk Pepi in drugi.
V kolikor obdelujete zgodovino zapornikov v Italiji v tem obdobju bi bilo zelo primerno
obdelati bivanje in delovanje po raznih zaporih Italije te največje zaprte in preganjane skupine
pripadnikov OF, ki le zaradi kapitulacije Italije ni prišla pred Tribunale speciale kot naslednja
skupina za Nanoško skupino. Od meni poznanih dogodkov je najzanimivejše bivanje v
Roverettu, kjer je bila od Slovenskih zapornikov organizirana četa z komandantom in
komisarjem, z rednim urjenjem in političnimi urami, ki je organizirala stavke in pre-
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vzem zapora, ki pa je omogočil beg le enemu zaporniku, ter je bila organizirana komuna.
V kolikor obdelujete te dogodke sem vsekakor zainteresiran za sodelovanje.
Pričakujem Tvojega ev. sporočila ter tovariško pozdravljam!

Ljubljana, 20 februarja 1981
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GORIŠKI MUZEJ - oddelek NOV, Gorica,
Grad Kromberk

Prispevek za zgodovino zapornikov pripadnikov NOG na Primorskem v Italiji
Opisovalec dogodkov:
Zavadlav Zdenko, roj. 1924, tedaj bivajo kot dijak štajerski izgnanec s starši Primorci v
Štandrežu pri Goroci, SKOJ-evec in mladinski aktivist v Ljubljani 1941-42, mladinski aklivist in
vodja varnostne skupine v Gorici marec do oktober 1942
Kraj : Roveretto
Čas: avgust 1942 oktober 1943
Opisane organizacije:
Četa zapornikov pripadnikov OF iz Goriške v sodnem zaporu v Roverettu
Udeleženci: Droč Boris, Šempeter, prekmurski izgnanec, sekretar mladinske OF za
goriško okrožje, umrl v taborišču v Nemčiji
Štrukelj Milojka, Solkan, mladinka OF, SKOJevka, padla v Cerknem
Faganeli Dušan, Gorica, mladinec OF, upokojenec Koper
Vižintin Milan, Šempeter, mladinec OF, Šempeter
Mermolja Marica, Gorica, mladinka OF, Ljubljana, upokojenka
Volk Jože-Pepi, Renče, član OK KPS za Gorico (Kremance), upokojenec Bilje
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Lucijan ?, Renče, zidar, član KPS, umrl Renče
Jug ?, Solkan, mizar, član KPS, ?

Opis dogodkov:
Predvsem po sestanku Musolinija z vojaškimi poveljniki in njegovem govoru se je začela
široka akcija italijanske kvesture in karabinjerjev zapiranja in odkrivanja pripadnikov in
organizacije OF na Goriškem, kar je bilo možno zaradi vedno širše razpredenosti organizacije
OF, kije zaradi pomanjkanja izkušenih revolucionarnih kadrov bila predvsem precej
nekonspirativno.
Tako so nastale organizacije na Goriškem, ki so avgusta, septembra in oktobra zajele vse
organizacije OF in mladinske OF ter redkih članov KPS bivših članov KPI ter napolnile vse
lokalne karabinjerske zapore, zapore kvesture v Gorici ter celo zapore mestne policije v Gorici,
po izvršenih zaslišanjih kvesture pa sodne zapore v Gorici. Pri mladinski OF za Goriško so
zajele aretacije tudi sekretarja Borisa Droča, pri OF in KPS pa člana OK Volka Jožeta in druge
(Lucijan, Jug, Kodrič, Silič itd.)
Tako je pisec tega prispevka bil aretiran od kvesture v Gorici ter bil zaprt najprej v
zaporih mestne policije, nato pa v sodnih zaporih skupaj s pripadniki mladinske OF in varnostne
skupine iz Gorice in Solkana (glej udeleženci itd.).
Od organizatorjev OF in KPS sta ostala na svobodi na Goriškem Velušček in Beltram.
Vsa tako zvana goriška skupinaje bila pozimi transportirana s posebnim vlakom, uklenjena v
Rim, v Regino Coelli, od česar je bil zlasti mogočen transport uklenjene kolone moških in žensk
pojoče narodne in revolucionarne pemi na rimskem kolodvoru.
Preko raznih zaporov je 1. 1943 skupina transportirana v sodne zapore v Trst ter tu
ponovno zaslišana od Tribunale militare, potem pa poslane po skupinah v razne zapore.
Del te skupine, sestavljene iz samih moških, je tako prišel v sodne zapore v Roverettu
jeseni 1943. Med njimi so bili pisec tega prispevka, Volk, Lucijan, Jug in drugi.
Skupina je bila skoraj v celoti nameščena v večji sobi "kameronu", delno pa tudi po
ostalih manjših celicah. Zapor sam je
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bil ob sodišču grajen v obliki karejev, tako so v vzhodnem delu bili nameščeni sprejemni
prostori in pazniki, v srednjem delu kriminalci, politični, sestoječi izključno iz goriške skupine,
pa nekje ob strani, med posameznimi deli pa so bili dvorišča.
Skupina v kameronu je organizirala stike z ostalimi celicami kjer so bili nameščeni ostali
ter jih stalno vzdrževala. Novice so prihajale od doma ob priliki obiskov. Skupina v kameronu je
organizirala življenje v obliki "partizanske čete" s komisarjem in komandantom (piscem in
Volkom-Pepijem), v okviru te čete pa vojaška, politična in kulturna predavanja, telovadbo in
učenje vojaških komand na sprehodu na enem izmed dvorišč, ter prehrano iz od doma poslanih
paketov v obliki "komune".
V okviru skupine je bila organizirana tudi partijsko-skojevska organizacija iz obstoječih
članov KPS in SKOJ-a. Vodil jo je Volk Pepi.
Prvo akcijo je skupina organizirala v obliki gladovne stavke, ko ni uprava dovolila zračenja sobe
iz varnostnih razlogov ter so postale higienske prilike nemogoče. Po par dneh je uprava ugodila
zahtevam.
Tako je nastopila kapitulacija Italije, ki je bila zaznana po obnašanju paznikov in
njihovih informacijah. Zapori so bili dodatno zastraženi ter ni bilo možnosti za kakršnokoli
akcijo osvoboditve.
V tem času je bil del skupine spuščen na svobodo.
Preostali del skupine je v okviru čete v kameronu načrtoval in se vežbal za organizacijo
skupinskega pobega ter razdelil naloge vsem v sobi in informiral ostale sobe. Začetek pobega je
bil določen, ko skupina odhaja s sprehoda.
Tako seje tudi zgodilo. Volk in pisec sta začela akcijo z onemogočitvijo paznika ključarja
in odvzemom ključev ter zasedbo sprejemne pisarne. Ostali so izvrševali svoje določene naloge,
na žalost pa ne povsem, tako so nekateri pazniki uspeli pobegniti v stanovanja nad sprejemno
pisarno ter od tam obvestiti zunanjo kvestaro in karabinjerje, ki so vdrli v zapor, blokirali
upornike v sprejemni pisarni ter osvobodili zaprte paznike in komandanta zapora. Ušel je le
Lucijan iz Renč sam preko zida. Zaporniki so bili nameščeni po
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posameznih samicah sami ali v dvoje ter je bila nadaljnja zveza med njimi preprečena, vendar
posebnih konsekvenc ni bilo.
Novembra meseca je bil organiziran transport vse preostale skupine v Trst v Coroneo, ki
so ga v izogib komplikacijam in za preprečitev možnosti za organizacijo pobega predočili kot
predviden izpust zapora v Trstu.
Vendar je bilo jasno po uklenitvi dva skupaj v lisice in trije pari na verigo, da to ne bo
izpust ampak premestitev v drugi zapor.
Za transport nismo bili nameščeni v specialne vagone tkzv.celulare, ampak v navadne
vagone z vrati ob vsakem sedežu. Z Volkom sva se dala ukleniti skupaj z namenom, da skušava
pobegniti, ker drugi niso bili'za to, prepričani na izpust v Trstu. Sedela sva na eni strani vrat, na
drugi pa karabinjer, ki pa je od časa do časa zapustil sedež in šel po vagonu. Z Volkom sva
skušala izpuliti roke iz lisic, kar seje meni posrečilo, Volku pa ne zaradi večje roke oz. dlani.
Tako sva se morala odreči namenu izskočiti iz vlaka, ko bo odpeljal iz ene izmed postaj. Iz
govora paznikov sva izvedela, da pridemo na postajo, kjer bomo prestopili. Meni roka ni šla več
nazaj, na srečo pa je svojo izpulil iz lisice tudi Volk. Tako sva morala izskočiti ob prihodu na
postajo. Sam sem zagnal lisico z verigo proti v prehodu stoječem karabinerju ter odprl že preje
preizkušena vrata z odprto kljuko ter izskočil prvi za mano pa Volk. Na žalost sem padel ter so
me zagrabili nazaj, medtem ko je Volk planil okoli vagona na drugo stran vlaka ter srečno ušel.
Mene so pretepli in posebej uklenili ter tako predali v zaporih v Trstu, medtem ko je
Volk po skrivanju par dni kot avtostopar z kamionom prišel v Gorico in domov v Renče.

Ljubljana, 1. julij 1983
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BOJAN ŠTIH

Dragi prijatelj
Čeprav si bil pri doživljanju "zmot" (kot temu praviš v svojih, Marginalijah k
Javorškovim Nevarnim razmerjem) le "vajenec" Ti vseeno namenjam to svoje priprto pismo.
Res si zelo skop v besedah pri obdelavi teh "zmot" dachauskih procesov, vendar je
verjetno vse povedano z narekovaji, si pa tudi edini, ki poleg dachauskih procesov navajaš še
ostale "monstre" procese, katerih žrtve so bili poleg imenovanega Brejca še drugi nepisatelji,
netaboriščniki, nešpanci, a predvojni levičarji, aktivisti OF in borci NOV (med katerimi sem bil
tudi sam). To namreč vsi ostali, tako prizadeti v teh procesih, kot tedanji borci za razkrinkanje
nepravičnih procesov (ki jih je pa čudno vsak dan več), pozabljajo. Razlika je tudi v tem, da ti
"netaboriščni" obsojenci niso bili rehabilitirani. Strinjam se s Teboj, da je naša zgodovina od
1.1941 kljub, kot praviš, velikim napakam, zmotam in tudi grdobijam poskus oblikovati
socialistično družbo po človekovi meri ter smo se v večini srečno izognili vsesplošni
nezakonitosti, nasilju in brezpravju. Kljub temu pa se bojim, da je ta srečen izogib le na
umirjenem in ohlajenem samoupravnem, delegatskem, zajedniškem, tudi potrošniškem in ne
vem še kakšnem površju, medtem ko spodaj brbota še vedno ostala vroča lava napak, zmot in
grdobij, priznanih samo od Tebe, ki od časa do časa privre tudi na socialistični dan (obsodba
Pučnika, procesi v Sarajevu, obtožbe v Beogradu, pa tudi vztrajanja pri že preseženih mnenjih
oblasti o taboriščnih procesih in podobno, da drugih "malenkosti", ki jih večkrat obravnavate v
organizacijah književnikov, sploh ne štejemo). Morebitije res ta izogib najbolj svetlo in čisto
dejstvo NOB,
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v katerem so se tvorno udejstvovali omenjeni, od katerih nekateri pa bi po mojem spadali bolj na
konec seznama, vsaj tedaj, ko o teh konkretnih "zmotah" govorimo.
Ne morem pozabiti svoje udeležbe in udejstvovanja pri svobodnih volitvah leta 1945, ko
smo se tako rekoč odločali za republiko, OF, NOV in AVNOJ, ali preko "črne" skrinjice za
kralja in staro. Kljub vsemu napisanemu in dogovorjenemu smo dobili nalog enega izmed
omenjenih, danes upokojenega revolucionarja M., za pretakanje volilnih kroglic iz "Črne" v OF
skrinjico, kar smo na Štajerskem uspešno izvedli, celo tako uspešno, da so bili rezultati v
nekaterih severnih obmejnih predelih boljši od partizansko razvitih notranjih predelov. Tako je
tudi razvidno iz pregledane "strogo zaupne" karte, izdelane ob tej priložnosti. Ali ni bilo s tem že
tedaj omajano zaupanje v delovnega človeka, ali ni bila s tem omajana vera v pisane in ustne
obvezosti in dogovore? Bojim se, da je že to bilo eden izmed temeljnih kamnov za nezaupanja v
taboriščnih in podobnih procesih ter za današnje vsesplošno nezaupanje?
Drugi že pokojni revolucionar K. B. je imel o "zmotah" svoj znani govor na II. kongresu
OF v Ljubljani, govor, čigar navedbe o tem ni nikoli preklical. Bil je tudi za časa nastajanja
glavnih "zmot" najvišji funkcionar organizacije, kjer so te zadeve začeli in končali (tudi na
strelišču) in to hierarhične organizacije, kjer je podrejeni lahko deloval in ukrepal le po nalogu
nadrejenega, ki je neprizivno odločal, kaj je belo in kaj je črno (tudi za in proti, kriv in nekriv, o
obsodbi izpustu pa tudi ustrelitvi).
Resda pa je pri ocenjevanju teh tvorcev strpnosti, razumevanja in sodelovanja v našem
NOB primerno uporabiti tisto strašnega Boga, ki dopušča na sodni dan primerjavo dobrih in
slabih dejanj, ne pa tisto Brejčevo z grmado za grešnike brez "pravnega poduka" o možnosti
pritožbe, kot temu danes samoupravno socialistično pravijo.
To velja tudi za Pirjevca. Vsekakor bi morali ločiti Ahaca - Dušana Pirjevca od univ.
prof. dr. D. Pirjevca. Ko sem na svoji koži doživljal "zmote" taboriščnih in monstre procesov,
kot Ti temu praviš, sem nekaj časa v KPD v glavnem mestu urejeval arhiv do-
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mobrancev in četnikov TOS in DOZ. V tem delu sedanjega Zgodovinskega arhiva sekretariata za
notranje zadeve so bili po stari avstroogrski vzgoji lepo zabeleženi od belogardistov in četnikov
zaplenjeni dopisi o dogodkih v prvih partizanskih enotah na Dolenjskem, vodenih od Ahac Rome. Precej je bilo pisano o likvidacijah partizanov zaradi domnevnih "zločinov", med
katerimi so bila tudi pobrana zelena jabolka ali pa poljubovanje med zaljubljenci.
Verjetno so bili že tedaj, in to brez Džugašvilija, postavljeni temelji našemu domačemu
slovenskemu "stalinizmu" po prizadevanjih Ahaca in Rometa, prizadevanja, ki jih je lahko
Rome pozneje na svojem položaju plodno razvijal ter so dosegla svoj višek v usmrtitvah v
taboriščnih in drugih procesih obsojenih partizanov, komunistov in španskih borcev ter
"nezaželjenih eksborcev, sploh obteženih z "izvirnim grehom". Lahko bi tudi "politično"
obsodbo Kocbeka prišteli v to zvrst slovenstalinizma, pa tudi poznejšo obsodbo in likvidacijo
Pučnika in indirektno tudi njegovega kroga. Ahacje temu slovenstalinizmu tudi postavljal
temelje s svojimi zasliševalskimi posegi z dejanskim pečenjem živih partizanov obtožencev (glej
Dedijerov razgovor s Kardeljem). V tem je razlika od Brejca, ki žge svoje nasprotnike šele po
smrti. Tedanji Ahac je zahteval korajžo in "pravovernost" predvsem od drugih, saj je sam svoje
borce zapustil same v tistih prvih časih partizanstva v Mikličevi lovski koči na Kočevskem.
Svoje borce je tudi gonil po nepotrebnem v smrt tako na Primorskem in Koroškem, po
pripovedovanju njegovih nekdanjih soborcev. Ali niso bili v vsem tem primerni "moralni" zgledi
za poznejše ravnanje slovenstalinistov? Kot kaže, se je tega univ. prof. dr. Pirjevec dobro
zavedal. Nekdo od pisateljev mi je povedal o profesorjevem vprašanju Vidmarju. V prihodu
mraka je profesor namreč vedno videval kolono svojih mrtvih žrtev; ki prihajajo iz teme ter
vanjo zopet izginjajo. "Kaj naj napravim?" je vprašal Vidmarja. "Vstani in pojdi za njimi!"je bil
Vidmarjev nasvet, ki pa ga pokojni profesor ni upošteval! Primernejši in manj boleč je bil izhod
z "ničem".
Strašno grajaš Javorška za njegovo grozno črno oceno slovenske kulture in literature ter
razumnikov (pri čemer pa Javoršek
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popolnoma pozablja na oblast in gospodarstvenike; da bi bila ocena univerzalna). Ali ni mogoče
to posledica priučitve iz zapora? Sam navaja v svojem delu v vseh dobah in policijah veljavno
metodo "osebnega moralnega blatenja", veljavno tudi v socialističnem času in policiji! Toda ali
ni to metodo zanesel tudi med vas kulturnike in literate, ki jo večinoma kar dobro uporabljate.
Vedno "ad hominem" in šele nato "ad rem", in to od najvišjih "sivih eminenc" kulture in
literature pa do učencev, tudi "posthumno".
Pa tudi K., kot kaže, ni preveč zaupal slovenski inteligenci, vsaj tako nekako omenja v
svojih Spominih, ko povzema enako mnenje o slovenski inteligenci, od samega očeta
Visarionoviča! Mogoče misli Javoršek prav na to. Sicer pa uživate pri tem vso pomoč
"davkoplačevalcev", kot bi rekli na Zahodu, kjer ne poznajo samoupravnega dogovarjanja in
samoupravljalcev, saj vse knjige, revije in časopise, v katerih se razumniki lahko medsebojno
blatijo, soplačujejo pravzaprav prav davkoplačevalci (izdajo omogočila Kulturna skupnost).
Moramo pa biti tudi pravični do Javorška, ki verjetno ni zanesel med nas take metode
očrnjevanja, čeprav je vodilni strokovnjak v njej ta hip. Ta metoda je pravzaprav slovenska
kulturniška tradicija že mnogo prej, preden smo imeli svojo stranko, svojo vojsko in svojo
državnost.
Toliko o "zmotah", stalinizmu, Ahacu in Pirjevcu, Javorškovi mazalni metodi, pa o
slovenskih tradicijah; sploh o Nevarnih razmerjih!
Prebral sem nehote še Čakanje v Čekanju, kjer so me prav pretresli zgledi Petra Pavla
sodne dramatike v Sodnem procesu, Čeprav je pisanje precej diletantsko ter se iz njega vidi, da
si bil Ti sam v imenovanih "zmotah" le samo vajenec. V napisanih zgledih namreč ni konca.
Konec pa je povsod bil!
Prvi primer:
Iztočnica: P. P. Hvala tovariš tožilec. Zahtevam smrtno kazen z obešenjem.
Obsodba: toliko in toliko let zapora, odvzem državljanskih pravic (vmes še razgovor s
predstavnikom policije: Nič ne moremo. Odločilo je sodišče).
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Pritožba! Potrditev obsodbe! Prošnja za pomilostitev ali tudi
ne! Odklonitev prošnje!
Centralni zapori samica, CZ skupne celice, KPD v centru, na severu, vzhodu in zahodu,
nato otok - Goli otok!
Metanje v barko, prevoz, kamenjanje, več kot Sizifove muke v kamnolomu.
Nato izpolnitev zahteve na procesu: smrt z obešanjem. Le daje obešanje prav humano
proti smrti pod kamni v kamnolomu ali utopitvi v morju! Le kaj je mislil sodrug Košir tedaj pred
samim trenutkom smrti?
Drugi primer:
Iztočnica: prosim za smrtno kazen z dvakratnim obešenjem!
Ostalo isto kot v prvem primeru. Smrt z ustrelitvijo! Centralni zapori, samica za na smrt
obsojene. Luč. Stražar!
Neko noč pritajeno govorjenje na hodniku, rožljanje s ključi, odpiranje vrat, uklenitev,
stopnice na dvorišče, marica, sodrugi, miličniki, vožnja v noči, jasa v jutranjem mraku, glas
oficirja, postrojitev s tovariši, streli in bolečina v prsih!
Tožilca, ki bi moral spremljati obsojence in prečitati obsodbo, ni bilo! Tako vsaj pravi
tožilec K. V. v svojem razgovoru z radovednimi mladimi!
Ali so sodrugi kaj zakričali pred usmrtitvenim vodom?
Mogoče: Živel Stalin! in pozdravili s pestjo, kot je to napravil v soju bakel ob
skupinskem grobu na Pohorju obveščevalec z nesrečo, da je zakrivil "provalo", ko je bil leta
1945 po osvoboditvi brez sodbe ustreljen skupno s svojim dekletom obveščevalko ob priliki
streljanja sodelavcev okupatorja.
Tretji primer:
Iztočnica: Prosim za smrtno kazen z dvakratnim obešenjem!
Vse ostalo kot prvi primer! Smrt z ustrelitvijo ? Celica samica v posebnem skoraj
zazidanem traktu CZ! Brez imen. Številka!
Bog ve? Mogoče obljuba policije, da smrtna kazen ne bo izvršena kot plačilo za
"priznanje" in bremenitev sodrugov!
Nočni prevoz. Taborišče. Ferdrenk? Drugo taborišče? Gozdovi? Težaško delo, delo in še
delo! Delo, ki osvobaja! Meseci tečejo! Delu čast in oblast!
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Nato neko noč živčnost med stražarji in policijo? Vezanje! Pohod v noč po gozdu!
Odprti grob! Streli in bolečina in konec!
Kaj so si tedaj mislili Diehl in tovariši, če so doživeli to usodo, kot predvideva v svojem
razgovoru tedanji tožilec K. V.? Kaj so mislili o Stalinu, NOV? So se čutili prevarane ali
potrebne žrtve za socializem?
Mogoče seje zgodilo to tedaj, ko je bilo splošno preseljevanje obsojenih s severa v
globino Slovenije, zaradi premikov bratske sovjetske armije, tudi nekdaj soosvoboditeljice, na
Madžarskem?
Zanimivo je, da smo se vsi obsojenci, nekdanji borci, skupaj s pisci, vsi iz taboriščnih in
podobnih procesov znašli tam ob zeleni reki v notranjosti domovine nekam sumljivo blizu
znanim moriščem belogardistov na Kočevskem, mogoče kot druga primerna garnitura za
"zaključne vojne operacije" ali "samovoljo posamezne skupine borcev" v tistem času?
Mogoče si le pri svojem pisanju o tem preveč redkobeseden in opravičujoč do tedaj
stalinističnih oblastnikov ter tisto črno dobo slovenskega bivanja opisuješ le v kritiki Javorškove
žolčnosti.
V razgovoru s Teboj v Vibi sem menil, da bi bilo potrebno o tem več pisati in razkriti
tisti stalinizem mogoče zato, da se nad tem zamislimo in tega ne bomo več ponovili. Ti si bil
drugačnega mnenja. Prav nič nam ne bo pomagalo in ponovili bomo ob prvi možni priliki!
Na drugi strani pa vsi naši vodilni politiki zanikajo stalinizem v tedanjem času.
Zastrašujoče obsodbe starih komunistov, taboriščnikov pa bivših partizanov v teh procesih naj
ne bi bile stalinistične in podobne le-tem, ker procesi niso bili borba za oblast. Resda slednje
niso bili, borba za oblast so bili le na tak ali drug način sojeni Djilas, Hebrang, Žujevič in
Rankovič. Vsekakor pa tudi v prvi domovini socializma ni bilo obsojenih zaradi boja za oblast
vseh tistih, 20 milijonov, ki so tako ali tako končali v taboriščih in Sibiriji.
Mislim pa, da tista stalinistična zverina še nekje živi, kljub nasprotnim zagotovilom naših
najvišjih forumov v "izjavah o taboriščnih procesih", ki so vrhunska kombinacija črno-rdečega
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hinavstva, in kljub rehabilitacijam ožjega kroga tedanjih obsojencev iz izključno taboriščnih
procesov ter podeljenim "odškodninam" živim in "nadomestilom" za mrtve, da smo se izognili
škandalu v mednarodnem delavskem gibanju!
Zver od tedaj vseskozi pritajeno renči! Ugriznila je pred leti, mogoče tudi malo sedaj
Spomenko Hribar. Grize sedaj izven Slovenije, v Beogradu in Sarajevu, renči pa tudi pri nas, ko
skozi usta Javnega tožilstva in Vrhovnega sodišča, pa tudi CK ZKS, vztrajno odbija
rehabilitacijo drugih obsojenih v parataboriščnih procesih izven samih dachaucev!
Zato bi bilo potrebno več in neusmiljeno o tem pisati!
Ne morem si kaj, da ne bi ob vsem tem pomislil na najinega skupnega prijatelja Korla Karla Destovnika-Kajuha in njegove sanje o bodoči visoko moralni, pravični in dobri
komunistični družbi, sanje, o katerih smo pogosto razpravljali v stanovanju mojih starišev v
Židovski ulici leta 1941 in 1942, ko je Korl tam pisal svoje pesmi, vidva oba skupaj pa dramo
Mati. Sprašujem se, kje bi on končal. V katerem od Tvojih treh primerov? In česa bi bil sedaj ob
"mea culpi" političnega vodstva deležen? Odškodnine ali nadomestila? Ali pa Mrzelove usode
duševnega dotolčenca?! Enega od tega zagotovo. O tem sem prepričan! No, pa bodi pozdravljen!
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UREDNIŠTVU ČASOPISA TV-15

Spoštovani tovariš urednik!
Iskrena hvala za objavo moje lamentacije "Kako so ukinili moje vosovstvo" v časopisu
TV-15. Objava je namreč rodila sadove, ker sem nanjo le končno dobil glas od odbora VOS-OF
za Primorsko, zaman pričakovan od leta 1982, ko sem napisal odboru moje prvo negodovanje,
(priložen dopis predsedniku odbora).
Resda me v dopisu (priložen dopis VOS-OF za Primorsko) dolžijo dajanja neresničnih
podatkov, ker naj bi moj članek "...baziral na napačnem osnovnem podatku... brisanja iz
evidence VOS-OF...", dasiravno v svojem članku ugotavljam "... izgleda, da so moje vosovstvo
ukinili..." na podlagi dokumentiranih trditev o obvestilih za sodelovanje do konca leta 1984 ter
potem sledeči prekinitvi, kakor tudi na podlagi ne vabljenja na osrednjo proslavo v Tacen v tem
času. No, pa naj bo tako ali tako, odgovor in pojasnila na svoje lamentaclje sem končno res
dobil. Resda niso navedeni v dopisu (kjer je le potrditev, da sem še vedno vpisan v evidenco
VOS za Primorsko), prav tako ni bil za to potreben posebni sestanek, zadostoval je telefonski
razgovor s predsednikom odbora tov. Hlajem Vitkom iz Kopra. Potrdil mi je namreč sprejem
mojega pisanja v preteklih letih, potrdil je navedbe v pismu o obstoječi evidenci moje
pripadnosti VOS za Primorsko, prav tako pa je potrdil prekinitev stikov odbora VOSOF z
menoj. Vzrok temu je namreč moja predkaznovanost iz leta 1948, za katero naj bi po njegovem
vse do prekinitve stikov leta 1985 odbor ne vedel, čeprav sem v pismu predsedniku odbora leta
1983 to celo navedel, (že navedeni dopis predsedniku odbora). Kakor koli kaznovani - ne samo
sodno - pripadnik NOV naj
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bi namreč ne mogel sodelovati v skupnosti borcev, prejemati značk ter se udeleževati proslav
glede na svojo preteklo pripadnost NOV. Taka so namreč navodila družbeno političnih in
oblastnih forumov, tako me je telefonsko seznanil predsednik odbora. Zato tudi prekinitev
vabljenja na delo skupnosti borcev v mojem primeru. Bil sem namreč v času taboriščnih, danes
rehabilitiranih, procesov obsojen v podobnem procesu pred Vojnim sudom v Ljubljani leta 1949
za navidezna dejanja iz leta 1944 na Štajerskem zaradi "nemarnega vršenja vojaške dolžnosti"
ter zaradi "izjave za IB" in v tedanji dobi običajnih sodno tehničnih "kaznivih dejanj". Obsojen
sem bil na smrt z ustrelitvijo, po znižanih kazni ter pomilostitvah pa na nekaj let kazni, ki sem jo
odslužil. Na to sodbo se še vedno pritožujem (priložena vloga za predlog obnove kazenskega
postopka na Javno tožilstvo SRS od 30. oktobra 1986). Sicer pa bo o tem odbor itak sam javno
napisal, kot me je infomiral predsednik po telefonu.
To obvestilo predsednika odbora VOS-OF za Primorsko sem vzel na znanje in nimam
več kaj ukrepati glede mojega sodelovanja v skupnosti borcev VOS-OF za Primorsko, čeprav v
pravilniku o organiziranosti, nalogah in poslovanju skupnosti piše v 3. členu: "Skupnost borcev
tvorijo vsi borci, ki so se bojevali v enotah VOS-OF za severno primorsko od ustanovitve do
reorganizacije aprila 1944", (priložen pravilnik). Nobenega govora ni o izjemah, tudi ne o
predkaznovanju.
Zopet mi izgleda - upam, da na to ne bo ponovnih očitkov odbora o neresničnih podatkih
- da obstoja po vzoru nekdanje sodne kazni "odvzema državljanskih pravic" tudi v določeni
borčevski organizaciji nekakšna institucija "odvzema borčevskih pravic". To je hudo podobno
nekdanjim "posebnim pooblastilom", ukinjenim z VOS-om vred leta 1944.
Nad tem pa bi se bilo potrebno globoko zamisliti!
Res ste mi pomagali pri rešitvi mojih malih partizanskih težav, bojim pa se, da sem pri
tem izkopal na svetlo družbeno in veliko partizansko težavo. Tolažim se lahko le z dejstvom, da
skupnosti borcev OZNE takih "kaznovanj" ne poznajo. Še letos sem bil
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namreč vabljen na zbor skupnosti borcev OZNE v Mariboru (priloženo vabilo), čeprav sem
svojo predkaznovanost navedel v anketnem listu!
S tovariškimi pozdravi!

Ljubljana, 5. novembra 1986
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MILENA ŠTRAJNAR
Glavna in odgovorna urednica revije BOREC

Pred časom je TV-15 objavil moje pismo z lamentacijo o ravnanju odbora VOS OF za
Primorsko napram meni. Le-ta je namreč koncem leta 1984 brez obrazložitve prekinili stike z
menoj kot članom te borčevske skupnosti. Takoj po objavi pisma sem dobil pisanje pa tudi
telefonsko obrazložitev predsednika odbora, obrazložitev, pozneje objavljeno tudi v TV-15. Na
žalost pa še do danes ni objavljen moj istočasni dopis uredništvu časopisa, v katerem se sliši tudi
druga plat mnenja o taki obrazložitvi.
Pri tem je zanimiva in grozljiva moja naknadna ugotovitev o času prekinitve. Ta
pojasnjuje tudi verjetni vzrok prekinitve odnosov, precej drugačen od vzroka, navedenega s
strani odbora, ki se dejansko nanaša le na podeljevanje državnih odlikovanj, ne pa na
sodelovanje v skupnosti borcev. Drugače bi tudi nekdanji predsednik za NOV SFRJ T. Turnher
zaradi predkaznovanja to ne mogel biti!
Zadnji dopis, vabilo odbora skupnosti borcev VOS OF za Primorsko sem prejel za
praznovanja jubileja borcev 60-letnikov s podelitvijo knjižnjih daril v prvi polovici decembra
1984. V drugi polovici istega meseca pa je bilo v reviji Borec po Vašem predlogu objavljeno
uredniškemu odboru revije poslano pismo z mojimi spominjanji in pripombami na določene
članke M. Strgarjeve o izvensodnih usmrtitvah sodelavcev okupatorja po osvoboditvi v
Sloveniji, tudi predanih domobrancev v Rogu in drugod.
Torej le drži tisto o še vedno veljavnih nekakšnih "posebnih pooblastilih" VOS-a,
ugotovljeno v mojem pisanju uredništvu TV-15 ter obstoju kazni "odvzem borčevskih pravic".
In to tudi
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za (celo cenzurirano) objavo pisem v borčevski reviji! Zato vam tudi pošiljam kopijo tega
pisma!
"Reši me Gospod, esesovcev, enkavedejcev, efbeijevcev, nacionalne garde..." (Ernesto
Cardenal, Psalm 7) in "posebnih pooblastil" (Z. Z.)!
Bodite tovariško pozdravljeni!

Ljubljana, 10. marca 1967
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Dr. TONE FERENC
Z velikim zanimanjem sem prebral Vašo zadnjo knjigo "Ljudska oblast na Slovenskem
1941-45", zlasti, ker zgodovinsko obdelujete napake NOG, kar pri drugih zgodovinarjih ni ravno
navada.
Tako sem prebral tudi v KOMUNISTU (18. 9. 1987) Vaš pogovor o tej knjigi. V
poglavju "Je bil NOB revolucija?" sem zasledil tudi Vašo trditev oz. vprašanje: "Ali ni bil z
ustanovitvijo OZNA, zunaj pristojnosti ljudske oblasti, maja 1944 v Sloveniji spet storjen korak
nazaj v demokratizaciji?" To je prva taka trditev slovenskega zgodovinarja. Zato se tudi
oglašam.
Kot pripadnik VOS-a, Odseka za notranje zadeve pri Predsedstvu SNOS in končno OZNA sem
sam postavil tako vprašanje in tako trditev na osnovi lastnih izkušenj ter dostopnih pisnih
dokumentov VOS, Odseka in OZNA. To sem navedel v reviji BOREC v objavljenem pismu
uredništvu v zadevi izvensodnih usmrtitev v Sloveniji ter sledečemu neobjavljenemu pismu dr.
Dušanu Bibru. Prav tako sem postavil te trditve v NOVI REVIJI objavljenem članku "O Leki in
njegovem odvetniku" in neobjavljenem pismu uredniku NOVE REVIJE dr. Dimitriju Ruplu.
Oboje neobjavljenih pisem Vam v prilogi pošiljam v vednost.
Odziv na tako mojo trditev je bila prekinitev odnosov borčevske skupnosti VOS OF za
Primorsko, ki je nemudoma sledila objavi pisma reviji BOREC.
Vsekakor upam, da ste poklicni zgodovinarji v boljšem položaju pri odkrivanju
zgodovinske resnice kot pa priložnostni polemiki, bivši borci. Sprejmite iskrene tovariške
pozdrave!
Ljubljana, 25. septembra 1987
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MILENA STRAJNAR
Glavna in odgovorna urednica revije BOREC

V prilogi vam pošiljam del svojega zbranega in napisanega zapisa "Diplomacija v gozdu"
zaradi morebitne objave v Borcu. Nasvet za to mi je dal tovariš Boris Mlakar, član vašega
uredniškega odbora potem, ko sem mu izročil koncept celotnega zapisa v njegovo in IZDG
uporabo.
Po zadnji številki Borca, za katere izbor vam je treba dati vse priznanje, vidim, da ste se
poleg že nekajkrat poizkušanjem objavljanju prispevkov tudi z "druge strani kolajne" zgodovine
NOB pogumno podali tudi v objavljanje zgodovine revolucije po letu 1945, kamor spadajo
dogodki vse od Roga preko taboriščnikov pa do Golega otoka! Tudi to je, na žalost, bila
revolucija! Takratni začetni poizkus z mojim pismom o vetrinjskih žrtvah se vam, na žalost, ni
povsem posrečil, potem ko ste odstopila od objave mojih pisem Milici Strgarjevi in dr. Dušanu
Bibru.
Ko sem ob tedanjem svojem prispevku v vaši reviji doživel »de facto« izključitev iz
skupnosti borcev VOS OF za Primorsko, mi ob sedanjem prispevku ta nevarnost ne grozi več. V
skupnost borcev OZNA za Štajersko sem bil namreč sicer vabljen, a me vanjo niso sprejeli.
Tako tudi podobne kazni s strani "skupnosti ex policajev v senci" in RSNZ, ki se prepletata s
temi borčevskimi skupnostmi, ne more biti več!
Želim vam vso srečo pri vaši uredniški politiki ter tovariško pozdravljam!

Ljubljana, 14. novembra 1988
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IRENA MRVIČ

Lepo se vam zahvaljujem za poslano sporočilo in naslov. Res sem vesel, da bodo moji
zapisi pomagali pri vašem delu o zgodovini VOS OP.
Na vaša vprašanja bom vsekakor skušal odgovoriti po svoji vednosti in sodelovanju pri
goriški mestni komisiji VOS OP. Moj poslani zapis bi vam najprej dopolnil s podatki o
sedežu mestne komisije, sedeža v Biljah, kjer sem našel Stjenka, po mojem prihodu iz
italijanskih zaporov nisem identificiral, niti tistega na Ajševici, pač pa hišo v zaselku Renč
Žigonih, kjer se je komisija najdlje nahajala, Ta hiša z razgledom na Renče je takoj ob prihodu v
Žigone ob levi stranski cesti. Tam smo uradovali in spali, medtem ko smo delno tudi uradovali
in jedli v malo oddaljeni gostilni. Verjetno bodo domačini lahko dali o tem podatke, ali pa tista
ženska članica komisije, od mene neidentificirana, če je ostala živa. V samem mestu Gorici pa je
komisija brez varnostnikov krajši čas uradovala in bivala na cesti, ki pelje mimo sodišča v hiši,
kjer je imela Stjenkova teta Plahuta kolesarsko mehanično prodajalno in delavnico, Saj so sestre
Stjenka še žive, njegova nečakinja pa je menda kustos v Goriškem muzeju. Toliko o sedežu
mestne komisije VOS OF.
VOS OF sledeč Obveščevalni oddelek izpostave ONZ pa je imel sedež v nenaseljeni hiši
v Martinučih, Za časa izpostave ONZ so se tudi dogajala tista goriška pogajanja s prefektom
Marinom Pacejem! V kolikor bo zgodovina teh obveščevalnih oddelkov - zadnje oblike
slovenske originalne necentralistične varnostno obveščevalne službe - tudi obdelana pod
zgodovino
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VOS, boste ta del zapisa o pogajanjih lahko prebrali v Borcu, kjer bo mogoče objavljen.
Zapis o VOS in goriških pogajanjih sem pravzaprav sestavil deloma na priporočilo
pokojnega Iva Svetina (njegovo pismo še hranim) in pokojnega publicista Iva Pirkoviča.
Namenjen je bil prvotno današnjemu odboru VOS OF za Primorsko. Na žalost odbor pozneje ni
bil za to zainteresiran, pa je prišlo do sedanje oblike zapisa, namenjenega Inštitutu za zgodovino
delavskega gibanja v Ljubljani (kjer je že koncept) ter Goriškemu muzeju. Zato ga lahko brez
nadaljnjega odstopite goriškemu odboru tov. Krpanu, čeprav imam do odbora grenak priokus.
Ob moji objavi Pisma v Borcu v zadevi izvensodne usmrtitve domobrancev na Kočevskem Rogu
je namreč odbor prekinil odnose z menoj ter me dejansko izključil iz skupnosti borcev VOS,
čeprav se nič takega ni zgodilo kakemu Vidmarju, Poliču, Ribičiču in končno tudi Mačku, ki so
se tudi javno oglašali o tej zadevi! Saj enkrat moramo le zgodovinsko pristopiti k tem zadevam!
Pa še z izsiljevanjem v pismih in po telefonu ter z odgovorom na moje vprašanje v TV-15 so se
hinavsko izmikali ter navajali za vzrok moje, še danes po mojem neupravičeno, predkaznovanje
in politično družbeno neudejstvovanje. En in drug očitek sta popolnoma nezakonita in
nedemokratska!
No, pa iniciator tega ni bil Krpan, ampak Hlaj in drugi, kijih, izgleda še vedno tišči
"stalinistično policijsko" mleko "posebnih pooblastil"! Oprostite mojemu "nezgodovinsko
zgodovinskemu" razglabljanju!
Zato sem vesel, daje moje pisanje o goriškem VOS-u prišlo sedaj k vam v prave roke!
Bodite tovariško pozdravljeni!
Želim vam srečno in uspešno novo leto 1989!

Ljubljana, 20. 12. 1988
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MILAN MEDEN
Urednik časopisa DNEVNIK

Lepa Vam hvala za pismo! Prijetno sem bil presenečen, da ste si vzeli čas za prečitanje
prispevka in pripombe nanj, Res ne vem, zakaj naj bi bil jezen, saj se me še vedno "drži" tisto
staro skojevsko o resnicoljubnosti, kritiki in samokritiki!
Že pri pisanju zapisa, namenjenega najprej vašim časopisom, sem prav zaradi v
življenskih težavah privzgojenega sarkazma, pa seveda "hecanja" o vojno zgodovinskem
dogajanju, podvomil o časovni smotrnosti objave, kar mi je potrdil tudi "škorpijon". Dvom so mi
še dodatno potrdili "napredni" govori admiralov na CK KPJ s povdarjanjem vloge narodov in
Avnoja.
Zahvaliti pa se Vam moram za pohvalo tekstu. Vendar morate razumeti, da je zame vsak
zapis nekaj več kot sam časnikarski ali revijski tekst. Je nekakšna "notranja" ureditev oseb
nega mnenja in zgodovinskega spomina in "zunanja" izpoved vse v smislu tistega navedenega
"starega skojevstva". Zato zapise skoraj ne morem popravljati, raje jih skušam objaviti drugod.
Imam pa pri tem seveda svoje osebno stališče do socializma (kot prve faze komunizma) pa
čeprav našega samoupravnega in neuvrščenega. Na žalost se noben socializem in njegove
stranke (sploh manjka njegova definicija) ni obnesel in prinesel ljudem zadovoljstva, svobode in
blagostanja. Vse od ruskega pa preko našega do tistega v Kampučiji. Tudi zato moje hecanje in
sarkazem!
Rajni Bojan Štih je večkrat menil, daje vse tisto staro skojevsko in začetno partizansko bilo
pretirana utopija, da pa socializem kljub današnjemu čudovitemu programu ne uspeva, ker ljudje
enostavno niso temu prilagojeni, Priznati moram, da mi še
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danes ni povsem jasno, kaj je s tem hotel povedati! Saj ljudi vendar ne moremo zamenjati!
Res je, da skušam ostati s časom, če že ne pred njim. Vendar je v vojskovanju poznana
tudi "zaščitnica", ne samo "izvidnica", obe sta enako važni! Verjetno sem v "zaščitnici" tudi ko
pišem o zgodovini in usodi slovenske vojske. Brez priznanja in analize zgodovinskih dejstev o
tem, pa razčiščenja o uporabi nekdaj že rabljenega slovenskega jezika v vojski, o narodnih,
nekdaj že vojskujočih se slovenskih enotah, o organizaciji vojske v "moji deželi", o umestnosti
posebnega neodvisnega "vojaškega gospodarstva", o umestnosti posebne partijske organizacije v
vojski, o vlogi ateistično jugoslovanarske vzgoje vojakov, o proizvodnji in prodaji orožja
"neuvrščenim", ki kot Etiopci in Iračani z njim zatirajo osvobodilna gibanja v svojih državah, pa
še in še.
Brez tega ne bo nič s tistim Štihovim socializmom, prilagojenem ljudem. Tudi ga ne bomo
mogli prilagoditi ljudem brez razmišljanja o preživelih pojmih kot so boljševizem, delavski
razred, diktatura proletariata, avantgarda pa tudi o jugoslovanskem narodu in o demokratičnem
centralizmu. Kaj naj vse to pomeni v več narodni sodobni evropski državi ob vstopu v tretje
tisočletje! Pa seveda tudi kot gobe rastoče "zveze". Štih je mnogo govoril o vrnitvi k načelom
OF, Čeprav naj bi ta po mnenju nekaterih današnjih »zveznikov" delovala samo pri "obsednem"
stanju. Kakšno pa je danes stanje, če ne "obsedno"? Zato bi verjetno posodobljena, vse narodna
OF, taka kot je bila pred Dolomitsko izjavo, lahko več napravila kot vse"zveze" skupaj !
Seveda je pa vedno vprašanje ocene, ali je nek zapis primeren in potreben za sedanji čas ali ne,
ocene urednika pa tudi bralca. Osebno se kot bralec bojim, da tisti zapis v Nedeljcu o nekdanjem
domobrancu Vinku Levstiku, hotelirju v Gorici, ni potreben v današnjem času. Zakaj bi dodatno
zapoznelo grebli po zgodovinskih dejstvih, ki nas Slovence v tem »obsednem" času ločujejo celo
od po vojni rojenih sonarodnjakov po vsem svetu? Saj bi morali na tak način »goniti« tudi
potomce Turkov, pa tudi pomuslimanjene sodržavljane, katerih predniki so povzročili toliko
grozot v Sloveniji, Jugoslaviji,
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vzhodni in srednji Evropi! Zakaj smo šele sedaj in to pomanjkljivo objavili dokumente o
domobranstvu, čeprav se je za to precej boril upokojeni zgodovinar ZKS Ivan Križnar? Ko sem
o tem hotel spregovoriti pred nekaj leti v Borcu, so mi ta del mojega pisma izpustil
(cenzurirali?)! Vprašanje je, koliko je merodajen za zgodovinsko resnico dokument, v katerem
se moraš sam hvaliti. Sicer pa je bilo z ubijanjem med vojno na obeh straneh hudo, čeprav se to
med vojno običajno počne. Sam še sedaj brskam po arhivih, da se prepričam, če so nasprotniki,
pri katerih usmrtitvah ali organizaciji istih sem sodeloval, res bili nasprotniki in zaslužili smrt!
Zato tudi moje delovanje za zaznamovanje grobov vseh žrtev in njihovo pravico do smrti!
Potem, ko sem se odzval v goriškem Katoliškem glasu na nekatere zapise Vinka Levstika o
mojem pisanju, sem po občasnem čitanju tako goriškega Katoliškega glasa kot argentinske
Svobodne Slovenije in drugih sličnih časopisov dognal, da je Vinko Levstik eden nenapadalnih,
umirjenejših emigrantov ter skuša danes biti pošten do stare domovine ter jemlje stvarnost tako
kot je. Tudi tisti okoli Svobodne Slovenije prenesejo celo poleg vetrinjskih žrtev tudi navajanje
žrtev pri Turjaku, v Kozlarjevi gošči in pri Sv. Urhu. V Gorici pa se pri vsakoletni zadušnici za
vetrinjske žrtve, kot piše v Katoliškem glasu, spomnijo tudi tistih z druge strani, pa celo
taboriščnikov in Golootočanov,ki se morajo pri nas še vedno boriti za priznanje pravice do smrti
in zaznamovanja grobov, čeprav ste prvim Vi sami v CK predlagali pomnik! Po pripovedovanju
visokega oblastniku iz časa Staneta Kavčiča pa mi je znano, daje Vinko Levstik z dovoljenjem
obiskal Slovenijo in svoje kraje pri Sodražici, uporabljal pa je osebni avto enega slovenskih
oblastnih teles! Časi so spreminjajo!
Ob tem se sprašujem, kaj bi pripomogli k izboljšanju razmer, v katerih je dandanes
slovenski narod, če bi obelodanili dokumente o pripadnosti Hitlerjugendu, fasciu, GILLu ali pa
Wermanschaftu sedanjih ali upokojenih oblastnikov in gospodarstvenikov? Verjetno bi napravili
več škode kot koristi!
Upam le, da moja razglabljanja, potrebna in nepotrebna (mogoče malo scribomanska), ne
boste vzeli za prepričevanje za vstop
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v kakšno mojo novo zvezo - stranko. Sem namreč le za tisto stranko, v kateri je naš "škorpijon",
za stranko "enega", kot razlaga v svoji zadnji pesmici.
Na koncu mi ostane še naša "vesoljska ladja" - zemlja, na katero je pripeta hočeš-nočeš
tudi "moja dežela" in njena usoda! Tudi tu je kup starih grehov in grozeča bodočnost! Zato Vam
pošiljam tokrat za morebitno objavo "zelen zapis", resda malo pomešan s preteklostjo partizanov
in sedanjostjo tistega današnjega "delavskega razreda"!
Sprejmite moje iskrene pozdrave in dobre želje za Vaše delo!

Ljubljana, 8. 2. 1989
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TONE KOSOVEL
Javno vprašanje v Svobodni misli, osebni odgovor v pismu. Odgovor primorskega
partizana, goriškega vosovca. Iz tistega časa, ko je bil tvoj sorodnik po dokazovanju v zapisu
zločinsko ubit. Ubit od "rdeče roke", bi temu danes dejal. Mučen in ustreljen od skupine
samovoljno delujočih idrijskih vosovcev na področju ajdovskega Vosa. O taki samovolji
nekaterih vosovcev na Vipavskem in Goriškem tudi moja vednost iz leta 1943. takoj v začetku
naslednjega letaje bila VOS OF ukinjena. Ukinjena na zasedanju Snosa, "v stremljenju, da
pospešuje in izgradi demokracijo", "kot posebno, izredno organizacijo s posebnimi, izrednimi
pooblastili in polmočjo..." Menim pa, daje bila ukinitev prepozna. Kajti "zredna pooblastila in
polmočja" ter izključna podreditev boljševistični KPS so že rodila svoje za NOB škodljive
posledice. Primorsko sem zapuščal, ko je VOS žejustificirala izmišljene krivce za nemški poboj
partijske šole v Cerknem. Na štajersko pa sem prišel potem, ko je VOS povzročila in sodelovala
v streljanjih namišljenih "belo in modrogardistov" in "gestapovcev". Vse to se je zgodilo tik pred
njeno ukinitvijo.
Tudi "rdeča roka" idrijskega vosovca Vinka Kosovela, ki je pokončala tvojega sorodnika,
je bila posledica "poklicne izkrivljenosti" VOSA z "izrednimi pooblastili in polmočjo". Ta pa so
bila pravica samostojne obtožbe, obsodbe in kaznovanja tudi z ustrelitvijo sovražnikov NOV. In
to prav od vsakega varnostnika, ne pa samo od okrožnih ali pokrajinskih komisij VOS.
Premladim ljudem (v zadnji vojni tudi "deca" imenovanim) je dala KPS preveliko moč
samostojnega odločanja o življenju in smrti.
Žal pa se je nekaj podobnega dogajalo takrat po vsem Vipavskem, Goriškem in v Brdih.
Povsod je kakšnega pripadnika
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VOS zaneslo. Tedaj smo od pokrajinske VOS tudi izvedeli za samovoljo delovanja nekaterih
idrijskih vosovcev. Izvedeli pa smo tudi kot opozorilo, da so bili zaradi teh dejanj od pokrajinske
VOS obsojeni na smrt. Tudi naša varnostna skupina VOS mesta Gorice je po odhodu iz mesta
leta 1944 včasih samovoljno, uporabljajoč tista "posebna pooblastila", skušala početi, pa tudi
počela kaj podobnega. Mnogo hujšega, kot meni Drago Vresnik v svoji "Drugi brigadi VDV" za
početje enega izmed komandirjev, poznejšega narodnega heroja Ivana Siliča-Carja.
Obveščevalko PK VOS iz mesta in člana agitpropa štaba korpusa smo samo po sreči rešili takšne
ustrelitve. Čeprav je kljub vsemu vedno in povsod veljalo, da lahko izvaja "posebna pooblastila
in polmočja" le okrožna komisija VOS, ne pa posamezni varnostniki. To pa je Vinko Kosovel
tudi bil. Kot je razvidno iz Zbornika fotografskih dokumentov VOS OF je OK VOS za Idrijo
novembra 1943 vodil Ivan Slabe Radovan, začasni član je bil Martin, v začetku decembra pa do
ukinitve marca 1944 je komisijo vodil Zoran Manfreda, obveščevalno Franc sever, komandant
bataljona varnostnikov na je bil Franc Štucin-Dušan. Vinko Kosovel je torej bil lahko le začasni
komandir ali komandant. Pokrajinska komisija z načelnikom Mirom Percem-Maksom tudi ni
nikoli dajala naloge za aretacije in likvidacije neposredno varnostnikom, najmanj pa za take
primere, kot naj bi bil "sovražnik" italijanski vojak Stane Cigoj. To je počela preko okrožnih
komisij. Svoje neposredne aretacije in likvidacije pa je PK VOS izvajala preko svoje pokrajinske
enote varnostnikov, kot se je to zgodilo tudi ob streljanju "krivcev" za nemški poboj v Cerknem.
Kakšna so bila "izredna pooblastila" VOS, tudi bataljon varnostnikov, se lahko vidi iz govora
komandanta II. Brigade VDV Slavka Furlana-Dušana ob ustanavljanju VDV na primorskem
aprila 1944. Govoril je o nalogah VDV po določilih naredbe št. 1 poveljstva VDV od marca
1944. VDV je glede aretacij podrejena Odseku za notranje zadeve in njegovim izpostavam.
Samovoljne aretacije so najstrožje prepovedane. Tiste, ki so jih patrulje VDV izvedle'na lastno
pobudo, so morali takoj sporočiti okrožni izpostavi ONZ in štabu brigade, aretirance pa
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izročiti skupaj z zapisnikom o zaslišanju. VDV aretirancev ne more soditi, ker so zaslišanje,
obtožnica in sodba v pristojnosti izpostav ONZ in vojaških sodišč. Tako so, žal, prepozno
prenehale veljati samovoljo dopuščajoča posebna pooblastila.
Za svojce ubitega je žalostna potrditev uboja po pravosodju. Uboj so sodno izenačili s
smrtno kaznijo samo na podlagi ustne izjave ubijalca. Takšna je pač bila nekdanja boljševistična
pravosodna praksa. Tako so končali tudi dahovci, nagodetovci, duhovniki, obsojenci montiranih
procesov in mnogi drugi. Še kakršnihkoli izjav ali prič ni bilo treba! Tudi sedanje post
boljševistično pravosodje ni popolnoma rešilo zadeve. Niti ni za pričakovati, saj ni nič kaj
pripravljeno reševati pravosodnih krivic boljševizma, najmanj prizadetih partizanom in
cefovcem.
V svoji "presoji javnosti" končno izpostavljaš Zvezo borcev in partizanske veteranske
organizacije. Zakaj zamolčujejo resnico, jasno iz obstoječega arhivskega gradiva o uboju
Stanislava Cigoja, meniš. To naj bi bila moralna škoda tudi za osvobodilno gibanje v celoti.
Tako zapišeš v svojem članku. Imenovane organizacije, predvsem najbolj poklicana skupnost
primorskih vosovcev, pa verjetno meni drugače. Predsednik tamkajšnje ZB NOV je bivši
predsednik odbora veteranske skupnosti nekdanjih vosovcev za severno Primorsko, ubijalec
tvojega sorodnika, "rdečerokec", bivši idrijski varnostnik, pa je izgleda ugleden in cenjen član
odbora te veteranske skupnosti. In to kljub temu, da je bil v idrijskem VOS zaradi samovoljnosti,
med katere spada tudi uboj tvojega sorodnika, prav od PK VOS z načelnikom Mirom PercemMaksom na čelu, kot pravijo obsojen na smrt, čemur pa seje z begom izognil. Po tistem januarju
1944 ni bil več vosovec, po konce vojne pa je bil, kot tudi pravijo, obsojen najkrajšo zaporno
kazen zaradi osebnega okoriščanja s tihotapljenjem.
Primorska veteranska vosovska organizacija pač bolj ceni predane boljševike kot resnico!
To bi sodil tudi iz svojega primera. Ta odbor skupnosti, katere član sem bil kot primorski
vosovec, je "kar tako" prekinil vsak stik z mano. Ko sem pismeno in z objave v TV 15 nad tem
lamentiral, mi je predsednik skupnega odbora za
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severno Primorsko v telefonskem pogovoru sporočil vzrok prekinitve. Navajam po mojem
tedanjem pojasnilu, napisanem za TV 15 (ki ga pa TV 15 ni hotel objaviti): "kakorkoli
kaznovan, ne samo sodno, pripadnik NOV ne more sodelovati v skupnosti borcev VOS,
prejemati značke,se udeleževati proslav, takšna so namreč navodila družbeno političnih
forumov" (čeprav tega v pravilih skupnosti ni bilo). Zame se je to nanašalo na vojnosodno
kaznovanje v letu 1949 na montiranem procesu. Zato so vsi člani veteranskega odbora izvedeli
že v prijavi in pri sprejemu v skupnost. Zanimivo je dejstvo, da se čas prekinitve stikov s strani
odbora goriške veteranske vosovske skupnosti ujema s časom, ko sem v Borcu objavil pismo s
trditvijo, da v Kočevskem Rogu in drugod po vojni pokončani domobranci niso bili obsojeni in
kaznovani od sodišč, ampak "izvensodno justifikacijo" od Ozne in Knoja.
Zaradi vsega navedenega o dogajanju in odločanja v veteranski skupnosti primorskih
vosovcev je dokaj naivno pričakovati rešitev prav od njihove skupnosti in tamkajšnje borčevske
organizacije.
Žal osebno presojam, da družba še dandanes nima (ne vzvod in moči, kot sprašuješ v
zapisu) volje in poguma za odpravo v boljševistični preteklosti storjenih krivic!
Z nič kaj vzpodbudnim partizanskim pozdravom!

Poslano tudi:
Uredništvu "Svobodne misli" (ex TV 15)

V Ljubljani, 10. sušca 1992
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JOŽE DEŽMAN,
Urednik revije BOREC

Pripombe na prispevek avtorja Marjana Kranjca:
OBVEŠČEVALNO-VARNOSTNA ZAŠČITA POHODA 14. DIVIZIJE NOV IN PO
SLOVENIJE NA ŠTAJERSKO.
Skica za varnostno študijo, objavljen v 561, 562, 563 štev. Borca 1998.
V prispevku že kar na začetku izvemo, da je le dopolnitev seminarske naloge v šoli
ljudske obrambe iz 1. 1980, torej v času jugoboljševistične vladavine in vojaške in obveščevalne
doktrine, ko naj bi bila taka dopolnitev o nemški agenturi v NOV, karje 14. divizija bila,
"prepovedana tema".
Preberemo tudi tisti znano o "čevljih in kopitarju", kar se bojim naj bi se nanašalo na
pisanje partizanskega poveljnika Lada Ambrožiča-Novljana o 14. diviziji in njegove ocene in
drugih udeležencev pohoda naj bi bile subjektivno in v nasprotju z zgodovinsko resnico.
Iz virov za prispevek naj bi bilo izločeno "brskanje po arhivih MNZ in INZ" zaradi zadržanja do
zapisnikov na smrt obsojenih agentov in gestapovskih šefov. Slednje se verjetno nanaša na
udbine preiskovalne in sodne procesne zapisnike od Angležev predanih mariborskih in blejskih
pripadnikov GSP, obsojenih v Ljubljani in Mariboru, a zasliševanih še "posthumno" v CZ na
Poljanskem nasipu v Ljubljani od odseka III. oddelka Udbe, ki je mimogrede zasliševal
psthumno tudi "justificirane" dachauskega procesa, oboje pokončanih šele okoli 1. 1950-51 v
taborišču na zaprtem delu Kočevskega. Od oddelka, ustanovljenega po izpeljanih dachauskih
procesih, vodenega od Karla Forteja-Marka Selina, potem pa od narodnega heroja
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Draga Flisa lahko kaj povesta še živeča Miloš O. in Egon C., tedanja oficirja Udbe,
upokojenca v Ljubljani.
Pri tem je treba prebrati pripombo navedbe analize Udbe 25. 4. 1957 o tem:
"Po sodnih procesih proti nemškim vojnim zločincem, organom GSP, po procesih Diehl,
Oswald, je bil v okviru takratnega III. oddelka formiran odsek, ki naj bi razkrival delavnost
okupatorskih OS. Oddelek je tedaj vodil More Žan, kije sodeloval tudi pri preiskavah v
omenjenih procesih. Odsek sta vodila nekaj časa Drago Flis in Karlo Forte, za delo pa sta bila
odgovorna načelniku oddelka, s tem hočemo pokazati, kdo je dejansko odgovoren za ukrepe, ki
so jih podvzeli uslužbenci tega odseka pri svojem delu..."
Vprašanje je, do katerih zapisnikovje treba biti zadržan, tistih v preiskavi, tistih na
sodnem procesu ali tistih po "justifikaciji"? Ali so zapisniki iz arhiva GSP, SD in Abwera bolj
verodostojni?
Ni jasno, kaj imajo "izdaje" od GSP zajetih aktivistov NOG 1.1941 in 1942 (reci
partijskih funkcionarjev in ostalega kadra) povečave z varnostno situacijo pohoda 14. divizije,
resda pa prikazujejo stanje na štajerskem. Če že govorimo o sodelovanju z GSP kurirke PK in
CK KPS Grete Razinger, bi morali spregovoriti tudi o njenem od GSP zaprtem možu, poznejšem
dachauskem obsojencu Janezu in njeni želji za njegovo rešitev. Tudi o izdanih CKjevcih v
Ljubljani, zaprtih od Italijanov in začasno predanih na zaslišanje GSP v Begunje, pod pravimi in
nepravimi imeni, Šlandrovi, Marinku, Kardeljevi in Tomšiču bi bilo potrebno kaj napisati. Tudi
zakaj in na podlagi česaje Marinko dolžil šoštanjskega revolucionarja Roecka Bibo, pozneje
pokončanega od GSP, za izdajo v zaporih. Pa zakaj je nemško osebje iz begunjskih zaporov, ki
se je predalo z nedotaknjenimi jetniki Kokrškemu odredu NOV, vkljub zagotovljenemu statusu
vojnih ujetnikov bilo po koncu vojne nepredvideno od organov Ozne transportirano neznano
kam in izginilo, prav tako pa tudi arhiv z zaslišanji jetnikov, med katerimi so bili tudi imenovani
partijski funkcionarji.
Sredi 1. 1943 je bil imenovan novi PK KPS za Štajersko s Stanteom-Skalo kot
sekretarjem in novimi člani, tudi Sergejem Kraigh047

erjem. Ta je resda "obsodil" Spindlerja in Gašperiča za plavo ali belo ali GSP agenta, po
smernicah, ki jih je načelnik PK VOS za Štajersko Rudi Knez-Silas, pa ne samo on, prinesel iz
vodstva KPS in VOSa na osvobojenem ozemlju na Dolenjskem. Vendar pokrajinska komisija
VOS z načelnikom Rudijem Knezom-Silasomjeseni 1. 1944 ni mogla nič ugotavljati o sekretarju
OK KPS za Maribor Karlu Kladniku-Urošu, daje agent GSP. Agent naj bi resda postal po
aretaciji GSP avgusta 1944, vendar takrat VOSa ni več bilo, ampak po vmesni slovenski ONZ
jugoslovanska Ozna, Silas pa je že počival pod zemljo potem, ko je bil pokončan zaradi
"vojvodstva" ali mogoče še česa drugega na osvobojenem ozemlju na Dolenjskem. Tega si
verjetno ni zaslužil, če pa sije, so spadali v isti razred tudi zloglasni Rome, Ahac Urban in še kdo
drugi.
Tako imenovana "Pohorska zadeva" iz začetka 1. 1943 je obdelana v analizi Udbe od 7.
4. 1951. Bila je obdolžitev za agente plave, bele garde in gestapa novincev v partizane, ki so
prišli na Lehen na Pohorju. Končali so napol mrtvi zažgani v skednju pri kmetu Urbancu na
Lehnu. Po analizi Udbe naj bi bili navzoči vosovec Tlaker, polkovnik Mitja Ribičič, ppolkovnik
Boris Čižmek in drugi. "Likvidacija 12 novincev" se pravi v prispevku. Omenja se tudi
Kardeljeva depeša PK KPS za Štajersko, češ, da so "nasedli provokaciji GSP", dasiravno je iz
vseh dokumentov in literature razvidno, da ja GSP izvedel o zadevi šele od pobeglega iz Lehna
Vukoviča, ki je šele potem postal gestapovski agent, da si reši od partizanov glavo. Ni jasno iz
pisanja, zakaj naj bi ta "pohorska afera" vplivala na varnostno zaščito 14. divizije.
Navajanje opisovanja v Svetinovi "Ukani" sploh ne bi smelo biti predmet varnostne
ocene prihoda 14. divizije NOV na Štajersko. Pisec Ukane je imel le delno dostop do
dokumentov o zadevi, pa še pisal je zadevo kot roman, ki je bil v zadnjih dveh delih sploh
neresen. Svojega "junaka" Wolfa, dejansko šefa odseka GSP iz Bleda. je romaniziral, tudi na
Štajersko, čeprav le-ta ni imel kot član GSP iz Sleda, kije bila ločena od GSP iz Maribora,
nobenega vpliva na obveščevalno varnostne vloge pri prihodu 14. divizije na Štajersko. VOS na
Gorenjskem ni znano, da bi razkril Rozumek

048

ovo vlogo v NOG na Gorenjskem, je pa na to opozarjal tako VOS kot CK KPS iz Ljubljane, a je
Rozumeka zagovarjal predvsem partijski PK KPS na Gorenjskem s Krmeljem na čelu.
Tisto Ribičičevo o "uvažanju revolucije",
povdarjeno od pisca, je vprašIjivo.
"Revolucija" na štajerskem z od GSP pokončanimi partijskimi funkcionarji 1. 1941 in v
"Pohorskem bataljonu"' na Osankarici seje končala s partijskim nerazsodnim ocenjevanjem
vloge GSP in vojaško nerazsodnim "prezimovanjem" na Osankarici za partizanske enote. Sledila
je samoobramba Štajercev v NOV, katerim je vojaško pomoč dal šele prihod 14. divizije.
Nasprotna ocena mnenja generala Ambrožiča ni v ničemer zanikana s piščevo "varnostno
oceno".
Zanimivo je pisčevo "razmišljanje" o Jelki Hudarin kot "možni" agentki OSP v 14.
diviziji, čeprav je to jasno šele po njenem odhodu iz 14. divizije. Pa tudi o "GSP trojki Uroš,
Desa, Jelka", treh pokončanih šele v začetku 1. 1945, ko niso imeli nobene zveze z varnostno
saščito 14. divizije. Navedbe v zapisu so netočne. Vsi trije so prišll na dravograjsko
pooblaščenstvo Ozne v Golavabuki nad Slovenj Gradcem, ne pa na štab 4. Opc, kot navaja
pisec. Tam so bili likvidirani po nalogu navzočega člana PK OZN za Štajersko in Koroško,
Karla Forteja-Marka Selina, ki se je po službeni dolžnosti II. sekcije Ozne ukvarjal z Urošem
Kladnikom. Likvidacija se je izvršila brez pismenega zaslišanja in navzočnosti člana Okrožnega
komiteja KPS Gašperšiča, kije to zahteval. "Priznanje" sodelovanja z GSP je samo navedba
pisca v knjigi "Nič več strogo zaupno" Karla Forteja-Marka Selina. Pisec varnostne študije ne
navaja, zakaj naj bi bili ti dogodki, potem ko se je 14. divizija nahajala in bila zaradi
neprimernega časovnega odhoda na Štajersko že napol pokončana na Štajerskem.
Pisec navaja tudi za čuda veliko število "agenturnih vdorov" GSP v enoto NOV. Vkljub
svoji začetni trditvi, da zasliševalni zapisniki obsojenih pripadnikov GSP niso verodostojni, pa
navaja kot verodostojne vse z trditve piscev spominov, tako amaterskih kot diplomiranih
zgodovinarjer, večinoma njih tedaj sodelojočih v prizadetih enotah NOV. Med njimi tudi izdajo
t. im. "Rokovega
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kanala" Ozne za Štajersko, ki kot je že jasno iz dosedanjega njegovega nepoznavanja
organizacije in časovnega nastanka varnostno obveščevalne službe v Sloveniji, sploh nima
nobene zveze z varnostno situacijo 14. divizije, o tem bi moral prebrati nekaj slovenskih
zgodovinskih študij o Vosu in Ozni, ne pa samo jugoslovanske "kosovske" prispevke, ki so v
večini netočni in "jugoslovanarski". Še so živi, z menoj vred, soudeleženci teh dogodkov na
Štajerskem, pa tudi študij in dokumentov ne manjka.
Na koncu naj bodo še "sklepne misli", kot to uporablja tudi pisec "skice za varnostno
študijo" pohoda 14. divizije, dokumentirane bolj s sekundarnimi kot s primarnimi
zgodovinskimi viri. Najmanj primerna je uporaba "jugoboljševističih" kosovskih študij in s tem
tudi metod saj so vse poznane objavljene zadeve o delu obveščevalnih tujih in domačih služb od
tedaj iz "Jugoslovanskih" virov zelo površne in polne napak in "pravovernih" usmeritev.
Pričujoča študija je več ali manj nekakšen "mišmaš" GSPja in Vosa in Ozne na Slovenskem,
prav tako kot je bilo v tistih od pisca nepriznanih zaslišanjih resničnih in neresničnih
pripadnikov GSPja in drugih tujih obveščevalnih služb.
Navajam samo en primer "resničnosti" o štajerski GSP, zadokumentiran tako z obsodbo
Vojnega suda JLA iz časa "jugoboljševizma", z analizo Udbe iz istega časa ter s sklepom
Vrhovnega sodišča samostojne Republike Slovenije z uporabo stare "boljševistične" zakonodaje,
tudi tiste slovenske iz 1. 1941 Vrhovnega plenuma OF oz. Slovenskega narodno osvobodilnega
odbora, po kateri je vsak borec proti okupatorju izven organizacije OF vnaprej obsojen na smrt.
Gre za Vero Uršič-Z., kurirko v obveščevalni mreži I. sekcije Ozne za Štajersko in Koroško 1.
1944. Obtožba: Agent GSP. Dokazi: Lastno priznanje (po polletnem psihološkem in fizičnem
mučenju v Centralnih zaporih Ozne na Poljanskem nasipu). Kazen: Smrt z ustrelitvijo,
pomilostitev na 20 let prisilnega dela. Kaznivo dejanje naj bi bilo izdaj a postoj anke Okrožne
Ozne na Gradišču nad Pramom z desetino mrtvih in zajetih oznovcev in knojevcev. O dogodku
pravi zgodovinar Drago Vresnik v svoji knjigi TRETJA BRIGADA VDV ter v svojem osebnem
pismu iz 1. 1988 med ostalim sledeče: "... Prvič slišim daje bil še kdo obtožen zaradi dogodka
nad Pramom. Po mojih raziska-
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vah ta napad pri Hojniku na Okrožno Ozno ni bil nikakršna gestapovska zadeva... Mislim, da se
je fama okrog gestapovske akcije razvila zaradi tega, ker pač Okrožna Ozna ne bi mogla biti
žrtev kakšne navadne profane sovražne enote, ampak le famoznega Gestapa..."
Kaj pa o tem pravi analiza Udbe iz 1. 1957? "Trdimo; da Vera Uršič ni bila agent takega
kalibra. To bi daleč precenjevalo njene inteligenčne in obveščevalne sposobnosti. Če pa
predpostavljamo, da je bila Vera nevezan pasivni agent, potem se Z. Z. - jeva krivda zreducira
zgolj na to, daje prezrl njeno sodelovanje z Ortskomando v Sežani... da jo dejansko stanje
očividno v nasprotju z obtožbo, zaradi katere je bil Z. obsojen..."
Poglejmo, kako se je gestapovščina zanjo in za njenega nadrejenega Z. Z., prav tako tedaj
zaradi soodgovornosti obsojenega na smrt z ustrelitvijo in pomiloščenega na 20 let prisilnega
dela končala po Zahtevku za varstvo zakonitosti v osamosvojeni demokratično parlamentarni
(reci večstrankarsko nepravni) Sloveniji pred Vrhovnim sodiščem: Državno tožilstvo razpravi
nasprotuje. Vrhovno sodišče ostaja pri obtožbi o soodgovornosti sa GSP izdajo kurirke V. U.-Z.
sedeža Okrožne Ozne. Z. Z.ju je prestana kazen nekaj več kot 5 let zvišana na 6 let!

Viri:
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2. Marko Selin: Nič več strogo zaupno, II., Lj. 1978
3. Drago Vresnik: Tretja brigada VDV NO. Lj. 1968
4. Dokumenti VOS OF, NZ in pravosodja, Lj. 1976
5. Ljuba Dornik: Ozna v Sloveniji, Lj. 1995
6. Zdenko Zavadlav: Partizani, obveščevalci, jetniki, Lj, 1990
7. Sodba Vrhovnega sodišča RS v zadevi varstva zakonitosti Vinko K., 1998
8. Sodba Vrhovnega sodišča RS v zadevi varestva zakonitosti Zdenko Z., 1996
9. Stane Šinkovec: Begunje, nemška okupacija 1941-1945, Kranj 1995
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Dr. BORIS KRAVANJA

Spoštovani!
Ko sem bil zadnjič kot gost na popotovanju po krajih žalostnega spomina za Vašimi
soborci, sva se spoznala pri podpisovanju moje knjige "Križarji - Matjaževa vojska na
Slovenskem", ki so jo vaši prodajali.
Pri tem ste me opozorili na.napačnost mojega mnenja in pisanja v knjigi o
"domobranskem oficirju" Andreju Glušiču. Po Vaših navedbah je bil pripadnik
mihajlovićevskega gibanja, ne v borbeni enoti, ampak v organizaciji. Aretiran naj bi bil z Vami
in še nekaterimi v Ljubljani od Nemcev ter interniran v Dachau do osvoboditve.
Kot sem Vam ob razgovoru povedal in kot ste lahko v knjigi na koncu prebrali, je knjiga
pravzaprav moj dnevniški zapis iz 1. 1946, po takratnem mojem vedenju in virih iz takratnega
časa. Iz knjigi dodanih ponatisov obtožnic in sodb napram križarjem je razvidno, da se je takrat
tako modrogardizem kot belogardizem, to se pravi tako četniki kot domobranci, "tlačilo v en
žakelj". Za nas, takratne policaje, tožilce in sodnike, je bilo to pravzaprav eno in isto. Tako tudi
moje mnenje in navedba o Andreju Glušiču, domobrancu. Arhive o križarskem Matjaževem
gibanju, gibanju in borbi jugoslovanske oz. slovenske vojske v domovini, nisem nič proučeval v
danes dostopnih arhivih, n. pr. fondu "bande"v arhivu Ministrstva za notranje zadeve.
Opozorili ste me na podatke o Glušiču v Arhivu Slovenije. Ker za vsako svoje pisanje o
tedanjem času po objavi in odzivu bralcev zbiram tudi danes dostopne arhivske podatke in izjave
takrat sodelujočih, bi Vam bil zelo hvaležen za pismene podatke o

055

Andreju Glušiču (o pripadnosti, delovanju, sodelavcih, aretaciji, internaciji) ter Vaši vednosti o
tem in arhivskih dokumentih. Prav tako pa morebitne druge pripombe na navedbe v moji knjigi.
Vnaprej se Vam zahvaljujem in Vas lepo pozdravljam!

V Ljubljani, 31. vinotoka 1994
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Prof. dr. TONE FERENC
Inštitut za novejšo zgodovino,

Spoštovani!
Z obžalovanjem ugotavljamo, da se v Vašem pismu od 1. februarja 1993 omenjena
raziskava o sodnih in izvensodnih usmrtitvah nasprotnikov partizanskega gibanja v letu 1943 še
ni sklenila. Tako ste namreč odgovorili na našo pismeno prošnjo z dne 5. januarja istega leta za
ugotovitev imen in grobišč leta 1943 od partizanov usmrčenih plavogardistov-četnikov na
Kočevskem. Prebrali pa smo Vašo vednost o tem v prispevku Prešernovega koledarja za leto
1993: »Leto 1943 - čas velikih zmag protifašistične koalicije« ob petdesetletnici.
Žal pa nas čas prehiteva, tako nas je prehitela tudi petdesetletnica teh dogodkov, dohitela
pa petdesetletnica konca druge svetovne vojne na naših tleh. Dočakali smo tudi sprejemanje
zakonskih predpisov o izdaji mrliških listov in pravico označitve grobov medvojnih in povojnih
žrtev.
Naše društvo se ne bavi s pisanjem zgodovine, ampak z opravljanjem prastare
civilizacijske pravice o zaznambi grobov in s pogrebnimi obredi za umrle, ne glede na vojaško,
narodnostno ali versko pripadnost. Društvo želi v tem letu zaradi sožitja med Slovenci
simbolično zaznamovati tudi grobove v letu 1943 sodno in izvensodno usmrčenih
plavogardistov-četnikov, predvsem tistih, zajetih v Grčaricah, s postavitvijo spominske plošče z
imeni na ljubljanskih Žalah.
Iz Vašega navedenega pisma, iz prispevka v Prešernovem koledarju ter iz informacij
zgodovinarjev in arhivarjev tako v Zgodovinskem in Arhivskem društvu kot v Arhivu Slovenije,
Arhivu ministrstva za notranje zadeve in v Inštitutu za novejšo
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zgodovino sklepamo, da ste edini zgodovinar, ki poznate podatke usmrčenih.
Zato Vas vljudno prosimo za razgovor z nami, da bi se s tem osebno pomenili. Pri tem
prosimo, da ne upoštevate izjav nekaterih svojcev tedaj in tam usmrčenih, ker so čustvenega
izvora in se Vam zanje v imenu društva globoko opravičujemo.
Pričakujemo Vaše sporočilo o možnosti razgovora ter Vas vljudno pozdravljamo!

Ljubljana, 3. aprila 1995
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Dr. TINE VELIKONJA

Dragi prijatelj Tine!
Hvala za Tvoje obvestilo na žalni slovesnosti v Brezarjevem breznu o možnosti
postavitve skupnih plošč v Ljubljani s četniki. Obvestil sem o tem predsednika pododbora
Grčarice pri Društvu za zaznamovanje grobov Davorina Žitnika. Napotil sem njega in od njih
določeno sodelavko Marjanko Titan-Drolc, da naj s Teboj kontaktirata in se naprej dogovorita.
Upam, da sem s tem pomirjevalno dolžnost, ki mi jo je zadal odbor na mojo željo, opravil in
prepuščam Vam nadaljnje delovanje. Pripravljen sem na vsako pomoč potem, ko se boste o tem
dogovorili.
Čestitam delovanju enih in drugih!
Prijateljske pozdrave!

Ljubljana, 6. 11. 1995
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FRANCE PIBERNIK

Prejel vaše pismo s vprašanji o Balantiču in Kajuhu, na katera bom skušal odgovoriti po
svoji vednosti. Pa tudi vaše pisanje o Balantiču v NR sem z zanimanjem prebral. Oprostite le
zamudi zaradi bivanja izven Ljubljane. Odgovoril vam bom v obratnem vrstnem redu kot se
glasijo vprašana.
Bil sem Kajuhov rojak iz Šoštanja, zbližala pa sva se predvsem leta 1941 na gimnaziji v
Mariboru, kamor sva oba zašla zaradi izključitev iz prejšnjih gimnazij, on iz Celja jaz pa iz
Ljubljane. Po okupaciji Štajerske in Jugoslavije sem se znašel kot begunec v Ljubljani, kamor
sem prišel s starši vred - primorskimi rojaki. Tu smo stanovali najprej pri sorodnikih
Makovčevih, nato pa v svojem stanovanju v Židovski ulici vse do aprila 1942, ko smo odšli k
sorodnikom v Gorico. Kajuh se je pojavil pri nas še ko smo bili pri Makovčevih ter je zahajal k
nam najprej občasno, v Židovski ulici pa se je dnevno prehranjeval in pri nas bival, samo
prenočevat je hodil drugam. Deloma pri Makovčevih v Rožni dolini je nastala nekakšna
skojevska skupina najprej s Štihom, nato pa še z drugimi, slednje pozneje v Židovski ulici.
Skupino smo tvorili posamezni skojevci sicer povezani vsak na svoji strani ter je njeno
delovanje segalo bolj na literarno in filozofsko plat. Že pri Makovčevih, nato pa v Židovski ulici
pri mojih starših Flori in Ignacu Zavadlavu, sta začela Štih in Kajuh pisati dramo Mati, Kajuh pa
je pisal in prebiral svoje pesmi. Skupaj s Štihom sta hodila tudi v slavistični seminar, čeprav
Kajuh ni bil vpisan na univerzo kot trdijo nekateri v njegovem življenjepisu, ker tudi ni imel
potrebnih papirjev o zaključku gimnazije. Kajuh se je precej bavil z ruščino ter sem mu sam
nudil neke xuske slovnice in slovar ter original knjige Zbrani
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spisi Puškina, izdane v Parizu, ki sem jo posedoval. Učil sem se kot gimnazijec štiri leta ruščino
na nekem tečaju nekega ruskega emigranta, bivajočega v Ljubljani. S Kajuhom sem večkrat šel v
univerzitetno knjižnico, kjer meje poleg ostalih prevodov iz ruščine seznanil tudi z nekim
prevodom pesmi Majakovskega, ki je tedaj bil na razpolago v knjižnici. Kajuh je bil zelo
navdušen nad Majakovskim in njegovim vsebinskim in tehničnim načinom pisanja pesmi ter je
sam skušal pesniti na tak način. Tako je v Židovski ulici nastala tudi pesem Mostovi.
Vendar ni Kajuh, vsaj meni ni znano, nikoli govoril o zvezi z Balantičem, kije nujno
morala nastati v tistem slavističnem seminarju. To bi bilo razumljivo zaradi že nastale
konspiracije v tedanjem času, konspiracije, ki se je nanašala na nove poznance in njihovo delo.
Vsak bi lahko bil aktivist ali ilegalec ter bi z razpravljanjem o tem lahko nastala provala. Čudno,
da Štih ni nič povedal o skupnem zahajanju v slavistični seminar s Kajuhom. Vendar se Štih
marsičesa ni spomnil, saj sem prav jaz spomnil Cesarja; Kajuhovega življenjepisca, na pisanje
drame Mati ne pa Štih. Preko razgovora ne s Štihom ne s Kajuhom torej za Balantiča nisem
vedel, ne za njegove oz. Kajuhove stike z njim. Vendar so ti stiki morali nastati v slavističnem
seminarju, kamor so zahajali tako Štih, Kajuh in Balantič. Verjetno bi bila lahko stična točka
med Kajuhom in Balantičem prav Majakovski, saj je Kajuh prav tedaj izkazoval največje
zanimanje za Majakovskega in njegove pesmi.
Toliko vam lahko povem o Kajuhu v tistem času ter o njegovem zanimanju za
Majakovskega, direktno o njegovih zvezah z Balantičem pa nič konkretnega razen indicij.
V kolikor imate še kakšna vprašanja v tem okviru sem Vam vedno na razpolago!
Sprejmite tovariške pozdrave!

Ljubljana 10. novembra 1986
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Dr. TINE VELIKONJA

Dragi Tine!
V zvezi z najinim telefonskim razgovorom Ti pošiljam nekaj materialov Antona
Kosovela, zaradi katerega bi želel govoriti s slovenskim javnim tožilcem gospodom Antonom
Drobničem. Za posredovanje razgovora sem tako telefonsko kot ponovno pismeno zaprosil
Tebe.
V zadevo Antona Kosovela, nekdanjega partizana, nato pa aktivnega kapetana
jugoslovanske vojske se vmešujem zaradi mojih predpostavk, že napisanih v raznih člankih o
obstoju »rdeče roke« na Primorskem, pod čemer smatram zasebno pokončavanje antikomunistov
s strani partizanov.
Tak primer je tudi primer Stanislava Cigoja, strica Antona Kosovela, poleg še nekaterih
drugih primerov na Primorskem, kjer sem takrat deloval kot vosovec.
Menim, da bi bilo za enakovredno zgodovinsko oceno komunističnega in
protikomunističnega boja zelo pomembno, če bi enkrat, mogoče prav na primeru Stanislava
Cigoja, razsodili o vojnem hudodelstvu.
Priporočam se gospodu Tonetu Drobniču za razgovor o tej zadevi ter Te prijateljsko
pozdravljam!

V Ljubljani. 4. kimavca 1991
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Dr. ANTON DROBNIČ
Republiški tožilec

Spoštovani
Včeraj sem imel po posredovanju dr. Tineta in po telefonskem razgovoru z Vami
napovedan sestanek in razgovor v zadevi vosovske "rdeče roke" na podlagi primera Toneta
Kosovela. Opravičujem se, ker nisem počakal na razgovor. Vzrok je moje psihično stanje kot
posledica preteklosti, čakanje na težko, mogoče tudi smrtno obsodbo pred "Tribunale speciale" v
Rimu leta 1942, čakanje na izvršitev obsodbe s streljanjem v Centralnih zaporih Ozne v
Ljubljani leta 1949, ter končno čakanje šest let na osvoboditev pod oblastjo jugoboljševizma.
Tako na žalost ne zdržim več negotovega čakanja preko ene ure, kar je bil slučaj tudi včeraj.
Globoko se opravičujem!
Ne nastopam kot odvetnik Toneta Kosovela v njegovi zadevi Stanislava Cigoja, ampak
kot eden "združenih pod lipo" z željo pravičnega vrednotenja pobijajočih in pobitih med prejšnjo
vojno. V ta namen sem Vam predal tako preko dr. Tineta kot včeraj v pisarni Vaše tajnice nekaj
zapisov o Cigojevi zadevi, tudi zadnji "pravno revni" odgovor pravosodnih organov iz Nove
Gorice. Pripominjam, da so vsi izročeni dokumenti za Vašo osebno uporabo.
Zlasti bi Vas želel opomniti na nekdanji sklep goriškega sodišča o tej zadevi, ki pravi, da
so vse likvidacije Vosa, z vsemi posledicami za svojce, pravzaprav sklepi sodišč, ki jih tedaj še
ni bilo. (Čeprav za Primorsko v letu 1944 to ni res), V kolikor današnje pravosodje dopusti
takšno razlago, pa tudi prikrivanje "rdeče roke", kije na Primorskem tudi v tem primeru
delovala,je zaman današnje prizadevanje tako združenih pri lipi, Združenja jetnikov,
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golootočanov, Društva za zaznamovanje grobov pa tudi Nove zaveze in vseh drugih. Vsi
hočemo pravično ovrednotiti vosovske žrtve 1941 in 1942 leta v Ljubljani, vse druge takšne in
drugačne žrtve med vojno, najbolj pa po vojni pokončane najštevilnejše slovenske domobrance v
Kočevskem Rogu. Če zanikamo pravico do razčiščenja za svojega sorodnika se borečega Antona
Kosovela, potem priznavamo tudi pravico Ozne, ki je bila samo jugoboljševistična oblika Vosa,
do pokončanja domobrancev v Teharjah in Rogu, da o vosovskih žrtvah v Ljubljani sploh ne
govorimo.
To je bil moj namen razgovora z Vami.
S spoštovanjem!

Ljubljana, 17. kimavca 1991
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Dr. TINE VELIKONJA
Nova slovenska zaveza

Spoštovani!
Z zadovoljstvom smo izvedeli, daje Slovenski spominski od bor na osnovi pobude in
dela vašega Združenja izdal pri založbi Družine prvo knjigo "Farne spominske plošče".
Kot vam je naše društvo pred časom predlagalo, ste - kot smo videli - v knjigo vnesli tudi
spominske plošče, postavljene na pobudo ali v organizaciji našega društva. Zato se vam
zahvaljujemo, čeprav, žal, iz pisanja v spremni besedi to ni razvidno.
Pri izdaji naslednjih knjig bi vas želeli spomniti na nekatere postavljene nagrobne ali
spominske plošče z imeni medvojnih in povojnih žrtev nasilja, katerih imena se morda glede na
pokrajino ne bodo znašla na farnih spominskih ploščah. To bi bila imena s spomenika četnikom
na pokopališču v Hrovači pri Ribnici, imena partizanskih novincev na spomeniku v Lehnu pri
Ribnici na Pohorju, imena krivo obtoženih in duhovnikov na spomeniku v Lajšah nad Cerknim,
imena taboriščnikov iz KT Strnišča na pokopališču v Sv. Lovrencu na Dravskem polju.
Mihajlovičevcem - slovenskim četnikom, zajetim v Grčaricah, obsojenim na kočevskem
in vzporednih procesih, justificiranim in izvensodno pokončanim, ima namen postaviti
spominsko ploščo Pododbor Grčarice v sklopu našega društva.
Ostajajo pa še medvojne izvensodno ustreljene in povojne na Strelišču justificirane žrtve,
kot so dr. Erlich, dr. Natlačen, Rupnik, Nagode, Peterlin, Bitenc in drugi.
Končno je vprašanje tudi spomenik in pokopani pri Sv. Urhu.
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Primerno bi ga bilo prevrednotiti, saj so tam pokopani in prekopani padli in pokončani od vseh
bojujočih se strani!
Sprejmite naše prijateljske pozdrave!
V vednost:
Dr. Janez Gril urednik Družine

21. avgust 1995
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Dr. TINE VELIKONJA

Spoštovani Tine!
Po branju člankov, pisem bralcev, izjav na tiskovnih konferencah in slične pisarije o
tezenskih pobojih, pa še tistih iz okolice Slovenj Gradca in Žičke kartuzije, vseh mogočih in
nemogočih, pozvanih in nepozvanih društev, komisij, združenj in preiskovalcev, je pravo
olajšanje prebrati Tvoj članek v zadnji številki Zaveze "Tezenski gozd - največje grobišče v
Sloveniji in Evropi". Vsaj nekdo se skuša na osnovi možnih ustnih in pisnih podatkov približati
resnici, ne pa tekmovati v dokazovanju za genocidnost slovenskega naroda v veliko veselje
raznih hrvaških kulturnih združenj in njihovih raziskovalnih komisij v Slovenijo priseljenih
Hrvatov.
Točno trdiš v smislu starega pregovora o tatovih, da so Slovenci predvsem držali vrečo,
pa se to šele potem, ko so »svoje« hrvaške žrtve, vojaške in civilne, prevzete pred Angleži na
Pliberškem polju, pobile na daljšem postanku v tezenskih gozdovih enote III. Jugoslovanske
armade s poveljnikom madžarske narodnosti Kosto Nadjem na poti na Hrvaško in naprej. KNOJ,
bolje III. Štajerska brigada s sedežem v Mariboru, ni imela s temi poboji nič. Z Jugoslovansko
armijo sta s strani Slovencev kontaktirali slovenska komanda mesta in komanda področja, od
koder so prejemali informacije o Možni nastanitvi. So pa po izjavah nekateri nižjih poveljniki
knojevskih enot dajali na voljo III. Jugoslovanski armadi po svoji uvidevnosti prevozna sredstva
s šoferji, ker je III. Jugoslovanska armada z njimi razpolagala le v manjši meri. Na splošno pa se
je JA obnašala ne samo do civilnega prebivalstva ampak tudi
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do še obstoječih slovenskih partizanskih enot in oblasti kot nekakšen osvoboditelj in okupator.
Je pa III. Štajerska brigada Knoja s slovensko Ozno in njenimi Okrožnimi oddelki
opravljala - tudi v tezenskih gozdovih - dela na kamufliranju vseh grobišč na svojih in JA
moriščih. Tudi poznejše obveščevalno pokrivanje (razen Tezna, kot pravi ex kosovski general
Kranjc) je opravljalo slovensko Ministrstvo za notranje zadeve z ljudsko milico, ki je preganjala
žalujoče ob Dnevu mrtvih.
Res je, kot pišeš, da XIV. divizija ni imela nič s tem! Takoj so jo peš poslali do
Varaždina, od tam pa v zaprtih živinskih vagonih v Vojvodino, kjer je šele postala
"osvoboditelj".
Mitja Ribičič, ki ga po nepotrebnem vsi dolžite, ker je še živ, pozabljate pa n.pr. na vlogo
tudi še živega Cižmeka - Bora, tedaj ni bil v Mariboru. Aprila leta 1944 so ga z drugimi (Skala,
Diehl) razrešili zaradi t.im. Pohorske afere in ga poslali na partijski tečaj pri CK KPS na
Dolenjsko. Nato je še isto leto postal komisar Koroške grupe odredov, nato pa odšel v Šolo na
akademijo Djerdjinskega v Rusijo. Po vrnitvi se je kot pomočnik Ivana Mačka - Matije šele
junija prvič oglasil v Mariboru, kjer je skupaj z Bojanom Polakom - Stjenko iskal taborišča za
izseljevanje Nemcev ter dal naročilo za iskanje dodatnega taborišča, ki gaje Ozna iz Maribora
vzpostavila v gradu Hrastovec.
Prejmi iskrene pozdrave v upanju, da se bova kdaj še osebno kaj pomenila!

V Ljubljani, 12. vinotoka 1999
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Dr. TINE VELIKONJA

Dragi prijatelj!
V prilogi Ti pošiljam nekakšao analizo knjige Zidanškova brigada avtorja Mirka Fajdige
iz mariborskega Muzeja NOB. Analizo je poslal v Slovenijo Karl Cepl iz Nemčije (tisti, ki naj bi
meni ušel izpred streljanja na Pohorju, kamor so ga Mariborčani povsem neupravičeno spravili).
Nanaša se na žrtve t.im. Pohorske afere, kamor spada tudi poboj ob prisotnosti Mitje Ribičiča pri
kmetu Urbancu v Lehnu na Pohorju.
Iz zadnjega najinega skupnega razgovora in iz predanih kopij dokumentov sem spoznal,
da imaš Ti (oz. Nova slovenska zaveza) podatke tudi o Štajerski, iz pisma bralcev v današnjem
Delu pa, da podatke o žrtvah tudi številčno ugotavljate. Zato Ti omenjen zapis Karla Cepla tudi
pošiljam.
Kopije Tvoje dokumentacije o četnikih na Štajerskem, kakor tudi Tvoja ustna sporočila
sem predal ing. Davorinu Žitniku s priporočilom, da kontaktira s Teboj.
Tone Kosovel kateremu si voščil, se želi zahvaliti in sestati s Teboj, vendar Te
telefonsko, izgleda, nikdar ne dobi. Sam ne morem posredovati, ker mi trenutno zdravstveno
stanje to onemogoča.
Tako Permetu kot Žitniku sem priporočil, da se udeležita Vašega ogleda pomnikov pri
Mariji Reki in pri Laškem, ko sta me o tem obvestila. Priporočam pa Ti, oz. komisiji ali NSZ, da
ste previdni s Kužatkom, ki je sicer član Permetovega društva, vendar samo pododbora za
Tezno. Govori namreč kot član skupnosti hrvaških kulturnih društev ne o »genocidnosti«
slovenskih boljševikov, ampak o genocidnosti celotnega slovenskega naroda. Toliko v vednost
in ravnanje!
Prijateljsko Te pozdravljam!
V Ljubljani, 19. prosinca 2000
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JUSTIN STANOVNIK
urednik ZAVEZE
O DRUŠTVIH, NAPISIH, PA ŠE O ČEM
V ZAVEZI, glasilu Nove slovenske zaveze, veteranskega združenja slovenskih
domobrancev, je zapisal njen predsednik ob desetletnici društva, daje ustanovitev njihovega
društva prehitelo le Združenje žrtev boljševizma, pravilno Združenje jetnikov in preganjancev
jugoboljševizma leta 1990. To naj bi bivšim domobrancem tudi dalo vedeti, da ne spadajo
zraven.
Ali je res tako in čemu taka trditev? Pravico do imena in groba za vse zamolčane
medvojne in povojne žrtve, je že leta 1988 na svoji prvi komemoraciji na Dan mrtvih
zagovarjalo neformalno združenje, leto kasneje poimenovano po zasajeni lipi na Žalah. Ob lipi
je imelo maja 1989 komemoracijo za pokončane golootočane, dachavce in druge iz montiranih
procesov, junija istega leta pa za pokončane domobrance, vaške stražarje in četnike. V tem
neformalnem združenju so sodelovali tudi sedanji predsednik in drugi člani Nove slovenske
zaveze. Kasneje so ob lipi postavili tudi mogočen lesen kip Kristusa. Izdelal gaje kipar Jarm, ki
je po svoji presoji nanj napisal: "Oče, odpusti jim, saj ne vedo kaj delajo!".
Ustanovitvi Združenih ob Lipi je sledila ustanovitev že imenovanega Združenja jetnikov,
pozneje preimenovanega v Združenje žrtev komunističnega nasilja. Kot pobudnik in ustanovitelj
sem predvideval združenje vseh socialističnih jetnikov z namenom, doseči nepolicijsko,
demokratično razsodbo in zaščito interesov jetnikov v osamosvojeni, netotalitarni domovini.
Povabljeni so bili vsi, osebno od mene tudi jetniki, slovenski domo-
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branci, še posebej njihov poznejši predsednik. Žal je bil ta mnenja, da bodo ustanovili svoje
društvo, ker ne spadajo med ostale socialistične jetnike in preganjane. Tako so v Združenju
jetnikov bili samo nekateri domobranci, pa četniki, obsojenci Božičnega procesa, Nagodetovega
procesa, tisti iz duhovniških in kmečkih procesov, križarji - Matjaževa vojska, mejaši,
administrativni obsojenci na družbeno koristno delo, obsojenci vojaških in raznih montiranih
procesov, tudi obsojenci za verbalne delikte. Iz Dachavskih procesovje bil član samo Andrej
Bohinc, dvanajstletni socialistični jetnik, ker je Igor Torkar smatral, da je za tako združenje še
prezgodaj.
Takoj za tem je bilo ustanovljeno Društvo za ureditev zamolčanih grobov, predvsem iz
sodelujočih pri lipi, tudi sedanjega predsednika in drugih ustanoviteljev Nove slovenske zaveze,
pisca tega zapisa in pisca v Magu in Demokraciji. Na ustanovnem občnem zboru je društvo v
Pravilih sprejelo svoj znak v obliki križa z napisom: "Tudi mi smo umrli za domovino". Začelo
je postavljati križe na znana morišča in grobišča, ne glede na ideološko, narodnostno ali vojaško
pripadnost, tudi na Orlov vrh na Ljubljanskem gradu. Zaradi svojega delaje za časa
ministrovanja dr. Mihe Brejca prejela od pristojnega ministrstva odločbo o statusu društva, ki
deluje v javnem interesu. Že prej pa je o uradno registriranem društvu menil glavni urednik
verskega tednika DRUŽINA, da je to "neformalna" skupina, medtem ko je OGNJIŠČE objavilo
izjavo predsednika vlade dr. Drnovška, da je društvo dobilo soglasje, da "dela v javnem
interesu"! Vkljub temu sedanje pisanje o "društvu" in "nekaj ljudeh"!
Društvo je pridobilo delna državna sredstva za postavitev pomnika Pod Krenom v
Kočevskem Rogu kot zaključek križevega pota kiparja Jarma. Po ustanovitvi tega društva je bilo
šele ustanovljeno veteransko društvo slovenskih domobrancev, Nova slovenska zaveza. Le-ta pa
se nikakor ni strinjala z obstojem Društva za ureditev zamolčanih grobov, skušala ga je ne samo
priključiti kot skupino, ampak celo ukiniti. V največji medsebojni spor pa je zašla pri gradnji
pomnika v Kočevskem Rogu, ter zavrnila posredovan
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je pisca, kije želel isto namerno delo obeh društev pri postavljanju pomnika spraviti na skupni
imenovalec.
Tako pristanemo pri "nezaslišanih" napisih, kot je tiste na obokih pomnika v Kočevskem
Rogu ocenil glavni urednik ZAVEZE po pripovedi Iva Žajdele. To je, izgleda, slednjega
navedlo, da seje prav po "agitpropovsko" o tem razpisal v Magu in Demokraciji. Dodal pa je še
svoje prav tako negativno mnenje o Jarmovem napisu na Kristusu na ljubljanskih Žalah ter
mnenje Nove slovenske zaveze o napisu "Tudi mi smo umrli za domovino". Verjetno ta napis
prav njeni člani uničujejo na postavljenih križih po grobiščih.
Za Kristusa na Žalah je zbral sredstva predvsem eden izmed sodelujočih, nekdanji
partizan, pri naročilu pa je s Stanetom Klepom sodeloval prav tako sodelujoči katoliški
redovnik. "Agitpropovsko" obdelani "razdiralni" predsednik "društva" v narekovaju je za
postavitev Kristusa posodil Združenim ob Lipi le številko žiro računa društva ter sodeloval s
delom članov društva.
"Tudi" naj bi bil neprimeren za grobove slovenskih domobrancev, ker naj bi izražal nekakšno
njihovo neenakopravnost v II. svetovni vojni. Po Slovarju slovenskega knjižnega jezika bi naj
"tudi" izražal: "razširitev veljavnosti..." ali "dodajanje, navezovanje". Res ta "tudi" ni povsem
potreben, vendar bi se zadeva lahko reševala na drug način, ne pa s poškodovanjem napisov na
križih in z verbalnimi grožnjami!
Sicer pa so se slovenski domobranci oklicali za "slovensko vojsko" šele ob koncu
svetovne vojne. Vodstvo je to vojsko na žalost držalo razoroženo v Vetrinju ter tako Angležem
"pripomoglo" k mirni predaji vojakov tedaj že jugoboljševistični jugoslovanski vojski in preko
nje slovenskim boljševikom. Partizani so bili že pred domobranci, resda pa za Mihajlovičevo
jugoslovansko in slovensko vojsko v domovini - četniki ter primorskimi tigrovci. Tudi ni jasno,
ali Nova slovenska zaveza sploh priznava prej ustanovljene proti komunistične vaške straže kot
svoje predhodnike, saj tistih nekaj njihovih grobov na ljubljanskih Žalah še danes ni urejenih
vkljub pozivom Združenih ob Lipi.
Poglejmo še napise na obokih pomnika Pod Krenom. Prvi napis v latinščini je napis, ki
so ga Italijani napisali po rekonstrukciji avstri075

jske vojaške cerkvice iz I. svetovne vojne na Pologu. Drugi, preveden tudi v srbski in hrvaški
jezik, je del psalma. Tretji, sedaj od "jurišnika" Nove slovenske zaveze s Hruševske ceste – kot
je sam povedal - že premazan napis je nekaj razširjen in spremenjen napis iz starogrške
zgodovine, kije bil s premazano besedo vred napisan na medvojnem domobranskem pokopališču
na Orlovem vrhu. "Jurišnik" bi želel zamenjati, kot je dejal, "domovino" s "Titom" ter tako
razbremeniti tedanje boljševistično vodstvo slovenske domovine. Takoje kot ostali "jastrebi"
med bivšimi domobranci na isti valovni dolžini z Zvezo borcev NOB, ki prevaljuje vse povojne
boljševistične grehe na jugoslovanskega "velikega brata".
Za ocenjevalca napisa s strani Nove slovenske zaveze je izgleda najbolj sporen
"domovine ukaz". Zakaj sporen, ne razumem! Vsekakor enostavno pojmujemo domovino kot
ozemlje, prebivalce in oblast. To pojmovanje pa postane med vojno sporno, saj je bila oblast v
rokah okupatorjev, fašističnih Italijanov in nacističnih Nemcev. Povojna oblast pa je bila
slovenska, a žal boljševistična - socialistična. Ta pa je kot domovina dala nečloveško pobiti
slovenske domobrance in še koga zraven. V tej domovini pa so preživeli bivši domobranci,
najprej še preganjani, lahko doštudirali, pridobili kar dobre zaposlitve, pa tudi stanovanja, hiše in
počitniške hišice, kar mnogim po vojni preganjanim bivšim partizanom ni bilo vedno mogoče!
Pa še o zadnjem napisu! To je verz iz pesmi lahko rečemo enega največjih medvojnih
pesnikov, padlega Balantiča.
Kaj pa tisto "pa še o čem" iz naslova zapisa?
Najprej o obsodbi bivšega domobranca Vinka Levstika, ki so ga naša "neodvisna" glasila
brez sodbe obsodila za hudodelca in črnorokca. Kje je bila tedaj domobranska veteranska
organizacija, Nova slovenska zaveza, saj so dejansko sodili domobranstvu, Novi slovenski
zavezi, predvsem pa njenim "jastrebom"? Mogoče so prav ti pripomogli sojenju! Na eni strani z
nestrokovnim pravnim postopkom, ko j e podpredsednik Nove slovenske zaveze bil še generalni
tožilec, na drugi strani pa z "vojščaškimi" izjavami o "nepodpisanem premirju", "še vedno
trajajoči državljanski
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vojni«, "veliki prevari", o "zločinskih partizanih" pa še o čem. Pri obsodbi pa je resda pravo
sodstvo v posmeh pravni državi potrdilo veljavnost preiskovalno dokaznega postopka nekdanje
boljševistične policije.
Zanimivo je primerjati to obtožbo in obsodbo za vojno hudodelstvo domobranca nad
partizani s tisto pred časom, danes že rajnega partizana, vosovca nad pravzaprav civilistom!
Sedaj "sojenje" v glasilih za "črno roko", tedaj nič o "rdeči roki". Sedaj veljajo vsi arhivski
dokumenti, tedaj ni veljalo nič tega. Tu se posredne priče po pol stoletja vsega spominjajo, tam
pa so tudi neposredne priče vse pozabile. Tu obsodba, tam oprostitev! Poslušalci oprostilne
sodbe partizana vosovca so lahko slišali obrazložitev, da je nezastarano vojno hudodelstvo glede
na zakonsko dikcijo le v množini, v dvojini paje le že zastarani uboj. V pismeni obrazložitvi tega
ni bilo! Ker bi kaj takega veljalo tudi za obsojenega domobranca, se sodišče k takšni obrazložitvi
sedaj ni zateklo, In vse to v isti - vpraša se, ali res - pravni državi in seveda z istim kazenskim
zakonikom! Tu nobene pomoči civilne družbe, tam pa obilna pomoč ne samo pričevanja, pisanja
in izjavljanja članov Zveze borcev NOB, ampak tudi pismeno svetovanje pričam s strani
predstavnika vosovske veteranske organizacije. Organizacije, katere pravila so, izgleda, v
nasprotju z ustavnimi človekovimi pravicami, ker v svoji sredi ne mara vosovcev, ki niso bili
"družbeno politično aktivni", so bili celo obsojeni, čeprav so danes sodno oproščeni
"socialistični jetniki". Pravo sodstvo pa priznava za svojega pravnomočnega prednika tudi SDV
oz.. Udbo, verjetno spada zraven tudi Ozna in Vos pa še Odlok o zaščiti naroda iz leta 1941 !
Lepa sprava, lepo sožitje! Zaradi ustavnih človekovih pravic o enakosti pred zakonom bi morali
tako vsekakor priznati še ukrepanje Hacinove policije, Ovre, SD ja in Gestapa!
Menim, da spada v to pisanje tudi to, kar mi je napisal v pismu prijatelj, nekdanji
socialistični jetnik.
"Tudi v Rog ne hodim več, mislim na spominske svečanosti. Tja se voziva z ženo sama
večkrat na leto. Pet let sem potreboval, da sem odkril kraj - jama je zasuta - kamor naj bi še
mene vrgli.
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Mene so prepričevali, da naj bi to bilo pod Krenom. Pa ne. Tam ni nobenega domobranca. Če bi
bilo to tam, potem je tu cesta vmes. Jaz pa, ko sem se pognal iz kamiona - zadnji pri sestopu - in
ko sem se v grmovju pobral sem bežal v levo in nikjer čez cesto. Iz katere jame je ušel Dejak pa
še sam ne ve. Enako je z Janšetovim očetom. Več, razen Zajca, preživelih ni, vsaj jaz ne vem za
njih. Zdaj pa od vseh plati pristavljajo svoje lončke, vsak po svoje prepričuje druge, poskusil pa
tega ni nobeden, razen nas parih..."
Tako o tem domobranec, ki se j e rešil Iz Roga? Pa še na koncu pravi: "Petelinili so se in
se razkazovali s posebnimi nalepkami na svojih avtomobilih vsako leto v Rogu ob slovesnostih".
Pa še nekaj o "slovenski vojski" razoroženih domobrancev v angleškem ujetniškem taborišču v
Vetrinju ob koncu vojne in njih nezaslišano predajo jugoslovanski, neformalno že boljševistični
armadi.
Brat članice več imenovanih društev civilne družbe se je moral malo pred koncem vojne
kot študent, pripadnik katoliške akcije, nesposoben za vojsko, odločiti med partizani, tedaj že
bolj ali manj boljševistično obarvanimi, zlasti v okupatorjevi Ljubljanski pokrajini, nemškim
Todtom in slovenskimi domobranci. Odločil se je za slednje. Z njimi je doživel križev pot bega
iz domovine preko Ljubelja in preobrazbo v "slovensko vojsko" v Vetrinju. Oglasil se je pri
sorodnikih v Pliberku na Koroškem, ki so mu svetovali umik iz taborišča in civilno preobleko.
Odklonil je, ker so kot slovenska vojska prisegli kralju ter se bodo na strani zavezniških
Angloameričanov bojevali proti komunizmu. V to trditev domobranskega Narodnega odboraje
sveto veroval. Vrnil seje v Vetrinj. V Pliberku je bil predan jugoslovanski armadi ter poslan do
Slovenj Gradca, kjer je končal v vojašnici, zbirnem taborišču slovenske boljševistične policije.
Verjetno je bil od Knoja tudi pokončan in zakopan na množičnem morišču v Žančanih. To
morišče je uporabljala tudi jugoslovanska vojska za vrnjene srbske in hrvaške vojaške enote.
Kot pripovedujejo in tudi pišejo preživeli v spominih, sta vodstvo "slovenske vojske" in
Narodni odbor v Vetrinju vedela za
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vračanje domobrancev v Jugoslavijo, ne pa v Italijo, kot so lagali Angleži. Pobegle iz
transportov, ki so govorili resnico o vračanju v Jugoslavijo, so celo osamili ter tudi fizično z
njimi obračunavali, kot z Ljotićevim sinom. Vprašujem, kdo je kriv za pokončanje omenjenega
domobranca v Žančanih? Slovenski boljševiki ali vodstvo samooklicane "slovenske vojske", ki
ni delilo usode s svojimi vojaki ter bivalo v hotelih v Celovcu?
Zato "ODPUSTIMO, A NE POZABIMO«! To velja tako za veteransko domobransko
organizacijo, Novo slovensko zavezo, kot za organizacijo partizanskih veteranov, Zvezo borcev
NOB! Spravimo skupaj pogum kot smo ga imeli tudi v pretekli državljanski vojni, priznajmo
svoja medvojna in povojna, ne vedno vojaška dejanja ter se ne sklicujmo ne na angleške
zaveznike, ne na jugoslovanskega "velikega brata"! Slovenci smo pač bili tu in tam, tudi v vojski
okupatorjev. S sodbami, tudi obojestranskimi, ne bomo nič dosegli!
Nehajmo tudi z očitanjem o "kolaboraciji"! Saj smo vsi in še vedno kolaboriramo! Prej
so eni z Italijani in Nemci, drugi z Rusi, pa še z Vatikanom zraven. Danes pa ostaja za
kolaboriranje Bruxelles, Nato, Vatikan, tudi Mormoni iz Amerike. Za naše "viteze" pa še
gospodar gradu Visoka Ojstrica (Hochosterwitz), kjer se ob vznožju gradu nahaja spominska
plošča avstrijskim SS-ovcem!
Živeti pač moramo s tem spominom in če hočemo ostati uspešen narod med ostalimi,
moramo doseči vsaj sožitje!

Ljubljana, 25. rožnika 2001
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TONE PERČIČ
Lepa hvala za vaše pismo! Z zanimanjem sem ga prebral z vsemi navedenimi
zgodovinskimi podatki, katerih nisem vseh poznal. Hvaležen sem za vaše zanimanje za moje
občasne zapise v revijah in časopisih o takih in podobnih dogodkih iz polpretekle zgodovine. Na
žalost kasnim, nekaj zaradi odsotnosti, nekaj zaradi občasne nezmožnosti za pisanje, kar je
posledica v januarju prestane težje prometne nesreče. Opravičujem se vam za zamudo mojega
odgovora!
Priznati moram, da sem na dnu duše tudi sam zgrožen nad slovenskim narodnim
značajem in tistim slovenstvom, ki je vsako udejstvovanje pogojeval z "gavžnimi hribi", čeprav
nekaj podobnega poznamo še iz časov reformacije in protireformacije. Na žalost smo NOB
začeli Slovenci v Ljubljani že leta 1941 pravzaprav s policijo in likvidacijami slovenskih
drugače mislečih nasprotnikov. Čeprav so celo boljševiki take "individualne likvidacije"
teoretično smatrali za neupravičen nihilizem. Nekje sem napisal, kar je moje mnenje, da je vzrok
takratni zgodnji policijski dejavnosti manjkajoča slovenska državnost. Ko smo bili mnenja, da
smo se do nje dokopali, smo najprej začeli z organizacijo policije in z njeno represijo napram
drugače mislečim in delujočim Slovencem. Narodni značaj? Nekaj je tudi na tem. Predvsem pa
je temu bila vzrok boljševistična usmerjenost organizatorjev NOB. Stalin je počel samo tisto, kar
je programiral Lenin. Ta je tudi ustanovil VČK-o, prvo vsemogočno policijo v socialistični
družbeni ureditvi. Čeka je bila nad vsem, podaljšana roka partije in vzornik vsem socialističnim
policijam, predvsem pa našemu slovenskemu VOS-u ter jugoslovanski OZNI.
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Resda se je v Sloveniji leta 1944 z ukinitvijo pravzaprav partijske policije VOS in njenih
posebnih pooblastil napravil poizkus organizacije normalne neboljševiške policije. Trajanje te
policije paje bilo zelo kratko, saj je bila že isto leto po maršalovem odloku organizirana
centralistična jugoslovanska OZNA, podrejena preko Rankovića direktno maršalu, ki pa je spet
dobila posebna boljševiška pooblastila.
In tako smo prišli do vseh teh gavžnih hribov, ki jih oba poznava in omenjava! Med
vojno ter še nekaj časa po njej.
Boljševiki Majcen, Pirjevec. More pa tudi Dermastja in drugi so se začeli udejstvovati že
zelo zgodaj, leta 1941 na Dolenjskem ter leta 1942 na osvobojenem ozemlju, ko se je pojavilo še
kar precejšnje število "vojvod", ki so s svojim pobijanjem potencialnih sovražnikov boljševizma
verjetno mnogo pripomogli k nastanku vaških straž kot zametka poznejšega domobranstva. Ob
kapitulaciji Italije ni bil samo Kočevski proces, ampak tudi pokončanje vseh tistih, ki se jim ni
sodilo na procesu, Na Štajerskem pa je poznana štajerska afera s pobijanjem navideznih belo in
plavogardistov ter gestapovcev, kar pa ni bila provokacija Gestapa, kotje tedaj trdil Kardelj,
ampak naše nespametno prenašanje IjubIjanskih prilik na Štajersko. Najbolj grozovit poboj in
sežig je bil v Lehnu pri Ribnici na Pohorju. Krivo je bilo predvsem štajersko politično in
policijsko vodstvo! Po osvoboditvi je OZNA izvajala izvensodne justifikacije v vsakem okrožju,
pa tudi na Goriškem in Koroškem, vse tja do sprejema ustave? V Mariboru smo izvensodno
usmrtili celo bivšega beograjskega politika, framasona Aleksandrove lože, Mihajlovića in
njegovo ženo, znano gledališko primadono, ki sta bila tajno zajeta pri poizkusu prehoda državne
meje. Nalog za to je dal beograjski Rankovičev Inštruktor, ki je nadziral delo OZNE v Mariboru.
Tako pridemo do roške tragedije. Moje mnenje in vednost o tem ste itak prebrali. Imen
nisem navedel, ker je bil original "O obelisku in spravi" objavljen v zamejstvu v Gorici v
Katoliškem glasu. Eno ime ste sami uganili, Penezič-Krcun. Ostala dva sta
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Maček in Ribičič. Ti trije so vodili celotno boljševiško akcijo, odločeno na višji, zvezni stopnji,
saj Penezić ni bil podrejen Mačku.
Toliko v pismu, več bi se lahko pogovorila osebno, če se boste kaj oglasili, kar bi tudi
sam želel! Telefonirajte mi o tem ob priliki!
Še enkrat lepa hvala za vaše pismo in mnenje o mojem pisanju!
Bodite tovariško pozdravljeni!

Ljubljana, 14. 9: 1988
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Prebral sem vaše pripombe v Mladini in Nedeljskem dnevniku na intervju Mladine z
župnikom Joškom Kragljem, ker omenjate tudi moje zapise na razmišljanje Igorja Torkarja o
spomeniku boljševističnim žrtvam v sobotni prilogi dela.
Zakaj moj predlog, da se tudi izvensodno ustreljeni za krivdo izdaje nahajališča
partijskega tečaja v Cerknem leta 1944 lahko uvrstijo v to skupino na žalost boljševističnih
partizanskih medvojnih žrtev?
Bil sem tedaj primorski vosovec, poslan na VII. partijski tečaj v Čepovan, kjer smo šele
izvedeli, daje tečaj dan prej premeščen v Cerkno, kamor pa zaradi napada Nemcev nismo odšli.
Zato sem se še posebej že takrat kot tudi sedaj zanimal za cerkljansko tragedijo, kjer je padla
tudi moja primorska sodelavka iz leta 1942, Solkanka Milojka Štrukljeva.
Kot vosovca meje tedaj začudilo takojšnje odkritje izdajalcev in izvensodna usmrtitev,
čeprav sem vedel iz prakse, da je odkrivanje gestapovske mreže zelo dolgotrajno in težavno.
Kljub obstoju Vosa s posebnimi pooblastili pa so vojaška sodišča na Primorskem že obstojala in
so nas, vosovce, nanje vseskozi opozarjali. Takrat po informacijah in danes po različnih
memoarskih zapiskih in dokumentih v arhivih mi je poznan obstoj, delovanje in preiskava leta
1943 skupin okoli ing. Huga Razingerja, kaplana Piščanca in člana angleške misije pri štabu IX.
Korpusa majorja Nevilla Darewskega, za kar ni bil takrat nihče kaznovan, ker njegovo delovanje
ni imelo za NOB kakršnihkoli škodljivih posledic. Člani vseh teh skupin pa so bili ob napadu na
Cerkno proglašeni za krivce napada, na hitro zaslišani, kot je pač tedaj bila navada v takih prime
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rih, ter na podlagi "lastnih" priznanj takoj izvensodno usmrčenih.
Dandanes je zadevo precej natančno obdelal Stanko Petelin v "Vojkovi brigadi", izdani
pri Borcu. Tam lahko v poglavjih "Sovražnikov vdor v Cerkno" od str. 140 pa v poglavju
"Gestapo na delu" do str. 154 preberete potek in vzroke napada na Cerkno skupaj s skico
vojaških enot na koncu knjige in pripombami pod črto z navedbo virov. Nikakršne navedbe ali
zaznamka v skici ni o nemškem položaju v cerkvenem stolpu, niti kakšnih konkretnih navedb o
izdajalcih. Več je napisanega o vojaških napakah naših tam navzočih partizanskih enot in o
zanemarjanju naših partizanskih varnostnih ukrepov!
Priporočam vam, da knjigo preberete ter se seznanite tudi z navajanimi viri v arhivih
IZDG in RSNZ, nato pa šele izrečete dokončno sodbo o zadevi, mnenje o mojem predlogu ter
"obsodbo" nad Joškom Kragljem! Zato vam bom hvaležen za vsak vaš nov dodatno
argumentiran izsledek!
Mislim, da moramo enkrat začeti stvarno, brez čustev in ne samo črnobelo gledati na
dogajanja v naši preteklosti, tudi na tista iz NOV, čeprav je to zelo težko! Saj vidimo in
občutimo na svoji koži, kam nas je pripeljalo dosedanje enostransko ocenjevanje in delovanje!
Pa brez zamere!
Tovariško vas pozdravljam!

Ljubljana, 25. marca 1989
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BOJAN STRITAR
Lepa hvala za vaše pismo! Čeprav je brez vašega naslova, mi je naslov posredovala
Mladina, le vaše sličice po vašem vljudnem vzoru na žalost se morem nalepiti ob naslovu. Pismo
sem poslal tudi uredništvu Mladine, ker menite, daje to vaš odgovor na njihove prispevke o
slovenski politični emigraciji.
Želel bi vam na kratko odgovoriti na nekatera vaša stališča, o katerih imam drugačno
mnenje, ali pa v njih pomanjkljivo nasprotujete mojim trditvam v zapisu o pomniku
boljševističnim žrtvam, objavljenem v Mladini in Delu.
Tisti vaš "indeks" bivših policajev je verjetno tak kot so razni boljševistični leksikoni,
kjer izbrisujejo iz zgodovine nezaželene udeležence. O zgodovini mojega medvojnega in
povojnega policajstva ste lahko slišali v intervjuju v Radiu Študent ali pa prebrali v Mladini.
Lahko povprašate tudi še živečega načelnika ene izmed sekcij v Slaviji, Mitjo Ribičiča iz
Ljubljane ali pa načelnika kadrovske službe Slavije Mirka Zlatnarja iz Lesc.
Nikakor ne bi hotel biti tisti, ki se "potresa s pepelom", kot vi pišete, želim le povedati
mladim generacijam, kako smo dejansko prišli do osvobojene domovine, pa da ni vse tako
črnobelo, kot radi trdijo vsi zmagovalci. Zato, da se to ne bi več ponavljalo v bodoče.
Molčečnosti pa nas je itak odrešil Brionski partijski plenum, ko je med ostalim dolžil
Aleksandra Rankovića, da je protizakonito zahteval od podrejenih strogo molčečnost.
Čeprav ste bili policaj, niste nič vedeli o Golem otoku in drugih takih boljševističnih
jugoslovanskih policijskih zadevah! To je pač stvar vašega spomina. Sam sem takrat kot "so-
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cialistični suženj" v raznih zaporih širom Slovenije prav vse vedel o tem! Včasih človek tudi rad
pozabi tisto, česar se noče spominjati !
Turjak, Grčarice in kočevski proces? O tem sem marsikaj napisal pred leti v pismu Borcu
pa v intervjuju v Mladini, kjer sem omenjal razvitost našega, partizanskega sodstva in edinstveni
kočevski proces ter ga primerjal z izvensodnim pokončanjem pravzaprav angleških vojnih
ujetnikov, nam predanih iz Vetrinja. Na žalost pa je zajel proces s smrtnimi obsodbami in tudi
sodnimi ustrelitvami le organizatorje, medtem ko je preostali del pravzaprav vojnih ujetnikov s
Turjaka in Grčaric bil izvensodno ustreljen nekje na Dolenjskem. O tem je napisal nekje tudi
zgodovinar dr. Dušan Biber. To je tisto moje "za kulisami"! Grozljivaje masakracija ujetih
borcev 4. bataljona Cankarjeve brigade na Gorjancih! Tudi Sv. Urh, Kozlarjeva gošča, Turjak in
še marsikaj drugega, kar priznavajo celo emigranti! Vendar se je to zgodilo med nasprotnimi
bojujočimi se enotami v borbi, vojnimi in policijskimi, ko nismo drug drugemu priznavali
naslova bojujoče se strani, niti nam tega niso priznavali Italijani ali Nemci. Tak status so nekako
priznali šele borcem 14. divizije na Štajerskem s pošiljanjem v nemška taborišča. Tudi nekatere
partizanske enote niso vedno sprejemale ujetnikov, najmanj pa domobrancev. Kaj smo pa počeli
med civilisti leta 1942 na Dolenjskem, pa preberite dr. Toneta Ferenca "Država v državi". Pokol
na kočevskem Rogu in drugod paje bil dejanje zmagovalcev nad pravzaprav vojaškim
nasprotnikom, vojnimi ujetniki, zajetimi od zaveznikov in predanimi naši vojski po končani
vojni. Vsekakor se ta dejstva in številčnost žrtev ne da primerjati s pokolom partizanov na
Gorjancih. O krutosti enega in drugega pa nisem sposoben več razpravljati in razmišljati! Preveč
imam v mislih današnjo krutost kar na Kosovu ali pa pri "prijateljih" neuvrščenih! O medvojni
krutosti partizanov do lastnih ljudi pa lahko preberete pri zgodovinarju dr. Metodu Mikužu ali
akademiku Vladimirju Dedijeru (pobijanje s koli
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in sežiganje živih na Pohorju leta 1943, streljanje pa tudi pečenje živih partizanov od Majcna,
Rometa, Dermast je in Pirjevca na Dolenjskem leta 1941).
Toliko o navajanjih v vašem pismu. Upam samo, da boste moj odgovor prejeli in
razmislili o njem. Na žalost je revolucija ne samo čista, ampak tudi umazana, kot je menil
pokojni Bojan Štih.
Tovariško vas pozdravljam!

Ljubljana, 25. marca 1989
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TONF KERE
Na pisma, posebno čejih je več pa še enojavno,je primerno v pravni deželi tudi
odgovoriti. Zaradijasnosti bralcem moram pripomniti, da se nisem sam spustil v "lažno
obrekovanje pisca", ampak mislim, da je naslovnik prvi to začel.
Na njegovo dokazovanje o "vojnem zločincu" Vinku Levstiku v Nedeljskem dnevniku na
osnovi nekega dokumenta in borčevskih prenapetih pričevanj sem zaradi prizadevnosti
vsakokrat, ko se nekoga pisateljsko ali zgodovinarsko obsoja, poiskal o tem informacije. Taka
pisateljev kot zgodovinarjev samoukov "krvava ihta" je namreč posebno na Gorenjskem in
Štajerskem precej pogosta terje še edini preostanek (razen seveda v vojaških sodiščih)
jugoboljševistične policijske in sodne prakse. Sam sem to doživel pa se borim proti temu, ne pa
zaradi "prenašanja vaših udarcev od drugih", kakor meni pisec. Obstoječi dokument je
samohvala pisca, tako kot so številne izjave borcev zaradi prejemanja pokojnine. Po teh izjavah
bi sovražnika s sodelavci pokončali že mnogo pred koncem vojne. O samem prizadetem
domobrancu meni visok partizanski borec iz tistih krajev, da pravzaprav ni nobenega pričevanja,
da bi osebno koga pokončal. Tudi pisec knjige "Po sledeh črne roke" v času pisanja knjige še
nekoliko površen in pretiravajoč, o tem nič ne navaja. Sodelavec Inštituta za novejšo zgodovino,
poznavajoč zadevo, pa je mnenja, da naslovniku pisma ni uspelo dokazati vojnega zločinstva
Vinka Levstika. V osebnem pismu uredniku Nedeljskega dnevnika Milanu Medenu sem svoje
dvome omenil, prav tako pa sem
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izrazil svoje mnenje, da ni primerno zaostrovati s takimi dvomljivimi izjavami odnose s
Slovenci v svetu, ki so nam še kako potrebni v sedanjem času. Pa tudi krivic smo jim napravili
cel kup, tudi s tisto, izgleda, bolj obveščevalno kot izseljeniško matico. Odgovora nisem dobil.
Nato se me naslovnik pisma loti v Borcu ter mi pripisuje spravaštvo ob spominski lipi na
Žalah, čeprav tega izraza nisem nikjer uporabljal, niti nisem spravaško nastopal, Prezre
spominske slovesnosti za revolucijske žrtve brez grobov, žrtve med udeleženci partizanske in
revolucijske borbe, vojvodske žrtve, žrtve pohorske zadeve, dachavce, golootočane in druge, za
katere je bila celo maša zadušnica v Stari Gorici. Med vsemi temi je resda sprava, pokončni in
neznano kje pokopani so vsi spravljeni med seboj in tudi z nami, civilizacijsko čutečimi še
živimi. Moje pripombe na te njegove trditve, poslane tudi njemu osebno, mi Borec ni hotel
pravočasno objaviti, pa sem od te zahteve odstopil.
Iz vseh teh razlogov tudi ne morem mimo trditev naslovnika ter ga omenim v Mladini v
svojem pismu "O težavah slovenske obveščevalne službe", na kar sledi njegovo osebno in javno
pismo, v katerem postanem po že omenjenemjugoboljševističnem policijskem sistemu
"odposlanec obveščevalne službe" (verjetno med KGB, UDB in CIA). Zaradi njegovega
duševnega borčevskega miru in da ne bomo o tem še nadalje pisali, je najbolje, da vse priznam.
Njegova metoda dokazovanja je izgledala boljša od tiste pred štiridesetimi leti, ko sodelovanje s
temi pa še drugimi, vse do mongolske obveščevalne službe, nisem hotel poznati.
V vsem pisanju mi naslovnik tudi očita pristranost mojega zanimanja samo za
nasprotnikove žrtve. Lahko bi podobno očital tudi jaz njemu. Pristranost pri razkrivanju vojnih
zločincev samo na eni strani. Nič o tistih na partizanski strani, za katere bi bil dokazni postopek
glede na še živeče priče, pa tudi obstoječe papirčke dokaj lažji. Naj malo razmisli o raznih
Nacetih, Čortih, Ahacih, Urbanih, Rometih, Matijah, Cirilih in drugih, da tistih z Gole
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ga otoka sploh ne imenujem. Bog bodi živim in mrrvim prizanesljiv in milostljiv!
Obžalujem, da se dva nekdanja borca tako tudi javno obdelujeva. Vendar bom tako
ravnal vedno, dokler se bo še kdo hotel po skoraj pol stoletju iti "ravbarje in žandarje".
Ravbarstvo in žandarstvo bi moralo biti danes usmerjeno popolnoma drugam. Na jug
Balkana, na naše bratstvo in edinstvo.
Na koncu se bojim, da bom moral še enkrat pisati o vsem tem. Izgleda, da hoče Tone
Kebe prevzeti mojo, od njega razkrinkano vlogo "odposlanca obveščevalne službe", čeprav
zaradi svoje sedanje obveščevalne nepoučenosti ne vem, med kom. Pogovarja se namreč o
obisku v Stari Gorici pri "univerzalnem agentu" tujih obveščevalnih služb, emigrantu Vinku
Levstiku. Mogoče je to že v skladu z našim tržnim, v Evropo usmerjenim delovanjem!
Pa brez zamere, dragi kolega!
Z obveščevalnimi pozdravi!

Ljubljana, 10. januarja 1990
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BORIS VLAŠIČ
Zagreb

Dragi Boris!
Najprej hvala lepa za poslano pismo z dokumenti in tudi za Tvoj telefonski razgovor.
Upam, da si bil zadovoljen z dokumenti, ki sem Ti jih poslal in si že v njih dobil nekaj
odgovorov na svoj a vprašanja.
V pismu Ti bom skušal odgovoriti na Tvoja vprašanja, prilagam pa še nekaj dokumentov
oziroma izpisov iz moje knjige, ki Ti bodo pomagali pri približevanju zgodovinski resnici. Še
enkrat Ti priporočam, da se povežeš v Ljubljani predvsem z Ivom Žajdelo (Ljubljana,
Prijateljeva 17), ki obdeluje podobno problematiko kot Ti, in z dr. Tonetom Ferencem (Inštitut
za novejšo zgodovino, Ljubljana, Trg osvoboditve 1) ter z Romanom Leljakom iz Maribora
(Založba za alternativno teorijo, Maribor, Gregorčičeva 4). Intervjuvati pa bi moral vsekakor
tedanjega polkovnika Hočevarja, živečega v Ljubljani, ki je bil komisar motoriziranega odreda 4.
armije in je na Koroškem tedaj sorazgovarjal o predaji slovenskih, hrvaških in srbskih
kolaboracionistov.
Zelo zanimiv je poslani Mačkov dokument o notranji obveščevalni službi. Kot boš
izvedel iz poslanega zapisa o CC liniji iz moje knjige, smo tako službo po osvoboditvi
organizirali. Iz drugega, še ne izdanega dela moje knjige pa bo razvidno, da so to službo forsirali
prav tedanji tako imenovani inštruktorji Ozne iz Beograda v letu 1946. Medtem ko je CC linij a
spadala pod okrožne in okrajne Ozne, je pa prav tako organizirana protioznovska obveščevalna
linija spadala pod kadrovske sekcije republiške slovenske Ozne.
Od Tebe poslanih imen iz 3. sekcije Ozne na Hrvaškem ne poznam. Kot pa sem Ti že
povedal, je bila v Sloveniji 3.
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sekcija ali uprava Ozne protiobveščevalna služba v vojaških enotah.
O enotah v Sloveniji Ti pošiljam članek, ki Ti bo mogoče kaj pomagal.
Najvažnejša stvar je seveda Tvoje premišljevanje o položaju pomočnika komisarja sekretarja partijske celice ali komiteje v brigadah in divizijah, tudi Knoju. V Sloveniji je imel
pomočnik komisarja pred nastankom Ozne leta 1944 tako partijsko kot kontraobveščevalno
dolžnost ter se je preko njega organizirala tedaj še izključno kontraobveščevalna služba, za
katero nista vedela niti komandant niti komisar enote. Po drugi strani je obstojala vojaška
obveščevalna služba po korpusih, brigadah, divizijah s svojimi CCji tudi na terenu. Delo te
službe se je prepletalo z delom Vosa, ki pa je bil glavni. Po nastanku Ozne so bili v višjih enotah
od brigade naprej oznovski oficirji, ki so prevzeli to kontraobveščevalno službo. Spadali so pod
nadrejene oficirje višjih enot, le-ti pa pod pokrajinske Ozne. Le-te so bile skupaj z republiško
Ozno obveščevalni nalogodajalec, medtem ko so bili partijski nalogodejalci pomočniki
politkomisarjev. Vse to pa se je med seboj nekje prepletalo. Po osvoboditvije obdržal oznovske
oficirje le še slovenski Knoj in donekle še 14. divizija, medtem ko so drugi oznovski oficirji
prešli v uprave 1., 2., 3., ali 4. armije, kamor so bile slovenske enote vključene. Zato se pri
odrejanju za izvensodne usmrtitve nismo obračali na obveščevalnega oznovskega oficirj a,
ampak na pomočnika političnega komisarja pri slovenskih enotah NO Knoja, ki je po političnih
kriterijih določal "prostovoljce" za to delo. Tako je bila izven vojaška okrožna ali pa republiška
Ozna nalogodajalec Knoju za te zadeve, kijihje izvrševal po oznovskih direktivah.
Upam, da sem Ti nekaj tega pojasnil, drugo pa si bova še dopisovala, vprašala in
pojasnjevala. Ko prideš kaj v Ljubljano, me obišči, pa ne pozabi predvsem na Iva Žajdelo.
Lepe pozdrave in drži se!

V Ljubljani, 5. avgusta 1990
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IVAN DOLNIČAR

RAZMIŠLJANJE O ZAROTI MOLKA
Človeka je Stvarnik naredil po svoji podobi..Potem, ko je najprej ustvaril vesolje, zvezde,
planete, luno in zemljo z gorami in dolinami, morji in rekami pa z oblaki in zrakom nad njo.
Človekuje na zemlji vdahnil dušo in mu dal razum v razliko pred njim ustvarjenih rastlin, rib,
ptic in živali.
Vkljub razumu in duši pa je bil človek edino živo bitje (razen nekaterih redkih izjem pri
živalih), kije pobijal svojo življenjsko vrsto. Ne zaradi preživetja, ampak zaradi pohlepnosti in
oblasti nad drugimi ter zaradi verovanja v "božanstva", ki si jih je lahko zamislil zaradi svojega
razuma. To, žal, počne še dandanes. Ne uničuje samo svoje vrste, ampak tudi planet, na katerem
jadra skozi stvarstvo, planet z morji, rekami, gorami, zrakom, rastlinstvom in živalstvom.
Pa vendar naj bi bil človek nagnjen k dobremu. Sam naj bi se lahko odločil za dobro ali
slabo. Ali se res lahko sam odloči? Osebno ne verjamem tega, pa tudi zgodovina in sedanjost sta
na moji strani. Za dobro ali zlo so se odločali svečeniki, poglavarji, duhovniki, knezi, kralji in
cesarji, "preroki" raznoraznih "svetlih bodočnosti", pa še kdo, ki je imel moč. Samo sam človek
se ni mogel za to odločiti. S svojimi dejanji v dobro ali zlo je bil prisiljen slediti tistim, ki so
imeli moč v svojih rokah. Se je mar Štajerc ali Gorenjc med drugo svetovno vojno lahko sam
odločil, ali gre ali ne gre v nacistično vojsko ter kot nacistični vojak tudi pobijat Ruse na
vzhodno bojišče, čemur bi lahko rekli zlo? Ne, ni se sam odločil! Zanj se je odločila nacistična
okupatorska oblast!
Res pa je bilo to nepotrebno pobijanje človeka po človeku vedno javno in nikomur v
svojem času prikrito ali zamolčano.
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Žrtvovanju jetnikov in sužnjev na žrtvenikih bogovom je prisostvovalo vse pleme. Tudi trganju
src iz prsi v imenu azteških božanstev. Na Kitajskem so pred vsem ljudstvom sovražnika živega
sekali na koščke. Tatari so razstavljali odsekane glave na kolih pred mesti in ob poteh. Prav tako
so Turki natikali ljudi na kole v naseljenih krajih. Rimljani so Kristusa križali javno. Sužnje so
pobijali za ustrahovanje ostalih. "Civilizatorji" in priseljenci v obeh delih Nove celine so pobili
več deset milijonov domorodcev, jim uničili starodavno kulturo ter jih okradli do golega.
"Kolonizatorji" v Afriki, Aziji in Avstraliji so tudi pobijali, kradli in uničevali vsem pred očmi.
Tasmanijce so pobijali kot živali in jih v celoti iztrebili. V srednjem veku smo v "humanistični"
Evropi z užitkom razčetverjali in sežigali soljudi. Tudi v naši deželi pod Alpami. Francozi so,
izgleda, prvi uporabili nov vzrok za pobijanje soljudi. Neverske in ne narodne pripadnosti,
ampak novonastalo razredno pripadnost. Vladajoči razred je bil navdušen nad javnim rezanjem
glav razredno drugih sonarodnjakov z novo iznašlo "giljotino". V prvi svetovni vojni so
muslimanski Turki pred očmi vsega "humanističnega in civiliziranega", tudi krščanskega sveta v
pohodu smrti iztrebili desettisoče krščanskih Armencev.
Javnemu pobijanju se je pridružila tudi v začetku okupacije pravzaprav predvsem v
prestolnici naše dežele na sončni strani Alp po vseh pravilih "slovenjboljševistična" policija
našega narodno osvobodilnega gibanja. Dokler seje bavila s pobijanjem predvsem neoboroženih,
zlasti "razrednih" sovražnikov, je to počela javno s "komunikeji", tako v Ljubljani kot na
Primorskem. Bojim se, da po vzoru "Bekantmachung" nemškega okupatorja na Štajerskem in
Gorenjskem za ustreljene Slovence.
Ruska boljševiška revolucija s svojo diktaturo proletariata, pozneje pa nemška
nacionalsocialistična revolucija s svojim "Ubermenschevskim arijstvom" sta nekako začeli
prehod k "skritemu" in "zamolčanemu" pobijanju soljudi.
Zakaj se je začela tajnost pri pobijanju soljudi ni povsem jasno. Ali zaradi slabe vesti ali
zaradi strahu pred nekaterimi ostali
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mi deli sveta, kjer so nekako svojo zgodovinsko dobo pobijanja že presegli. In kdo je storil prve
korake k temu? Izgleda, ruski boljševiki s pobojem poljskih ujetih oficirjev med zasedbo Poljske
pri Katynu: Potem pa nemški nacisti s svojim "dokončnim reševanjem" židovskega vprašanja.
Slovenci smo se tvorno priključili temu najprej z lastno boljševistično policijo - Vosom
pri poboju četnikov in vaških straž, zajetih na Turjaku in v Grčaricah. Dokončno pa je tak
množični tajni poboj izvedla že jugoboljševistična Ozna, predvsem v Kočevskem Rogu in v
okolici Celja nad slovenskimi domobranci. Hrvaški vojaški ali nevojaški jetniki pa so bili
prepuščeni kar predvsem iz Srbov sestavljeni Jugoslovanski armadi, ki pa na tajnost ni dosti
dala.
Tako Slovence kot Hrvate, namenjene pokončanju, so nam, "balkanskim boljševikom",
prepustili kar tedaj že demokratski, v tem sicer zgodovinsko izvežbani Anglosaksonci. Po
pravici paje treba reči, da tudi tedaj pokončani, tako Slovenci kot Hrvati, niso bili med vojno
drugačni. Spomnimo se samo ustaškega metanja živih Srbov v jame. Tudi zadnjega dejanja
slovenske proti komunistične policije, tajnega pokončanja partizanskih jetnikov na Turjaku prav
ob samem koncu vojne.
Tako seje začela kasnejša "zarota molka". Od kod so se vzele izkušnje, ni jasno, verjetno
od nemških nacistov in ruskih boljševikov. Ko so morale priti po "boljševiških revolucionarnih"
poteh vse do šolanja nekaterih v policijski akademiji Felixa Djerdjinskega v Moskvi pred
koncem vojne. Nacistične izkušnje na tem polju namreč takrat še niso bile znane. Lahko pa smo
jih v svoji revolucionarni vnemi tudi sami iznašli, saj je bil tudi poznejši Goli otok s svojimi
"prevzgojnimi" načini enkraten naš izum.
Za "molk" so morali biti izvajani ukrepi že pri izbiri pobijalcev, pripravi pobojev in pri
samem pobijanju. Vendar so nekateri teh ukrepov imeli še drugo vlogo. Potrebno je bilo izvesti
pred pobegi varen prevozjetnikov do morišč in preprečiti vsakršen upor, kar se je doseglo le s
popolnim duševnim uničenjem jetnika.
Sodila je vse jugoslovanska tajinstvena Ozna, sestavljena iz "diktaturi praletariata"
predanih partizanov, pri svoji tako slovenski kot
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jugoslovanski glavi pa istovetna z boljševističnim vsemogočnim politbirojem. Nič se ni
zapisovalo, samo ustno ukazovalo. Seznami, glaseči se na "transport", so bili uničevani.
Organizatorji pobojev so bili izbrani izmed starega skojevskega kadra ali iz prostovoljcev,
osebno ali družinsko prizadetih med vojno od okupatorja ali domobrancev, Tajnost je veljala
celo do vsega drugega oznovskega kadra. Tudi pobijalci so bili izmed predanih ali prizadetih
knojevcev, izbranih od pomočnika politkomisarja brigad, kije bil istočasno partijski sekretar in
kontra obveščevalec. Med temi knojevci so bili večkrat tudi bivši nemški vojaki, ki so prešli v
partizanske vrste, ali pa celo mobiliziranci po koncu vojne. Verjetno zato, da lahko "odslužijo"
svoje sodelovanje v nemški vojski.
V tem krogu so se izbrala morišča in grobišča, ki so bila predvsem v kraških jamah,
gramoznicah, opuščenih rudniških rovih, pancergrabnih, redkeje pa izkopana na gozdnih krajih.
Prevozi so bili s pokritimi kamioni ali zakritimi avtobusi. Jetniki so imeli na hrbtu zvezane roke,
največkrat z žico, ter so morali ležati na trebuhu na dnu kamionov.
Streljanja so se opravljala ponoči. Pri množičnih streljanjih, kot v Kočevskem Rogu, so
bili vsaj trije stražni krogi. Prvi krog je izvrševal streljanje, drugi je zbiral obleke jetnikov, tretji
je samo preprečeval dostop nezaželenim. Drugi in tretji krog navadno sploh nista vedela - lahko
pa sklepala - za kaj gre. Ravnanje z jetniki med prevozom in prihodu k moriščem je bilo
prepuščeno dobri volji izvrševalcev. Nikakršnih nalogov za mučenje ni bilo, ponekod celo
obratno. Nikakršnih nalogov ni bilo za "puljenje" zlatih zob, kar so pisali nekateri pobegli
ujetniki. To tudi praktično ni bilo mogoče. Pobirale so sejetnikom zlate zobne proteze, to pa že v
zaporih in taboriščih. Jetnikom so pred moriščem odvezali roke, morali so se sleči do golega,
nato so jim roke spet zavezali, Morišče je bilo razsvetljeno z različnimi prenosnimi lučmi.
Medtem ko so eni vojaki nadzirali slačenje in ponovno vezanje, so drugi pred samim grobiščem
po nekaj in nekaj jetnikov postrelili po navadi od zadaj, da so padli v jamo. Pri večjih pobojih se
je streljalo z

099

lahkimi strojnicami ali brzostrelkami, pri manjših pa samo s pištolo v tilnik. Zadnji način je
prišel iz partizanov, ko se je koga tajno na smrt obsojenega odpeljalo v "13. bataljon", po poti v
navidezni bataljon pa ga je spremljevalec, ki je šel za njim, ustrelil v tilnik, ne da bi ustreljeni za
to vedel ali videl. Tak načinje bil pravzaprav duševno in telesno najbolj neboleč. Grobišča v
kraških jamah se je nato obsulo z ročnimi bombami ter zasulo z miniranjem skal, prav tako v
rudniških jaških, medtem ko so se ostala grobišča ročno zasula ter zakrila z mahom in listjem.
Pred tem pa so oficirji Knoja dali še živim "milostne" strele. Oblačila in druge predmete jetnikov
je prevzel Knoj ter jih je moral izven kraja grobišča povsem uničiti, da bi se preprečila
kakršnakoli identifikacija žrtev.
Prevzem jetnikov v zaporih in taboriščih se ni pismeno potrjeval. Vsi seznami, največ
glaseči se na "transport", so bili uničeni, razen tistih v Slaviji. Ponekod so bili o imenih
ustreljenih seznanjeni okrožni javni tožilci zaradi možnih smrtovnic (Maribor). Knoj je sicer
moral v dnevnih poročilih navzgor vse do divizije v Ljubljani poročati o delovanju moštva in
vozil, vendar je to bilo brez navedbe kraja in vzroka, samo kot "pomoč Ozni". Sodelujoči niso
smeli o zadevi z nikomer razgovarjati, za to so pri Knoju poskrbeli pomočniki politkomisarjev
(partijski sekretarji), pri Ozni pa okrožni načelniki.
To je začetek "zarote molka"! Le-ta traja vse do današnjega dne. Vzdržuje se na razne
načine in od raznih partizanskih veteranov, veteranskih organizacij, donedavna pa še od
boljševistične stranke, policije in oblasti, režimskih zgodovinarjev in piscev ter javnih občil.
Skozi skoraj pol stoletja pa je resnica tako ali drugače "pricurljala" na dan, pa se skušajo
izvensodna streljanja tudi po koncu vojne vsaj prikazati v "pravičniški" luči, imena nalogo
dajalcev in izvrševalcev pa zatajiti.
Najprej je ovoj molka bil načet z obvestili svojcev, nato pa še v izgnanstvu z zapisi in
knjigarni pobeglih z morišč. Vendar svojci niso mogli tedaj o tem govoriti, slovenski časopisi in
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knjige iz izgnanstva pa so bile med najhujšimi "tabuji" za narod. Nato nekaj mesecev kasneje so
se grobišča tako rekoč odpirala. Na hitro zagrebljene žrtve so postajale vidne. Ljudje so začeli
preveč govoriti, nastala je nevarnost bolezni. Udba s Knojem je takoj pristopila k delu. Po
okrožjih in okrajih so bile sestavljene nekakšne neuradne komisije (Maribor), ki so izdelale
"zemljevid" grobišč, jih pregledale, na kar je Knoj s pomočjo milice grobišča prekril z zemljo,
jame in rove miniral, trupla polil s klorovim apnom, vse skupaj pa zasadil, zazidal ali asfaltiral.
Čeprav so se načrti in seznami poslali v Slavijo, so bile okrajne Udbe in milica informirane o
grobiščih na svojem ozemlju, jih morale trajno nadzorovati, o tem poročati ter preprečevati
ljudem kakršnokoli označevanje ali žalovanje na grobovih. Še do zadnjih dni boljševistlčne
oblastije milica to opravljala ter celo zasliševala posamezne partizane o prižiganju sveč svojcev
na dan Vseh svetih (Fram).
Leta so tekla. Minevali so Vsi sveti. Svečke so gorele na zamolčanih grobiščih. Policija
je preganjala žalujoče. Končno je bilo nekaj povedano o Kočevskem Rogu. V hrvaškem
časopisu je o tem zapisal uradni slovenski zgodovinar dr. Dušan Biber, v Ukani, svojem romanu
o partizanstvu, pa prav tako uradni pisec Tone Svetina. Oba naj bi videla policijske arhive o tem.
Ali sta to pisanje sama izsilila ali jima je bilo uradno naročeno, vesta samo onadva.
Stari udbovci, policaji še iz vojne, so počasi tako ali tako odhajali iz policije. Vsi pa so
morali pri odhodu podpisati izjavo, v kateri so z življenjem jamčili za tajnost vsega, kar so
vedeli.
Tako kot so posamezne partizanske vojne enote po lastni pobudi od spodaj ustanavljale
veteranska združenja, je bilo ustanovljeno tudi veteransko združenje boljševistične partizanske
policije, tako slovenske Vos kot jugoslovanske Ozne. Vendar je to pot bila dana pobuda od
zgoraj. Sam Edvard Kardelj je prisostvoval zgodovinskemu posvetovanju o vlogi Vos. Ta
združenja pa so bila v rokah policije, saj so delovala pokrajinsko razdeljena na tiste kraje, ki jih
je obsegala ena enota političnega dela policije SDV. Njen zastopnik je bil tudi v odboru.
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Administracija je potekala preko policije. Policija je uvedla s pomočjo združenj evidenco o vseh
nekdanjih pripadnikih Vos in Ozne ter napisala življenjepise za vse še žive. Tako je izvajala
nadzor nad obnašanjem nekdanjih policajev. Sedež vsega tega je bil v prostorih Republiškega
sekretariata za notranje zadeve v Ljubljani v Beethovnovi ulici. Tu je bil tudi tisti del t.im.
Zgodovinskega arhiva RSNZ, ki so ga uporabljali za pisanje zgodovine policije. S pomočjo
odborov združenj so jo pisali zgodovinarji, kot n.pr. Irena Mrvič, ki so bili plačani od RSNZ. Ti
zgodovinarji so na sedanjem demokratskem Ministrstvu ostali tu kot arhivarji.
Tedaj se o grozljivi nezasluženi usodi tisočev slovenskih domobrancev v Kočevskem
Rogu oglasi tudi eden stebrov OP, krščanski socialist, pesnik, pisatelj in politik Edvard Kocbek.
Nič ni vedel o tem, čeprav mnogi pričajo drugače. Oglasi se že star in bolan, potem, ko so ga na
boljševistični način politično pokončali. Zakaj tako pozno? Ali gaje šele sedaj zapekla vest? Saj
je prav on s svojim podpisom Dolomitske izjave v imenu verujočih tako rekoč spravil slovenske
boljševike "v sedlo" v OF in partizanih. Ali si sedaj hoče pilatovsko oprati roke?
Mladi razumniški rod se zgrozi nad kajnovskim dejanjem v Kočevskem Rogu. Med njimi
Spomenka Hribar. Za njen zapis v neobjavljenem Kocbekovem zborniku jo dajo na
boljševistično natezalnico ter jo simbolično zažgejo na grmadi "diktature proletariata".
Končno je "rdečo" piko na i postavil še stari boljševistični, v Rusiji izšolani policaj, Mitja
Ribičič. Poboj v Rogu in drugod so bile "zaključne vojne operacije", pa čeprav je celo
podaljšana druga svetovna vojna pri nas trajala le do 15. maja 1945!
Medtem pa lahko beremo v tedaj še izključno partizanski reviji Borec lamentiranje
glavnega partijskega zgodovinarja in arhivarja Ivana Križnarja o "čiščenju" arhivov. Manjka
večina dokumentov o ravnanju z domobranci po vojni ter o delovanju Vos, tudi o t.im.
"dachavskih procesih". Prav iz vrst še živih nekdanjih obsojencev v teh procesih pa pricurlja
vest, da sta
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tako partijske cekajevske kot policijske zgodovinske arhive neusmiljeno prečesala cekajevka
Lidija Šentjurčeva in stari vosovec Ivo Svetina. Tisti stari zloglasni policaj, ki je sodeloval pri
organizaciji vosovskih veteranskih skupnosti. Tisti, ki je truplo svoje po vojni ustreljene
naslednice v Ljubljani, obdolžene za izdajo v t.im. "ljubljanski provali" spomladi 1945,
podtaknil med trupla pri Turjaku tik pred osvoboditvijo pobitih oficirjev in partizanov.
V reviji Borec izhajajo prispevki publicistke Milice Strgarjeve o slovenski emigraciji.
Piše tudi na podlagi emigrantskih virov, saj ima do njih pristop v NUK-u. Preberem nekako
zapisano o "v domovino predanih domobrancih, ki jih je večino zaradi izdajstva slovensko
ljudstvo obsodilo in kaznovalo s smrtjo". Pošljem pismo uredništvu Borca s pozivom, naj pišejo
resnico. Domobranci, pokončani v Rogu in drugod, niso bili nikjer sojeni. Poboju se lahko
kvečjemu reče "izvensodna justifikacija", ki jo je organizirala Ozna, izvedel Knoj, nalog pa je
moral priti od slovenskih in jugoslovanskih boljševističnih najvišjih oblastnikov. Urednica
Milena Štrajnarjeva izsili objavo pisma, ker hoče posodobiti uredniško politiko revije. Seveda je
pismo objavljeno v milejši obliki kot je napisano, ter po nekakšni soglasnosti tako zgodovinarjev
na CK ju kot vodstva ZB NOV. Razen tistih "uradnih" odzivov ob sami objavi, nič drugega.
Tako vsaj takrat mislim.
Tedaj pa mimogrede opazim, da je veteranska skupnost primorskih vosovcev prekinila
stike z menoj. Vkljub plačanim letnim prispevkom nič več obvestil, nič več vabil na sestanke ali
spominske slovesnosti, skratka, nič! Pišem skupnosti v Novo Gorico, prispevek pa objavim tudi
v TV-15 s vprašanjem, zakaj so me pozabili: Sledijo napol grozilna pisma in telefonski razgovor
z Vidkom Hlajem, pa objava v TV-15 o moji neprimernosti za članstvo v skupnosti zaradi
manjkajočih politično-moralnih lastnosti. Uredništvo TV-15 mojega odgovora ne objavi. Tedaj
šele spoznam, daje vse to "palica" za tisto moje pismo uredništvu Borca o poboju domobrancev
v Rogu. Pišem to uredništvu Borca, pa ob takem
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pisanju tudi urednica Milena Štrajnarjeva pozabi na svojo "novo" nepristransko uredniško smer
revije.
Tako in na tak način deluje "zarota molka", o kateri govori pisec v glasilu Nove
slovenske zaveze.
Mogoče me je prav ta krivičnost vzpodbudila k pisanju o takšnih in podobnih dogajanjih
predvsem na drugi strani do sedaj poznane "medalje".
Pišem še kar naprej. V časopise, revije doma in na tujem. Razgovarjam z nekdanjimi
štajerskimi partizani in policaji. Izdam dnevniške spomine Štajerskega oznovca iz leta 1945.
Nekateri nekdanji oznovski sodelavci mi obljubijo pismena priznanja o mojih spominih.
Čudovito! Resnica zmaguje!
Tedaj pa se nenadoma odpre pekel! Vsa organizacija, vzdržujoča "zaroto molka", začne
delovati. Telefon zvoni noč in dan, eno samo zmerjanje. Tudi zvonec na domofonu se oglaša
sredi noči. Prihajajo anonimna pisma s podtikanji podpisana od nekakšnih "odborov za zaščito
partizanstva" pa do "stanovskih tovarišev". Tudi grožnje s pokončanjem. Policijska
zgodovinarka Irena Mrvič, ki mi je pisala zahvalno pismo za moje pismene prispevke o Vosu in
Ozni in želela stike z menoj, naenkrat umolkne. Stari prijatelj, štajerski oznovec Ludvik Behm,
tedaj predsednik veteranske skupnosti štajerske Ozne, pride po dolgem času na obisk, pa ne
prijateljski, ampak "svarilni". Naj ne pišem več! Oznovski prijatelji, ki so mi obljubili pripombe
in priznanja za moje pisanje, se temu odrečejo. Zaradi vnukov, pravijo. Le-ti bi težko prenesli
vednost o početju Vosa in Ozne, v kateri so bili njihovi dedje.
Spominska slovesnost za pokončane domobrance in druge žrtve ob Brezarjevem breznu
pri Ljubljani. Napišem literarno reportažo z mojimi prividi o dogodku, izvirajočimi od
doživetega v moji oznovski preteklosti. Predsednik slovenske borčevske organizacije, upokojeni
general Dolničar, "pokara" urednika katoliškega časopisa zaradi objave. Vse je laž, pravi, ne
pove pa, kaj je resnica.
Režiser in producent filma Rogenrol o pokončanju domobrancev me snema ob
prikazovanju in opisu sličnega dogajanja na Pohorju. Mitja Ribičič zatrdi režiserju filma, da sem
lažnivec in
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paranoik, svoje vloge pri pokončanju v Kočevskem Rogu skupaj z vlogo Ivana Mačka pa ne
pojasni.
Takratni mladi udeleženci Ozne in Knoja so medtem ostareli. Večina njih je ugledna v
politiki, gospodarstvu in pri soobčanih. Molčijo kot grob. Tudi vest se oglaša na stare dni
življenja. Tiste dogodke bi najraje izbrisali iz svojega spomina. Grobišča so že nevidna,
zaraščena ali pa namerno prekrita z odpadki in jezerom odpadne vode, kot taborišče v Teharjah.
Vse to so organizirana ali samodejna dogajanja v »zaroti molka«!
Boljševistična družba propade. Tako doma kot bolj ali manj po vsem svetu. Bila je slepa
ulica "čor sokak" za človeštvo. Prinesla je pobijanje, zatiranje, siromaštvo ter versko in
narodnostno sovraštvo. Celo med svojimi pripadniki, kar seje na najgrozovitejši način zgodilo
prav pri nas z Golim otokom. Druga plat medalje počasi prihaja na dan, za kar so zaslužni
predvsem za resnico se boreči posamezniki. Oblast bolj sramežljivo sodeluje. Prav tako tudi
nove demokratske stranke. Pravijo, daje to "brskanje po kosteh". Prepustiti da gaje treba
zgodovinarjem. Vsi pa pozabljajo, da je resnica potrebna za nas same in za bodoča pokolenja.
Pozabljajo, da smo s partizanske in boljševistične strani skoraj petdeset let enostransko "brskali
po kosteh", zgodovino pa pisali prirejeno za eno stran. Mogoče bi bilo manj sedanjega brskanja,
če ne bi bil večji del pisanja o teh zadevah v arhivih uničen ali pa mogoče še prikrivan. Zarota
molka torej še traja tudi v demokratski družbi. Deloma tudi z njenim pristankom!
Kaj pa človek? Ali se sedaj v svetovni, posebej še evropski družbi res lahko prostovoljno
odloča za dobro in ne več za zlo? Kje pa? Ni treba gledati v Afriko, Azijo ali Južno Ameriko!
Poglejmo samo na sosednji Balkan, na nekdanjo Jugoslavijo! Tu se dogaja hujše zlo kot se je
kdaj prej. Prej so ljudi streljali in še ne mrtve metali v kraške jame, zdaj pa jih kar na pol žive
režejo z motornimi žagami in pustijo ne zakopane. Nikakršna "zarota molka" ni več potrebna.
Bojim se, da nam še Bog ne more pomagati; Še Sin božji, če bi še enkrat prišel na zemljo
odrešit ljudi, tega ne bi zmogel. Verjet
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no bi končal svojo pomoč človeštvu grozoviteje kot tedaj s križanjem. Svoj zemeljski konec bi
dočakal ali v kraški jami ali pa živ raztelešen tam na slavonski ravnici.
Zato ne verjamem, da smo v svojem zlu ustvarjeni po božji podobi: Prosimo dobrega
Boga vsega človeštva, da izžene zlo iz nas? Ljudje sami tega nismo zmožni!
Prejmejo:
Jože Smole
Janez Gril
Milena Štrajner
Spomenka Hribar
Irena Mrvič

V Ljubljani, 15. svečana 1992
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Prof. JANEZ JANŽEKOVIČ

Spoštovani!
Kot podatek za Vaše raziskovanje novejše zgodovine Ptuja, predvsem taborišča Strnišče,
Vam pošiljam fotokopijo odločbe o proglasitvi za mrtvega SIMONIČ Alojzija, verjetno
izginulega v taborišču Strnišče. Tam naj bi se po izjavi njegove hčerke pred smrtjo nahajal.
Verjetno Vam bo fotokopija odločbe kaj pripomogla pri Vašem raziskovanju. Imenovani priči
sta, izgleda, bila člana okrajnega pooblaščenstva Ozne za Ptuju.
Pošiljam Vam tudi fotokopijo pisma hčerke umrlega, prof Ruže Seliškar. Istočasno pa
Vas prosim, da direktno na njen naslov ali pa preko mene sporočite, če ste v Vašem
raziskovalnem arhivu naleteli na to ime ali na kakšno sled.
Fotokopijo tega svojega dopisa in dopisa prof. Seliškarjeve pošiljam tudi Župnijskemu
uradu Lovrenc na Dravskem polju, kjer so nekateri taboriščniki pokopani. Prosim, da bi obvestili
prof. Seliškarjevo v primeru odkrivanja spominske plošče ali urejevanja grobov taboriščnikov iz
Strnišča.
Vas, dragi profesor, pa lepo naprošam, če mi pošljete čim prej fotokopijo enega izmed
spremnih dopisov trupel taboriščnikov, poslanih Župnijskemu uradu v Šentlovrencu na
Dravskem polju in sicer dopisa, na katerem je podpisan "pooblaščenec Ozne". Nujno ga
potrebujem zaradi pomoči Pučnikovi komisiji pri "obujanju spomina" zadnjih zaslišancev!
Želim Vam uspeha pri nadaljnjem raziskovanju in Vas prijateljsko pozdravljam!
Poslano tudi:
Prof. Ruža Seliškar
V Ljubljani, 24. vinotoka 1994
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JANEZ ČERNETIČ
Francija

Spoštovani!
"Počasi, pa gvišno!", tako pravi pregovor. Takoje tudi z mojim odgovorom na Vaše
spoštovano pismo. Pa še nek drug namen sem imel. Želel sem, da se delo Pučnikove komisije in
njega kot predsednika nadaljuje. To se je tudi zgodilo, nazadnje z njegovo odločnostjo, daje
pripravil Mitjo Ribičiča na prihod pred komisijo. "Morda bo on le vse malo premaknil", napoved
iz Vašega pisma se nekako uresničuje.
O trditvah v Vašem pismu pa z Vašimi besedami: "Vaš članek je nizanje resnic".
Namesto natančnejšega razglabljanja o vsebini pisma Vam v prilogi pošiljam dva izmed
mojih zadnjih časnikarskih prispevkov. V njih je tudi moj odnos do te najnovejše žalostne
slovenske zgodovine. Pošiljam Vam tudi povečavo podobice Sv. Jožefa z besedilom, iz katerega
je jasno, zakaj, kako in kedaj.
Na koncu lepa hvala za Vaše pismo, mogoče se še kaj oglasite!
Prisrčno Vas pozdravljam!

V Ljubljani, 28. vinotoka 1994
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LUČKA KRALJ-JERMAN

Spoštovana prijateljica
Večkrat, kolikokrat pač zmorem, grem na Šmarno goro ali pa na Katarino. Takrat se
zazrem na Pirniče s pomislijo na naše, skoraj čudežno srečanje v hiši Tvojega sina. Kot da bi se
srečali stari prijatelji, pa sva na žalost bila vsak na drugem bregu reke, reke, ki še vedno teče
med Slovenci. Vedno, ko zrem na Pirniče, me spomin odnaša nazaj in proč. Nazaj v Gorico 1.
1942, v Gorico z OF in Tvojim pokojnim očetom, pa proč, v zame neskončno oddaljeni Novi
svet in Bariloče, z vami, Slovenci v "Egiptu", pa z gorami in jezeri, skoraj, kot da bi Bog pri
ustvarjanju naše dežele in Bariloč uporabljal nekakšen "indigo".
Upam in prepričan sem, da si se po tolikih letih dobro počutila v svoji stari domovini in
da si pot nazaj dobro prestala. Tudi da si danes zdrava in tako čila, kot pri najinem srečanju ter
spokojna pišeš spomine o delovanju in vlogi pokojnega očeta.
Vsekakor se Ti zahvaljujem za Tvoje mirovno darilo, posodico za mate čaj, predvsem pa
za Tvoje duhovno darilo, molitve zame, takrat neverujočega kristjana. Danes bi lahko temu za
nazaj dejal: "kristjana z zamrznjeno vero".
V prilogi Ti pošiljam ponatis podobice sv. Jožefa, ki se je delila ob protestu oskrunitve
narodnega svetišča v Ljubljani 18. septembra 1994. Pošiljam Ti tudi moj zapis "Iz daljave
odmeva molitev", kjer je imenovan tudi Tvoj pokojni oče pa navedeno tudi moje osebno mnenje
o današnjem stanju med Slovenci.
Na koncu Ti še prilagam, kot je bilo osebno dogovorjeno med Teboj in mojo sodelavko
Vero Trampuževo, podatke o njenem
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pokojnem bratu Radotu Trampužu in fotokopijo njegove slike. Lepo Te prosi, da skušaš o njem
kaj poizvedeti.
Moja zadnja knjiga, "Križarji - Matjaževa vojska na Slovenskem", katere tipkopis sem Ti
dal, je zagledala beli dan. En izvod zate bom ob priliki dal Tvojemu sinu v Pirničah, ker ne vem,
kako naj bi ga poslal neposredno Tebi.
Prepričan sem, da bova še prebirala pisma enega in drugega, pa da se bova še srečala v
naši deželi pod Alpami!
Bog nam daj to priložnost!
Prisrčne prijateljske pozdrave od Vere in mene Tebi in Tvojim, pa še vsem Slovencem v
daljnih Bariločah!

V Ljubljani, 31. vinotoka 1994
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RUŽA SELIŠKAR

Spoštovana!
Lepa hvala za Vaše pismo. Srečen sem, da je moje posredovanje rodilo uspeh in da ste
dobili neke dejanske začetne podatke o križevem potu Vašega pokojnega očeta.
Priporočam Vam še nadalje sodelovanje s prof. Janžekovičem, ker on najbolj pozna po
svojem raziskovanju tisti konec in usodo ljudi. Po mojih izkušnjah in vednosti pa bi Vam žal ne
mogel povedati kaj tolažilnega o usodi Vašega očeta. Aretiran v Ptuju od ptujske Ozne, zaprt v
njihovem preiskovalnem zaporu, predan v Strnišče in izginul. Možnostje samo smrt zaradi
bolezni v taborišču ali pa izvensodna usmrtitev po nalogu Ozne, razen, če bi iz dokumentov
izvirala predaja sodišču, obsodba na smrt in sodna justifikacija. Mesta pokopa raziskuje prof.
Janžekovič. Verjetno bi se morali vsi prizadeti potruditi za postavitev spominske plošče z vsemi
imeni znano ali neznano pokopanih iz taborišča Strnišče na pokopališču v Šentlovrencu na
Dravskem polju.
Čeprav posredujem in pojasnjujem slične zadeve v pomoč nekako vse od Avstralije
preko Amerike pa do Švedske, ste me presenetili s poslanim denarjem. Ni bilo treba, vendar ga
sprejmem in ga bom porabil prav za ta namen, ker nekateri nimajo niti sredstev za fotokopiranje
in pošto. Lepa Vam hvala!
Prisrčno Vas pozdravljam!

V Ljubljani. 12. listopada 1994
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Dr. JOŽE PUČNIK
Predsednik komisije Državnega zbora za povojne poboje

Spoštovani!
Iz javnih občil sem izvedel, da se je delo komisije usmerilo na povojne procese ter za
enkrat prenehalo raziskovati povojne poboje. Preiskovalno delo naj bi se pri tem usmerilo na
organizatorje procesov, zasliševalce, sodnike in tožilce, obsojence, tedanjo zakonodajo, na
administrativno "obsojene" pa na odmeve v občilih. Ni pa navedena t. im. okrožna in republiška
pravna služba Ozne oz. Udbe, vodena od Simčiča, ki je sestavljala prijave, kjer je delal tudi dr.
France Bučar.
Osebno sem sam odigral nekaj vlog v tedanjem času, zato Vam pošiljam v vednost in
raziskovanje nekaj dokumentov oz. zapisov o tem.
Med soorganizatorji procesov sem bil pri t. im. križarskih procesih, to je procesih proti
pripadnikom Matjaževe vojske na Štajerskem, natančneje pri procesu proti podpornikom
"Murskega odreda", Jeričevem procesu in procesu proti pripadnikom Matjaževega gibanja v
Prekmurju leta 1946. Bil sem tudi zasliševalec nekaterih, predvsem Skamljiča in Jeriča. Moje
delovanje je popisano v knjigi "Križarji - Matjaževa vojska na Slovenskem", v poglavjih 33, 34
in 35, ki jih prilagam v vednost.
Kot obsojenec sem bil v procesu pred Vojaškim sodiščem v Ljubljani leta 1949 po
obsodbi Sud 102/49 obsojen na smrt z ustrelitvijo, pomiloščen na 20 let zapora ter prestajal
zapor šest let. To je razvidno iz obtožbe in obsodbe Vojaškega sodišča, ki ju prilagam v vednost.
V vednost prilagam tudi svojo sedanjo vlogo za obnovo postopka.
Aretacije, zaslišanja pred in po obsodbi, obsodbe, pa tudi izvensodni poboji, so bili
vezani na zapore in taborišča. Za pozna
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vanje enega izmed taborišč in preiskovalnih zaporov prilagam dokumenta o koncentracijskem
taborišču Ozne v Strnišču (arhiv Župnijskega urada Sv. Lovrenc na Dravskem polju) in izpis iz
zaporne knjige preiskovalnega zapora Ozne v Ptuju (Pokrajinski arhiv Maribor).
Poleg raznoraznih sodnih in administrativnih kazni (za družbeno koristno delo in
informbiro) je bila lahko od sodišča izrečena tudi malo poznana kazen "časovnega izgona iz
kraja prebivanja" brez ali s taboriščem, predvsem tistim sodelujočim pri prehodih meje ali pri
Križarjih. Pošiljam v vednost obsodbo iz leta 1946, kjer je taka kazen izrečena.
Popolnoma neobdelana od Vaše komisije in sploh so tudi repatriacijska taborišča ob meji
(n. pr. Maribor, Jesenice), kjer so bili zadržani in zasliševani vsi vračajoči se v domovino.
Taborišča so bila zastražena od Knoja, zasliševalci pa so bili oznovci. Celotno repatriacijsko
organizacijo in s tem tudi taborišča in organizacijo zasliševanj je vodil oznovec.
Vsi sumljivi (sodelovanje z okupatorjem ali z Angloamerikanci) so bili predani v
preiskovalne zapore Ozne v nadaljnji postopek, ki se je navadno kočal z obsodbami na zaporne
kazni.
Kot bivši udbovec sem pričeval pred Polajnarjevo in bil zaslišan pred Vašo komisijo.
Polajnarjevi komisiji sem po pričevanjih Poliča in Polaka podal pripombe na zapore in taborišča.
Vaši komisiji pa bom dostavil pripombe na zaslišanja Ribičiča in Maležiča o dokumentih,
seznamih, izvrševalcih povojnih pobojev, o vlogi Ozne, Knoja, JA itd, ki jih pripravljam.
Želim srečno leto 1995 in uspeha pri Vašem nehvaležnem, a na žalost potrebnem
parlamentarnem delu!
Lepo pozdravljam!
V Ljubljani, 16. prosinca 1995
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Dr. JERA VODUŠEK STARIČ
Inštitut za novejšo zgodovino

Spoštovana!
Najprej lepa hvala tako za vabilo na predstavitev Vaše knjige "Dosje Mačkovšek" kakor
tudi za knjigo samo. Upam, da mi jo boste enkrat še podpisali. Zame je zadeva zelo zanimiva in
koristna. V Mačkovškovih poročilih je tudi tisto zadnje pred aretacijo prav o "pogajanjih" v
Gorici julija 1944 1.
Glede na Vaše bodoče delo na področju študije o novejši slovenski zgodovini Vam
pošiljam tako nekaj spremnih dopisov o pokopavanju umrlih iz "koncentracijskega taborišča
Ozne v Strnišču", kakor se mu je reklo, s podpisnikom "pooblaščencem Ozne" Župnemu uradu v
Sv. Lovrencu na Dravskem polju iz arhiva tega župnega urada. Prav tako pošiljam del izpiska iz
zaporniške knjige preiskovalnega zapora Okrajnega pooblaščenstva Ozne v Ptuju z zanimivimi
pripisi: "poslan v Hitlerjev rajh", ponekod "raj", kar je, izgleda, oznaka za izvensodno usmrtitev,
za kar seje v Mariboru in Celju uporabljal izraz "transport". Ta zaporniška knjiga se sedaj nahaja
pri pokrajinskem arhivu v Mariboru.
Oboje mi je posredoval ptujski zgodovinar gospod Janez Janžekovič, s katerim verjetno
imate zvezo, saj je član vašega zgodovinskega društva! Raziskuje prav taborišča na
Mariborskem, predvsem taborišče Strnišče.
Želim Vam obilo uspeha in Vas prijateljsko pozdravljam!

V Ljubljani, 16. prosinca 1995
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Prof. RUŽA SELIŠKAR

Spoštovana!
V zvezi z ugotovitvijo prof. Janeza Janžekoviča s Ptuja, da je bil Vaš pokojni pokončani
oče zaprt v preiskovalnem zaporu Ozne na Ptuju in od tam poslan v Šterntal, koncentracijsko
taborišče Ozne, kjer je izginil, bi Vam želel nekaj svetovati. V taborišču so umirali zaradi
starosti ali bolezni, bili izseljeni, bili predani sodiščem, ali pa so bili izvensodno ustreljeni ali
zaradi represivnosti knojevcev "na begu" v taborišču ali pa po oznovskih seznamih v skupinah
na Pohorju. Tega se v dokumentih več ali manj ne bo nič odkrilo. Zato obstaja velika verjetnost,
da je Vaš oče preminul v taborišču ali bil izvensodno ustreljen izven taborišča. Edini obstoječi
dokumenti so nekateri spremni dopisi z imeni ali brez za pokop, naslovljeni na Župnijski urad
Sv. Lovrenc na Dravskem polju. Pozneje so umrle, izgleda, večinoma pokopavali na vojaškem
pokopališču iz I. in II. svetovne vojne. V dokumentih, ohranjenih v župnijskem uradu, so
navedene tudi letnice rojstva in narodnost. Tako je razvidno, da je pokopanih tudi nekaj
dojenčkov in otrok, po narodnosti pa so tudi Madžari, volksdeutscherji in Kočevski Nemci.
Z g. Francem Permetom, predsednikom Društva za ureditev zamolčanih grobov, Ob
Ljubljanici 42, 61110 Ljubljana, društva, ki zaznamuje zamolčane grobove in grobišča vseh
jugoboljševističnih žrtev iz II. svetovne vojne in po njej, ne glede na narodnost in vojaško
pripadnost, sva v dogovoru, da bi se zaznamovalo tudi grobišče taboriščnikov iz Šterntala. V ta
namen se osnuje pododbor, sestavljen iz svojcev pokončanih, ki organizira zaznamovanje
grobišča in zbere potrebna sredstva. predlagam Vam, da s po
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močjo prof Janžekoviča in v dogovoru z g. Permetom ter drugimi svojci pokončanih in umrlih
taboriščnikov ter z Župnijskim uradom v Sv. Lovrencu, pa tudi s pomočjo avstrijskega in
nemškega veleposlaništva v Ljubljani in predstavnika madžarske manjšine v državnem zboru,
postavite tak pododbor ter zaznamujete grobišče na Lovrenškem pokopališču kot dejanski ali pa
simbolni grob za umrle in pokončane taboriščnike vseh narodnosti.
Vljudno naprošam vse imenovane, da bi tako Vam kot g. Permetu pri tem pomagali!
Večni mir in pokoj umrlim in pokončanim taboriščnikom!
Prijateljsko pozdravljam!

Poslano:
Janez Janžekovič, zgodovinar, Ptuj
Franc Perme, Društvo za ureditev zamolčanih grobov, Lj.
Marija Pozsonec, poslanka državnega zbora, RS, Ljubljana
Avstrijsko veleposlaništvo, Ljubljana
Botschaft der Bundesrepublik Deutschland, Ljubljana
Župnijski urad Sv. Lovrenc na Dravskem polju, Lovrenc na dravskem polju
Občine Ptuj, Ptuj
Občina Kidričevo, Kidričevo
Viktor Blažič, Komisija za zaznamovanje povojnih grobov pri Vladi RS,
Ljubljana Dr. Jože Pučnik, Komisija za raziskovanje povojnih pobojev pri državnem
zboru RS, Ljubljana

V Ljubljani, 6. marca 1995
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EDO POSEGA
Ministrstvo za notranje zadeve RS
Ljubljana

V prilogi pošiljam fotokopijo zapisa iz Svobodne misli 14. aprila 1995, ki v članku
Jožeta Pahorja "K pozivu državnemu zboru Slovenije" poziva pripadnike NOV, naj se ne pustijo
nezakonito provocirati od uslužbencev MNZ.
Ker se izjava mogoče tiče kriminalistov, ki poizvedujejo o grobiščih, Vam članek
pošiljam v vednost.
Sprejmite moje pozdrave!

V Ljubljani, 6. maja 1995
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Dr. JOŽE PUČNIK
Državnozborska komisija
GROBARSKI POSLI DRŽAVE

Navkljub vsesplošnemu jadikovanju županov in občinskih svetnikov o odvzemanju
pristojnosti in poslov s strani države, so se hrastniški občinarji strumno odrekli svojemu
nespornemu poslu - grobarstvu. Organizacije civilne družbe, nastale v samostojni demokratični
državi, kot sta veteranska Nova slovenska zaveza in Društvo za ureditev samolčanih grobov,
vsaka na svoj način z imeni na pokopališčnih ploščah ali pa s križi na nezaznamovanih grobiščih
izpolnjujejo prastaro civilizacijsko pravico do groba in imena. Le-ta je namreč bila v slovenski
boljševistični preteklosti priznana in izpolnjena le za "dobre" mrtve, ne pa tudi za "slabe".
Spomin nanje se je ohranil le v zavesti svojcev in v Župnijskih knjigah, v novejšem času v
manjši meri tudi v znanstveni obdelavi nekaterih zgodovinarjev in arhivarjev. O "dobrih" žrtvah
je marsikaj napisanega z imeni vred, zanje so postavljeni mnogoštevilni pomniki, vendar
celostnega znanstvenega zgodovinarskega seznama tudi zanje ni.
Društvo za ureditev zamolčanih grobov je zaprosilo hrastniške občinarje za soglasje za
postavitev skupnega pomnika vsem po vojni pokončanim, zagrebenim v številnih grobiščih na
področju občine. Po koncu druge svetovne vojne so se prav okoli Hrastnika nasilno končale
zemeljske poti zajetih nemških okupatorjev - vojnih ujetnikov, bežečih hrvaških domobranov,
civilistov in ustašev, tudi krajanov, tako podpornikov okupatorja kot možnih nasprotnikov
boljševizma. Največje število pokončanih, tam pod zemljo počivajočih, pa je ujetnikov slovenskih domo-
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brancev iz Teharij, vrnjenih s Koroškega preko Slovenj Gradca, nekaj tudi preko Maribora.
Občinarji pripadniki LDS za to vedo, vedo za pričevanja svojcev in okoličanov grobišč,
tudi za pričevanje nekaterih pri pobojih sodelujočih. Seveda pa manjka za hrastniško okolico
znanstvena zgodovinarska arhivska obdelava, kot je to bilo napravljeno v zadnjem času za Celje
z okolico. Na žalost je res to, kar moti svetnike ZLSD, "da so se v Zasavju po vojni dogajale
največje grozote"! Tudi s pomočjo domačinov in nad njimi. O grobarskih poslih naj odloča
država, pravijo! Ta pa zaenkrat odloča le o "mega" grobiščih, kot sta Kočevski Rog in Teharje,
pa žal ni pristojna vladna komisija ne za eno ne za drugo še nič posebnega napravila. Tu imajo
občinarji iz ZLSD celo svoj prav! Eno izmed hrastniških grobiščje prav eno največjih grobišč
domobrancev iz Teharij, zatorej naj država opravi grobarske posle še za Hrastnik!
Svetnike SNS pa ne motijo zamolčana grobišča in namen postavitve pomnika, ampak
posvetilo v hrvaškem jeziku, pa niso pokončani govorili samo v slovenskem in hrvaškem jeziku,
tudi v nemščini so govorili.
Res niso še dokončno sklenjeni meddržavni sporazumi o grobiščih s hrvaško in nemško,
pa tudi avstrijsko državo, ker so šele v teku, vendar so bili njihovi ljudje pokončani na slovenski
zemlji s slovensko pomočjo. Naj si gredo ogledati SNS-ovski občinarji tujejezične napise kar na
najbližje pomnike taboriščnikom na Ljubelju, z največ neslovenskimi napisi, pa avstrijsko
pokopališče na Žalah v Ljubljani in pokopališče nemških vojnih ujetnikov v Škofji Loki! Zaradi
varčevanja jih ne bom pošiljal še na Rab, v Gonars ali v Gradec prebrat tamkajšnje napise!
Občinski svet je še pred razpravljanjem o tej žalostni preteklosti "za mnenje poprosil
ministrstvo za delo". Verjetno zato ker je kopanje grobov kar "težko delo" in zato spada pod to
ministrstvo. Vendar oni nimajo svojega mnenja, ampak le navajajo mnenje parlamentarne
komisije za ugotavljanje povojnih pobojev, ki pa se ne ukvarja z zaznamovanjem zamolčanih
grobišč. Mnenja
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pa je, da bi za to morala na enoten način poskrbeti država. Zato verjetno tudi tista ne preveč
delovna vladna komisija, omejena samo na zaznamovanje Teharij in Kočevskega Roga. Tudi
raziskave grobišč Kriminalistične službe Ministrstva za notranje zadeve. Tjakaj naj tudi
povprašajo ZLSD-jevski tomaževsko neverujoči v hrastniška zamolčana grobišča, saj so si prav
njihovi "predniki" iz rdečih revirskih Čebin tu okrvavili svoje roke!
Upam, da bo mogoče država dovolila vsaj svetemu očetu prihodnje leto blagosloviti
področje te hrastniške grobarske občine, da bodo mrtvi končno dobili svoj večni mir!

Poslano:
Delo, Ljubljana
Družina, Ljubljana
Novi tednik, Celje
Slovenec, Ljubljana
Večer, Maribor
Katoliški glas, Gorica
Botschaft der Bundesrepublik Deutschland, Ljubljana
Ambasada Republike Hrvaške, Ljubljana
Franc Perme, Društvo za ureditev zamolčanih grobov, Ljubljana
Dr. Tine Velikonja, Nova slovenska zaveza, Ljubljana

V Bašlju, na prvi dan poletja 1995
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Dr. JOŽE PUČNIK
Predsednik Preiskovalne komisije državnega zbora

Spoštovani!
Iz javnih občil sem izvedel, da se bo komisija po sprejetem vmesnem poročilu o
ugotovitvah o povojnih pobojih posvetila raziskavam povojnih političnih procesov. Prebral sem
tudi, da zaradi exboljševističnih članov komisije in njihovih pribočnikov vmesno poročilo
zaenkrat še ni bilo sprejeto.
V zvezi s povojnimi poboji in tudi od Mitje RIBIČIČA omenjenimi seznami "s Stražnega
vrha" pošiljam v prilogi svoje medvojno poročilo, t. im. "seznam E" ki smo ga po navodilu
sestavljali inje preko Pokrajinske Ozne prišel na Stražni vrh. Po 9. maju smo na osnovi tega
seznama, dopolnjenega s seznamom vojaške obveščevalne službe (kaj o tem bi vedel Vasja
KOGEJ) in seznama komisije za ugotavljanje vojnih zločinov, zapirali, zasliševali, predajali
sodiščem in izvensodno streljali. O streljanjih na Pohorju in pod njim bi morali vedeti že
zaslišani oznovec Franc KAC-Mojmir, knojevec Ignac STAVBER, pa menim še nezaslišani
oznovec Miloš OGRIZEK-Samo, moj predpostavljeni v Pokrajinski Ozni za Štajersko pred
koncem vojne in na Ozni za Maribor po vojni.
O štajerskih pobojih ve tudi štajerski in celjski oznovec Leon CIBIC, upokojenec iz
Ljubljane, ki je kot organ celjske Ozne leta 1945 podpisan na obrazcih za zaslišanje s pripisom
"transport" (kar je pomenilo streljanje, ker teh oseb nikjer več ni). Tako zaslišanje se nahaja v
Arhivu Ministrstva za notranje zadeve po trditvi vodje arhiva, Irene MRVIČEVE.
Pri raziskavah povojnih pobojev bi bilo vsekakor potrebno raziskati tudi poboje
neslovencev. Tu menim predvsem najštevilnejše Hrvate - t. im. "križni put" iz Pliberka preko
Dravske doline
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in Ptuja do Maclja, ki ga raziskuje hrvaška saborska komisija. Težave so v nesklenjenem
zadevnem sporazumu med državama. Tudi Srbe, vrnjene iz Vetrinja, Ljotićeve in Nedičeve
enote, pokončane od enot IV. armije v Rogu, pa ne v Macesnovi gorici, ampak Pod krenom in v
malo znanem, a s križem zaznamovanem grobišču pred njim. V to skupino spadajo še italijanski
deportiranci iz Primorske in nemški vojni ujetniki iz begunjskega zapora. Obojih vpis in odhod v
"neznano" iz Centralnih zaporov Ozne na Poljanskem nasipu je ugotovil zgodovinar dr. Tone
FERENC in to tudi objavil (eden izmed upravnikov teh zaporov je bil Drago ŠUMAK).
Pri nameravanih raziskavah povojnih političnih procesov navajam dve neraziskani vrsti
zapornikov. Eni so repatriiranci preko repatriacijskih taborišč, katerih "sumljivi" del je bil
predan Ozni v nadaljnji postopek. Vodja slovenske repatriacijske službe je bil oznovec MILAN
MAJCEN, stražar knojevec v taborišču na Jesenicah pa je bil že imenovani Ignac STAVBER.
Druga kategorija so bili DKD jevci. Pričje dovolj, za taborišče Strnišče menim tudi generalni
tožilec Anton DROBNIČ, za taborišče Ferdreng pa njegova soproga Lidija. V taborišču za DKD
v Strniščuje bil med delovodji tudi Štefan MESARIČ. Koper, Ulica Milana Spasiča 1.
Pri raziskavah o povojnih procesih bi bilo potrebno raziskati "suženjsko delo"
obsojencev, zlasti potrebo po delovni sili, ki je nastala predvsem zaradi pobitih domobrancev,
predčasno zaradi podpore Togliattiju izpuščenih italijanskih, pa tudi izpuščenih nemških vojnih
ujetnikov. Ta pomen množičnih obsodb se je izražal predvsem pri dekadejevcih in pri "mejaših",
katerih prestopi meje so bili spolitizirani zaradi možnosti izreka višje kazni. Priloženi izpisi
dokumentov iz Arhiva Slovenije (Ministrstvo za pravosodje) in iz Arhiva Ministrstva za
notranje zadeve govorijo o tem. Tudi o številnih podjetjih Ministrstva za notranje zadeve, ki je z
dobičkom fmanciralo svoja obveščevalna podjetja v inozemstvu (n.pr. Restavracija Opatija v
Miinchnu, Gradbeno podjetje Ban v Trstu itd. itd). Dobiček iz suženjskega dela obsojencev
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je bil na ta način prelit tudi v razne delovne zamejske organizacije in časopise (n.pr, Safti,
Primorski dnevnik). V ostalem delu države je to nalogo opravljal in še opravIja Genex, v
katerega seje prelivalo preko podjetja Mermer suženjsko delo golootočanov in še kaj.
Priporočam Tebi osebno in "neboljševističnemu" delu komisije, da proučite to stran
povojnih procesov.
Nekam pozno (zaradi uporabe Združenja za osebno promocijo in reševanje osebnih
obsojeniških zadev, kot n.pr. Miklavčič. Vilčnik, tudi Blažič) je Združenje žrtev komunističnega
nasilja začelo z raziskavo arhivov šele sedaj. To delo vodita člana upravnega odbora Združenja
Avgust VASLE in Anton GRMEK.
Toliko v vednost in priporočilo!
S prijateljskim arestantskim pozdravom: Drži se!

V Ljubljani, 20, septembra 1995
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RINA KLINAR
Ministrstvo za delo. družino in socialne zadeve

Velespoštovani!
Naše civilno združenje, Društvo za ureditev zamolčanih grobov, v Sloveniji postavlja
znamenja na nezaznamovana grobišča med vojno in po njej pokončanih v Sloveniji, ne
glede na njihovo narodno in vojaško pripadnost.
Tak je program društva.
Vsem naslovljencem pošiljamo priporočilo, da bi zaznamovali grobišča tam, kjer je to
ugotovljeno, drugod pa postavili t.im. kenotafe. Z žalostjo ugotavljamo, da so bili na področju
Slovenije pokončani pripadniki mnogih narodov. Za nekatere, kot je to za t.im. "križni put"
Hrvatov, je poskrbela že njihova oblast tudi mariborska občina, medtem ko je za ostale
zaznamovanje zamolčanih grobov pozabljeno.
Zato predlagamo prizadetim, tako italijanski civilni organizaciji deportirancev, nemški
civilni organizaciji vojnih ujetnikov ter avstrijski civilni organizaciji nemško govorečih
Staroavstrijcev, s tem pa tudi njihovim veleposlaništvom v Sloveniji, postavitev spominskih
plošč. Predvsem na izvoru teh zgodovinskih vojnih tragedij v tedanjih zaporih Udbe na
Poljanskem nasipu, od koder je bila večina njih odpeljana v smrt. Prav tako na cerkvi sv. Areha
na Pohorju za na Hočkem Pohorju pokončane, večinoma Staroavstrijce.
Prosimo diplomatska predstavništva Italije, Nemčije in Avstrije, da nas povežejo s
svojimi civilnimi organizacijami ter preko njih finančno podprejo, ker smo sami odvisni le od
prostovoljnih denarnih prispevkov prizadetih.
Predstavništvom prizadetih držav prilagamo od naših zgodovinarjev ugotovljene spiske
izvensodno pobitih enih in drugih, ka-

124

kor tudi spisek sodno pobitih po tedanji boljševistični zakonodaji. Dokumentacijsko ne
ugotovljena je samo deportacija in kraj poboja Avstrijcev iz Koroške, o čemer pa obstajajo
nekatere ugotovitve zgodovinarjev ter ustne izjave še živečih oznovcev.
Zaradi dovoljenja lastnikov objektov in upravno političnih skupnosti pošiljamo dopis
tudi direktorju Kliničnega centra v Ljubljani dr. Primožu Rodetu in mariborskemu škofu dr.
Francu Krambergerju, kakor tudi ljubljanskemu županu dr. Dimitriju Ruplu in mariborskemu
županu dr. Alojzu Križnarju.
S spoštovanjem!

Poslano:
Veleposlaništvo republike Avstrije, Ljubljana
Veleposlaništvo republike Italije, Ljubljana
Botschaft der Bundesrepublik Deutschland, Ljubljana
Dr. Primož Rode, Klinični center, Ljubljana
Dr. Franc Kramberger, Škofijski ordinariat, Maribor
Dr. Dimitrij Rupel, Mestna občina Ljubljana, Ljubljana
Dr. Alojz Križnar, Mestna občina Maribor, Maribor
Andrej Šter, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana
Dr. Jože Pučnik, Preiskovalna komisija državnega zbora RS, Ljubljana
Združenje žrtev komunističnega nasilja, Ljubljana

Ljubljana, 8. decembra 1995
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VELEPOSLANIŠTVO REPUBLIKE AVSTRIJE
Ljubljana
Spoštovani!
Naše civilno združenje vam je dne 8. decembra 1995 poslalo tako informacijo kot
prošnjo na katero pa do danes žal nismo prejeli odgovora. Zato se ponovno obračamo na vas
predvsem zaradi postavitve skupnega spomenika za povojne žrtve - izvensodno ustreljene,
zakopane v več grobiščih na Hočkem Pohorju.
Med temi civilnimi žrtvami je bilo po narodnosti največ "Volksdeutscherjev", kot jih
vaše oblasti danes imenujejo, "nemško govoreči Staroavstrijci". Zaprti in pripeljani so bili iz
sodnih zaporov v Mariboru, iz pomožnih zaporov v Bresternici in na Studencih ter iz taborišča
Strnišče (Šterntal) pri Ptuju. Obsodila jih je brez sodnega postopka slovenska Ozna, izvensodno
justifikacijo pa je izvršil slovenski Knoj.
Vkljub temu, da imate postavljen spomenik - kenotaf za padle Avstrijce v nemški vojski
ter kenotaf vsem vojnim žrtvam v Grazu menimo, da bi bilo primerno vaše sodelovanje pri
postavitvi spomenika vsem povojnim žrtvam na predelu Hočkega Pohorja, glede na narodnostno
sestavo teh žrtev, pa tudi zaradi soglasja morebiti še živečih njihovih svojcev. Zato bi vam bili
zelo hvaležni za posredovanje stika z morebitno organizacijo svojcev žrtev v Avstriji, pa tudi za
posredovanje stika z merodajnimi iz v Sloveniji še vedno živeče avtohtone avstrijske manjšine,
preostale po izgonu leta 1949 predvsem iz Štajerskih mest (Maribor, Ptuj, Radlje, Poljčane,
Ormož, Radgona, Kramarovci, Fikšinci, Ocinje, Apače).
Naše društvo ima v programu postavitev spomenika za vsa grobišča na Hočkem Pohorju,
kot je to napravilo že v okolici Lju-
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bljane, na Štajerskem in drugod. Pot do postavitve je namreč dolga, od zbiranja sredstev,
krajevnih in državnih soglasij, pridobitve zemljišča, projektiranja znamenja do končne graditve.
Naš program je zaznamovanje grobišč nepriznanih in zamolčanih medvojnih in povojnih žrtev,
ne glede na vojaško in narodnostno pripadnost.
V pričakovanju vašega odgovora vas pozdravljamo z vsem spoštovanjem!

Ljubljana, 19. marca 1996
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ŽUPNIJSKI URAD
Šmartno na Pohorju
Spoštovani gospod župnik!
Ob priliki sodelovanja z avstrijsko televizijo v cerkvi sv. Areha na Pohorju smo izvedeli,
daje cerkev podružnica vaše župnije. Žal se nam ni posrečilo telefonsko z Vami razgovarjati,
zato
se pismeno obračamo na Vas z naslednjo informacijo in prošnjo. Naše društvo izpolnjuje
prastaro civilizacijsko pravico, da ima vsak umrli grob in je pokopan. Zato postavljamo pomnike
na znana in neznana, do sedaj in še danes zamolčana grobišča za vse žrtve zadnje svetovne vojne
in povojne revolucije, ne glede na versko, ideološko, vojaško in narodno pripadnost. To namje
delno uspelo v okolici Ljubljane, na Kočevskem pa tudi na Štajerskem.
O grobiščih povojnih žrtev, zakopanih na Hočkem Pohorju med Hočami in Arehom, na
žalost niti Ministrstvo za notranje zadeve niti Komisija za raziskavo povojnih množičnih
pobojev pri Državnem zboru nista opravili raziskave. Vemo le po pričevalcih, da so grobišča po
vojni pokončanih ob cesti med Hočami in Arehom, ter da so bile žrtve v večji meri Slovenci, v
manjši meri pa nemško govoreči Staroavstrijci (volksdeutscherji). Zato bi želeli postaviti vsem
tem pomnik z znamenjem križa nekje obcerkvi sv. Areha ter tam opraviti tudi simbolni pokop.
Zato smo v stikih z obstoječimi društvi Staroavstrijcev v Ljubljani in v Mariboru ter z
avstrijskim veleposlaništvom zaradi soglasja in pridobitve sredstev.
Lepo Vas prosimo za Vaše mnenje in za možno dovoljenje za postavitev znamenja na
zemljišču cerkve pri sv. Arehu, za kar bomo seveda sami priskrbeli vsa potrebna dovoljenja. Če
bo uspelo, bi Vas prosili tudi za obred simbolnega pokopa.
Pričakujemo Vaš odgovor ter Vas prijateljsko pozdravljamo. Bog z Vami!

Ljubljana, 24. avgust 1996
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Dr. DUŠAN NEĆAK
Filozofska fakulteta
Spoštovani!
Po prebiranju zbornika "Nemci na Slovenskem 1941-1955" sem uvidel, da mi ni bilo
potrebno pošiljati pripomb na Vaš prirejeni intervju v časopisju. Iskreno Vam čestitam! Tudi za
odkritje resnic pri umiranju izgnancev v taboriščih in pri železniških transportih. Preživeli otroci
izgnancev iz železniških transportov še živijo med nami.
Po ugotovitvi, da ste član uredniškega odbora revije Borec, Vam pošiljam uredniku
Dežmanu poslane in že v tretji izdani številki neobjavljene pripombe na prispevek avtorja
Marijana Kranjca: "Obveščevalno-varnostna zaščita pohoda 14. divizije NOV in PO Slovenije
na Štajersko, skica za varnostno študijo", objavljen v 561, 562, 563 štev. Borca 1998. Prispevek
je po mojem konstrukt, "malo mešano" tedanjih dogodkov in časa.
Ker moje pripombe niso bile objavljene, sem se odrekel tudi sestavi pripomb na še daljši
prispevek istega avtorja v naslednji številki Borca. V zadevi povojnih izvensodnih pobojev,
zlasti Hrvatov iz "križnega puta" v Tezenskem gozdu ter organizacij in pristojnosti JLA, Knoja
in Ozne, je skupek neresnic in podtikanj slovenskim partizanskim enotam in ustanovam. Je
prenašanje izvajanja izvensodnih povojnih pobojev, predvsem vojaških ujetnikov, predanih in
zavrnjenih od zaveznikov, predvsem od III., II., I. pa tudi IV. Armade JA na slovenski Knoj in
Ozno. Opušča poboje ustašev, hrvaških domobrancev, Ljotićevih in Nedićevih vojaških enot ter
četnikov od teh enot Jugoslovanske armade v Strnišču, pri gradu Borl, na Pohorju, v Dravski
dolini, pri Hudi luknji v in okolici Celja, v Kamniški Bistrici, v okolici Škofje Loke, v Zgornje
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savski dolini, v Kočevskem Rogu in v primorskih fojbah. Tudi je nezadokumentirana
izmišljotina o nekakšnih procesih in kaznovanjih samoiniciativnih pobijalcev iz enot III. armade.
V kolikor bo ustanovljena in delovala viktimološka ustanova za žrtve II. svetovne vojne,
bo odkrila, da je na območja slovenske države pobitih in zagrebenih po vojni več žrtev
jugoslovanskih rednih armad kot slovenske divizije Knoja.
Pa še moja misel o tem. Vaš zgodovinarski kolega dr. Biber je v odgovoru na moj pred
več kot desetimi leti objavljeni poziv v Borcu, da naj se ne sprenevedajmo o povojnih pobojih
domobrancev in drugih, odgovoril, da je za mano nekakšno obračunavanje in temne sile. Te
"temne sile" so tudi za ex generalom Kranjcem! Poznamo tudi njihovo ime in delodajalca! Ime
KOS, delodajalec Jugoslovansko srbska armada! Za revijo Borec in urednika Dežmana pa to ni
povsem jasno!
Pri razmišljanju o ex generalovem pisanju ni zanemariti, daje pisanje o pobojih na
Teznem sopovzročilo enega najbolj opaznih zapisov o teh dogodkih v zagrebškem Večernjem
listu in odziv slovenskih oblasti nanj. Za napačne in provokativne objavljene podatke je bil vir
Odbor za iztraživanje i obilježavanje žrtava porača u Sloveniji pri Savezu hrvatskih društava
Slovenije. Vidno je, da se skuša poboj Hrvatov iz "križnege puta" prenesti na slovenske vojaške
enote in opravičiti JLA, karje tudi izraženo v zapisu ex generala v Borcu. Naši takratni
funkcionarji s svojo "pozabljivostjo" na žalost temu še pomagajo! Pika na i temu pa bo pokop
izkopanih ostankov iz "pancergrabna" na Teznem na mariborskem pokopališču, ki ga naj bi
organizirali mariborska in zagrebška občina s predvidenim medsebojnim odpuščanjem in
opravičevanjem, čeprav bi se morala opravičevati naslednica JLA - vojska sedanje ZRJ! Tako
vstopa tudi Slovenija skupaj z že sprejeto Hrvaško v "balkansko združenje genocidnih nacij".
Končal bi s tistim: "Pa brez zamere!" in z lepimi pozdravi ter željo za Vašo
zgodovinarsko uspešnost!
V Ljubljani, 12. julija 1999
(Ž.KUŽATKO in D.ŠAFARIĆ)
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
Komisija za reševanje vprašanj, povezanih z namembnostjo
in ureditvijo grobišč v Kočevskem Rogu in drugih
tovrstnih grobišč v Sloveniji

Spoštovani!
Poslali smo vam naš dopis Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve kot odgovor
na odklonitev dodelitve sredstev za ureditev okolice pomnika povojnim žrtvam v Marija Reki.
Zahvaliti se vam moramo za vaše priporočilo za dodelitev teh sredstev, razvidno tako iz dopisa
Ministrstva kot iz zapisnika 32. seje vaše komisije dne 24. l. 2000, obravnavano pod točko 4
zapisnika.
Glede omembe člana komisije g. Mitje Ferenca o primernosti preveritve s strani društva o
posmrtnih ostankih pripominjamo, da to ni v skladu z obstoječimi zakonskimi predpisi, ki
dovoljujejo izkop posmrtnih ostankov samo organom notranjih zadev skupno z organi državnih
tožilstev. Naše društvo postavlja pomnike na zamolčana grobišča izključno po pričevanjih, po
publikacijah zadevnih občinskih komisij ali pa po slučajni najdbi posmrtnih ostankov.
Z ozirom na obravnavo na vaši omenjeni seji bi želeli pripomniti še na razpravo pod
točko 3 o grobiščih na področju Hrastnika. Društvo oz. njegov področni odbor je že začelo s
pridobivanjem dokumentacije in soglasij za postavitev pomnika na grobiščih povojnim žrtvam
na področju občine Hrastnik, tudi projektna dokumentacija je bila že pripravljena. Nadaljevanje
prizadevanj društva pa je bilo prekinjeno s sklepom dela občinskih svetnikov, ki so verjetno
"čebinske" revirje hoteli ohraniti nedolžne pri takem početju. Po izjavah pričevalcev je v teh
grobiščih tudi velik del nemških vojnih ujetnikov ter bo obravnava teh grobišč spadala že pod
obveznosti države, sprejeta po mednarodnih konvencijah in meddržavnih dogovorih.
Pri vašem zaprosilu, omenjenem pod isto točko za pridobitev arhivov Polajnarjeve in
Pučnikove komisije, bi vam priporočili, da
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pridobite še arhiv Ministrstva za notranje zadeve in sicer referenta za zamolčane grobove, ki je
nekaj časa obstajal pod ministrovanjem g. Štera. Le-ta je zbiral podatke o tem, celo z uradnim
zaslišanjem prič na terenu ter je po našem mnenju vsaj deloma razpolagal s seznamom povojnih
grobišč. Seznam, na osnovi katerega je Udba obveščevalno pokrivala ta grobišča, operativno pa
jih je pokrivalo tedanje Poličevo ministrstvo za notranje zadeve z organi Ljudske milice, je bil
izdelan že 1946. V praksi se je to poleg začetnega zakrivanja grobišč, vedelo od Udbe in
opravljenega od Knoja, izvajalo z občasno kontrolo grobišč, preprečevanjem občanom za
polaganje rož in prižiganje lučk ob Dnevu mrtvih ter zasliševanjem občanov o vednosti za ta
dejanja. Tako se je n.pr. še l. 1986 zgodilo pri povojnem grobišču domačinov Volksdeutscherjev pri razvalinah gradu v Framu in z zaslišanjem nekdanje aktivistke in
partizanke v Framu št. 45, Irene Nikolič-Marinke.
Upoštevajoč dejavnost vaše komisije bi vas želeli opozoriti na dejavnost jamarskih
društev na Primorskem, v katero bi se morali po našem mnenju vmešati. Jamarji namreč na
Primorskem Krasu v obmejnem področju čistijo jame iz "vodovarstvenih" razlogov, če je to res
edini vzrok! Pri tem iz tamkajšnjih jam in brezen (tudi fojbe imenovanih) odstranjujejo ostanke
okostij in osebnih predmetov. Kosti naj bi predajali sodno-medicinskemu inštitutu v Ljubljani,
kjer ležijo tudi še do danes nepokopane kosti iz slučajnega najdišča v Celju. Tako odstranjevanje
preostankov povojnih (19451946) in medvojnih žrtev (kapitulacija Italije) brez spomina in
pokopa v imenu "vodovarstva" je necivilizacijsko, pa tudi po obstoječi zakonodaji nedopustna
zadeva, v katero bi se vsekakor morala vmešati vaša komisija. Italijanske organizacije svojcev,
pogrešanih iz 1. 1943 in 1945-46 so že proti temu protestirale. Glede na tam pokončane in v
jame zakopane žrtve, v veliki meri italijanske narodnosti, pa tudi italijanske in nemške vojne
ujetnike, pa je tudi zadeva države po že omenjenih mednarodnih konvencijah in meddržavnih
sporazumih.
Glede na dejavnost našega društva - postavljanje pomnikov na zamolčana medvojna in
povojna grobišča v Sloveniji s pokopom
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in verskim obredom ter izdajanje sicer amaterskih publikacij o grobiščih, tudi zaporih in
taboriščih, vedno spremljanih z grobišči - bi vam toplo priporočali, da priključite ali vsaj vabite
na seje vaše komisije predstavnika našega društva. Za to predlagamo podpredsednika društva,
ing. Davorina Žitnika, predstavnika območnega odbora Grčarice, ki zastopa tudi veterane
jugoslovanske-slovenske vojske v domovini - četnike. Mogoče bi bilo to primerno tako zaradi
ravnotežja med člani komisije kot zaradi potrebe po sodelovanju.
S spoštovanjem!

Poslano tudi:
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Ljubljana
Kabinet predsednika vlade RS, Ljubljana

Ljubljana, 10. april 2000
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DANILO SLIVNIK
Glavni in odgovorni urednik revije MAG

Spoštovani!
Novinar in zgodovinar Ivo Žajdela, prijatelj vsaj z moje strani, katerega nekakšen mentor
sem bil pred desetletjem s seznanjanjem o organizaciji in delu represivnih organov OF in KPS
med vojno in socialistične oblasti po njej, me je obvestil, da bo v vašem tedniku priobčil svoj
kritični pogled na Društvo za ureditev zamolčanih grobov, graditev pomnika Pod Krenom v
Kočevskem Rogu in od društva izdani zbornik "Tudi mi smo umrli za domovino".
Ne bi se vam oglašal in vam pošiljal priložene dokumentacije o društvu, pomniku in
knjigi, če bi bilo to njegovo samostojno mnenje. Toda zatrdil mi je, da knjige; resda neprimerno
urejen z odvečnimi prispevki in ponekod pretiranimi številkami, v kateri je tudi njegov
prispevek, niti ni prebral, pomnika Pod Krenom in napisov na njem pa ni videl. Napise je
namreč posnel ob ogledu podpredsednik Nove slovenske zaveze, negativno mnenje o pomniku
in napisih pa je podal glavni urednik glasila Zaveza.
Pripomnil bi samo, daje za NSZ in za Žajdelo moteči napis "Tudi mi smo umrli za
domovino" sprejet v Pravilih Društva. Le-ta napis pa člani NSZ odstranjujejo s križev, ki jih je
postavilo Društvo na moriščih.
Kdo pa je Društvo ustanovil in kdaj, se vidi s tedanje liste prisotnosti, kjer je tudi ime Iva
Žajdele in moje. Res se pa nekatera imena pozneje pojavljajo med organi NSZ. Vse ostalo pa je
razvidno iz priloženih fotokopij dokumentov.
Ker smatram vaš tednik, vas in vaše novinarje za nepristranske pri odkrivanju resnice, se
ne oglašam z odgovorom na zapis Iva Žajdele, ampak prepuščam oceno vam.
Prijateljsko pozdravljam!

V Ljubljani, 8. junija 2001
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Odgovornemu uredniku DRUŽINE
FRANCIJU PETRIČU
in glavnemu uredniku RADIA OGNJIŠČE

K sreči je božja previdnost ali usoda hotela, da sva se s prvim naslovljenim že pisno
spoznala! Zato lažje pišem zapis, ki je, žal, bolj jedek! Tak, kot je bil moj občutek, ko sem
prebral v katoliškem tedniku "DRUŽINA" z dne 20. oktobra 2001 "Z valov Radia Ognjišče
Komentar tedna 12. oktobra".
Spomnim se, daje pokojni dekan Jerič kot jetnik govoril nekaj o "Bogu in cesarju" takrat
davno, ko sva ga z načelnikom Vladom Kaduncem-Maksom prosila, da pomiri razburjene
aretirane sokrajane iz Turnišča pred njihovim izpustom. Le-te je namreč zaprla krajevna
Narodna milica potem, ko so prevrnili avto in preganjali preko njiv Miška Kranjca, ko jih je
prišel mirit po aretaciji njihovega "plebanuša". Govorjenje na radiu in pisanje v tedniku je
namreč več ali manj nekakšna "izvensodna" obsodba po boljševističnem vzoru za dejanje, za
katero je zapisano v Slovarju slovenskega knjižnegajezika "načrtno uničevanje narodnostnih,
rasnih ali verskih skupin". Če upoštevamo tisto o cesarju in Bogu, pravi "cesar" o takem pisanju
v Kazenskem zakoniku Republike Slovenije, da bi lahko bilo kaznivo dejanje "obrekovanja,
žaljive obdolžitve ali pa opravljanja"! Toliko, kar se tiče tako rekoč očitanega dejanja in cesarja!
Kar pa zadeva "težave s spominom" bi spomnil govorce in pisce ter njihove odgovorne še
na "Boga", natančneje na veliki nov molitvenik, ki sem ga na priporočilo kateheta dr. Fajdige
posedoval v gimnaziji v monarhistični stari Jugoslaviji. Ta je vseboval navodila za sprejem vseh
svetih zakramentov, tudi spovedi. V poglavju o "izpraševanju vesti" pred spovedjo je bilo
mnogo napisanega o laži in tudi o škodovanju sočloveku ter podobno!
Na žalost omenjeni komentar v "Družini" ni podprt s pisnimi dokumenti, ki pa niso samo
tisti od "Pučnikove komisije"! Je še
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množica drugih, med njimi tudi moji "dnevniški zapiski o 1. 1945 v Mariboru", izdani 1. 1990.
Fotokopijo poglavja, ki govori tudi o izvensodnih pobojih v Slovenski Bistrici pa tudi na
Teznem, prilagam. Komentar, izgleda, bolj sloni na pričevanju "na način generalne tožilke", to
je, govorjenju mladoletnih ali starčkov, "ki kaj vedo ali so kaj videli". Je pa komentar v soglasju
s tistimi silami, ki želijo iz Slovencev napraviti "genocidni narod", kot pišejo tudi hrvaški,
predvsem Tuñmanovemu HDZ ju naklonjeni časopisi. Kot kaže, namerno pozabljajo na "pol
okupacijo" zlasti štajerske po III. in I. Jugoslovanski armadi 1.1945 ter na od Hrvatov imenovani
"križni put" - nasilno vračanje zavrnjenih hrvaških beguncev iz Pliberka. Slovenija je, žal, eno
samo morišče in grobišče, večji del pa tujih žrtev in tujih pobijalcev. Dokumentov, pričevanj,
znanih in zaznamovanih grobišč ter plošč z imeni žrtev pa je kar dovolj na voljo!
Radio in tednik sta tudi zelo prizadevna za moj položaj "namestnika načelnika", v
katerega me referenta povzdigneta že poleti 1. 1945, medtem ko sem Ivana Mačka-Matija in
naslednika Borisa Kraigherja moral čakati še kar eno leto! To je razvidno iz priložene fotokopije
dokumenta iz moje zadnje knjige "Partizani, obveščevalci, jetniki", izdane l. 1996.
Pa še nekaj o "lomljenju in obtoževanju svojega predpostavljenega", kar naj se verjetno
zgodi pri zasliševanju na za to pristojni policiji. Upam, da komentator ni nekdanji pripadnik
boljševistične policije ali pa socialistični jetnik! Le-ti namreč tako dobro poznajo te metode!
Prepričan sem, da jih današnja policija z verujočim direktorjem, ki ga vidimo zahajati na božje
poti, ne uporablja več! Tudi zdravniki iz psihiatrične bolnišnice bi danes sigurno odklonili
sodelovanje pri izvajanju EKT - elektrošokav nad zaporniki! To se je meni dogajalo 1. 1949, ko
so me zasliševali v Centralnih zaporih Ozne na Poljanskem nasipu v Ljubljani!
Končno lahko samo upam, da bosta oba urednika povedanega in zapisanega izpolnila
tisto "božje krščansko" ter "cesarjevo zakonsko" in objavila ta moj popravek (ne pismo bralca!)!
Brez zamere in lepo pozdravljeni!
V Ljubljani, 30. oktobra 2001
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Slovenski Nemci
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prazno
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Prof. dr. DUŠAN MEČAK
Filozofska fakulteta

Spoštovani!
Vzpodbudno je, da preberemo v dnevnem časopisju razgovor nagrajenega priznanega
zgodovinarja, tudi raziskovalca novejše zgodovine, kot je Vaš. (Delo 29. januarja 1997, Znanost,
"Zasledovanje legionarjev...", s popravkom v sobotnih Pismih bralcev, Delo 15. februarja 1997).
Zakaj? Zato ker zgodovinarji, tako kot ostali znanstveniki, pisci, umetniki, predvsem pravniki in
sodniki niso več večinoma služkinje "diktature proletariata", ampak služijo demokraciji, resda še
v vajeniški dobi in s slovensko strankarsko otroško boleznijo. Pravzaprav ta demokracija daje
na-enkrat zgodovinarjem kar preveč oblasti nad resnico in pravico. Le oni naj bi bili poklicani in
odgovorni za dokončno besedo o tem. Prav zaradi tega pa je potrebno, da se o novejši
(medvojni, povojni) zgodovini bolj pogosto oglašajo. Tudi v javnih občilih, vsem sprotno
dostopnih, ne pa samo v večini nedostopnih knjigah, ki bodo napisane za medvojno generacijo
šele po njeni smrti. Je pa tako pisanje v javnih občilih tudi nekje za resnico nevarno, kar vidimo
tudi iz popravka v imenovanem razgovoru. "Neodvisni" uredniki in novinarji kaj radi "priredijo"
neavtorizirane izjave tisti strankarski politiki, ki jih plačuje in od katere so odvisni. Tako je,
izgleda, tudi v danem primeru.
V Vaš navedeni razgovor se "vmešujem" zaradi svojega "akterstva", ki je pravzaprav
"sekundarni" zgodovinski vir, kot temu zgodovinarski strokovnjaki pravite. Vem, da take vire
prav v Ijubljanski zgodovinarski, tudi od dr. Mikuža podedovani šoli, bolj malo upoštevate. Pri
tem pa v nasprotju z zgodovinsko resnico pride do
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neresničnih zgodovinarskih trditev, ker dokumenti četudi od večih strani, ne odsevejo resnice.
O mojem "ljubiteljskem" publicizmu in zgodovinarstvu lahko preberete v "Primorskem
slovenskem biografskem leksikonu", 17. snopič, iz 1.1991. O vednosti za usodo "slovenskih
Nemcev", kot jim pravite, pa iz mojih knjig:
"Iz dnevniških zapiskov mariborskega oznovca", 1. 1990, "Križarji-Matjaževa vojska na
Slovenskem", 1.1994 in "Partizani, obveščevalci, jetniki", 1.1996. Vse pisanje, nanašajoče se na
Štajersko, je bilo dano in se nahaja v Muzeju narodne osvoboditve v Mariboru.
V projektu o "slovenskih Nemcih", kot jim pravite, bi pripomnil o tem, da jih moramo
ločiti na v Sloveniji, predvsem na Štajerskem živeče avtohtone "folksdojčerje" in na Kočevske
Nemce. Prvi mogoče niso "večina s to vojsko tudi odšla", kot menite v razgovoru, ampak je
ostala po 9. maju 1945, kar bo-ste verjetno ugotovili v raziskavi, "tisti ostali" pa niso doživeli
"usode slovenskih domobrancev" (izvensodnih usmrtitev). Drugi, Kočevski Nemci, pa so bili po
dogovoru Hitler - Mussolini preseljeni v "Reich", ki gaje v njihovem primeru nadomeščala
mednarodno pravno sporno "priključena" "Untersteiermark". Tem zadnjim so se večinsko
priključili tudi avtohtoni "slovenski Nemci" iz Ljubljane.
Pri gornjem bi navedel še organizacije "civilne družbe", ki zastopajo te "slovenske
Nemce", (verjetno poznane) predvsem zato, ker imajo podatke In dokumente o tem. To sta
organizaciji Kočevskih Nemcev v Ljubljani in v Kočevju ter organizacija avtohtonih "slovenskih
Nemcev" s Štajerskega v Mariboru.
Kot dokumentacijo in raziskave o usodi štajerskih Nemcev bi navedel še knjigo Milka
Mikole "Sodni procesi na Celjskem" iz 1.1995 in knjigo Ive. A. Stanica "V čigavem imenu" iz 1.
1996. Prav tako pa še meni poznane obstoječe dokumente, verjetno zelo redke na Štajerskem.
Poročilo Mitje Ribičiča in Bojana Polaka Stjenke o ustanavljanju taborišč na Štajerskem
(Strnišče, Hrastovec) verjetno poznate. Je "samohvalno", netočne pa tudi Vaše časnikarske
izjave. Hrastovec je na zahtevo iz Slavije ustanovila
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mariborska Ozna (predvsem za preseljene iz ljubljanskega konca), Strnišče pa je bilo delovno
taborišče za "bele" legitimacije v Untersteiermarku. Obstaja do sedaj edino poročilo celjske
Ozne o zapiranih in likvidacijah, nanašajoče se tudi v zvezi z ugotovitvami Milka Mikole na
tiste šoštanjske "slovenske Nemce", ki sem jih še videl pred likvidacijo v šoštanjskem zaporu in
imajo križ na Goricah. Iz Celja tudi zaslišanja na standardnem obrazcu "Nemcev" s pripombo
"transport", kar je pomenilo izvensodno usmrtitev. Iz Ptuja zaporniška knjiga s pripombami "v
Hitlerjev raj", karje pomenilo kot zgoraj, prav tako pa spremni dopisi trupel za pokop na
pokopališču Št. Lovrenc na Dravskem polju. V mariborskem Pokrajinskem muzeju je finančni
arhiv "kulturbunda", po tem smo tudi selili. Pa še nekaj teh zadev je, čeprav vidim iz Vaše
izjave, da jih ne poznate.
Upam tudi, da sin Vladislava Majhna ni prebral tistega: "če niso hoteli, so pa streljali,
malo vanje, malo v zrak". Verjetno bi Vas tožil za težko, nedokazano izjavo o tedanjem ravnanju
Ozne v Mariboru, katere načelnik je bil njegov oče. To se je namreč (brez Vašega "streljanja
vanje") dogajalo z mariborskimi Nemci, prvimi izseljenimi, ko so bili v avstrijskem obmejnem
pasu (Šentilj, Gradec) še Rusi.
Štajerski Nemci so bili izvensodno streljani z istimi pooblastili Ozne in po istih merilih,
kot je to veljalo za Slovence. Torej ne zaradi narodne pripadnosti, ampak zaradi stopnje
nacističnega delovanja. Seveda pa jih je precej pomrlo zaradi prehrambenih, nastanitvenih in
bolezenskih razmer v taboriščih (skupaj s Slovenci) in pri železniških transportih, večkrat zaradi
nelegalnega izseljevanja dolgo trajajočih, brez prehrane, celo brez vode, ki so se neštetokrat
končali (preko Avstrije in Madžarske) nazaj v Sloveniji.
Na Štajerskem so poleg taborišča v Strnišu (pod okupacijo delovno taborišče za Štajerce
z belo legitimacijo) in Hrastovca (prej ni bil taborišče) bili Štajerski, Kočevski in Kranjski
Nemci še v taborišču Teharje (med okupacijo vežbališče Hitlerjugenda), vendarpotem, ko je bilo
z domobranci že "opravljeno". Taborišče v nemških delovnih barakah za gradnjo Dravske
elektrarne v Breste-
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rnici je spadalo pod preiskovalni zapor Ozne (sodni zapori) v Mariboru.
Selitve Štajerskih Nemcev na Mariborskem popisujem in tudi dokumentiram v svojih
navedenih knjigah in jih ne bom navajal. V Mariborskem okrožju so trajale približno mesec dni
koncem leta 1945, od Koroške do Prekmurja (za madžarske fašiste so bile med selitvijo
prekinjene). Za Apaško kotlino pa so bile v začetku leta 1946 posebej zaradi problema živine.
Izgleda, daje (po dokumentih v arhivu MNZ) obstajalo tudi začasno taborišče za izseljence nekje
na radgonskem koncu (Pikšinci, Kramarovci?). Zakonodaja kot os-nova za selitev Nemcev
(sklepi Avnoja v Beogradu) je znana. Organ selitve je bila Ozna s Knojem. Izselitvena taborišča
so spadala organizacijsko pod pristojne Okrožne Ozne; odredbodajalno pa pod Ozno za
Slovenijo (pristojni pomočnik Ivana Mačka-Matije oz. načelnik II. sekcije). V taboriščih je bil
poleg poveljnika Knoja odgovorni pooblaščenec Ozne (spremni dokumenti trupel iz
koncentracijskega taborišča Ozne, Strnišča župnemu uradu v Št. Lovrencu na Dravskem polju).
To je tudi vse na Vaš razgovor v Delu, čeprav izgleda, ni bil avtoriziran in je bil malo
prirejen po uredniškem in časnikarskem okusu. Vkljub temu pa premalo preverjen od pisca
zgodovinarja. Pa brez zamere !
Lepo Vas pozdravljam!
V Ljubljani, 5. marca 1997
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Prof. dr. DUŠAN NEČAK

Spoštovani profesor!
Zahvaljujem se Vam za pismo od 7. marca 1997! Sem zelo presenečen! Zato, ker sem
doživel še enkrat tisto "poštno obratno", poznano nekoč od mojega očeta iz Stare Jugoslavije,
danes pa le od tujih ambasad ter naših manjšincev in izseljencev.
Najprej bi še enkrat z Vami vred ugotovil, da sem odgovoril na Vaš časopisni pogovor z
vsemi, tudi iz mojih pisarskih izkušenj, časnikarskimi prirejenimi resnicami. Ta je bil osnova za
moj odgovor.
Žal Vas poznam le od "Borca", ne pa tudi po vseh Vaših člankih in predavanjih o
"slovenskih Nemcih". Niti zdravje, niti denarna sredstva mi tega ne dovoljujeta. Oprostite pač!
Predvsem pa Vas nisem kot strokovnjaka hotel poučevati o zadevi, ampak sem skušal samo
opredeliti posamezna vprašanja- štajerski, kranjski, kočevski Nemci.
"Vtikam" se v novejšo zgodovino le takrat, ko sem sodeloval pri njej. Kot oficir Ozne po
pooblastilih, ki jih je tedaj imela, sem sodeloval pri organizaciji taborišč na štajerskem (podatke
o začasnem taborišču za Nemce ob avstrijski meji sem dobil od zgodovinarke Irene Mrvič po v
arhivu MNZ obstoječem dokumentu), pri tistem Vašem izseljevanju preko meje "s streljanjem v
ali nad", pri mariborskih, koroških, prekmurskih enomesečnih selitvah Nemcev (zgodovinar dr.
Tone Ferenc je sodeloval kot knojevec vsaj v Fikšincih, Kramerovcih in Ocinju), pa tudi pri
izvensodnem streljanju na Hočkem Pohorju. Nekje tretjina ustreljenih je bilo "slovenskih
Nemcev" (štajerskih, kranjskih, ne pa kočevskih). Vendar ni nobene primerjave z "domobransko
stopnjo krvavih rok" ter "razrednim in narodnim sovražnikom". Tisti ustreljeni so bili po
tedanjem mišljenju partije in Ozne le "sodelavci okupatorja",
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ne pa Nemci. Če bo Vaša zgodovinarska skupina v svojem poročilu trdila obratno, bo zakrivila
zgodovinsko neresnico.
Pa še o mojem "akterstva" oz. nagnjenju v "sekundarne vire". Samo en primer. Po
dokumentih (magistrska naloga Ljube Dornik, arhiv MNZ) sva imela jaz in moj namestnik v
Ozni za Štajersko in Koroško drugo funkcijo kot v resnici.
Navedeni dokumenti so v arhivih dr. Jožeta Pučnika, MNZ, župnišča Št. Lovrenc na
Dravskem polju, zgodovinarja Janeza Janzekoviča na Ptuju, tudi odvetnika Sergija Majhna v
Mariboru.
Mogoče boste smatrali za primerno, da Vaši raziskovalni skupini kot tedaj sodelujoči kaj
povem. Sem vedno pripravljen! Lepo Vas pozdravljam!

V Ljubljani, 12. marca 1997
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DUŠAN LUDVIK KOLNIK
Spoštovani!
Na žalost kar precej časa nisva imela pismenih stikov! Bil sem namreč dvakrat operiran
na srcu, pa še nisem "ta prav", kot bi temu po domače rekel. Tudi za pisanje.
Da Vam pišem, me je pa vzpodbudilo razpravljanje okoli obstoja nemške manjšine ter
tudi v časopisju navajane trditve o ravnanju z njo leta 1945. Takšen je tudi sedanji razgovor v
Delu 5. decembra t. l. s prof, dr. Vladimirjem Klemenčičem.
Zaradi zgodovinske resnice, o kateri vsi naši "uradni" slepomišijo, sem mu vkljub
zdravstvenemu počutju moral odgovoriti. Poslal sem mu tudi fotokopije tistih listov iz mojih
dnevniških zapiskov iz Maribora, ki se nanašajo na zadevo.
Fotokopijo pisma pošiljam Vam kot predsedniku društva Most svobode v Vašo, tudi
javno uporabo. Priliko pa izkoriščam tudi za fotokopijo mikrofilma iz "najdenega" fonda Arhiva
Sove. Poročilo Mitje Ribičiča o iskanju taborišč za "švabe", odkrito v Šterntalu, kar mogoče ne
posedujete.
Glede pomnika na Pohorju za Slovence in Nemce poteka zadeva še naprej, resda bolj
počasi. Zbiramo dokumente oz. soglasja za postavitev. Problem pa je financiranje. Mogoče bi
vaše društvo le ustanovilo nek gradbeni odbor pod okriljem vašega in našega društva, ki bi
poskrbel tudi za fmančna sredstva. Menim, da je sedaj čas za to.
Prijateljsko Vas pozdravljam ter Vam želim uspeha v borbi za Vaše pravice!

V Ljubljani, 6. decembra 1997
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DUŠAN LUDVIK KOLNIK

Spoštovani prijatelj!
Po novici v časopisju, da boste v zadevi ovadbe Mitje Ribičiča nastopili kot aubsidiarni
tožilec, Vam pošiljam še en dokument v zadevi priprave izseljevanja štajerskih Nemcev.
Dokument je iz arhiva Ministrstva za notranje zadeve, omenja pa ga že zgodovinar Božo Repe v
svojem prispevku v projektu Znanstvenega inštituta Filozofske fakultete "Nemci na Slovenskem
1941-1955".
Še enkrat bi pripomnil, daje bil od Vas ovadeni v gornji zadevi dr. Tone Ferenc leta 1945
mobiliziranec na služenju vojaškega roka v enotah Knoja, in kot tak sodeloval kot knojevec v
selitvah Nemcev iz vasi ob avstrijski meji nad Radgono (Fikšinci, Kramarovci, Ocinje itd.).
Svojo navzočnost pri teh dogodkih in v teh krajih je ustno potrdil novinarju in zgodovinarju Ivu
Žajdeli, ko sta razgovarjala o mojih zadevnih navedbah v moji knjigi "Iz dnevniških zapiskov
mariborskega oznovca". Ivo Žajdela to še danes potrjuje.
Ker sem zaradi svojega zdravstvenega stanja malo aktiven v Permetovem društvu in le-to
deluje predvsem v osebi predsednika, bi priporočal vašemu društvu iniciativo za pomnik
pokončanim Štajercem obeh narodnosti na Hočkem Pohorju.
Prijateljsko Vas pozdravljam in želim mnogo uspeha Vam in vašemu društvu!

V Ljubljani, 20. marca 1999
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DUŠAN LUDVIK KOLNIK

Spoštovani prijatelj!
Zahvaljujem se Vam za poslano pismo s prilogami, ki bi mi drugače ne bile poznane.
Zanimivo je tisto o Dravi, o čemer ni bilo skoraj nič napisanega.
Veseli me, da Vam poslani dokumenti koristijo!
Na žalost slivniški grad in grofica nista bila predmet moje tedanje medvojne, niti povojne
obveščevalne obdelave, niti nisem izven tega o tej zadevi zbiral kakršnihkoli informacij.
Zato lahko navedem samo tisto, kar je ostalo v mojem zgodovinskem spominu.
Nekje koncem leta 1944 ali v začetku 1945, ko sem se nahajal v svojstvu oficirja
štajerske Ozne nekje nad Framom, sem v zaselku Gradišče srečal slivniško grofico. O njej sem
uradno vedel le to, da sodeluje z organizacijo OF in da skriva v gradu neke angloameriške
oficirje. V tistem času je bil preko zavezniške misije v Savinjski dolini pri štabu IV. operativne
cone organiziran odhod tu in tam se skrivajočih savezniških pobeglih nemških ujetnikov in iz
poškodovanih letal odskočenih pilotov na osvobojeno ozemlje v Črnomelj na naprej v Italijo. S
to skupino je odhajal tudi zavezniški oficir, ki gaje skrivala grofica v slivniškem gradu. Na
Gradišču, kjer je imela skupina postanek, in do koder je grofica spremljala pilota, sta se nekaj
proč od ostalih sprehajala in pogovarjala, Takrat sem grofico edinkrat videl in z njo spregovoril
nekaj besed.
To je tudi vse, kar o tem lahko sam povem. Mogoče Vam bo to kaj koristilo.
Prijateljsko Vas pozdravljam v upanju, da se bova letos le enkrat osebno srečala!
V Ljubljani, 16. maja 1999
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Dr. DIMITRIJ RUPEL
Pozno potrjujem najin poletni telefonski razgovor o mojem poslanem članku "O rajnem
Leki in njegovem odvetniku" ter o pripombah sodelavca revije tov. Milana Apiha na ta članek.
Pripombe ste mi tudi pismeno poslali skupaj z označenimi mesti mojega članka, za katera sva se
dogovorila, da jih opustim. To sem tudi napravil ter pričakoval tako objavo svojega članka, kot
tudi napovedanih Apihovih pripomb, kar se je oboje zgodilo v predzadnji in zadnji letošnji
številki revije. Ko pa sem pripombe v članku "Še o Leki in njegovih sodnikih" prebral, sem
ugotovil, da je ta pismena potrditev najinih razgovorov in dogovorov potrebna. Pripombe se
namreč nanašajo na moj prvotni, neobjavljen članek, ne pa na tistega, objavljenega v reviji. Naj
mi bo zato dopuščeno, da tudi sam odgovorim na Apihove objavljene in neobjavljene pripombe?
Pa naj bo to moje pisanje tudi naknadna navedba "virov pod črto", na žalost v članku opuščenih,
a kot vidim potrebnih, da bi lahko bralec sam ugotavljal resničnost posameznih zapisov.
Vendar me način osporavanja nečemu, kar ni bilo objavljeno, zelo čudi. Nehote me
spominja na v bistvu enak način delovanja represivnih organov v nekaterih republikah naše
države. Preganjali, sodili in obsodili so namreč pisce za neobjavljene trditve in dela. To pa je
obsojala domača in tuja demokratična javnost, pa tudi sam Apih!
Najbolj me v pripombah in objavljenem članku čudijo trditve pisca o "tuji pobudi",
"svetovalcih" in "pravem cilju" mojega pisanja, vse zaradi "zaščite" in "nedotakljivosti"
nekaterih "republiških organov OZNE (pozneje UDBE)", ki naj bi sami "počenjali hude
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in najhujše stvari", kar naj bi skušalo moje pisanje "pripisati izključno Rankovićevi UDBI".
Zakaj tako nezaupanje v samostojnost mišljenja in pisanja povprečnega človeka, pa tudi tedaj
povprečnega borca in policaja, ko le-ta izraža svoje mnenje o tistem njemu poznanem in tudi
doživetem "obrazu" Rankovića, zaradi česar je skeptičen in kritičen do nekaterih trditev
njegovega hvalilca v tem zelo neprimernem času. Zakaj jaz tega ne bi mogel napisati sam, brez
tuje pobude, svetovalcev ali skrivnih ciljev? Ali to lahko počno le nekdanji oblastniki? Tudi vse
to me močno spominja na nekatere oblastniške trditve ob že omenjenih obtoževanjih in sojenjih
v drugih republikah, ko so obtoženim podtikali "tuje pobude". Tudi to je Apih z nami vred
obsojal! Uporabljajoč isto metodo, bi se lahko na isti način tudi vprašali, zakaj prikazovanje
"dobrega" Rankovića, tedaj predstavnika unitaristične in "azijatarske" zlovešče države v državi,
prav v času, ko se spet podobna "jugoslovanarska", lahko tudi "novojugostalinarska" država
ponovno skuša pokazati in dokazati, in to lep del tudi na račun nas, Slovencev, in našega
"aktiviranja" tedaj zakopane OF. Tudi v času, ko hoče srbohrvaško govoreča JLA, v kateri je
izginila v borbi nastala obljubljena, a neusojena slovenska vojska, postati nerazumljivo
vsevedna, nezmotljiva in nedotakljiva razlagalka "jugosocializma"! Marsikaj bi lahko vprašali!
Pa tudi tisti, po Apihovem moji "svetovalci" in "pobuda", verjetno niti ne bi bili z mojim"
zaščitništvom" kaj zadovoljni, niti jim zaščita ni potrebna, ker se kar sami dobro znajdejo. Pred
kratkim sem po objavi v TV15 izvedel o moji dejanski izključitvi iz skupnosti borcev VOS za
primorsko. Bil sem namreč obsojen in nerehabilitiran v enem tistih procesov, od pokojnega
Bojana Štiha imenovanih "monstrum", izza časa slovenske policijske in sodne stalinistične
prakse. Torej izvensodni odvzem "borčevskih pravic"! Tako z menoj ponudeni "svetovalci" in
"pobuda"! Na drugi strani pa smo prebrali v letošnji Mladini in Novi reviji tožbe I. Križnarja na
CK ZKS o izginotju nekaterih dokumentov iz medvojnih in povojnih arhivov (o VOS-u, o krivdi
ustreljenih domobrancev
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na Rogu, pa tudi o taboriščnih procesih). Torej kar dobra "samozaščita"!
Prehajam k nekaterim konkretnim trditvam pisca o mojem "ignorantskem odnosu" kar po
vrsti (v neobjavljenih "pripombah" in objavljenem članku "Še o Leki ...".
Pisec osporava mojo trditev, daje Ranković podpisoval na "rešenjih" na vloge obsojencev
za znižanje kazni. Posedujem "rešenje" br. 1325/53 od 29. V. 1953, izdano od Savezne narodne
skupštine, FNRJ, Savezno izvršno veće.
Podpisan je podpredsednik S.I.V. A. Ranković s.r. Ne Štefanović ali kdo drugi, ampak
prav Leka!
Moj prikaz razvoja varnostno obveščevalne službe v Sloveniji naj bi bil "samovoljen";
le-ta naj bi bila centralizirana decembra 1942, OZNA pa ustanovljena 13. maja 1944, kar si
"lahko preberem v vsakem leksikonu". Pripomnil bi, da se povsod v leksikonih kaj malo piše o
policiji in obveščevalnih službah, najmanj še v socializmu, zato nisem v leksikonih nič iskal in
prebral. Nekaj sem sam doživljal, nekaj pa prebral v pol zaprtih in odprtih zbornikih kot so:
Dokumenti VOS OF, NZ, Zbornik fotografskih dokumentov VOS OF 1941-44, Zbornik
dokumentov o NOV, tom VI, Jesen 1942. Obveščevalna služba v partizanskih enotah (vojaška
obveščevalna) je bila reorganizirana in centralizirana po Naredbi vrhovnega poveljnika Tita 27.
oktobra 1942 (in ne decembra 1942, kot pravi Apih) in z navodilom glavnega poveljstva
slovenske NOV in PO štabom partizanskih enot z dne 17. II. 1943. Zahtevo po taki centralizaciji
je takrat postavila Kominterna s sovjetsko obveščevalno službo ter njen predstavnik v
Jugoslaviji, poznejši general OZNE Stevo Krajačić. To pa ni veljalo za VOS OF, varnostno
obveščevalno službo, obstoječo samo v Sloveniji, podrejeno direktno CK KP Slovenije. VOS
OF je bil ukinjen šele po sklepu SNOS-a februarja 1944. lstočasno paje bil pri Predsedstvu
SNOSa ustanovljen Odsek za notranje zadeve s svojimi izpostavami v vseh pokrajinah in vseh
okrožjih, ki je združeval obveščevalno službo in tudi tedaj ustanovljeno narodno zaščito. Ta
Odsek je bil torej podrejen oblastnim organom in ne več direktno KP. Kot iz
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vršni organ Odseka za notranje zadeve s svojimi izpostavami je bila ustanovljena tudi VDV vojska državne varnosti. To je bilo realizirano poleti 1944. Centralizacija varnostno
obveščevalne službe, pravzaprav tedanje policije, pa seje izvršila šele z ukazom Maršala Tita,
izdanem v Drvarju 13. maj a 1944, ko j e bila ustanovljena na teritoriju celotne Jugoslavije
OZNA kot varnostno obveščevalna služba ter KNOJ kot njen vojaški izvršni organ. V Sloveniji
pa je bilo to uresničeno šele poleti in jeseni 1944. Toliko o navedbah v dokumentih!
Tako kot Apih z vso pravico razpreda svoje misli o kadrovski sestavi, totalitarnosti,
karakterju in uspešnosti OZNE, kar podkrepljuje in zaključuje z mnenjem brionskega plenuma o
vsesplošni oblasti Rankovićeve države v državi, imam tudi jaz pravico razmišljati o karakterju
varnostno obveščevalne službe policije v posameznih organizacijskih obdobjih. Resda se ne
morem sklicevati na nikakršne uradne partijske ali oblastne zaključke, ampak moram sam
napraviti mogoče še neizrečene in zato "heretične" zaključke o tem. To pa na osnovi svojega
doživljanja razvoja te službe pa tudi na osnovi nekaterih dokumentov in dogajanj. Ne da se
osporavati, da je bila VOS OF edinstvena v Jugoslaviji v NOB ustanovljena samo v Sloveniji in
podrejena direktno CK KPS (ne IOOF), ukinjena pa je bila na zasedanju SNOS-a februarja 1944.
Kaj pravi o tem Dušan Bravničar, tedanji funkcionar varnostno obveščevalne službe, v Ljudski
pravici v članku "Borimo se proti peti koloni!": "Prvo zasedanje SNOS-a je prineslo med
drugimi odloki tudi Odlok o ukinitvi Varnostno obveščevalne službe. VOS je bila posebna
izredna organizacija s posebnimi pooblastili za borbo proti notranjemu sovražniku. Bila je nujna
v osvobodilni borbi slovenskega naroda ... Slovensko narodno osvobodilno gibanje pa se je med
tem časom razvijalo naprej ... V takih novih razmerah pa bi se nadaljnji obstoj VOS-a ne skladal
več z razvojem naše ljudske demokracije ...".
Ko je bil VOS OF z odlokom SNOS-a ukinjen,je bila ustanovljena nova oblika varnostno
obveščevalne službe z odlokom Pred
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sedstva SNOS-a s 1. marcem 1944, in sicer okrožne izpostave Odseka za notranje zadeve pri
Predsedstvu SNOS-a, brez posebnih pooblastil in podrejena oblastnim organom. Torej nova
demokratska oblika policije s podreditvijo ljudskim oblastnim organom v okrožju in v Sloveniji.
O tem pravi že omenjeni članek: "Ta organizacija borbe proti peti koloni pa popolnoma sovpada
s težnjo, da pospešujemo ter gradimo demokracijo na vseh področjih našega javnega življenja,
ker je odgovorna demokratično izvoljenemu narodnemu predstavništvu. Borba proti peti koloni
je velevažna in je tudi vključena v organizacijo in vodstvo ustreznega oddelka pri Poverjeništvu
za notranje zadeve pri NKOJ".
Do slednjega, to je do ustanovitve decentralizirane in ljudsko oblastnim organom po
pokrajinah in narodnih področjih podrejene varnostno obveščevalne službe (policije) pa ni
prišlo. Bilaje ustanovljena centralistična militarizirana OZNA in to ne pri Poverjeništvu za
notranje zadeve Nacionalnega komiteja osvoboditve Jugoslavije, ampak pri Poverjeništvu za
narodno obrambo, kajti polni naziv OZNE seje glasil: Odeljenje zaštitenaroda (OZNA).
Poverjeništvo narodne obrane N.K.O.J. Slovenska oblika decentralizirane varnostno
obveščevalne službe, vključene v organe ljudske oblasti, pa ni bila sprejeta. Osebno mislim, da
je to bil korak nazaj, ki je tudi pogojeval poznejši nastanek "policijske države v državi". To je
moje "samovoljno" tolmačenje organizacije, razvoja in karakterja varnostno obveščevalne
službe. Pri tem bi opozoril še na en kontrast pri delu ene in druge oblike varnostno obveščevalne
službe, ki sem ga v nekem svojem zapisu že omenil. VOS je v samem času narodno osvobodilne
borbe lahko organiziral sodni postopek proti narodnim izdajalcem s Kočevskim procesom,
OZNA pa tega ni zmogla v osvobojeni državi ter se je za vojne ujetnike, predane belogardiste in
druge poslužila izvensodne usmrtitve na Rogu in drugod. Mislim, da velja tudi tu tisto, kar je
prvi povedal rajni Bojan Štih: "Vendarle mislim, da je naš osvobodilni boj imel dva tokova.
Prvi, ki je bil močnejši, je bil demokratičen in avtohton.
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Drugi, ki je bil šibkejši, je bil tok, v katerem smo posnemali Sovjetsko zvezo".
Pisec nadalje osporava moje navedbe o sodelovanju funkcionarjev UDBE za Jugoslavijo
pri zaslišanjih obdolžencev v taboriščnih dachauskih procesih. O tem naj bi "nihče obtožencev
ne trdil", Kreft v Sporih in spopadih pa "naj bi govoril na pamet", kar je piscu "še za življenja
priznal". Kreft naj govori na pamet, ali priznava ali ne, verjetno v svoji knjigi le navaja trditve
drugih, ker sam ni bil udeleženec taboriščnih procesov ne na eni ne na drugi strani. Udeležbo
funkcionarjev UDBE za Jugoslavijo, poslanih od Rankovića, pa navaja udeleženec procesov na
strani sodišča in obtožbe, tedanji javni tožilec Vladimir Krivic, v mesečniku "Razmerja" - glasilu
metliške mladinske organizacije - 29. novembra 1984 v "Pogovoru". Tam pravi, daje Ranković
poslal ekipo v Ljubljano ter se je zanimal za proces, kar naj bi med drugim razbral tudi iz njemu
dosegljive korespondence med B. Kraigherjem in Rankovićem. Udeleženca na strani obtožencev
pa sta bila Vlasto Kopač in Boris Fakin-Igor Torkar. Oba navajata med zasliševalci funkcionarje
iz Beograda, kateri so prvega celo "aktivno" zasliševali, zapisniki pa so se vodili v srbohrvaščini.
Kaj pa "popolnoma neresnična usoda" Vladimirja Diehla-Tajca, brata na taboriščnih procesih na
smrt obsojenega in ubitega Diehla? Tajc je bil tudi moj višji nadrejeni v varnostni in
obveščevalni službi ter sem z njim sodeloval na Primorskem in na Dolenjskem in ga srečeval v
Beogradu, kar najuje precej zbližalo zlasti kot rojaka iz Šoštanja in Celja. Tako mi je enkrat po
mojem prihodu iz zapora leta 1954, ko sva se srečala v Celju, pripovedoval o svoji križevi poti
po obtožbi in pozneje obsodbi ter justifikaciji svojega brata. Delal je na centralni UDBI v
operativi, ko je bil brat obtožen in zaprt. Naenkrat je ostal brez dela in skoraj od vseh osamljen,
kar se je nadaljevalo vse do obsodbe in uradne ustrelitve brata. Tak način puščanja brez dela so
tedaj uporabljali za vse ne zaželjene, saj so nekateri čakali v predsobi personalnega šefa OZNE v
Sloveniji kar po cele mesece, samo spati in jesti so hodili ven, da so dočakali svojo usodo; pa še
vsak se jih je bal:
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Tajca je to po njegovi pripovedi in izgledu popolnoma uničilo, še bolj pa doživljana usoda brata
in njegova "sokrivda", prikazana s premestitvijo v neoperativno materialno dejavnost UDBE.
Njegovega življenja, po letih ne dolgega, to vsekakor ni podaljšalo! In to se je dogodilo v
Beogradu, ne v Ljubljani!
Pa končno še o Apihovem "očitku mojega največjega greha", za "sodelovanje pri izdelavi
načrtov za centralne zapore v Beogradu", kot sam pravi. Najprej o "komunistih in humanistih",
tistih, ki "ne nosijo nobene krivde, razen tiste notranje, ki jo danes čutim z drugimi". Ni mi jasna
ta povezava med komunisti in humanisti, ker smo po mojem mnenju bili v tistem času precej ali
sploh narazen, predvsem pa mi, zaposleni v kakršnikoli zvrsti tedanje policije. Menim, da
pripadnost in delovanje v kakršnikoli policiji, tudi v revolucionarnem času, ali izključuje
humanizem in humanistične metode, ali pa je pripadnost humanizmu in uporaba humanističnih
metod povezana z žalostnim koncem njegovega pripadnika. Lahko smo humanisti postali, ko
smo policijo zapustili ter danes humanistično presojamo tedanjo dejavnost, svojo in policije.
Tudi mi ni jasno, zakaj naj bi bilo moje pisanje o Apihovem sodelovanju pri izgradnji
zaporov moj "očitek greha". Apih sam v svojem pisanju "O Leki" pravi: "Tu moram namreč
omeniti še eno nalogo, ki sem jo moral izvršiti ... Omenjam jo iz več razlogov, med kateri mi je
najvažnejši ta da še danes včasih zaznam kakšen ne ravno dobrohoten očitek greha (podčrtal
Z.Z.), ki sem ga takrat morda res storil". Torej Apih sam navaja očitek greha, vkljub "ne ravno
dobrohoten" (kakšen je dobrohoten očitek greha? prip. Z.Z.) in "morda", in si ga nisem jaz
izmislil ali mu ga očital! Pa tudi o sodelovanju nemških ujetnikov pravi: "Načrte naj bi izdelala
ekipa arhitektov - deloma tudi še nemških inženirjev - ujetnikov (podčrtal Z.Z.), jaz pa naj bi
predlagal notranjo ureditev ..." Torej si tega sodelovanja nisem jaz izmislil in "zlobno navajal".
Ali so informbirojevski obdolženci začenjali svojo pot do Golega otoka v tem zaporu?
Apih pravi, da "ves čas glavne informbirojevske sezone" zapor še ni bil v uporabi. Ta
glavna sezona pa naj bi trajala le drugo
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polovico leta 1948 in prvo polovico leta 1949, kot se računa. Obdolžitve, obsodbe in pošiljanja
na Goli otok in drugam pa so bila v Beogradu in Ljubljani tudi v "posezoni", sam sem to doživel.
Srečal sem tudi v slovenskih kapedejih razne koristnike novih centralnih zaporov v Beogradu.
Pa še enačenje krivde pisca kot sodelavca pri izgradnji zapora in funkcionarja UDBE, z
mojo krivdo kot organa UDBE pri sprejemu železniškega transporta predanih belogardističnih
vojnih ujetnikov v Mariboru, seveda, če nisem "zagrešil nobene nečednosti". Kaj je bila tedaj
"nečednost"? Ali natikanje zanke obešencu, ali nabava vrvi, ali prenašanje vrvi, ali ukaz za tako
dejanje? Ali vse skupaj ali vsako posebej? Ali je nečednost danes tudi nečednost takrat? Za
partijo ali cerkev je odgovor lažji kot za "humaniste". Za slednje je verjetno težji. Tudi zame! Pri
tem verjetno še Draga nič ne pomaga!
Končno se tudi sam pridružujem mislim Franceta Bučarja ob jubileju pisca. "Nabrusimo
kose" je še redno aktualna, čeprav jo je Apih napisal kot vizijo, obrnjeno v popolnoma drugo
smer. "...O čujte nas, mi smo prodani ... obresti in davki nam pijejo kri ... od žuljev se naših
pijavke redijo ..." Resda je Apih osebnost, ki ve, da je napaka napaka in zlo zlo. Prav zato naj
dopusti nekaj osebnosti ter spoznanja o napakah in zlu tudi drugim!
Končujem pa z željo Ernesta Cardenala iz njegovih Psalmov. Ob izpolnitvi te želje bodo
odpadla takšna razpravljanja, kot je Apihovo in moje: "Reši me, Gospod, esesovcev,
enkavedejevcev efbeijevcev, nacionalne garde ... Jaz pa bom opeval tebe, ker si pravičen, opeval
te bom v svojih psalmih, v svojih pesmih". (Psalm 7, Reši me Gospod)
Upam tovariš urednik, da boste našli prostor v Novi reviji za objavo mojih "pripomb pod
črto". Tako bo vam kot bralcem in tovarišu Apihu moje pisanje jasnejše!
Bodite tovariško pozdravljeni!

Ljubljana, 25. dec. 1986
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VENO TAUFER
predsednik komisije za zaščito mišljenja in pisanja pri
Društvu slovenskih pisateljev

Pred časom sem se oglasil s svojimi razmišljanji in pripombami na pisanje Milana Apiha
o Leki - Rankoviču v Novi reviji. S temi razmišljanji pa se ni strinjal sam pisec ter je nanje
odgovoril, kar je bilo takoj objavljeno v naslednji številki revije.
Na žalost pa ni bilo tako tudi z mojim pismom uredniku revije, pismom s "pripombami
pod črto" k mojim razmišljanjem. S temi pripombami naj bi bilo razmišljanje
jasnejše tako
piscu Apihu kot bralcem revije in tudi naslovniku - uredniku.
Zato Vam tudi kopijo tega pisma pošiljam! Zaradi vednosti pisca Apiha, vašega člana,
zaradi lamentacije nad naslovnikom urednikom tov. Ruplom, ker, izgleda, oba pojmujeta dialog
in argumentiranje kot enosmerno cesto, in končno seveda zaradi "zaščite mišljenja in pisanja".
Bodite tovariško pozdravljeni!

Ljubljana, 10. marca 1987
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BORIS A. NOVAK
glavni in odgovorni urednik Nove revije

Nisem več pričakoval objave svojega "priprtega pisma", poslanega uredništvu še pod
"staro komando" potem, ko ni bilo ne duha ne sluha o mojem pismu prejšnjemu uredniku v
zadevi Apihovih podtikanj (z značajem žalitev) na pravzaprav neobjavljen tekst mojega
razmišljanja o Apihovem Leki (čeprav se "stara komanda" nad takim načinom dialogov z
neobjavljenimi teksti zelo razburja).
Zato za objavo "priprtega pisma" lepa Vam hvala! Nadaljevanje iste teme je pismo
Krivokapiću s pripombami na izsledke, objavljene v njegovi knjigi "Dahauski procesi", izsledke,
meni še nepoznane v celoti ob pisanju Borisu Fakinu in ostalim. Zato Vam to pismo tudi
pošiljam, v kolikor bi prišlo v poštev za objavo kot nadaljevanje že objavljenega pričevanja,
Sprejmite tovariške pozdrave od Vašega bralca in priložnostnega pisca!

Ljubljana, 5. avgusta 1987
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Dr. LJUBO BAVCON
Svet za zaščito človekovih pravic pri SZDL
Čez nekaj dni, 10. grudna, bomo praznovali štiridesetletnico Deklaracije o človekovih
pravicah. Ob tej priliki vam pošiljam kot predstavniku Sveta za zaščito človekovih pravic svoj
zapis "Vseh mrtvih dan 1988, kot poročanje, doživetje, zgodovinsko razmišljanje in tudi predlog
o vsebini človekovih pravic.
Kot eden izmed tistih borcev NOV sem mnenja, da ima vsak mrtvi pravico do javnega
spomina, njegovi svojci pa pravico do vednosti o kraju groba in do njegovega zaznamovanja. To
bi vsekakor moralo veljati za vse, za rdeče in bele, za krive in nekrive, za slovence in
neslovence. Tudi zakonski predpis, ki nadomešča nekdanji odvzem državljanskih pravic na smrt
obsojenim, ne bi smel veljati v civilizirani deželi! Grob mrtvega, tudi krivega, justificiranega, bi
moral biti zaznamovan in poznan svojcem.
Enakopravni bi morali biti tudi v tistem, čemur pravni strokovnjak dr. Kobe pravi, "da
bodo tudi druge sodbe, nad katerimi lebdi senca sodne zmote, podvržene prav tako skrbni
presoji". Seveda bi moralo iz rok jugoslovanskih vojaških sodišč prevzeti presojo v svoje roke
slovensko civilno sodišče ob podpori slovenske politične oblasti, kot je to bilo pri "dachaucih".
To bi moralo veljati za vse "revolucijske druge etape" procese, vse od Nagodetovega,
duhovniških, parataboriščnih pa do informbirojevskih, ob enakopravni uporabi zakonodaje za
revolucijske in porevolucijske obsojence. V mirnem času pa imamo občani izven vojaških enot
prav gotovo pravico do sodb civilnih in ne vojaških sodišč. V tem primeru tudi ne bi nastalo
vprašanje
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neustavne uporabe tujega jezika, kar pa je za sedanje štiri obsojence le drugotnega značaja!
Prepričan sem, da bo v vaše prizadevanje za priznanje človekovih pravic in v delo telesa,
ki ga vodite, možno vključiti tudi gornje predloge.
Želim vam obilo uspeha ter tovariško pozdravljam!

Poslano tudi:
Dr. Anton Stres
Komisija Pravičnost in mir,

Ljubljana, 7. grudna 1988
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Dr. DUŠAN BIBER
Inštitut za novejšo zgodovino
Z zanimanjem sem prebral Vaš članek "Zgodovinarji na plan...?" v Dnevniku 25. 5.
1990, ki se z omenjanjem angleškega poročila iz tedaj od njih okupirane Avstrije oz. Koroške
nanaša predvsem na usodo aretiranih nacistov v času, ko je slovenska partizanska NOV Koroško
zasedla ter jo kmalu potem po dogovoru z zavezniki tudi zapustila.
Iz branja del slovenskih medvojnih in povojnih zgodovinarjev sem se naučil, da
ljubljanska zgodovinarska šola, katere se bolj ali manj pridržujete poklicni in ljubiteljski
zgodovinarji o NOV, piše zgodovino predvsem iz dokumentov. Večina zgodovinarjev bolj iz
domačih dokumentov, Vi pa tudi iz tistih iz inozemstva. Prav tako vsi skupaj raje pišete o
moralnih in junaških dejanjih NOV, kot pa o čem drugem, kar seje tudi dogajalo. Posvarili ste
me tudi pismeno v Borcu, daje treba pri navajanju dokumentov biti jasen, kaj je navedba iz
dokumenta, kaj pa je osebno mnenje zgodovinarjev. Tudi o dokumentih na splošno, zlasti o
tujih, ste trdili, da obstaja vprašanje njihove verodostojnosti, ker jih je lahko podvalila tuja
obveščevalna služba. Zaradi vsega tega se tudi sedaj oglašam z zasebnim pismom, ker sva se že
takrat nekako dogovorila, da ne bova vodila kakšnih javnih problemskih diskusij.
Menim, da bi glede na današnjo politično mednarodno situacijo Jugoslavije, predvsem pa
Slovenije, moral biti Vaš članek bolj celovit ter obsegati vsa tri področja Slovenije, iz katerih
smo se takoj po osvoboditvi po nekakšnih sporazumih med našo jugoslovansko vrhovno oblastjo
in zavezniki umaknili. Zaradi kratkotrajnega obstoja naše policije zvezne (tudi slovenske) Ozne
pa smo tam aretirali najvidnejše predstavnike in sodelavce okupatorja, pravzaprav domačine
Italijane in Avstrijce. Skupaj z našim umikom
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smo jih pripeljali na preostali teritorij Slovenije, ter jih tam ali tik ob meji tudi izvensodno
usmrtili. Taka so pač bila pooblastila takratne zvezne Ozne, ki je nasledila kratkotrajno
slovensko demokratsko organizirano policijo, odsek za notranje zadeve pri Snosu. Le-ta teh
pooblastil ni imel.
Tako so nastala grobišča v rudniškem jašku v Bazovici pa še nekaj kraških jamah tam
zraven za od Ozne odvedene Tržačane. Nastala so grobišča na Trnovski planoti za iz Gorice
odvedene Italijane, sodelavce okupatorja. Po pričevanju enega izmed funkcionarjev Kokrškega
so, kot kaže, nastala tudi grobišča koroških sodelavcev okupatorja, verjetno v begunjski Dragi.
Na tem zadnjem grobišču, o katerem govori tudi zgodovinar Dežman, še danes otroci vlečejo iz
proda golenice in lobanje ter se z njimi igrajo. Po osebnem pričevanju enega od koroških
medvojnih oznovcev piscu, so privedeni aretiranci iz Koroške bili zaprti v Begunjah, nato pa
pokončani v Dragi. Izgleda skupaj z vojnimi ujetniki, policaji iz begunjskega gradu, ki so se
prostovoljno predali partizanom ter očuvali žive vse tamkajšnje jetnike. Nekega dne so izginili
vsi skupaj s posredovanjem specialnih enot policije Iz Ljubljane, kot pravi Andrej Bohinc.
Begunjski gradje ostal prazen, ne samo brez ljudi, ampak tudi brez arhiva, ki je takrat izginil.
Zanimivo je bilo, da so med arhivom bila tudi zaslišanja o izjavah in zadržanju naših visokih
boljševiških NOB funkcionarjev, kot so bili Miha Marinko, Vida Tomšičeva, Mica Šlandrova, ki
so jih Italijani morali izročiti nemškemu gestapu na dodatno zaslišanje. Po izginotju arhiva je
Miha Marinko obdolžil za izdajstvo starega šoštanjskega komunističnega organizatorja Biba
Recka, ki so ga Nemci ustrelili. Ko so dijaki celjske gimnazije, imenovane po Biba Recku, na
sestanku z Marinkom hoteli o tem kaj več izvedeti, je Marinko vse to preklical, češ, da se je
zmotil.
Ne samo o poboju sodelavcev okupatorja, vprašati se moramo tudi o poboju vojnih
ujetnikov, okupatorjev in tistih Slovencev, ki so iz različnih razlogov sodelovali z okupatorjem.
O Teharjah in Kočevskem Rogu je že dovolj govora. Manj vemo o Nemcih in Avstrijcih, čeprav
imajo bolj ali manj vidne spomenike na ljubljanskih
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Žalah. Še manj vemo o Italijanih, ki so jim spomenik na Žalah tako rekoč "obglavili" z
odstranitvijo križa. Kdo tam leži? Kje ležijo vaške straže? Kaj je z vojnimi ujetniki iz Grčaric in
Turjaka iz leta 1943, pobitimi v Mozlju in Jelendolu? Kam so takoj po osvoboditvi izginile
njihove kosti z Orlovega vrha na Ijubljanskem gradu, kamor danes blazirani Ljubljančani vodijo
lulat svoje pasemske psičke?
Vse to je stvar skupščinske komisije, ki jo po Vašem vodi prof. dr. Tone Ferenc. Pa ne
samo komisije, ampak tudi vas zgodovinarjev v raznih muzejih in inštitutih, za katere verjetno
velik delež prispevamo davkoplačevalci (osebno pa imam zaradi tega verjetno manjšo
pokojnino!).
Priznati je treba, da ste se nekateri zgodovinarji, tako poklicni kot ljubiteljski, pa tisti, angažirani
od raznoraznih partizanskih skupnosti, precej na tem angažirali ter v zadnjem času povedali tudi
precej neljubih resnic. Vendar se, oprostite mi dr. Biber, Vi dosledno skrivate za tuje dokumente.
Tovariš Boris Mlakar se ni potrudil, da bi izdal še drugo, dopolnjeno izdajo o primorskih
domobrancih. Frančka Sajeta knjiga o vaških stražah se še vedno smatra za "sveto pismo".
Drago Vresnik je napisal zelo natančno, truda polno in objektivno knjigo o VDV, pozabil paje
na vse temne strani VDV, kije bil povsod zaščitna četa ONZ in Ozne. Nič o poboju nedolžnih v
Cerknem in še marsikaj drugega ne. Pravi, da pač piše zgodovino VDV ne pa Ozne, čepravje
bilo eno z drugim tesno povezano. Zgodovinarji skupnosti Vosa, ONZ in Ozne, plačani od
RSNZ, res rojevajo nekakšne knjige, posebno, ker imajo dostop do dokumentov RSNZ in CK
ZKS, ki ga dnugi nimajo kljub javnim časopisnim izjavam. Bojim se, da bo iz vsega tega nastala
lepa pravljica za naše otroke!
Jaz sam, žal, do teh knjig ne pridem, čeprav sem jim nudil mnogo podatkov, za katere so
me prosili. Sem namreč "družbeno neaktiven" državljan, kot je v TV-15 izjavil tovariš Vitko
Hlaj, predsednik skupnosti borcev Vosa in Ozne za Primorsko. Pa zato, kot kaže, teh knjig ne
smem prebrati.
Sedaj še h konkretnim navedbam v Vašem omenjenem članku. Začnimo s Štajersko, o
čemer pravzaprav Vi pišete in kjer je koroški deželni glavar Haider ujel na trnek našega
predsednika
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Peterleta. Zaradi ne podeljenih odlikovanj koroškim partizanom namreč mislim.
Eno je bila Ozna s svojimi boljševiškimi direktivami, nastalimi tik ob osvoboditvi, med
katerimi je, izgleda, bila tudi privedba in pokončanje nacističnih sodelavcev na Koroškem.
Drugo pa so bili partizani, ki so se borili proti nacistom tudi za dejansko okupirano Avstrijo.
V Vašem članku, ki verjetno bazira na angleškem poročilu, navajate taborišča v Prevaljah
in Šterntalu (Strnišču) ter zapore v Mariboru. V mariborskem okrožju sta bila izključno taborišče
v Šterntalu (prevzeto od Nemcev) in v Hrstovcu (novo ustanovljeno). Ostalo pa so bili okrajni
zapori, ki so bili v vseh okrajih pod upravo Ozne, ter kaznilnica v Mariboru, ki je bila pod
upravo sodnih oblasti. Na koncu je bilo še taborišče v Kamnici, ki je delovalo pod upravo Ozne.
Po pričevanju tedaj, okoli 20. maja vrnjenih koroških oznovcev, so bili na Koroškem aretirani
sodelavci okupatorja nemške narodnosti, med katerimi je manjkal skoraj ujeti Meier Kaibitsch,
zaprti v Begunjah. V Prevaljah ni bilo nobenega taborišča, ampak samo okrajni oznovski zapori.
Šterntal, kot bivše nemško taborišče za tiste z belo legitimacijo, je šele začel funkcionirati.
Mariborski zapor je bil preiskovalni zapor Ozna in se je mogoče v njem samo slučajno nahajal
kateri od privedenih s Koroške.
Kako in iz česa sklepate, da so se rezmere v taboriščih in zaporih izboljšale sredi avgusta
1945 leta, ko so upravo prevzele civilne oblasti, res ne vem. Resda so bili nekateri izpuščeni in
so se vrnili v Avstrijo. Vendar je bila celotna uprava taborišč v Šterntalu in Hrastovcu v rokah
Ozne. Uprava okrajnih preiskovalnih zaporov, vključno s sodnimi zapori v Mariboru, je bila
prav tako v rokah Ozne. Uprava mariborske kaznilnice z več ali manj starim personalorn, ki je
bolj ali manj tudi sodeloval z NOB, pa je bila v rokah tedaj obstoječih vojaških sodišč.
Iz osebne vednosti bi lahko rekel, da so se takrat, avgusta 1945 leta, razmere v zaporih in
taboriščih šele poslabšale, ne pa izboljšale. In to iz več razlogov. Eden od njih je bilo izvensodno
streljanje po pooblastilih Ozne. Drugi, pomanjkanje hrane in tifusna obolen166

ja. Tretji razlog pa je bila izključna uprava Ozne z neomejenimi pooblastili ter Knojem v
fiznkciji straženja teh zaporov in taborišč.
V kolikor imate v dokumentih konkretne navedbe, v čem so se razmere v taboriščih in
zaporih izboljšale, bi bilo zelo pošteno, da jih tudi navedete in obelodanite.
Najhujša stvar, ki je po mojem mnenju nastala prav v začetku 1946 leta, je bila, da po
starem pregovoru ne samo "Kadija tuži i kadija sudi", ampak te ima kadija tudi zaprtega, pa te še
potem zaslišuje.
Ko sem po svoji funkciji spomladi 1946 lahko pregledal Mariborsko kaznilnico, ki je spadala
pod upravo sodišča, so bili nekateri kaznjenci z zakovanimi rokami in z zakovanimi kroglami in
verigami na nogah. Tako je izgledal tudi slovenski Robin Hood Hace, brat partizanskega
komisarja Haceta.
Toliko o Vašem pisanju.
Glede na najine nekdanje dobre odnose bi Vam svetoval, da ne zavajate več javnosti in
ne opravičujete naše tedanje policijsko boljševistično delovanje z nekakšnimi verjetno
resničnimi, vendar nepreverjenimi tujimi zgodovinskimi dokumenti. Svetujem Vam, da se
spuščate v naše dokumente in si prizadevate za javni dostop vseh raziskovalcev do
zgodovinskega arhiva RSNZ in CK KPS, ki bi verjetno morala spadati v arhiv vašega inštituta.
Sprašujem se tudi, kaj je z arhivom VDV NO Knoja, iz katerega bi bilo potrebno
pojasniti, kaj je VDV in Knoj kot tako rekoč izvršilni organ Ozne počel v tistih medvojnih in
povojnih časih, vse tja do Teharij in Kočevskega Roga. Kje je sploh ta arhiv?
O delovanju Knoja, zlasti poosvoboditvenem, pa naj bi kaj povedal še živeči komandant
Bojan Polak-Stjenka,
Upam, da ne zamerite, da pošiljam to, sicer osebno pismo, tudi Muzeju narodne
osvoboditve v Mariboru in Goriškemu muzeju v Gorici. Tovarišici Ireni Mrvičevi ga ne
pošiljam, ker je, kot kaže, morala stike z menoj prekiniti!
S tovariškimi pozdravi!
Ljubljana, 28. maja 1990
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FRANC ZMAZEK
Dragi sotrpin!
Razveselil sem se, ko sem prejel obvestilo Vere Trampuž o Tvojem telefonskem
razgovoru, še bolj pa sem bil vesel, ko si se oglasil sam. Res je od tistega najinega jetniškega
dela v KPD na Miklošičevi že dolgo, vendar se ga še živo spominjam. Sam sem si osebno 40 let
prizadeval za obnovo svojega tedanjega procesa, vendar zaman, saj je za to pristojno vojaško
sodišče takim prizadevanjem zelo nenaklonjeno. Za štiridesetletnico obsodbe na smrt sem hotel
napraviti prošnjo za ustrelitev z upanjem na uspeh, pa mi je žena to preprečila. Kaj pa, če me res
ustrelijo? je menila.
Že več let objavljam razne zgodovinske spomine na vojno, brez olepševanja in
upoštevaje resnico na obeh bojujočih se straneh. Tako sem se pridružil skupini Stanislava Klepa
"združenih pri spravni lipi", resda zasajeni na ljubljanskih Žalah, kjer smo in še prirejamo žalne
slovesnosti za vse pokončane žrtve jugoboljševizma v pretekli vojni in po njej, ne glede na
barvo. Tako je po vzoru hrvaških političnih jetnikov tudi v meni zrasla ideja o organizaciji
podobnega, vendar širšega združenja vseh jetnikov, pokončanih, preganjanih in svojcev od leta
1941 do 1990, med vojno in po njej. Tako pobudo sem dal v večino časopisov. Izven domovine
se je pobudi po svoji strani pridružil nekdanji izpred jame pobegli jetnik in pregnani Karl Cepl iz
Nemčije, ki je prav tako dal pobudo za slično združenje. Pridružili so se tudi pozni verbalni
delikt Blažič, golootočan Hrast, obsojenci na božičnem procesu dr. Vojska in dr. Kostl,
domobranec Skubic in drugi.
Lanskega oktobra je bil ustanovni zbor "Združenja slovenskih jetnikov in preganjancev
jugoboljševizma", sprejet program
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in Pravila ter izvoljen Hrast za predsednika. Združenje je bilo tudi uradno registrirano. Upravni
odbor Združenja je delal na sprejemanju članstva in na pripravi širšega rednega zbora Združenja.
Odbor je sklenil, te se bo na tem rednem zboru Združenja sprejel Zahtevek za Skupščino RS s
podpisi zborovalcev ter predal osebno z delegacijo. Osnutek tega zahtevka naj bi pripravil jaz,
predelali pa naj bi ga v skupini z Blažičem in Vilčnikom (bil je v procesu z Blažičem).
Na žalost je prav v tem nastal spor. Namesto dopolnitve mojega osnutka je Vilčnik
predložil, Blažič pa potrdil, svoj osnutek "Poziva" Skupščini RS, kije upošteval le jetnike od 9.
maja 1945 dalje. Tak osnutek je kljub opozorilu Hrastu in Vilčniku bil tudi predlagan in sprejet
na zboru, ker nihče ni postal pozoren na tisti datum. Sam sem bil že tedaj zdravstveno
nesposoben udeležiti se zbora, pozneje pa sem itak bil še v bolnici, zdravim pa se še danes. Ta
Poziv je bil poslan na Skupščino RS in drugim oblastnim ustanovam po pošti, namesto predan
po delegaciji, podpisi udeležencev zbora se niso predali, objavljen pa je bil tudi v časopisju z
datumom 9. maj 1945. Žal se je s tem datumom nazadnje strinjal tudi Hrast. Na moje seveda ne
preveč vljudno opozorilo Hrasta po telefonu, na kršenje programa in ciljev po Pravilih, seje
predsednik Hrast odzval z ne popolnoma po Pravilih določenim "nepreklicnim" odstopom. Tako
je nastal špetir, ki naj bi ga po vzorcu "primite tatu!" zakrivil jaz z grajanjem predsednika. V
moji odsotnosti zaradi bivanja v bolnici je odbor sprejel Hrastov odstop ter izvolil za
predsednika pozneje včlanjenega golootočana Cenca iz Kranja. Več ali manj na pobudo tega seje
sklical še en zbor Združenje marca letos ter se je spremenilo ime in povečalo število članov
upravnega odbora. Hvala Bogu je program v Pravilih z obsegom članstva ter s časom od leta
1941 do 1990 še ostal, čeprav že s sedanjimi zakonodajnimi pobudami Združenja avtorja člana
upravnega odbora Miklavčiča, članstvo pravzaprav deli na tisto med vojno in tisto po vojni ter
so nekako izpadli svojci pokončanih, pregnani in nekateri drugi. Izvršni svet RS je v

169

glavnem obe pobudi zavrnil, prav tako pa predlagano ustanovitev posebne komisije. Zamera
proti meni je nastala tudi zaradi mojega Zahtevka in Vilčnik-Blažičevega Poziva skupščini RS,
ki ju je objavil Ivo Žajdela v Novem Jutru št. l.
Tako je torej stanje v Združenju "danes in tukaj". Sem še v odboru, vendar iz
zdravstvenih razlogov (srce) za enkrat ne sodelujem aktivno. Vendar se na drugi strani sploh
sprašujem, če v tako ozko in neborbeno združenje sploh spadam. Vse zahteve Združenja napram
oblasti skušajo prirediti zahtevam obstoječih oblastnih komisij, katerih eno pri Izvršnem svetu
vodi Blažič. Vsi zahtevki pa se nanašajo na "ideološke in politične" žrtve ali pa na "vojne
zločince". Jaz pa nisem bil ne eno ne drugo. Zaprli so me kot prepričanega "boljševika", med
vojno pa sem bil fašistični zapornik in boljševiški partizan!
Pa vseeno, hvala Bogu, Združenje deluje zopet v skladu s programom, čeprav je malo
bolj pravno birokratsko in ožje. Upam, da se bo usmerilo predvsem v pomoč bivšim jetnikom
zlasti za priznanje pokojninskih let. To je za jetnike najvažnejše in tudi najverjetneje dosegljivo.
Ostalo pa bodo le zahteve, ki morajo biti vedno večje, kot se želi doseči. Z obstojem Združenja
jetnikov ter s pisanjem o tem pa je samozavest do sedaj "ponižanih in razžaljenih" večja in ima
podporo. Vse to pa za jetnike in preganjance ter svojce pokončanih mnogo pomeni. Toliko o
Združenju!
Osebno urejujem drugi del svojega "Dnevnika mariborskega oznovca" iz leta 1946, pa
zbiram podatke za "Somrak socializma", kjer bodo popisani KPD-ji, kjer sem "uradoval". Med
njimi tudi ljubljanski, mariborski, novomeški ter škofjeloški. Ljubljanski ima delovni naslov
"Prevajalska soba na Miklošičevi". Zato bi Ti bil zelo hvaležen za kratke pisne podatke o imenih
in drugem o sotrpinih, o paznikih in vodstvu, o jetniškem delu, kulturnem življenju in drugem.
Tudi glede na najino delo pri evidenci obsojencev po taboriščih in deloviščih, pa tudi o nazivih
taborišč, predvsem tistih na Kočevskem, ter o številu nas zapornikov po posameznih taboriščih.
Zelo Ti bom
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hvaležen za vsak podatek. Se ne mudi! Potrebujem zaradi kontrole svojih podatkov.
Prosim piši ali kliči direktno mene ali pa preko Vere Trampuž!
Upam pa, da se bova osebno srečala v Ljubljani ter se spominjala tudi starih časov. Pa na
zdravje pazi in drži se!
Prisrčne pozdrave Tebi in tudi, čeprav nepoznani, boljši polovici!

V Ljubljani, 10, velikega travna 1991
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KARL CEPL
Nemčija
Dragi prijatelj!
Srčna hvala za Tvoje pismo! Pri odgovoru si res še "stara šola", "poštno obratno", kot je
vedno pravil moj pokojni oče, trgovec v stari Jugoslaviji.
Posredoval bom Kameniku v Škofjo Loko, da nisi bil Ti tisti pobegli pri njih. Izgleda,
daje takih usod kot Tvoja bilo kar več. Na žalost in k sreči!.
O Sloveniji, bolje o Slovencih, skoraj delim mnenje s Teboj. Izgleda, daje "ata Bog", ko
je ustvarjal naše prednike, nekje napravil napako, verjetno je bil šesti dan preutrujen, pa je
površno upošteval načrte. In tako smo pač takšni kot smo! Nekam žalostno je vse skupaj.
Z zanimanjem zasledujem vse Tvoje pisanje in se z njim v glavnem strinjam. Izražaš
začudenost nad pomanjkanjem odgovorov pri najinih skupnih znancih, celo prijateljih, tako
Blažiču kot Miklavčiču. Prepričan sem, da ni zraven nikakršna "očrnitev", le preveč sta
zaposlena s svojimi vprašanji potem, ko sta zapustila vodstvo SKD in iščeta pot naprej.
Miklavčič pa jo še po svoje prizadet z neuspešnim prizadevanjem za zakon o popravi krivic. Žal
sta prav Blažič in Miklavčič pri organizaciji Združenja jetnikov zanemarila masovnost in
ustvarjanje vpliva jetnikov z organizacijo področnih združenj, organizacijo pravne pomoči,
nastopanjem v javnih občilih in zaznamovanjem zaporov in taborišč. Delovali so na žalost
preveč "kadrovsko" in izgubljali člane in zaveznike.
Toliko o tem.
Oglasi se še kaj in ob obisku domovine sporoči, da se kdaj srečava!
Prijateljsko Te pozdravljam!

Ljubljana, 16. prosinca 1995
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ANDREJ BOHINC

Dragi prijatelj!
Že kar nekaj časa se nisva videla! Vedno, ko Te iščem, si na svojem posestvu!
Obračam se nate kot na enega nekdanjih "združenih pri Lipi" v njenih fundamentalističnih časih.
Pravzaprav je bila prva žalna slovesnost ob Lipi prav tista s Hrastom, Teboj in menoj za
zamolčane grobove pokončanih dachaucev in golootočanov.
No, medtem ste dachauci dobili spomenik, sicer brez imen, golootočani pa še nič.
Društvo za ureditev zamolčanih grobov, ki zaznamuje grobove vseh, lahko bi rekli žrtev
revolucije, kar ste tudi vi in golootočani, namerava skupaj z drugimi združenji postaviti
spominske plošče na Žalah z imeni onih in drugih pokončanih žrtev revolucije. Tudi z imeni
dachaucev in golootočanov, seveda s soglasji vaših formalnih in neformalnih združenj in
svojcev. Sprava vsaj med mrtvimi, če je celo sožitje med živimi Slovenci vedno bolj vprašljivo.
Kot nekakšnega "starosto" dachaucev Te sprašujem za mnenje. Prosim, da mi ga pismeno
sporočiš. To svoje pismo pošiljam tudi Vlastu Kopaču in Borisu Fakinu v vednost in mnenje. V
kolikor je potrebno, Vam lahko nudim vse ostale podatke o pobudniku postavitve teh
spominskih plošč.
V pričakovanju Tvojega odgovora Tebe, Tvoje in ostale prijateljsko pozdravljam!
Poslano tudi:
Vlasto Kopač,
Boris Fakin,
Franc Perme

V Ljubljani, 23. svečana 1995
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MILAN SKUBIC
Dragi prijatelj!
"Predvsem pa brez panike!" je dejal stari vojak Švejk. To naj velja tudi za naju!
Spominsko srečanje pobeglih domobrancev si je izmislil, ne da bi se posvetoval z
ostalimi, tudi podpisniki (kot ima sploh navado), kar Klep sam. Za moj podpis sem izvedel šele
iz časopisa ter iz Klepovega telefonskega sporočila, potem ko je bil časopis že v tisku. Po
dogovoru s Permetom, naj bi na srečanje brez imen vabil le njegov članek, za kar pa sem izvedel
tudi šele iz članka.
Zaveza ni imela, izgleda, nič zraven, celo obratno. Imenovani Zajc, Kozinc in Dejak se
sploh niso pojavili, baje zaradi prepovedi Zaveze, ki zadnje čase ne sodeluje pri nobeni Klepovi
(združenih ob Lipi) zadevi.
Sam se zaradi odsotnosti nisem udeležil srečanja. Povedali pa so mi, da so bili tam
Zdešar, Korošec in Levstik. Zadnji je bil malo užaljen, ker ga Klep v pozivu ni imenoval. Bilo
daje precej ljudi.
Toliko o tem! Glede na Tvoje sporočilo o farni plošči v Ambrusu me zanima, ali je in
kako navedena v sedaj izdani knjigi Nove slovenske zaveze o farnih ploščah?
Kar pa zadeva najin razgovor pri sv. Urhu. Kar si napisal, izdaj, ne poslušaj ne enega ne
drugega! V kolikor Ti lahko organizacijsko kaj pomagam, mi povej, sem Ti na razpolago! Če je
možno, bi Tvoje pisanje rad prebral!
Na koncu pa še o Klepu. Vzeti ga je pač treba takega kot je, čeprav je včasih zelo
samovoljen. Ne da se mu nič svetovati. Na vsak način-paje njegovo delovanje pozitivno, čeprav
včasih z napako, kot je bilo tudi sedaj!
Sprejmi prijateljske pozdrave od mene in Vere!
V Ljubljani, 13. malega srpana 1995
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AVGUST VASLE
Dragi prijatelj Avgust!
Ker se zaradi odsotnosti enega ali drugega nisva več srečala, sem Grmeku telefonsko
sporočil, da sporni seznam političnihjetnikov tja do 1953 leta obstaja. Obsega kakih 1500 imen
inje razdeljen po vrstah takratnih grešnih dejanj. Hrani ga Arhiv MNZ, gospa Irena Mrvičeva, pri
kateri ga lahko dobiš in prebereš. Vseh jetnikov je bilo tedaj 5400. Seznam pozna dr. Miklavčič,
ki ga je tam dobil na razpolago, a, izgleda, o tem ni nobenemu nič povedal.
Osebno sem še pripravljen na tem raziskovalnem polju suženjskega dela sodelovati z
vami, vendar samo v primeru, da se to vrši dopoldan in v okviru in navzočnosti članov UO in z
njegovo soglasnostjo.
Mnogo uspeha v pričakovanju odgovora!

Ljubljana, 6. novembra 1995
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KARL CEPL
Nemčija
Dragi prijatelj!
Ne glede ali sva verna ali ne, velja za naju tisti izrek: "Čudna so pota Gospodova", vse od
jame na Pohorju pa do današnjega dopisovanja.
Žal Ti moram odgovarjati bolj na kratko, pravkar sem se namreč vrnil iz sedaj že skoraj
vsakoletnega "servisiranja", ki pa letos niti še ni zaključeno. Pa poleg neke revmatske sistemske
bolezni so še "cilindri nepopravljivo zaribali", srce namreč. Z obžalovanjem berem v Tvojem
pismi, da je s Teboj tudi tako nekako.
Sicer pa vidim v tem nekakšno "stvariteljevo" - naj bo že kdor koli - pravičnost, enako za
rablje kot za žrtve, za kar sva tedaj na Pohorju tudi odigrala svoji vlogi v t.im. "novejši
zgodovini". Ne sekirajva se! Saj najin "rok trajanja" počasi poteka! Skušajva izkoristiti še ta čas
prav za prispevke k že imenovani "novejši zgodovini".
Sedaj pa odgovori na Tvoja vprašanja:
1. Milana Ivanušo-Venclja verjetno poznam. Je bil OF aktivist, tudi partizan, vendar ima
s tistimi likvidacijami v Slovenski Bistrici verjetno samo posredno zvezo. Za tedanjo likvidacijo
ve tedanji pooblaščenec Ozne na tem področju Franc Kac-Mojmir, Gorenjec, izgleda še živi
nekje v Ljubljani. Tako izvira tudi iz knjigo "Iz arhivov slovenske politične policije", izdane od
založbe "Veda" pri časopisu Demokracija v Ljubljani (fotokopijo naslova in strani prilagam).
Istočasno je bil pokončan tudi eden od sinov grofov Attemsov iz Slovenske Bistrice, katerega
umetno nogo so našli na travniku tam blizu. Zvonko Sagadin ni bil na tem terenu ampak v Ptuju,
pozneje v Mariboru in v Ljubljani. Živi v Ljubljani.
2. Zgodovinar Janez Janžekovič, profesor v Ptuju, proučuje taborišče Šterntal (Strnišče,
Kidričevo). Pri tem je odkril v mariborskem Pokrajinskem arhivu tisto zaporniško knjigo iz
okrajnega
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zapora Ozne v Ptuju, kjerje bil pomočnik pooblaščenca imenovani Zvonko Sagadin. Kot pišeš,
sta z Janžekovičem stike že vzpostavila.
3. Sodelovanje KPS in nacistov se večkrat omenja od skrajne desnice v današnji politični
zgradbi v Sloveniji. Osebno pričam lahko le to, da kot tedanji 1939, 40, 41 skojevec na
Štajerskem, tudi v Mariboru, smo v organizaciji delovali tudi po sklenitvi pakta Stalin-Hitler
proti nacistom in Kulturbundu. Isto velja za mojega pokojnega očeta, člana partije v Šoštanju,
kjer se je pri nas ponovno nahajal ilegalno inštruktor KPS Slavko Šlander.
4. Mojo udeležbo pri razgovorih z nemško-italijansko upravo na Primorskem
sem zgodovinarsko z dokumenti popisal v reviji "Borec" v Ljubljani, razširjeno v reviji
"Domobranski vestnik" v Buenos Airesu, nazadnje pa v svoji knjigi "Partizani, obveščevalci,
jetniki", izdani prejšnje leto. To knjigo, kakor moji ostali dve, "Iz dnevniških zapiskov
mariborskega oznovca" in "Križarji Matjaževa vojska na Slovenskem", se lahko nabavi pri
knjigarnarju, katerega vizitko prilagam.
Še o Spomenki. Imam občasen stik z njo. Bila je poleg Apiha in Blažiča z menoj vred in
Klepom ustanoviteljica "gibanja ob Lipi", ki je imelo prvotni namen zaznamovanje vseh
zamolčanih grobov. Danes je tako to gibanje s Klepom vred, pa tudi Spomenka zašla iz te smeri,
vsak na drugo stran. Imam pa stike tako s Klepom kot tudi z njo, tudi z Blažičem in z Vojsko se
večkrat srečam. Menim, da je to pač demokracija, čeprav ne delim mnenja ne z enim ne z
drugim.
Pri Arehu (zgoraj) naj bi bilo neko grobišče. Raziskovalni novinar Ivo Žajdela trdi, da naj bi bilo
to ustaško hrvaško, Srbi pravoslavci v Sloveniji pa, da naj bi bilo četniško. Vsekakor Zveza
borcev tega ne proslavlja kot grobišče borcev NOV. So pa ostala grobišča (iz enega si se Ti rešil)
v sredini poti med Hočami in Arehom. Tam tudi ljudje prižigajo svečke. Društvo za
zaznamovanje zamolčanih grobov (Perme) namerava tam nekje skupaj z obema pristojnima
župnikoma in obstoječim društvom preostale
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nemške manjšine v Mariboru postaviti pomnik. Toliko je meni znanega o tem, ker sodelujem v
Permetovem društvu.
Pa še o imenu. Moj prednik je bil podkarpatski Rus. Prišel jo kot landsknecht z goriškim
grofom in dobil nekaj svobodnjaške, nekaj podložniške zemlje v Štandrežu pri Gorici. Od tam
izvira moja glavna veja Zavadlavov z "v" na koncu. Nekateri z "1" na koncu in štajerski
Zavadlavi so se že prej odcepili od glavne veje. Oče je bil goriški gimnazijec, avstrijski oficir,
primorski Orjunaš pred Tigrovci, emigrant v Jugoslavijo, na koncu član KPS, potem zaradi
"revolucije", ki je bila drugačna od njega zamišljene, vse pustil, od naše oblasti, prej pa še od
Nemcev premoženjsko dotolčen. Svojo pot pa sem popisal itak v svojih treh knjigah.
Tista Tvoja ideja o prodaji najinega primera ni slaba. Skušaj jo realizirati! Dajem Ti ne
samo dovoljenje, ampak jo bom podprl, ne samo zaradi vednosti, ampak tudi zaradi eventuelnih
financ. Po 40 letih zakona sem namreč ločen in razen pokojnine povsem brez sredstev, ker sem
imel vse prepisano na ženo. Ta pa ni prenesla (tudi zaradi nasvetov od "udbomafije") mojega
publicističnega delovanja in pričanja pred parlamentarnimi komisijami. Skratka, moje vloge
"Svetega Pavla", kot so mi očitali gorenjski partizani iz Zveze borcev. Zato sem nanje naslovil
objavljeno, tudi v moji zadnji knjigi sveto pavlovsko pismo "Zdenko Zavadlav vojščaškim
prvakom Gorenjčanom". Pri obelodanjenju najinega "srečanja" na Pohorju bi se namreč dalo še
marsikaj drugega povedati?
Drži se !!! Tudi zdravila z že poteklim rokom trajanj a še pomagajo! To je glavno!
Skušajva oba to doseči. Pred tistim peklom, vicami, nebesi, svetlo boljševistično bodočnostjo,
ali pa ponovnim rojstvom po vzorcu indijskih verstev, pa skušaj uresničiti tisti projekt o "rablju
in žrtvi", kar sva oba bila.
Prijateljske pozdrave!

V Ljubljani, 11. svečana 1997
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VINKO VASLE
novinar

Spoštovani sošaleščan!
Dolgo je že tega, kar sva se videvala na tistih parlamentarnih komisijah z opisnim
pridevnikom: "tresla se je gora, rodila se je miška". Kot sem stari boljševik vzel resno VKP(b),
sem vzel resno tudi parlamentarno demokracijo. Vendar izgleda, da nedialektično ukrepam vse
življenje. Revolucija in demokracija gresta namreč dalje svojo pot.
Prav zaradi Tvojega novinarskega sodelovanja na tistih vse krivice rešujočih komisijah
Ti pošiljam v vednost nekaj dokumentov o moji najnovejši parlamentarno demokratski (s
samostojnim sodstvom, seveda) usodi. Tudi zato, kar v zadnjem času spet postaja sodobna
(objava obnove procesa pred celjskim vojaškim sodiščem) dolgo časa opuščena (cca 600 obnov
po gastronomsko rečeno "načinu državnega tožilstva" še uporabljanega za dahavce) navada
"Bekannt machunge".
Sklicujoč se na "slavo" prvega političnega obsojenca v samostojni strankarski ne pravni
državi Sloveniji upam, da mi bo Tvoj časopis med prestajanjem še preostale kazni moralno
podprl (kak gorenjski sadjevec bo kar dober)!
Kot ožjemu sorojaku in revolucionarju novejše dobe borbene pozdrave!

Ljubljana, 3. sušca 1997
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KARL CEPL Nemčija
Dragi prijatelj!
Z zanimanjem sem prebral Tvoj zapis oz. analizo Fajdigovega pisanja o "pohorski
zadevi". Zelo zanimivo, nepričakovano in globoka analiza! Fotokopijo mi je izročil Ivo Žajdela.
Samo škoda, da jo pošiljaš na Muzej NOB v Mariboru, ki je s Fajdigo in drugimi
sodelavci vred izrazito pristranski, vse od podpore rajnki Ostrouški, ki je v svoji knjigi obdelala
Tebe in mene. Pošlji jo raje na Inštitut za novejšo zgodovino v Ljubljani, sodelavcu v pokoju
Tonetu Ferencu ali sedanjemu sodelavcu, ki raziskuje tudi četništvo na Slovenskem, Borisu
Mlakarju. Sam pa sem Tvojo analizo poslal dr. Tinetu Velikonji, predsedniku Nove slovenske
zaveze, ki zbira imena in podatke o medvojnih in povojnih boljševističnih žrtvah.
Vesel sem, da si toliko zdrav, da se lahko še udejstvuješ! Oglasi se kaj !
Prijateljsko Te pozdravljam in želim predvsem zdravja v letu 2000!

V Ljubljani, 20. prosinca 2000
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LEOPOLDINA BOGATAJ
Odgovorna urednica Gorenjskega glasa
O SKRIVNOSTIH SOCIALISTIČKIH JETNIKOV

V GORENJSKEM GLASU seje te dni zapisalo novinarki o "skrivnostih" pri odkritju
spominske plošče socialističnim političnim jetnikom na Škofjeloškem gradu, nekdanji
socialistični jetnišnici kar več kot deset let po koncu druge svetovne vojne.
O "skrivnostnem" odkritju spominske plošče ob 10-letnici organiziranja Združenja
slovenskih jetnikov in preganjancev jugoboljševizma kot predhodnika današnjega Združenja
žrtev, se težko zapiše! Saj je bila plošča naročena, vzidana in odkrita s soglasjem vseh
pooblaščenih organov v Škofji Loki, sredstva so bila pridobljena tudi od darovalcev iz Škofje
Loke. Otvoritev s sveto mašo, govorom mestnega župana in članov Združenja z blagoslovitvijo
plošče ter jubilejnim občnim zborom pa je bila javna, dostopna vsem. Predhodna obvestila so
bila objavljena v nekaterih časopisih, katerih novinarji so bili tudi prisotni in so o tem poročali.
Lahko pa se zapiše in govori o "skrivnostih", ki so spremljale socialistične jetnike in
žrtve, tako na Škofjeloškem gradu in okoli njega kot po ostalih krajih slovenske dežele vse od
leta 1945 pa do danes.
Začelo se je maja 1945 takoj prvo noč po koncu vojne s "skrivnostnimi" aretacijami
sovražnikov in "sovražnikov" po vsej deželi. Ti jetniki so končali z obsodbami pred
raznoraznimi sodišči in dolgoletnim bivanjem v jetnišnicah ter suženjskim delom, organiziranim
od vse obvladujoče politične policije. Mnogi, posebno če niso bili slovenskega rodu, so bili
"skrivnostno" izgnani, najbolj nesrečni pa so končali pobiti po grobiščih širom dežele. Od
angleških zaveznikov predani vojni ujetniki, pripadniki v državljanski vojni bojujočih se
slovenskih enot, pa so večinoma končali pobiti v rudniških jaških, kraških jamah in podobnih, še
danes večinoma

181

"skrivnostnih" krajih, od koder je policija še pred desetimi leti odganjala žalujoče svojce. Tudi
tisto "DKD" - družbeno koristno delo - in komisije, ki so lahko vsakega poslale za dve leti
prisilno delati v delovna taborišča tedaj, ko je slovesno proglašeni "petletki" šlo za nohte,
nemške, predvsem pa italijanske vojne ujetnike pa smo iz "internacionalne solidarnosti" vrnili
domov, so bile "skrivnostne". Svojci lep čas niso vedeli, kje se njihovi izginuli nahajajo! Isto je
bilo tudi z "golootočani", ko je partija obračunavala sama s seboj. O raznih izjavah
"molčečnosti" po koncu sužnjevanja raje ne bi govoril!
Med "skrivnostnim" pa so bile še globlje "skrivnosti". Na Kočevskem je bilo taborišče,
kjer jetniki niso imeli imen, ampak le vzdevke ali številke. Pot v taborišče je bila enosmerna,
samo vanj! V Centralnih zaporih Udbe na Poljanskem nasipu so še po uradno objavljeni
"justifikaciji" "skrivnostno" bivali tako mariborski nemški na smrt obsojeni gestapovci, kot
slovenski na smrt obsojeni "gestapovci" iz dachauskih procesov. Končali so v tistem taborišču
na Kočevskem, kjer so bili verjetno pokončani leta 1950, ko seje ponoči "skrivnostno" selila
mariborska jetnišnica, tudi na Škofjeloški grad, iz strahu pred premiki Rdeče armade na
Madžarskem.
Vse to je bolj ali manj "skrivnostno" doletelo tudi Škofjo Loko, njen grad in njeno
okolico. Leta 1945 so v gradu pristali vračani domobranci iz Koroške, ki so večinoma končali
svojo življenjsko pot po raznih vrtačah, jamah in grobiščih v okolici. Tem so sledile ženske
jetnice DKD, ki so morale grad pospraviti in pripraviti za moške jetnike, ki so suženjsko delali v
policijski tovarni MOTOR kot delu policijskega slovenskega gospodarstva. Tedaj skrivnosti ni
bilo več, ker je za to vedelo vse prebivalstvo mesta, ki je imelo tako odjetnišnice in policijske
tovarne kot od obiskovalcev jetnikov kar nekaj zaslužka. V tistem času so za strah in vzgled
jetnikom, da ne bi bežali. ustrelili enega nič krivega jetnika ter ga krvavega in razmesarjenega
zjutraj razstavili ob poti. ko smo jetniki odhajali iz gradu na delo v tovarno. Da bi pač ne
pozabili. da smo jetniki na suženjskem delu! "Skrivnost"je ostala le za Loški
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muzej na gradu, ki je v svojem opisu zgodovine gradu na vse to pozabil!
Pa še nekaj današnjih "skrivnosti" je okoli jetnikov! Še vedno velja "Odlok o zaščiti
naroda" iz leta 1941 s pojasnilom Prezidija OF iz leta 1942, po katerem se ustreli vsakega. ki se
bori proti okupatorju izven OF ter iz njega izvirajoča "Uredba o vojaških sodiščih" iz leta 1943,
kot tudi ZKLD -"Zakon o kaznivih dejanjih zoper ljudstvo in državo" iz leta 1946, po katerem
smo bili večinoma obsojeni. Vso to revolucijsko zakonodajo uporablja sedanje Vrhovno sodišče
pri svojih sodbah za varstvo zakonitosti! "Skrivnostne" so tudi oprostilne sodbe sodišča
obsojenih na montiranih procesih. Nič ne obveščajo "javnost in medije", prizadete zaradi
"skrivnosti" pri odkritju spominske plošče, čeprav so pri obsodbah pred petdesetimi leti
obveščali javnost celo po zvočnikih!
"Skrivnosten" je tudi Zakon o popravi krivic, ki med popravo do sedaj ne šteje poplačila
suženjskega dela jetnikov. Ti pa so gradili tudi za današnji mladi rod. ki bi raje videl, da bi vse
to ostalo "skrivnost". Tako so nastajale elektrarne, tovarne, znanstveni inštituti, bolnice,
stanovanjska naselja, ceste, podzemeljska zaklonišča na Kočevskem, izvozni marmor na Golem
otoku. Tudi policijska šola v Tacnu! No, policija se je nekaterim suženjskim delavcem pred
kratkim vsaj zahvalila! Nič pa ni za to plačala, čeprav se valja v spet "skrivnostnem" zlatu in
nemških markah! Vzrok zahvale je bil vzgajanje policajev v tej šoli, ki so sodelovali pri
osamosvojitvi Slovenije. Na žalost pa so se v tej šoli vzgajali tudi tisti policaji, ki so zapirali,
čuvali jetnišnice in delovna taborišča, streljali na smrt obsojene na streliščih, preganjali žalujoče
svojce s "prepovedanih" grobišč ter končno kontrolirali jetnike z odsluženo kaznijo še tja v
devetdeseta leta!
Vse te "skrivnosti" so na voljo za objavo v časopisju za "obveščanje javnosti"! Novinarka
U.P. ima še mnogo dela!

V Ljubljani, 29. kimavca 2000
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UPRAVNEMU ODBORU ZDRUŽENJA ŽRTEV
KOMUNISTIČNEGA NASIUA
SOTRPlNOM
predsedniku Petru KEPICU in članom Antonu BEŽKU, Ivanki PETERNEL, Antonu
ŠEMRLU, Veri TRAMPUŽ, Avgustu VASLETU, Mariji VELKAVRH se iskreno zahvaljujem
za izročeno darilo, umetniško pokrajinsko sliko.
Zelo presenečen sem sprejel darilo, ker je pravzaprav prvo iskreno darilo neke
organizacije, prejeto v mojem življenju. Bojda je bilo vprašanje gradu ali kozolca. Vsekakor je
kozolec pravi zadetek, saj nam jetnikom odškodnine, namenjene od današnje "demokratske"
oblasti, dopuščajo le bivanje v kozolcu, ne v gradu!
Sprejemam pa to darilo v imenu vseh tistih, živih in umrlih, ki so pomagali in delovali v
našem združenju in pri odkrivanju resnice. Imensko bi želel navesti prvo sodelavko pri
ustanavljanju združenja, Vero Trampuž ter borbenega sotrpina pri delu združenja, pokojnega
Antona Grmeka.
Na žalost se po ustanovitvi združenja nisem več aktivno vključeval, ampak sem za
popravo krivic nekdanjim jetnikom deloval le kot publicist in s pismenimi intervencijami pri
oblastnikih in strankarskih prvakih. Združenje je opravilo veliko delo, čeprav je vedno bil med
vodstvom tudi kdo, ki je združenje uporabil le za svojo osebno promocijo (Miklavčič) in ga nato
zapustil. Tako je bilo tudi s članoma Blažičem in Vilčnikom, zaradi katerih bi prišlo v združenju
do razkola, zato sem združenje tudi zapustil. Enak korak pa je napravil tudi tedanji predsednik
združenja, Hrast. Podpiral je njuno stališče,da se socialistično jetništvo in preganjanje začne šele
s 15. majem 1945, ne pa z okupacijo leta 1941 ter oportunistično strategijo združenja na sploh.
Tako kot sem počaščen z darilom in priznanjem, sem tudi vesel in zadovoljen, da je
združenje dokončno osvojilo moj predlog

184

izpred desetih let, da se zaznamujejo kraji suženjstva in trpljenja.
Toplo bi priporočal združenju, da se izogiba medsebojnih sporov in jih rešuje tako, kot smo jih
vsi različno misleči sotrpini reševali tudi kot jetniki ter da nadaljuje z akcijami in pomočjo
članom, ker le to vzpodbuja članstvo.
S sotrpinskim pozdravom!

V Ljubljani, 1. sušca 2001
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ČLANOM UO ZDRUŽENJA ŽRTEV
KOMUNISTIČNEGA NASILJA
Dragi prijatelj sotrpin!
Pošiljam Ti nekaj slik v spomin na odkritje in blagoslovitev prve spominske plošče
socialističnim jetnikom na Škofjeloškem gradu dne 16. 9. 2000 ob desetletnici našega Združenja.
Bojim pa se, da je ta plošča prva in zadnja, da ne bomo uspeli s ploščami na ženski jetnišnici gradu Rajhenburg in na Centralnih zaporih Udbe, Prisilni delavnici v Ljubljani.
13. t. m. so namreč predstavniki oblasti osamosvojene Slovenije, generalna tožilka
Zdenka Cerar, pravosodni minister Ivan Bizjak, semiški župan Janko Bukovec in novomeški
okrožni državni tožilec Bojan Avber, položili cvetje pred hišo v Semiču, v kateri je deloval prvi
glavni javni tožilec, ter ta dan proglasili za proslavljanje ustanovitve slovenskega tožilstva.
Tistega tožilstva, ki je dopuščalo policijsko sojenje in usmrtitve tudi vojnih ujetnikov, nas pa je
pošiljalo na suženjsko delo širom takratne Jugoslavije tudi na Goli otok. Naše sotrpine pa je
streljalo na ljubljanskem strelišču na Kočevskem in drugod.
Verjetno bo potrebno spremeniti naziv našega Združenja ter prilagoditi naš program!
Izgleda, da nas čaka še praznovanje rapalske pogodbe, prihoda Hitlerja v Maribor, pa še kakšnih
spominski dnevi iz Prekmurja, Štrigove in Savudrije!
Užaloščen prijateljsko pozdravljam!

V Ljubljani, 25. sušca 2001

186

Lipa na Žalah
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prazno
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STANISLAV KLEP

Dragi Stane!
Potrjujem telefonski pogovor, v katerem si mi sporočil, daje Uprava žal odklonila, tudi v
dnevnem časopisju objavljeno, vlogo za zasaditev lipe na žalah na kraju spominske
komemoracije žrtvam boljševizma ob Dnevu mrtvih 1. novembra 1988. Zahtevek naj bi
podpisali svojci žrtev, prostor za zasaditev lipe pa naj bi določila sama Uprava žal.
Osebno sem mnenja, da moramo nadaljevati nadaljnje pobude, kot je bilo dogovorjeno s
Teboj in Spomenko na zadnjem srečanju. Pobudniki bi se morali osebno ali pa v skupnem imenu
s podpisi Spomenke in tebe čim več oglašati v dnevnem in revijskem tisku, saj so objave samo v
mesečniku Nova revija z zelo nizko naklado premalo. Pa tudi ločiti je treba, kaj je mnenje
pobudnikov akcije za spomenik - lipo - žrtvam boljševizma, kaj pa je mnenje uredništva Nove
revije, čeprav je Spomenka slučajno tam ta čas urednik. V tem smislu sem užaloščen zaradi
"podpisniških" sporov med Spomenko in Teboj. Verjetno so nepotrebni.
Za nadaljnje delo predlagam, da se nadaljuje dogovorjeno delo po pravni in publicistični
strani za zasaditev lipe na mestu, kjer je bila komemoracijo. Nikakor se ne strinjam s kakršnim
koli "odrivanjem" Uprave žal. Mislim, da ne smemo obremeniti svojcev žrtev s kakršnim koli
podpisovanjem. V kolikor pa bi to bilo neizogibno, pa dajmo javni poziv svojcem boljševističnih
žrtev v časopisje ter zbirajmo podpise v Tvoji odvetniški pisarni, saj si bil prvi pobudnik.
Mogoče bi bilo potrebno
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tudi sklicati sestanek vseh podpisnikov izjave, saj bi nakateri verjetno lahko naredili tudi kaj več
od samega podpisa.
Kopijo dopisa pošiljam tudi Spomenki kot predstavniku kulturnih delavcev v vednost.
Iskrene pozdrave obema!

Ljubljana, 11. 2. 1989
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STANF KLFP
S presenečenjem sem prebral v današnjem DELU med pismi bralcev Tvoj prispevek
"Spomin in opomin ob lipi sprave", podpisan v imenu naše skupine od Tebe in Viktorja.
Pred dvema dnevoma si mi namreč na sestanku predložil tekst prispevka zaradi pripomb
in mojega soglasja. Zatrdil si, da prispevek še ni objavljen, niti podpisan od Viktorja. Dogovorila
sva se, da boš v zadnjem odstavku napisano "vosovsko tradicijo terorja" spremenil v "vosovsko
ljubljansko tradicijo terorja". To je bil moj pogoj za uporabo navedbe "za skupino nekdanjih
borcev NOV in kulturnih delavcev" ter za moje sodelovanje na žalni slovesnosti. Menim
namreč, da se je poseben vosovski teror dogajal le v Ljubljani leta 1941/42 ter je bil teror prav
zaradi pokončavanja neoboroženih ideoloških nasprotnikov, ki niso imeli nobene svoje
oborožene formacije, niti niso oboroženo sodelovali z okupatorjem.
"Vosovski teror" na prvem osvobojenem dolenjskem ozemlju leta 1942 je bil izvajan
predvsem od partizanskih vojaških enot in ne od Vosa. Vse nadaljnje vosovsko delovanje na
Dolenjskem, Gorenjskem, Primorskem in Štajerskem je bilo v okviru oborožene borbe z
oboroženim vojnim nasprotnikom.
Zaradi moje neupoštevane pripombe se na žalost ne morem udeležiti niti pripravljalnega
sestanka, niti žalne slovesnosti, kot sem Ti to že osebno povedal.
Pri vsem tem me še najbolj moti način odnosov, ki ga uporabljaš napram sodelavcem.
ponovno dobivamo zaradi pripomb in soglasja že vnaprej objavljene in od nas "soglasno
sprejete" Tvoje sestavke. na katere ne moremo več vplivati. Tako je bilo že pri tistem izrazu o
spravi. ki ni bil nujen za lipo. pri navajanju dr.
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Urbanca v uvodu kasetnega posnetka o žalni slovesnosti za domobrance, pa v tistem Tvojem
proglasu, ki si ga v našem imenu prebral na okrogli mizi v Cankarjevem domu in v Kranju.
Vsakokrat sva bila z Viktorjem drugačnega mnenja kot Ti, pa si vkljub temu vedno javno
uporabil le svoje misli in to v našem imenu! Pa še predvolilno spolitiziral si vse skupaj.
Zato mi oprosti, če s tem pismom seznanim tudi ostale sodelujoče. Prav tako mi oprosti,
če Ti pod dosedanjimi pogoji za sodelavce odrekam nadaljnjo pravico za uporabo "za skupino
nekdanjih borcev NOV in kulturnih delavcev". Tej skupini in njenim prvotnim dogovorjenim
ciljem se namreč ne mislim odreči! Tovariško Te pozdravljam!
P.s.
Za organizacijo žalne slovesnosti za prve žrtve Vosa v Ljubljani bi vam vsekakor priporočal, da
opustite tak "šou", kot je bil na slovesnosti za Dan mrtvih! Predvsem nič odra in ozvočenja ter
predolgih govorov!
V vednost;
Viktor Blažič,
Spomenka Hribar,
Andrej Bohinc,
Radovan Hrast,
Vera Trampuž,
dr. Tine Velikonja,
Stane Vezjak,
Ivo Žajdela
Ljubljana, 9. marca
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SPOMENKA HRIBAR
Spoštovani!
Pred časom sem se udeležil sestanka, ki ga je sklicala Spomenka Hribarjeva, povabljen,
izgleda, kot sodelujoči v skupini nekdanjih borcev NOV in kulturnikov, v skupini, ki je
pripravljala spominske svečanosti na ljubljanskih Žalah za vse boljševistične žrtve brez grobov.
Na sestanku sem bil mnenja, da lahko naša skupina prepusti skrb za osrednjo slovensko
spominsko svečanost pri glavnem grobišču slovenskih domobrancev na Rogu skupnemu
državno cerkvenemu odboru, ne da bi skupina pri tem še posebej izstopala.
Kot začetni sodelujoči v skupini borcev NOV in kulturnikov si dovoljujem pripombe na
dosedanje dogajanje in ravnanje.
Te dni sem bral, poslušal in gledal po sredstvih javnega obveščanja novice, da je naša
skupina, ki ji je dodan še naziv "in drugi", obvestila javnost o vsebini "listine sprave" avtorja
Stanislava Klepa. S to listino sem bil najprej seznanjen preko dr. Petra Urbanca iz Kanade
skupaj z njegovimi pripombami, nato pa sem jo slišal prebrano na letošnji spominski žalni
slovesnosti za slovenske domobrance na ljubljanskih Žalah. Z njeno vsebino, pa tudi z vsebino
pripomb se ne morem povsem strinjati, niti ne z ločeno akcijo naše skupine od že imenovanega
odbora za pripravo žalne slovesnosti v Kočevskem Rogu dne 8. julija 1990.
Iz časopisa sem tudi izvedel za pogoj slovenske borčevske organizacije, da se udeleži
spravne slovesnosti na Rogu le, če bo opravljena žalna maša ne samo za domobrance, ampak
tudi za partizane ter tiste, ki so bili pobiti ali so umrli v taboriščih po celini.
Prav tako pravijo, da borci slovenske NOV niso imeli nič s pokolom na Kočevskem
Rogu, v Teharjah in drugod. Res je to.
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Takrat je bila že jugoslovanska armada, vendar je bila poleg nje tudi Prva slovenska divizija NO
KNOJ-a, ki seje tega pokola tudi udeležila, Sprašujem se, kdo je pokončal domobrance in
četnike iz Grčaric in Turjaka, pobite v Mozlju in Jelendolu, če ne slovenske enote NOV?
Prav tako nastaja vprašanje pri borčevskem pogoju, kje so tiste povojne žrtve, pokončane
po zaključeni gradnji boljševističnih brlogov na Kočevskem? Ne samo brloga, ki so ga sedaj
javno pokazali, za katerega so bila taborišča v Borovcu in Handlerjih, ampak tudi tistih brlogov
z radarskimi napravami na hribu, kjer
je nekoč stala Marijina cerkev. V priznanem
taborišču Ferdrenk in v tajnih podzemeljskih celicah, kot je danes že skoraj jasno, so bivali še po
"izvršeni" smrtni kazni nekateri obsojeni na dachavskih procesih in na gestapovskih procesih v
Ljubljani in Mariboru. Vsi iz teh podzemeljskih celic so bili, izgleda, po zaključeni gradnji
pokončani in zagrebeni.
Če naj bo žalna slovesnost za vse kočevske žrtve, domobrance in partizane, potem se
morajo žrtve iz taborišč na Kočevskem tudi upoštevati. Pri tem pa ne smemo pozabiti tudi na
tam pokončane Srbe in Hrvate.
Prvotni namen skupine je bila organizacija žalnih slovesnosti na Žalah za vse
stalinistične (boljševistične, kar se takrat še nismo upali napisati) žrtve, ki so bile nasilno
pokončane med vojno in po njej zaradi - posebno po vojni - vedno bolj boljševiško usmerjene
oblasti.
Pri vsebini naših žalnih slovesnosti, od katerih seje prva vršila 1. novembra 1988, so nas
prehiteli naši zamejci. Le-ti so imeli 3. julija istega leta v cerkvi sv. Ivana v Gorici mašo
zadušnico za vse medvojne in povojne boljševistične žrtve. Ne samo za na Rogu in drugod
pobite domobrance, ampak tudi za "vojvodske" in pohorske žrtve, turjaške mučenike na eni in
drugi bojujoči se strani, žrtve dachavskih procesov in Golega otoka. Za vse žrtve vojne in
revolucije. Se pravi, maša je bila opravljena tudi za vse od partizanov
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neupravičeno pokončane partizane in od boljševikov neupravičeno pokončane boljševike.
Zato sem mnenja, da naša skupina ne bi smela ločeno nastopati, ampak bi morala prepustiti
organizacijo žalne slovesnosti novemu odboru.
Ker bo spominska svečanost tudi nekakšno spravno dejanje,je nujno treba poslušati
mnenje o tem naših slovenskih emigrantov v diasporah, ne pa mnenje slovenske borčevske
organizacije. Tudi sama maša naj bi bila predvsem žalna maša za vse žrtve boljševizma, ki
nimajo zaznamovanih grobov. Naša partizanska stran ima v glavnem vse grobove zaznamovane,
večinoma znane ter ob njih opravlja vsakoletne žalne slovesnosti.
Slišal sem za ministra za notranje zadeve, kako je razlagal zakonske predpise o
pokopavanju mrtvih. Samo na uradnih pokopališčih. Potem bi moral najprej sprožiti postopek
proti tistim, se danes živim, ki so si dovolili po osvoboditvi pokončevanje in zakopavanje izven
uradnih pokopališč.
Poslušal sem tudi predlog demokratov o skupni kostnici. Pustimo mrtve pri miru! Naj
počivajo tam, kjer so bili strahotno žalostno pokončani. Zaznamujmo njihove grobove tam, kjer
počivajo, vključno na zaprtem območju. To naj bo stvar ministra za notranje zadeve. Saj takrat,
ko je pozival na skrivanje ljubljanske četverice pred odhodom v zapor, tudi ni upošteval
zakonskih predpisov.
Bog in osebna vest naj dasta sodelujočim, verujočim in neverujočim, državljansko
modrost in pogum ter božjo milost, da bi pravično, brez popuščanja pritiskom in brez sklepanja
političnih kupčij opravili žalne spravne slovesnosti na Kočevskem Rogu! Lepo pozdravljam!
P. s.
Spominska in spravna lipa na ljubljanskih Žalah je bila zopet močno poškodovana, spominski
kamen žrtvam pa odstranjen in
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odnešen. Tudi o tem naj razmislijo organizatorji žalne slovesnosti na Kočevskem Rogu skupaj s
slovenskimi borci in ministrom za notranje zadeve!

Poslano:
Viktor Blažič
Dr. Janez Gril
Vinko Levstik
Dr. Peter Urbanc
Stane Vezjak
Andrej Bohinc
Radovan Hrast
Stanislav Klep
Vera Trampuž,
Dr. Tine Velikonja
Ivo Žajdela

Ljubljana, 26. junija 1990
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MEDOBČINSKEMU ODBORU ZB NOV ZA
GORENJSKO
ZDENKO ZAVADLAV VOJŠČAŠKIM PRVAKOM GORENJČANOM
O svetništvu in obsojanju

Iz Evangelija po sv. Luku, 6:
"Ne sodite in ne boste sojeni; ne obsojajte in ne
boste obsojeni; odpuščajte in vam bo odpuščeno
... Kaj vendar gledaš iver v očesu svojega brata,
bruna v svojem pa ne opaziš?
... Hinavec odstrani najprej bruno iz svojega "
očesa..
S presenečenjem, hvaležnostjo in v ponižnosti sem sprejel v Glasu napisano partizansko
povelje o posvetitvi iz bivšega vojščaka Zdeneta-Savla v svetnika Zdeneta-sv. Pavla. Prvaki
gorenjskih vojščakov so tako odločili! Torej sem postal še za življenja gorenjski partizanski
svetnik in to brez pripravniške dobe, čeprav do sedaj ni bilo take navade, ampak so partizanski
vojščaki dobivali le kolajne, priznanja in herojstvo. Moti me le manjkanje prvaških pečatov, saj
sem prav zato napisal svoj zapis, da bi razjasnil podpisovanje objav Stanislava Klepa. Moja
babica na onem svetu se je verjetno razveselila, ko so tam prebrali Gorenjski glas, saj mi je
zaradi mojega rojstva na dan velikega svetnika vso mladost prerokovala svetništvo. To pa, na
žalost, ni bilo udejanjeno zaradi moje že mladostne vojščaške Savlove boljševistične dejavnosti.
Zato še enkrat globoka hvala vojščaškim prvakom Gorenjčanom, da sem postal po njihovi
zaslugi prvi, čeprav samo gorenjski, vojščaški
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slovenski partizanski svetnik. Zelo hvalevredno bi bilo, če bi se pobrigali po partizanski strani še
za svetništvo preminulih duhovnikov Barage, Slomška in Erlicha. Ti ga res zaslužijo, pa ne samo
gorenjskega!
O spreobrnjenju in spreobrnjencih
Iz Evangelija po sv. Mateju, 23:
"Gorje vam pismouki in farizeji, hinavci: ker ste podobni pobeljenim grobovom, ki se od zunaj kažejo čedni, znotraj pa so
polni mrtvaških kosti in vsake gnusobe; tako se tudi vi od zunaj
ljudem kažete pravične, znotraj pa ste polni hinavščine in krivice."
S spreobrnjenci, še bolj pa s spreobračanjem je res vedno križ, kot pravilno ugotavljajo
gorenjski vojščaški prvaki! Posebno, če gre za spreobrnjenje iz boljševističnega v oefovskega
vojščaka partizana. Savel je imel srečo, saj je enostavno srečal in ubogal Kristusa na poti v
Damask. Vojščak-partizan Zdene-Savel pa te sreče ni imel. Srečal je samo Josipa Broza, ki seje
zabaval z ruskim maršalom Tolbuhinom v Mariboru in Ivana Mačka, ki je organiziral požrtijo
tam nekje pri Trzinu ob svoji odhodnici iz policije in prihodu novega glavnega slovenskega
Cefizlja Borisa Kraigherja. Toda takrat ni Zdene-Savel dočakal nobenega življenjskega nasveta,
potrebnega za spreobrnjenje, saj smo bili vsi zaposleni z žrtjem, pitjem in obmetavanjem s
tortami. Tudi če bi bil tedaj deležen kakšnega nasveta, ga ne bi vzel resno potem, ko so nam
koncem meseca od plač odtrgali stroške Mačkove odhodnice.
Tako sem Zdene-Savel, boljševik, moral še vedno čakati na druge dogodke za
spreobrnitev. Najprej meje zmotila VOS OF, ki paje bila resnično VOS KPS, nato njena dejanja
v Ljubljani leta 1941, ko so se pobijali neoboroženi, izključno slovenski nasprotniki komunizma.
Iz skojevca v stari Jugoslaviji pa do oznovca na Štajerskem je bila dolga, dolga in mučna pot. Od
Primorske mladinske fronte OF, preko italijanskih zaporov v Rimu, pa do VOS na Primorskem.
K sreči bol-
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jševizma na Primorskem, pa tudi pozneje na Štajerskem vse do osvoboditve ni bilo, Ljubljana
leta 1941 paje bila že pozabljena.
Šele pozneje sem spoznal dogajanja z Dolomitsko izjavo in ustoličenjem boljševizma s
tako žalostno vlogo verujočega Edvarda Kocbeka v njej. Vojvodski časi leta 1942 na
Dolenjskem, skupaj z rabeljskimi vlogami Majcna, Rometa, Urbana, Čorta in Ahaca, so prišli za
mano šele pri urejanju arhiva v KPD Ljubljana, kjer sem bil kot socialistični suženj pod
vodstvom tedanjega policaja Zdenka Roterja.
Na Pohorju sem padel v konec Pohorske zadeve in si samo ogledal kraj strašnega požiga
še živih, došlih v partizane, "obsojenih" za gestapovce, v Lehnu na Pohorju.
Po osvoboditvi je "nastopila" revolucija. Tisti prvi maščevalni poboji sodelavcev
okupatorja, poznani tudi v Italiji in Franciji, pa so se še kar naprej tudi organizirano nadaljevali.
Izvedel sem za Teharje in Kočevski Rog, za pobite, predvsem slovenske domobrance, predane
od "zaveznikov", starih kolonialistov Angležev, ki so vedno v kolonijah poboje prepuščali
drugim, da so si ohranili čiste roke. Doživljal sem pobijanje Hrvatov in Srbov od nove
Jugoslovanske armade, ki je nasilno ukinila našo, od nas samih ustanovljeno in od Tita
obljubljeno slovensko vojsko. Izvedel sem za pobitje aretiranih Avstrijcev in Italijanov, resda
okupatorjev, vendar že po končani vojni in brez sodb, pa tudi sodeloval sem pri "legalnih"
pobojih sodelavcev okupatorja na Pohorju.
Potem se je revolucija nadaljevala. Ne samo z navideznimi obsodbami sodelavcev okupatorja
zaradi zaplemb premoženja, ampak tudi z nacionalizacijami kmetov, obrtnikov, trgovcev in
drugih samih malih ljudi, za katere so nam rekli, da se borimo zanje. Zapiranje duhovnikov in
redovnikov, rušenje verskih znamenj in cerkva ter prilaščanje samostanov. Po izginotju
slovenske partizanske vojske je izginila še naša Osvobodilna fronta.
Po odhodu iz boljševistične policije so sledili težki časi. Aretacije, enoletna nočna
zasliševanja brez spanja, poniževanje, napovedovanje prihodnosti od kapetana Jožeta, "da bo
meni in moji ženi v kratkem rastel regrat iz nosa pod zemljo", pa najhujše prestreljevanje
možganov z elektrošoki, ko nisi več vedel, ali si človek ali si samo
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živaL Smrtna obsodba za podtaknjeno krivdo. Več mesečno čakanje na ustrelitev. Skoraj
mesečna skrivna gladovna stavka, proti kateri ni nič tistih nekaj dni gladovanja svetopisemskega
Savla. Petletno socialistično suženjsko delo. Goli otok, na katerega sem bil tudi obsojen, so mi
še vedno zvesti prijatelji v Slaviji prihranili. Odiri bi moral nanj takrat, ko sta odšla preživeli
pisatelj Ludvik Mrzel in veliki Slovenec Mirko Košir, za IB sploh ne obsojen, žal boljševik, a to
vsaj slovenski, ki so ga tam tudi pokončali. Pri spreobrnitvi iz Savla v sv. Pavla so imela vlogo
tudi pričevanja golootočanov, pa plezanje med golenicami in lobanjami v jamah Kočevskega
Roga.
Končno je tu tudi usoda vseh boljševističnih držav. Od naših ruskih boljševikov, preko vzhodnih
boljševističnih držav, pa preko Srednje Amerike, Kube, Afrike, Azije vse do najstrašnejše
Kampučije; samo kraja premoženja, zapiranje in pobijanje nedolžnih ljudi, uničevanje kulturne
dediščine, predvsem cerkvene, duševno posiljevanje, narodnostno sovraštvo, zapravljanje
boljševističnih dinastij, proizvodnja orožja za pokončevanje narodnostno odporniških gibanj v t.
im. neuvrščenih državah, ustanavljanje "cesarstva" v boljševističnih državah, uničevanje okolja,
splošna revščina. Tudi naša država in moja dežela nista izjemi!
Vse to in še mnogo drugega nepovedanegaje bilo moje srečanje, srečanje skojevca,
partizana, boljševika Zdeneta-Savla s Kristusom na poti v Damask in vzrok mojega
spreobrnjenja v neboljševističnega slovenskega partizana Zdeneta-sv. Pavla, kot so to napisali
gorenjski vojščaški prvaki.
O narodnem izdajstvu in zagovorništvu
Sv. Pavel, pismo Titu, 3:
"Naj nikogar ne sramote, naj ne bodo prepirljivi, ampak priljudni in naj kažejo vso
krotkost nasproti vsem ljudem. Saj smo bili tudi mi nekdaj nespametni, neposlušni, smo
se motili, stregli mnogoterim željam in sladnostim, živeli v hudobiji in nevoščljivosti, bili
mrzki in v medsebojnem sovraštvu.
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Bolj ko berem svoj od gorenjskih vojščaških prvakov osporavani zapis v Glasu, manj najdem v
njem kakršenkoli zagovor narodnega izdajstva. Tudi v zapisu Stanislava Klepa tega ne najdem.
Zato menim, da nisem zagovarjal ne njega, ne narodnega izdajstva. Pred časom sem o tem
razgovarjal z zgodovinarji na Inštitutu za novejšo zgodovino. Bili so proti temu, da bi se
dokumenti o domobranstvu izdali pod naslovom "o narodnem izdajstvu", ampak so bili mnenja,
da bi jih krstili kot "protirevolucijo". Pravimo, čeprav smo do tega izraza prišli tik pred
osvoboditvijo in malo pozneje, daje revolucija bila. Zato tudi spomenik in Trg revolucije, čeprav
podobnega spomenika narodni osvoboditvi ni. Torej je bila tudi protirevolucija in ne narodna
izdaja. Če pa pogledamo danes znane dokumente, iz katerih je razvidno, da so slovenski
boljševiki, izkoriščajoč ime Osvodilne fronte, že vnaprej obsodili na smrt vsakega, ki bi se boril
proti okupatorju izven njihovih vrst, potem lahko razmišljamo o tem, ali je bila samo
narodnoosvobodilna vojna, ali je bila revolucija ali pa je bila državljanska vojna. Tudi naši
mlajši zgodovinarji so o tem že pisali in razmišljali. Tako so bile vnaprej obsojene na smrt vse
vaške straže, četniki in domobranci, ki so se borili za svoj obstoj, karje normalno inje pravica
vsakega živega bitja. Zato tudi Mozelj, Jelendol, Kočevski Rog, Teharje, pa Turjak, Sv. Urh,
Kozlarjeva gošča, Gorjanci in še kaj. Vsi brez okupatorja, ki ima nagrobne spomenike v naši
deželi.
O prazniku in praznovanju
Sv. Pavel, pismo Korinčanom, 5:
"Ni dobra vaša hvala. Ne veste, da malo kvasu vse testo okisa. Postrgajte stari kvas, da
boste novo testo, ker ste opresni; zakaj tudi naše velikonočno jagnje, Kristus, je bilo
darovano. Zatorej obhajajmo praznik ne s starim kvasom, tudi ne s kvasom hudobije in
malopridnosti, ampak z opresniki čistosti in resnice."
Želel bi, da je naš Dan borca, 22. julij, res pravi praznik "prve partizanske puške" in da je
prvi strel proti okupatorju sprožila Ra201

šiška četa, vendar v to nisem prav prepričan. Zato pripombe na Tilnov račun, s katerim sva se na
žalost spoznala ne v partizanih, ampak na kraju "ponižanih in razžaljenih". O tem je bilo že več
napisanega. Zato sem mnenja, da smo ta praznik dobili določen po "narodnostnem" redu kar od
očeta Kardelja, kije tedaj urejeval take "jugoboljševistične" zadeve, skupno z zgrešenimi mejami
Slovenije v Savudriji in v Štrigovi. Zato univerza z njegovim imenom v glavnem mestu skupaj s
spomenikom pred njo nista preveč primerna. Pa še "proletarizacija" moje dežele, ki nam je
privedla neslovenske delavce zaradi nepotrebne težke industrije, ki zahteva veliko energije ter
uničuje naravo, je pa popolnoma negospodamostna. Z neslovenskimi delavci pa bo v bodočnosti
še mnogo težav! Kardeljev spomenik res spada samo na Trg revolucije, dokler to še bo, saj se je
zanjo in za jugoboljševizem bolj brigal kot za narodno osvoboditev. Tudi ob ukinitvi slovenske
vojske leta 1945 ni nič ukrenil proti temu, ker je že leta 1943, ko je začasno taktično ustavil
Jovanovićeva takratna prizadevanja, to že predvideval in opravičeval.
O spoznanju in opominih
Sv. Pavel, prvi list pisma Tesaloničanom, 5:
"Opominjamo pa vas, bratje, svarite neredne, tolažite malosrčne, skrbite za slabotne,
potrpežljivi bodite z vsemi. Glejte, da kdo ne bo vračal komu hudega s hudim, ampak
prizadevajte si vedno za to, kar je dobro za vas in za vse ".
Sv. Pavel, drugi list pisma Tesaloničanom, 3:
Vi pa, bra je, ne omagajte v dobrih delih. Če po kdo ni poslušen naši besedi, ki jo
pišemo, si ga zapomnite in se z njim ne družite, da ga bo sram. Ne imejte pa ga za
sovražnika, temveč ga svarite kot brata. "
Dragi bratje, rečeno v partizanskem žargonu - nategnili so nas!!! Uporabili so stare sanje
o resnici, pravici, enakosti in načinu življenja, s katerim so se igrali stari Marx, Lenin in drugi
pozneje pokončani boljševiški prvaki, pa Stalin, pa naši jugoboljševiki ter od njih naučeni
slovenboljševiki. Resnicoljubno je to priznal v
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svojih spominih le zloglasni Ivan Maček-Matija. Šli smo se narodnoosvobodilni boj za ohranitev
slovenskega naroda pred fašisti in nacisti - tako smo vsaj večina partizanov mislili - v resnici pa
smo spravljali jugoboljševizem na oblast. Čeprav¸je slovenske partizanske vojščaške prvake
zapustil spomin, smo vsi skupaj sodelovali v narodnoosvobodilni vojni, državljanski vojni ali
revoluciji, kar sploh ni važno, pri pokončanju velikega dela proti boljševistično mislečega
naroda, ki ni imel druge izbire, kot da se je zatekel zaradi preživetja k okupatorju. Tudi njihove
bojevniške metode se niso nič kaj razlikovale od boljševističnih. Zob za zob, glavo za glavo,
talca za talca, za oborožene ali za neoborožene!
Zato, bratje, prosim vas, ne pustimo, da nas še enkrat nategnejo, pa kdor koli je to!
Premalo, samo milijon nas je! Ne zaupajmo ne levo, ne desno! Ne bivšim, ne bodočim! Vendar
bodimo vztrajni in zahtevajmo nazaj našo ukradeno čast, naše ukradeno premoženje, naše
prisilno suženjsko delo, naše ljudi v izgnanstvu. In ne sovražimo in očitajmo si več! Labora et
ora! Le tako bomo lahko zaživeli dostojno, človeka vredno življenje.
Zahtevajmo tudi, da nam vrnejo našo ukradeno zgodovino. Naj je ne pišejo od starih in
novih strank, pa tudi od policije in oblasti odvisni pismouki, ampak strokovni neodvisni resnični
zgodovinarji s pomočjo skupščinskih komisij.
Na koncu pa ne pustimo, da nam pokradejo narodno premoženje, ki je nastalo iz truda in
znoja malih ljudi, kmetov, delavcev, obrtnikov, kar se danes dogaja. Sredstva za odškodnino
imamo. Prodajmo vse Blede, Tržiče, Strmole, Strunjane, Kolmanove vile, lovske koče, Brda,
Brione, Igala in še kaj podobnega! Iztrgajmo Kočevsko slovenboljševističnim fevdalcem in jo
dajmo delovnim ljudem, Jamovo sliko iz Mačkovega "skromnega" brloga in se druge take slike
pa Narodni galeriji, kamor spadajo. Vrnimo lastnikom dediščino oziroma "dividende", kot o tem
pravi prenoviteljica Lokarjeva. Tisti drugi pa, ki so jih pomagali ukrasti ter so petinštirideset let
živeli od njih, pa naj živijo od "dela in glave", kot ista vedeževalka pravi!

V Bašlju, 15. kimavca 1990
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STANE KLEP
Dragi prijatelj !
Najprej se Ti globoko opravičujem zaradi moje grobosti proti Tebi na sestanku. Upam
pa, da zaradi tega vseeno lahko sodelujeva kot do sedaj. Oba sva na žalost malo izven običajnih
navad med sestankujočimi se ljudmi. Ti sestankuješ z že pripravljenim sklepom, od katerega ne
odstopaš in niti nočeš poslušati drugače mislečih, čeprav si do skrajnosti vljuden. Sam pa nisem
vljuden, prej grob kot to, mogoče celo malo žaljiv, vendar želim vse poslušati, razen tiste, ki
ponavljajo vedno isto, ter želim šele na sestanku sprejeti sklepe na podlagi splošnega mnenja.
Tako sva vsak na drugi strani ustaljenih medčloveških razgovornih običajev.
Sestanek sem Ti pravzaprav na podlagi predhodno dogovorjenega datuma pomagal
sklicati, ne pa si prisvojil sklic v svojem imenu. Zelo me je prizadela odklonitev udeležbe
Staneta Vezjaka, samo zato, ker se sestanek ni vršil pri njem in ker se ga je udeležil tudi g.
Frantar. Stane pozablja tudi na to, da moramo nekateri pešačiti tja in nazaj ponoči do njegove
gostilne. Pri tem bi Ti moral pripomniti, da sem obvestil tudi nekdaj sodelujoče Spomenko
Hribar, Viktorja Blažiča in Radovana Hrasta, ki so vsi nekako obljubili udeležbo pa se sestanka
niso udeležili.
Kot sem pripomnil po telefonu Tebi, Stanetu Vezjaku in tudi na sestanku, osebno
smatram, da je za našo skupino v današnjem času tista kapa nad Kristusom, čeprav po mojih
estetskih ozirih neprimerna, popolnoma nevažna. Verjetno bi morali v tem času, ko nas je
prehitela že druga vojna, medtem ko mi še z zaznamovanjem grobov in spominom na žrtve prve
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mo opravili, predvsem ob Križanem in lipi žalovati za žrtvami sedanje vojne.
Zato se meni osebno zdi Tvoj predlog za nekakšno vele spominsko svečanost z
nadškofom na čelu za prisilno (pa tudi prostovoljno) mobilizirane Slovence z Gorenjske in
štajerske neprimerna, še posebej, ker nimaš povezave z njihovimi združenji in ker Ti v članku v
Delu (za katerega si me zaprosil) pa tudi vsej skupini oporekajo. Kot sem povedal na sestanku,
je popoln nesmisel o oznovskem pobijanju slovenskih vojakov v nemški vojski, razen seveda
tistih vermanšafterjev na Štajerskem, ki so zakrivili vojne zločine, Seveda so vojni veterani, kaj
pa drugega, čeprav v svojem članku nad temjokajol žal pa si se Ti v svojem članku tudi v našem
imenu nekoliko neprimerno izrazil.
Zato ne mislim niti podpisati, niti sodelovati na kakršnemkoli žalovanju za
mobiliziranimi Slovenci v nemško vojsko, zlasti, ker so po osvoboditvi resda končali v zelo
mučilnih "kazenskih bataljonih JA", potem pa je del njih bil premeščen v Knoj ter je celo
sodeloval pri pobojih v Kočevskem Rogu.
Vsekakor pa bi bil za posebno pogrebno slovesnost pri lipi na žalah, ne samo za
Slovence, padle na bojiščih nacistične vojske proti zaveznikom, ampak tudi za tiste Slovence s
Primorske, ki so kot italijanski fašistični vojaki trpeli v "specialnih bataljonih" ali pa padali po
bojiščih Afrike, Albanije in Grčije, pa tudi Slovenije, kamor so bili prisiljeni. Seveda bi lahko
taka pogrebna slovesnost bila samo v sporazumu in z govorniki obstoječih združenj.
Menim, da je vprašanje skrbstva za Kristusa in lipo prav na sestanku pod Tvojim
vodstvom in s Tvojim pristanku predano Permetu, to je Društvu za urejanje neznanih grobišč.
Smatram, da je to dokončno.
Prvi november mora ostati! Saj smo tedaj še pod boljševističnimi oblastniki tudi začeli in
dali upanje vsem prizadetim in svojcem pokončanih. Spomenka je lepo dejala, da se je takrat
pravzaprav končala državljanska vojna in začela sprava. Ostanimo pri tem in ne razočarajmo
navadnih preprostih slovenskih ljudi. Vendar naj se ta spominska žalna slovesnost ne usmeri
samo v ljubljansko
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domobransko smer, saj so celo med domobranci obstojali še gorenjski in primorski domobranci.
Kaj bodo omenjeni in žalovani tudi vsi drugi "neznanokje pokopani in brez pravice do spomina",
kot je bila naša začetna misel, Ne pozabljajmo na lastne žrtve boljševizma, kot so tisti iz
Pohorske zadeve, vojvodske žrtve, žrtve iz Cerknega, tudi na bojiščih padli prisilni rnobiliziranci
iz Nemčije, Italije in Madžarske, žrtve KPS-ovskega nihilizma v Ljubljani iz leta 1941/42 ter
končno tudi križarji - slovenska vojska v domovini, edini proti komunistični borci brez
pokroviteljstva okupatorja, temveč pod pokroviteljstvom zaveznikov. Nanje se ni še nihče
spomnil.
Spoštovani prijatelj, upam, da me boš razumel ter me ne boš podpisoval na kakršnekoli
izjave ne da bi mi jih dal v odobritev. Dovoli, da ta dopis pošiljam tudi v vednost našim
sodelujočim Frantarju in dr .Velikonji.
Iskreno Te pozdravljam!

V Ljubljani, 5. vinotoka 1991
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SPOMENKA HRIBAR
Draga Spomenka!
Oprosti, da Te tikam, ker mi je tako lažje povedati svoje iskrene misli, pa tudi si mi takrat
v Cankarjevem domu na moje vprašanje, kako naj Ti po novem rečem, gospa ali tovarišica,
dejala: Reci kar Spomenka! Tisti boljševistični, čeprav tudi partizanski "tovariš" mi ni več
priljubljen, "gospod" s katerim smo morali v jugo boljševističnem jetništvu nagovarjati paznike
in udbovce, pa še manj.
Vzpodbuja me Tvoje mnenje v pismu, da se strinjaš z večino mojih tu in tam izraženih
predlogov za boljšo slovensko družbo. Na žalost sem kot "samotni jezdec" malo obnemogel,
verjetno tudi neuspešen, saj me zdravje po vsem doživetem v partizanstvu in boljševizmu počasi
prekmalu zapušča. Vsako leto nekajkrat končam na Kliničnem centru, kot je tu bilo tudi ob
ustanavljanju Združenja jetnikov.
Na drugi strani pa sem malo razočaran nad novimi, težko pričakovanimi strankami in
novo oblastjo, saj je tako grozen razkorak med njihovimi obljubami in njihovem delovanju in
prepiranju. Še enkrat se lažno ponavlja napoved za "svetlo", sedaj slovensko in demokratsko
bodočnost. Iz Tvojih časnikarskih izjav se nekje vidi to tudi pri Tebi, šele sedaj prav razumem
Che Gevaro, potem ko je zapustil novo strankarsko boljševistično oblast v svoji domovini ter
začel borbo na svoj račun!
Tako bom ostal tudi sam kot nekakšen slovenski Don Kihot, kot me je krstil eden izmed
jetnikov tam preko velike luže. V kolikor bom, seveda, življenjsko zmogel! "Samotni jezdec",
ker so me vse stranke, v katerih sicer nisem bil, a sem poskusil, pa tudi vsa raznorazna združenja
globoko razočarala in prizadela. Tudi
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Pučnik, pri katerem sem bil v strokovnem svetu, me je takrat z jetniki vred v govoru v Novem
mestu poslal v zgodovino, tako sem moral tudi tisti strokovni svet zapustiti. Vse zapelje oblast!
Naša Klepova skupina "združenih pri lipi" še obstoja. Ti nisi zmogla prenašati Klepovega
"poveljništva", pa si se umaknila. Škoda! Le Ti, pa tudi Blažič, sta bila Klepu dorasla. Blažič
seje oddaljil, čeprav iz povsem neumestnih razlogov. Tisti Žajdelov napad nanj v Novem jutru
zaradi cepitve Združenja jetnikov je bil izključno Žajdelovo mnenje, ne pa kakršnokoli moje
podtikanje. Klep je pač Klep. Žajdela pa Žajdela. Obaje Blažič bolje poznal kot jaz sam. Na
žalost so se od lipe oddaljili tudi golootočani s Hrastom in dachavci z Bohincem. Hrast, izgleda,
zaradi pritiska in strahu pred borčevskimi združenji, kjer je povsod aktiven, paje mene uporabil
kot vzrok, Bohinc pa zaradi mnenja dachavcev o njihovem boljševističnem "ibermenšovstvu".
Tudi duhovniškijetniki že od samega začetka niso hoteli sodelovati. Tako "Lipa" zlasti še po
zadnj i blagoslovitvi Križanega in govorcev iz izgnanstva postaja vedno bolj "domobranska", kar
si je Klep, izgleda, tudi želel. Pa izkorišča naše sodelovanje, tudi moje, za "podpisovanje" svojih
javnih izjav, s katerimi se ne morem vedno povsem strinjati, predvsem s tisto o Vosu.
Tudi z Združenjem jetnikov, za katerega sem dal pobudo in Te povabil na ustanovni
zbor, ni nič bolje. Žal so mojo bolezen izkoristili za delitev na jetnike med vojno in po njej. To
ni bil moj namen. Držal sem se tistega Vita Zupana, da smo jetniki enotno misleče in boreče se
ljudstvo. Prav težko mi je, da je v tej delitvi sodeloval tudi Blažič, ki sem ga zelo cenil.
Sodeloval je tudi v prevari na ustanovnem zboru sodelujočih in podpisujočih se jetnikov, katerih
podpise pod zahtevke oblastem sploh niso uporabili. Združenje je tako prenehalo biti
"univerzalno", za kar sem se sam boril, ter je vedno bolj oblastno in strankarsko pobarvano
usmerjeno, za kar so pripomogli tudi duhovniki. Tako tudi ni prišlo do srečanja na Škofjeloškem
gradu in odkritja plošče. Rekli so, da "ni še čas"! Bil pa je čas za zbor golootočanov. Skratka, od
združenja so se ločili tako Golootočani, kot domobranci in svojci pokončanih. Prijateljsko
srečanje Škofjeločanov na mojo pobudo
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pa so preprečili tudi nekateri še vedno oblastno misleči jetniki, pa tudi oblasti in stranke v kraju.
Vendar ne misli, da je Nova slovenska zaveza kaj boljša! Na ustanovni zbor v glavnem
niso vabili svojcev pokončanih, organiziranih v obstoječem Združenju jetnikov. Tudi nekateri od
"združenih pri lipi", kot dr. Tine Velikonja, so se pred organizacijo nadškofovega blagoslova
Križanega pristransko obnašali. Sodelujoče, tudi govorce na blagoslovitvi, so vzeli kar za
"svoje". Ko sem prav zaradi teh po dogovoru skupaj s tajnikom Združenja jetnikov. Vero
Trampuževo, sestro pokončanega domobranca, in z Ivom Žajdelo šel na poklonitev grobišč na
Kočevskem Rogu, smo bili vsi trije "moteča stranka". Pri prisotnem dr. Grilu in pri dr. Tinetu se
je čutilo celo pomanjkanje vljudnostnih odnosov, tako smo raje odšli v svojo smer.
Na Rog, izgleda, ne spadamo. čeprav smo prav ta Rog začeli še v rdeči dobi na
ljubljanskih Žalah. Kot kaže je Rog v zakupu Cerkve, Nove zaveze in še koga. čeprav so se oni
nanj spomnili, ko ni bilo več nobene nevarnosti! Na žalost se bojim, da si tudi Ti osebno to
povzročila. Na sestanku na Novi reviji o vprašanju spravnega pokopa na Rogu sem se osebno
odrekel posebnemu delovanju "skupine ob lipi" za komemoracijo na Rogu. Mislil sem, da bo od
Tebe organizirana skupina skupaj z oblastjo, Cerkvijo in nami nadaljevanje našega prizadevanja
ob Lipi. Vendar so od tistih ob lipi ostala samo Ti. Vsi drugi smo bili pozabljeni in odstranjeni.
Nismo bili v računu strank, Cerkve in oblasti ter vaših komisij.
Zato ni čudno, če Klep še danes prizadet nastopa s svojo nesprejeto "spravno izjavo", za
katere ne sprejem dolži Tebe, čeprav se sam osebno z izjavo tudi nisem strinjal. Naj "abolicijo"
za boljševiške vojne hudodelce predlaga kar Zveza borcev NOV, ne pa "združeni ob lipi".
Bojim se pa, da pri vseh teh spominskih in spravnih slovesnostih, povsod z navzočnostjo
najvišjih cerkvenih in strankarskih prvakov, nastaja cirkus. Tisti cirkus, ki si ga obsojala, ko je
nastal pri Lipi na Žalah. Prav je, da damo prizadetim še živim zadoščenje, njihovim mrtvim
svojcem pa spomin. Vendar ne ponavljajmo cirkusa borcev partizanov, ki so označevali vsako
smreko, pod
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katero je sedel ranjeni partizan, pa prirejali svoje cirkuške spominske slovesnosti. Izgleda, da
današnjim spominskim slovesnostim manjkajo samo še "prapori". Te bo verjetno potrebno
izdelati!
Tudi "rablji", kot precej neumestno menijo oblastne komisije, ki so bili v glavnem
vojaško disciplinirani knojevci, najmanj pa poveljujoči policaji o teh žrtvah ne bodo
spregovorili. Ne zaradi "zarote molka", kot o tem v glasilu Nove zaveze pravi dr. Velikonja,
ampak zaradi organiziranega pritiska za molk tako s strani borčevskih, oefovskih, vosovskih in
oznovskih veteranskih organizacij, ki ga izvajajo tudi z obiski na domu, kot se to dogaja meni
osebno, s telefonom, s pisanjem, z nočnim zvonenjem na vratih in podobno. Tudi s pristranskim
pisanjem v TV 15, finančno podpiranem tudi od nove oblasti, v Borcu s cenzuro in
preprečevanjem objavljanja, "rablji" ne bodo govorili tudi zaradi svojih otrok in vnukov, ki
neradi slišijo o vlogi svojih dedov, ki so jo imeli pri "pravični sodbi slovenskega Ijudstva", kot o
pokolu v Rogu pravi Milica Strgarjeva v Borcu. Potem, ko sem njeno izjavo zanikal, je vosovska
borčevska skupnost prekinila vsako zvezo z menoj ter me oklevetala v TV 15, ki pa mojega
odgovora ni hotel objaviti. Kar denarno podpirajte TV 15 še naprej iz proračuna!
To v spomin in opomin tudi tožilcu Drobniču! Vkljub mojemu osebnemu kot združenih
pri lipi pisanju z obsodbo proti njemu uporabljenih boljševističnih metod, podobnih tistim pri
Kocbeku, pri Reviji 57 pa tudi pri Tebi, noče uporabiti možnosti ugotavljanja vojnega
hudodelstva, v danem primeru osebnega tožitelja Kosovela. Le-ta primer pa bi lahko bil
precedens tudi za ugotavljanje vojnega hudodelstva na Rogu, bolje za ugotovitev velike večine
nedolžnih pokončanih. Tudi govoriti nisem mogel z njim o teh zadevah.
Sledil sem delu Slovenskega kongresa, predvsem Tvojemu. Boljše kot nič, čeprav zaradi
časa, v katerem se je vršil, ni bilo posebnega uspeha. Za Tvoje delo Ti kot Slovenec moram
čestitati! K sreči ste se te dni v Celju spustili tudi v naše državljanstvo emigrantov, nad čemer so,
izgleda, zelo razsrnjeni.
"Združeni pri lipi" nekako propadamo. Klep želi uresničiti le svoje želje, na koncu
komemoracijo za na nemških frontah sode210

lujoče prisilne mobilizirance z Gorenjske in Štajerske, čeprav je bilo med njimi precej
"neprisilnih". Dvomim, da spada to v naš sedanji trenutek, posebno brez soglasja z obstoječimi
združenji teh slovenskih nemških vojakov. Vsekakor poziva nisem podpisal, niti se
komemoracije nisem udeležil, čeprav jo je Klep po mojem osebnem pismu taktično razširil tudi
na od italijanskih fašistov pokončane Slovence.
Sam se še malo oglašam s prispevki in pismi oblastnikom za pravice jetnikov in o
pričevanju žalostnih dogodkov našega naroda. Pripravljene imam za tisk "Resnične in
neresnične zgodbe o Gestapu in Ozni na štajerskem", moje pričevanje, tudi na podlagi
dokumentov, in pripombe na objavljene spominske zgodovinske knjige o tem. Imam pripravljen
tudi drugi del "Dnevniških zapiskov mariborskega oznovca", obsegajoč leto 1946, predvsem
delovanje Štajerski in prekmurskih križarjev "Matjaževe vojske". O tem ni bilo še nič napisano,
čeprav so bili edini pravi protiboljševistični borci brez zaščite okupatorja ampak pod zaščito
angloameriških zaveznikov. Tudi vse tisto preganjanje duhovnikov na našem koncu, Jeričev
proces, pa res pravo obveščevalno in kontra obveščevalno delovanje, ne pa samo zapiranje,
obsojanje in pokončevanje v letu 1945. Tudi moje šolanje za obveščevalnega oficirja. Toliko v
Tvojo osebno vednost. Leljaka kot nekakšnega "založniškega mafijca" za izdajatelja ne maram
več.
Težko mi je zaradi vašega prepira in razcepa v demokratski stranki. Končno ste slovenski
vrhunski razumniki, pa bi morali malo drugače ravnati. Ne tako kot vseh skoraj petdeset strank
na Slovenskem.
Zato pravzaprav obžalujem, da deluješ v tej čudni druščini. Pa še nekaj ne smemo
pozabiti. Danes, tako kot v prejšnji svetovni vojni, so se pobijali in se pobijajo drugače verujoči
in drugih narodnosti, Srbi, Hrvati, Muslimani, Albanci. Le mi Slovenci smo zmogli to sami med
seboj. Danes se sicer ne pobijamo, sprti smo pa prav tako med seboj, rdeči in črni (lahko tudi
prenovitelji in demokrati). To ni nikakršna demokracija in vstop v Evropo, ampak samo začetek
tiste delitve na rdeče in bele, tako kot je
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nekoč že bilo v reformaciji in protireformaciji. Iz tega pa se je rodilo pobijanje med vojno in po
njej. Da ne bo to še enkrat! Kot filozof, politik in borec za demokracijo razmisli o tem. Skušaj to
preprečiti. Drugače še ni konec "državljanske vojne" med Slovenci, kot si dejala takrat na Žalah.
Ta se je ponovno nakazala in se je začela, in to prav v Tvoji stranki. Samo streljamo se še ne
Slovenci med sabo zaenkrat.
Pa prepričajte vaše "oblastne" komisije, naj pomagajo zaznamovati vse kraje grobišč
"slabih žrtev", pa tudi "ponižanih in razžaljenih", tudi nekje pobitih v jetnišnicah in taboriščih.
Tako bo naši slovenski zgodovini zadoščeno.
Zaupam vate in sem prepričan, da boš nekaj tega zmogla! Tvoj vdani
V Ljubljani, 5. listopada 1991
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IVO ŽAJDELA
Dragi prijatelj!
Na žalost Te že dolgo časa nisem osebno srečal, s tistega sestanka pa sem tudi pobegnil
zaradi vedno ponavljajočega se oblastništva Klepa. Še enkrat menim, da ni bil primeren čas za
odklanjanje spominske slovesnosti za padle v današnji vojni in za dajanje prednosti spominski
slovesnosti za padle nemške mobilizirance s Štajerske in Gorenjske. Res je Klep na podlagi
mojega pisma vsaj dodal še italijanske mobilizirance. Vendar bi se vse skupaj lahko napravilo na
dan Vseh svetih. Na žalost ugotavljam, da lipa postaja vedno manj univerzalna, zlasti še po
tistem Klepovem pisanju o obletnici Vosa, ko vse posplošuje in meje med ostalimi podpisal brez
mojega predhodnega soglasja z besedilom. Na Dan mrtvih tudi nisem pričakal spominske
slovesnosti, ker me je že ob osebnem pozdravu Stane obdolžil za samovoljno sklicanje sestanka,
čeprav ga je tedaj želel imeti tudi Klep. Tudi ne vem, če je primerna uporaba političnih strank za
nekatere sporne "spravne izjave". Menim, da bi preko strank predlagano (okroglo mizo) bilo
potrebno razpravljati o čem drugem. O tistem našem osnovnem, "pravici do grobov in spomina".
Pravzaprav Ti ne pišem zaradi tega, ampak zaradi zadeve Toneta Kosovela. Kot veš tako
po razgovoru z njim kot po od mene Tebi predani njegovi dokumentaciji (razen tiste, ki sem jo
poslal tožilcu Drobniču), želi obsodbo "zasebnih" pobojev med vojno, tudi od mene imenovane
"rdeče roke". Kosovel je uspel le v prizadevanju, da so razveljavili sodbo goriškega sodišča, "da
so bile likvidacije Vosa enakovredne sodnim procesom z vsemi posledicami za svojce". Bojim
se pa, da drugega ne bo uspel, čeprav bi
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bil njegov primer zasebnega tožnika lahko dober "precedens" za ugotovitev splošne krivde za
pokončane med vojno in po njej, tudi domobrance na Rogu in v Teharjah.
Kosovel je želel nekakšen članek o njegovi zadevi, za kar sem jaz predlagal Tebe in Ti
predal njegove dokumente. Sedaj pa tega ne želi več, ker misli sam pisati preko TV-15 in
Primorskih novic. Zato Te prosim, da o njegovi zadevi nič ne napišeš in da mu vrneš
dokumentacijo.
Toliko o tem, pa drži se in se kaj oglasi!
Prijateljske pozdrave!

V Ljubljani, 13. listopada 1991
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STANISLAV KLEP
NESPRAVLJENIM SPRAVITEIJEM!
ZDRUŽENIM OB LIPI, NEKDANJIM IN SEDANJIM!
Takrat pred leti, ko smo se še pod jugoboljševistično oblastjo zbrali na Žalah tedanji
oporečniki, nekdanji partizani in drugi, smo hoteli uveljaviti prastaro civilizacijsko pravico do
javnega zaznamovanja grobov vseh mrtvih, na vseh vojskujočih se straneh v času slovenske
proti okupatorske, tudi državljanske vojne in jugoboljševistične revolucije med vojno in po njej.
Ena izmed nas, Spomenka,je dejala ob žalni slovesnosti: "Državljanska vojna je
s
tem
končana!"
Pa seje hudo zmotila, saj se državljanska vojna, sicer resda "hladna", še kar nadaljuje. In
to ne samo med različno mislečimi Slovenci in političnimi strankami (tudi med Božički in Dedki
Mrazi), ampak celo med nami samimi, "združenimi ob Lipi sprave", kot smo se poimenovali ob
zasaditvi lipe na Žalah.
Naš prvotni namen kar pozabljamo. Pozabili smo tudi na samo po sebi razumljivo
nestrankarstvo in sožitje nas, "združenih". Nekateri od nas so se zaradi tega oddaljili, drugi pa so
medtem tudi prihajali. Cerkev je ostala v začetku. do nas neopredeljena, šele pozneje seje
pridružila z mašami v novi žalski cerkvi in z nadškofovim blagoslovom ob Lipi postavljenega
lesenega Kristusa. Pridruževali so se nam predvsem nekdanji domobranci in njihovi svojci
zaradi vsakoletne spominske žalne slovesnosti v spomin na množično, bratomorno pokončanje
po koncu vojne predvsem v okolici Celja, Škofje Loke in v Kočevskem Rogu. Pridružili so se
nam tudi nekateri strankarski prvaki.
Za neznano kje pokončane in pokopane golootočane, dachauce in druge
jugoboljševistične žrtve izmed protiokupatorskih borcev in revolucionarjev smo imeli
spominsko slovesnost le enkrat. Nismo pa pozabili prisilnih mobilizirancev v nem215

ško in italijansko vojsko, katerih neznani grobovi so raztreseni neznano kje po svetu. Pozabili pa
smo slovenske pregnance širom Evrope. Spomnili se tudi nismo iz italijanske Primorske in
avstrijske Koroške po umiku naše vojske od tam privedenih Italijanov in Avstrijcev, pokončanih
neznano kje na slovenski zemlji, kakor tudi prav tako pokončanih avtohtonih Italijanov,
Avstrijcev, Nemcev, Madžarov in Romov.
Povsem smo pozabili tudi od "jugoslovanske narodne" vojske na Slovenskem pokončane
hrvaške vojake in begunce, zavrnjene od Angležev. Žal se tudi Hrvati niso spomnili slovenskih
informbirojevcev, pokončanih na Golem otoku? Na med vojno in po njej pokončane slovenske
plavogardiste - četnike, kot tudi na edine povojne protikomunistične borce križarje - Matjaževo
vojsko, naj bi pomislili šele te dni. Izven našega namena smo se spomnili pohorskega
partizanskega junaka Šarha, ne pa tudi "kenedyjevsko" umorjenega "dobrotnika iz Negove". Ob
petdesetletnici vosovske ustrelitve velikega Slovenca, dr. Lamberta Erlicha, smo se spomnili
njegove smrti na samem kraju poboja, kjer smo bili sami, brez Cerkve. Očenaš zanj je izmolil
redovnik, eden izmed "združenih"!
Prvotni namen pa se je od pobudnika "združenih" spremenil predvsem v spravno gibanje.
Gibanje, podprto tudi z delno vprašljivo spravno izjavo, predlagano od udeleženih strankarjev
slovenski skupščini. Žalne slovesnosti ob Lipi pa se preveč spreminjajo v nekakšen "Hyde park"
za nekdanje domobrance. Tako ~tudi ob obisku Slovencev iz Amerike. Preveč strankarsko je bil
pri Lipi sprejet tudi nekdanji domobranec, hotelir iz Gorice, nihče pa ni tja, na Žale, povabil ob
obisku v domovini nekdanjega pristaša "Stare pravde" iz Škotske.
Našo prvotno pobudo "pravice do zamolčanih grobov" je k sreči prevzelo nastalo
nepristransko društvo, mi pa smo se počasi izgubljali v spravni dejavnosti. Tudi v nepotrebnem
razpravljanju o nekje spornem povelju boljševističnega in partizanskega prvaka za obračun z
"razrednim", ne pa z okupatorskim sovražnikom ter pozivanju še živečih prvakov OF in
partizanskih herojev na priče
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vanje. Vse to delovanje in pisanje dela "združenih" nikakor ni pripomoglo k uresničenju spravne
izjave.
Osrednja slovenska spravna in pogrebna slovesnost se je vršila pri do tedaj zatajenem
grobišču največjega števila pokončanih slovenskih domobrancev, kot tudi pripadnikov sličnih
neslovenskih medvojnih vojaških enot. To seje zgodilo nad kostmi v kraškijami pod Krenom v
Kočevskem Rogu s sodelovanjem državnega in cerkvenega prvaka, zakaj pogrebno spominsko
spravno slovesnost sta po propadu jugoboljševistične oblasti organizirali ena izmed slovenskih
strank na oblasti in slovenska Cerkev. Začetniki tega, "združeni ob Lipi" že pod
jugoboljševistično oblastjo, pa smo bili na tak ali drugačen način odrinjeni in pozabljeni! Sicer
pa je bilo prav tako, saj nismo potrebovali "potrditve" kot sta jo mogoče potrebovali strankarska
oblast in nestrankarska Cerkev.
Nekateri "združeni" so dajali pobude za ustanovitev posameznih veteranskih združenj,
tako prvotno "Združenje jetnikov jugoboljševizma" imenovanega, kot tistega "Golootočanov" in
končno tudi "Nove slovenske zaveze". Pripadniki raznih društev, združenj in strank so se
vključevali v "združene". Iz društva za urejevanje zamolčanih grobov, iz združenj
mobilizirancev v nemško vojsko, iz slovenskega kongresa pa tudi iz nekaterih političnih strank,
Vse to je morda pomagalo prvotni dejavnosti "združenih", zaznamovanju zamolčanih grobov,
nikakor pa ni koristilo spravni dejavnosti. V kolikorje ta, zastavljena kot do sedaj, sploh mogoča
in potrebna!
Partizanski veteranski zvezi z njenimi nepopustljivimi trditvami o zanikanju v monopolistično
pridržano protiokupatorsko borbo vtkane boljševistične revolucije, vzplamtele po vojni z
vrhuncem v bratomorilskem pokončanju množice domobrancev in drugih, se je zoperstavila
prav tako veteranska domobranska Nova slovenska zaveza, vendar brez plavogardistov četnikov, ki so prvotno Slovensko zavezo med vojno soustanovili. Nova slovenska zaveza
nikakor noče nič več vedeti o pokroviteljstvu in bojevanju pod okriljem okupatorja, italijanskega
in nemškega. Spominja se samo svojega protikomunizma. Res je ta Zaveza opravila
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veliko delo s postavljanjem spominskih znamenj vsem do sedaj "slabim" žrtvam, vendar je
nerazumljivo tudi sama zašla v tako ocenjevanje žrtev. Plavogardistične - četniške žrtve je
izločila, da so se njih svojci morali zateči drugam.
Začelo se je izpostavljanje nasprotnih, namesto skupnih stališč med "združenimi".
Najprej v razgovorih, nato v pismih, končno pa še v člankih v časopisju. Skoz in skoz se je
spraševalo, kdo je takrat med vojno leta 1941 začel prvi, beli ali rdeči, vosovci, "vojvode",
neoboroženi "stražarji", vaške straže? Zame in za mnoge druge, ki sta nas zatekla vojna in
okupator na Štajerskem, paje brez razpravljanjajasno, daje začel kar Hitler brez belih in rdečih.
Ta nas je zaprl in izgnal ter nam pobral vso imovino!
Tako smo "združeni" dokončno padli na izpitu za sožitje in spravo med različno
mislečimi. Še pri sebi nismo sposobni doseči sožitja, kaj šele med različno mislečima
bojujočima se stranema, nasprotnikoma v osvobodilno revolucionarni državljanski vojni. Pri tem
ne bo pomagalo niti sprejetje kakršnekoli "spravne" listine v parlamentu. Na koncu pa smo
nekdanji aktivisti OF in partizani med "združenimi" zaprepaščeni izvedeli iz ust enega in
zapisano od drugega izmed nas, da smo po "strokovni mednarodno pravni" razlagi bili
pravzaprav "razbojniška tolpa in vohuni". Na razgovoru pod okriljem ene "demokratičnih"
strank, kjer je bilo to povedano, je bilo tudi rečeno mnogo upravičene razlage za početje
domobrancev pri Sv. Urhu, nič pa ni bilo povedanega o početju le-teh v barjanskihjarkih
Kozlarjeve gošče, v volčjihjamah pri Turjaku ter o pokolu ujetih partizanskih borcev, tudi
ranjencev na Gorjancih.
Sprava pa vedno bolj izginja v slovenski strankarski, tudi "veteranski" megli izrečene
"zaustavljene" desnice in neizrečene "nezaustavljene" levice. Dokler se ne bomo na obeh nekdaj
bojujočih se straneh "spomnili" in priznali, raziskali in se seznanili s še tako žalostno in
obtožujočo zgodovinsko resnico brez kakšnih "posebnih enot jugoslovanske vojske" in
"slovenske protikomunistične vojske", ne more biti niti sožitja, najmanj pa morda sploh
neuresničljive sprave! Lahko smo Veneti ali Slovani, nismo pa v
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nobenem primeru Romani. Ti so imeli v nekaterih svojih državah tudi takšno ali drugačno
državljansko vojno, pa tega ne pogrevajo več, pač pa se trudijo skupno za boljše življenje.
Za "piko na i" sem po televiziji izvedel, da smo "združeni ob Lipi" postali prava politična
stranka! Sam naš pobudnik nas je tako opredelil. Po starem spovedniškem štajersko-primorskem
vicu to res ni greh, lepo pa tudi ne!
Ko vse to razmišljam, mi je pri duši tako, kot je bilo neznanemu "jugoslovanu", ko je
Slovenija postajala samostojna, piscu grafita: "Malo sam žalostan!"
Žalosten sem zaradi konca nekega obdobja ob Lipi, obdobja gibanja različno mislečih,
združenih za dosego istega človečanskega cilja. Lipa na Žalah, tudi spravna imenovana,
tolikokrat ranjena in oskrunjena, z lesenim Križanim naj ostane kraj spomina in molitve,
znamenje za vse bele, plave, rdeče in druge medvojne in povojne žrtve fašizma, nacizma in
jugoboljševizma, ki počivajo neznano kje v nezaznamovanih grobovih in grobiščih. Ostane naj
tudi znamenje začetka konca državljanske vojne med našim narodom in znamenje gibanja za
sožitje ter upanja v spravo vseh, povsod živečih Slovencev.
"Združeni" pa se najprej spravimo med seboj, prizadevanje za sožitje in spravo pa
zanesimo predvsem med žive preko ograd ljubljanskih Žal!
Bojim pa se, daje sprava med živimi Slovenci zelo, zelo oddaljena. še bolj pa me je strah,
da v daljni prihodnosti sprava med Slovenci sploh ne bo potrebna, niti mogoča. Saj se bodo po
zaslugi velikega dela sedanjih slovenskih, še vedno "kardeljansko jugoslovanarskih" prvakov
lahko spravljali med seboj zaradi sedanje vojne tedaj že večinski neslovenski "državljani
Slovenije". Razen, če bomo uspeli na svojem šele pridobljenem slovenskem domačem dvorišču
"zaustaviti desnico in levico" ter deželo, podedovano od očetov, ohraniti vnukom.
In Bog nam pri tem pomagaj !
Vsem sedanjim in nekdanjim "združenim" želim srečno, zdravo, uspešno in bolj spravno
leto 1993 z več sožitja in spoštovanja
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drugače mislečih Slovencev doma in po svetu ter s priznavanjem zgodovinskega spomina vseh
strani?
Prejmejo:
Viktor Blažič
Andrej Bohinc
Tone Frantar
ing. Vitomir Gros
Radovan Hrast
Spomenka Hribar
Franc Miklavčič
Pranc Perme
Marja Polak
France Setar
Vera Trampuž
dr. Tine Velikonja
Stane Vezjak
Ivo Žajdela

V Ljubljani, prosinca 1993
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SPOMENKA HRIBAR

Draga prijateljica!
Najprej srčna hvala za Tvoja sporočila v odgovoru na moje pismo vsem nekdanjim in
sedanjim združenim ob Lipi. Celoten odgovor na pismo zahteva še moje daljše razmišljanje o
tem, kaj si mi povedala. Na drugi strani pa se pravzaprav nekje v mnogoterih stvareh popolnoma
strinjava, čeprav jih Ti bolj razgledano imenuješ drugače kot jaz. Spravna slovesnost v Rogu mi
delno še vedno vzbuja razna vprašanja. Na sestanku na sedežu Nove revije sem se osebno
umaknil iz "zaslužnih" za to spominsko slovesnost, vendar v upanju, da se boste le spomnili
tistih prvih pobudnikov, med katerimi si bila tudi Ti. Poznam Tvoj trud za to slovesnost med
Kučanom in Šuštarjem, vendar menim, daje bila predvsem potrebna Šuštarju, Kučanu pa tudi
vaši demokratski stranki. Tu se nekje brez globlje razprave razhajava.
Popolnoma jasna mi je Tvoja želja o zaustavitvi desnice. Sam sem istega mišljenja. Samo
desnica so ekstremisti na desni in na levi, tisti, ki izkoriščajo verujoče in tisti, ki izkoriščajo
osiromašene delavce. Več o tem v posebnem pismu.
Izkoriščujoč Tvojo ponudbo v poslanem pismu o pomoči, katere delje bila že duhovna
pomoč v pismu samem, Te prosim, če imaš kakšne možnosti za tiskovno izdajo mojega drugega
dela dnevniških zapiskov mariborskega oznovca, ki imajo sedaj naslov KRIŽARJIMATJAŽEVA VOJSKA NA SLOVENSKEM, in obsegajo leto 1946. Pošiljam Ti fotokopiran
nelektoriran tipkopis. Delo do sedaj še ni bilo izdano v knjižni obliki, čepravje bilo ponujeno
nekaterim tako "desnim" kot "levim" založbam.
Pa še to! V časopisju objavljeno poročilo o zaključkih Polajnarjeve komisije me je
grozno razočaralo. Vem, da pri danem
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statusu komisije ni imel velikih možnosti, vendar še tiste dane, izgleda zaradi "politike", ni
izkoristil. Taki pričevalci kot sem bil sam, pa tudi Erno in še kdo drug, smo bili samo politično
izkoriščeni.
Prisrčno pozdravljam Tebe in soproga in Vama želim borbeno 1993!
Tvoj vdani "samotni jezdec"
V Ljubljani, 25. sušca 1993
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STANISLAV KLEP

V četrtek, 1. decembra, je bila v predavalnici Teološke fakultete okrogla miza o popravi
krivic in spravi na pobudo Združenih ob Lipi, predvsem nj enega pobudnika Stanislava Klepa, s
sodelovanjem Združenja za demokratizacijo javnih glasil. Govorili so Stanislav Klep, Irena
Virant (Lipa), Marko Kremžar (SKD), Vinko Vodopivec (Demokratizacija glasil), povezoval je
dekan teološke fakultete Janez Juhant (Lipa). Važnejšo repliko je imel Vitomir Gros (Lipa).
Prisoten je bil predsednik Društva za zaznamovanje zamolčanih grobov Franc Perme (Lipa).
Navzoči so bili urednik Družine Janez Gril, novinar Ivo Žajdela, snemalec RTV in novinarka
RTV.
V okviru "poprave krivic in sprave" je predvsem izpadlo izvajanje Vinka Vodopivca s
povsem napačnim vrednotenjem "liberalcev" ter z oceno krivde, obsodbe in vzroka rehabilitacije
t. im. "dachavcev". Na napačno vrednotenje liberalcev se je kritično odzval Vitomir Gros, na
oceno dachavcev pa nihče, čeprav je pobudnik Lipe, Stanislav Klep. govoril na žalni slovesnosti
Združenih ob Lipi za dachavce, golootočane in druge podobne žrtve brez zaznamovanih grobov.
Na tej žalni slovesnosti na Žalah maja leta 1989, ob pravkar zasajeni lipi, sta trnjev venec
položila golootočan Radovan Hrast in dachavec Andrej Bohinc (oba sta tudi podpisalajavno
izjavo Združenih ob Lipi), svečo sem prižgal pisec, govoril paje, kot že rečeno, Stanislav Klep.
V svojih izvajanjih na okrogli mizi pa je predstavnik Združenja za demokratizacijo javnih glasil
obtožil dachavce za sodelovanje z gestapom, kot naj bi komunisti sploh sodelovali. Njihova
obsodba pa naj bi bila "pometanje" tega komunističnega sodelovanja z
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gestapom pod preprogo. Torej enako mnenje o taboriščnikih - gestapovskih agentih v Dachauu
in nacističnih taboriščih, kot so ga prinesli gojenci policijske akademije Djerdjinskega, to je o
nacističnih taboriščih kot o "šoli za gestapovske agente". To "uvoženo" mnenje je bistveno
vplivalo na obsodbo taboriščnikov - dachavcev, kot tudi njihovo predvojno razmišljanje s svojo
glavo v komunistični organizaciji, o čemer je govoril Boris Kraigher na povojnem kongresu
Osvobodilne fronte.
Osebno ocenjujem, daje ta okrogla miza "za popravo krivic in spravo" s takimi izvajanji
o dachavcih in liberalcih pravzaprav povzročila nove krivice in oddaljila že tako vprašljivo
spravo. Tudi o tisti oceni, "krvava revolucija" med drugo svetovno vojno, ne pa protifašistični,
protinacistični, protiokupatorski vojni, na žalost na Kranjskem, Notranjskem in Dolenjskem tudi
državljanski vojni, pa revoluciji in protirevoluciji nekje prej in bolj, nekje pozneje in manj, na
okrogli mizi nič! Je pa pobudnik Združenih ob Lipi, Stanislav Klep, kot prvi javno zavrnil tako
oceno v programu SKD!
Toliko o okrogli mizi "o popravi krivic in spravi"! Mislim, da bi se morali Združeni ob
Lipi in Združenje za demokratizacijo javnih glasiljavno opravičiti dachavcem in resničnim (ne
komsomolskim!) liberalcem!
Nevednost namreč ne opravičuje. Nevedneži naj poslušajo, ne pa govorijo?
Poslano:
Združeni ob Lipi: Vitomir Gros,
Franc Perme
Združenje za demokratizacijo javnih glasil: Anton Dolenc,
Vinko Vodopivec
Dachavci: Andrej Bohinc, Boris Pakin, Vlasto Kopač
Novinarja: Janez Gril, Ivo Žajdela

V Ljubljani. 15. grudna 1994
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STANISLAV KLEP
Spoštovani prijatelj! Spoštovani prijatelji!
Kot sam veš je Lipa, pri kateri smo združeni, v nevarnosti! V nevarnosti, da bo skupaj s
Križanim premeščena na drugo mesto. Takih zahtev zaradi navidezne "motnje posesti" na drugih
grobovih, začetih s pritožbo nekdanjega tožilca na dachauskem procesu, je vedno več. Ne glede
na naklonjeno mnenje uprave Žal pa je zaradi sedanje klime, zlasti zaradi postopnega "rdečenja"
oblasti '' in strankarskega izkoriščanja polstoletnice zmage nad fašizmom in nacizmom, tak
ukrep proti Lipi mogoč. Mogoč tudi zaradi razumevajočih se strasti med posameznimi združenji,
nastalimi prav okoli Lipe, zaradi prilaščanja prvaštva in posesti nad njo.
Žal ni nič urejeno za uporabo prostora, ker smo "združeni" neformalno gibanje. Tako se
vsa dokumentacija okoli Lipe nahaja na upravi Žal pod "Stanislav Klep". Zato bi bilo potrebno
legalizirati uporabo prostora z zasajeno lipo, postavljeno skulpturo, zunanjo ureditvijo in
razsvetljavo. Razen lipe, ki je bila zasajena brez kakšnega uradnega soglasja, so ostala dela
potekala pod registrixanim Društvom za ureditev zamolčanih grobov, katerega bančni račun seje
tudi uporabljal za zbiranje finančnih sredstev. Po zaključnih delih smo tudi "združeni" bili
sporazumni, da bi pridobitev prostora in vzdrževanje prevzelo isto društvo, kar pa se zaradi
"notranjih" poznejših nasprotij med "združenimi" ni udejanjilo.
Zato predlagam, da kot pobudnik "Lipe" udejanjiš ta dogovor in skupaj s Permetovim
Društvom za ureditev zamolčanih grobov obnovite vlogo za uporabo prostora in plačate
prispevek, s čemer se Perme strinja. Menim, da druga, tudi pri Lipi sodelujoča veteranska in
druga združenja ne pridejo v poštev zaradi
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svojega samo eno zvrst obsegajočega članstva in programa. Razen če bi "Lipo" registrirali kot
društvo in kot taki nastopili pred upravo Žal, kar pa se mi ne zdi primerno. Ne da bi hotel
napraviti kak "naglavni" greh pa menim, da kot eden prvih "združenih pri Lipi", delujoč v smislu
fundamentalističnih namenov in ciljev, tako idejno kot organizacijsko lahko in moram
soodtočati o usodi in delovanju ob Lipi.
Ker sem osebno mnenja, daje vsak, kije kdaj koti sodeloval pri Lipi, zlasti pa na samem
začetku, še vedno eden izmed "združenih", se s tem pismom obračam predvsem na prve
"združene pri Lipi", od katerih sta žal dva že v onostranstvu. Na prvi komemoraciji, se brez
zasajene lipe, ki nam je vsem ostala v spominu, je s Teboj položil venec Viktor Blažič, svečo
sem sam prižgal, svečo kot "občinstvo", ki ga najprej sploh nikjer ni bilo, je prižgala Vera
Trampuž. Govoril si Ti, Spomenka Hribarjeva pa je preroško imenovala čas in kraj za konec
državljanske vojne in začetek sprave. Očenaš je izmolil pater Franc Šetar, pevci pa so poleg
cerkvenih pesmi zapeli tudi "Lipa zelenela je". Med občinstvom sta bila tudi oba že preminula,
Milan Apih in Marja Polakova. Prav zaradi tega doživetja menim, da je Lipa lahko le na tistem
kraju, kjer se je začelo in ne more biti preseljena kam drugam.
Pismo pošiljam tudi tistim, ki so največ tehnično in organizacijsko pripomogli k zasaditvi
lipe, postavitvi Križanega in ureditvi prostora, Stanetu Vezjaku, Tonetu Frantarju in Francu
Permetu.
Dragi prijatelji! Pomagajte vsak s svoje strani, da ostane Lipa 'e simbol tiste slutnje
pomladi ter da ostane na svojem kraju in za 3 vse Slovence?
Na koncu še nekaj, dragi prijatelj Stanislav! Verjamem, da je bil zapis predavanja o
krivicah in spravi na Teološki fakulteti brez ocene, da so bili obsojeni dachauci (zaradi podobne
obtožbe tudi jaz zraven) res gestapovski agenti, vendar je na žatost bilo to 'v izrečeno?
Pomanjkanje odziva enega ali drugega predavatelja na moje pismo me potrjuje v tem, da je to
res povedal, čeprav prosim Boga, da se mu je samo zareklo in da ne misli tako. Saj je drugače
226

ta naša "Lipa" s spravo in popravo krivic mrtvim in živim zavožena stvar, kar pa ni tako!
Tudi je lepo, da napišeš odzive na važne dogodke kar sam v imenu nas, "združenih pri
Lipi". Vendar pri podpisovanju še posebej "za partizane ob njej" bi mi svoj zapis le lahko dal v
podpis, kot si naredil tudi z zapisom "Gibanje za spravo", kjer so vsi tako misleči podpisani.
Preveč se že partizani-veterani oglašajo tudi v mojem imenu, ne da bi me kaj vprašali, pa ne bi
želel, da počneš to tudi Ti!
Prijateljske pozdrave vsem "združenim pri Lipi"!

Poslano:
Viktor Blažič
Tone Frantar
Spomenka Hribar
Pranc Perme
Franc Šetar
Vera Trampuž
Stane Vezjak
V Ljubljani, 11. svečana 1995
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SPOMENKA HRIBAR
Draga Spomenka!
Izgleda, da bom začetkom aprila, ko sva se dogovorila za telefonski klic za morebitni
razgovor, spet v bolnici ali v zdravilišču. Zato to moje pismo, ki pa je zaradi mojega sedanjega
zdravstvenega stanja bolj seznam prilog kot kaj drugega.
Vse Tvoje pisanje spremljam! Z analizami se kar strinjam, ne pa tudi z obsegom
zaključkov. Saj imamo takih Janš kar več, z razliko, da eni bolj poznajo pisanja o lepem vedenju
in morali, drugi pa manj, vsekakor pa spadajo v to zvrst vsaj Drnovški in Peterleti. Zelo me moti
kritiziranje nekdanjih demosovcev, da sedanji oblastniki nič ne naredijo. Vlak je že odpeljal
mimo, tisti vlak, kjer je bil strojevodja Demos. Njegovi prvaki pa so bili preveč zaposleni z
ogledovanjem zaporov, z raftingi, nogometom, mitingi s streljanjem, helikopterji, kolesarjenjem,
planinarjenjem in podobnim.
V prilogi Ti pošiljam nekaj dokumentov o delovanju Društva za ureditev zamolčanih
grobov. Po mojem je to društvo naslednik tiste prve lipe in njenega, od Tebe začrtanega
delovanja - "pravice do imena in groba". To pa je Klep, žal, s svojo predvsem birokratsko spravo
končal in spremenil. Sam in tudi ostali smo mnenja, da bi bilo primerno Tvoje sodelovanje, tudi
kot nekdanjega člana zadevne vladne komisije. Tako z organiziranjem pomoči v finančnem
smislu, kot sodelovanje in govor na komemoraciji za pokončane v Barbarinem rovu pri Laškem,
ki naj bi bilo letos. Ostalo je razvidno iz priloženih papirčkov.
Pošiljam Ti tudi nekaj o moji edinstveni sodbi na šest let "v imenu ljudstva", za kar bi
glede na prestano kazen moral presede
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ti še 8 mesecev. Vse je razvidno iz papirjev, tudi vloga državnega tožilstva, demosovega
demokratičnega Drobniča. Slednji pa je imel, na žalost, prav, koje trdil o "stalinistični" odločitvi
Okrožnega sodišča v zadevi Škofa Rožmana. Saj je moja sedanja sodba po vlogi za "varstvo
zakonitosti" po ugotovljenih "zločinih" enaka sodbi boljševističnega Vojaškega sodišča izpred
petdesetih let in celo slabša od ugotovitev iz analize Udbe. Drobnič krši ustavno človekovo
pravico "enakosti pred zakonom" z naročanjem zgodovinarskih knjig le za nekatere. Tu smo
torej pristali! 2500 preživelih arestantov od 5400 obsojenih do leta 1952, od teh tudi ne prištetih
prav toliko administrativno kaznovanih (DKD, lnformbiro), od katerih skupaj le cca 500 s
preklicano kaznijo, v velikem številu za informbirojevce, tudi za tiste "prave", ki so še na
okroglih mizah na televiziji smatrali "ruski boljševizem" za boljšega odjugoslovanskega in
slovenskega.
Sprejeti Zakon o popravi krivic je pilatovsko umivanje rok vseh strank, ki so enoglasno
zanj glasovale. Jetnikom bolj škodi kot koristi! Na prvotni, zajetnike koristni zakon, je reagirala
le SLS, ki ga je tudi predlagala, a je vseeno glasovala za vladni predlog. Peterle je odklonil, ker
je menil, da naj bi bil zakon predmet kupčevanja z LDS, Janša in drugi so bili tiho, Drnovšek pa
je po svoji vladi predlagal obstoječi zakon, do sedaj brez izvršilnih podzakonov.
Tako se gremo demokracijo in v programih vseh strank vsebovano popravo krivic!
Prisrčno pozdravlja Tebe in Tvojega življenjskega spremljevalca

V Ljubljani, za Veliko noč 1997
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Cerkev na Poljanah
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ANICA ARNOL
Spoštovana mama Arnolova!
Globoka hvala za Vaše besede in poslano podobico! To mi več pomeni kot vsa ostala
osebna priznanja ob mojem pisanju! Zlasti so me vzpodbudile Vaše besede "zahtevamo od
države".
Pregnani redovniki, pobudniki romanj k svetemu Jožefu namreč menijo, da bo država
vrnila cerkev samo z "ora" - molitvami. Zato sem tudi dal podobico v uporabo in preslikanje
državljanski skupini verujočih "AKL", kije mnenja, daje potrebno "ora et labora" - moliti in
delati. Zato deluje za vrnitev ukradene cerkve.
Ponatis Vaše podobice je bil razdeljen vsem udeležencem romanja in svete maše pred
zaprtimi vrati cerkve v nedeljo popoldan, 18. kimavca 1994. Poslan bo vsem urednikom
časopisov, publicistom, oblastnikom, strankarjem in tujim predstavništvom v Ljubljani. Prav
tako tudi na vse evropske organizacije za obrambo pravne ureditve.
V prilogi Vam pošiljam nekaj ponatisov, kakor tudi program romanj v letošnjem letu in
podobico redovnikov. Vašo podobico samo pa hranim v svojem svetem pismu!
Zaupam Bogu in svetemu Jožefu, da bo cerkev v doglednem času vrnjena svojemu
prvotnemu namenu, za kar so ljudje, z Vami vred, pred več kot pol stoletja prispevali.
Bog daj, da se srečava na ponovni posvetitvi! Želim zdravja in sreče Vam in vsem
Vašim!! Vdani

V Ljubljani, 19. kimavca 1994
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SVETU KRAJEVNE SKUPNOSTI POLJANE
Ljubljana
Spoštovani!
Tudi Poljanci smo vedno bolj za javnost dela krajevne "oblasti" in za civilno družbo.
Tudi za javnost sej krajevne "vlade". Tako sem izvedel za razpravo člana sveta KS Poljane
Jožeta Janeža in predsednika sveta Janeza Herzoga o spominskih obeležjih, med katera sem bil,
kot kaže, uvrščen tudi sam. Ker pa nisem "spominsko obeležje", na Žalah pa me nagrobni
spomenik šele čaka, se verjetno s tem pojmom misli cerkev sv. Jožefa v naši mestni skupnosti. V
dvomu pa sem, kakšno spominsko obeležje je ta cerkev lahko? Ali spomin na potres, ki je
prizadejal Ljubljano, ali na darovalce za zgraditev cerkve, ali na delavca sv. Jožefa, ali na
nacionalizacijo - boljševistično krajo in izgon patrov, ali na slovensko filmarsko umetnost, ali na
prostorsko in gradbeno brez zakonstvo filmarskih podjetij.
Rečeno je bilo, da obtožujem krajevno skupnost in Zvezo borcev za današnje stanje
cerkve sv. Jožefa. Napisal pa sem, da so uradni krajani iz krajevne skupnosti in iz Zveze borcev
imeli druge skrbi! Torej v preteklem času! O pretekli krajevni skupnosti in Zvezi borcev, v času
boljševistične oblasti! Takrat, ko je poleg ene in druge obstojala še krajevna boljševistična
organizacija, več ali manj skupna "komanda". Bojim se, da se je pri razpravljanju o mojem
"obtoževanju" na vse to pozabilo! O neprizadetosti vseh za stanje pa cerkve pa sem sklepal po
tistem nekdanjem proslavljanju krajevnega praznika pod geslom: "Revolucija še traja!".
Revolucija pa ni bila naklonjena niti verujočim niti sakralnim objektom.
Vsekakor bi bil zelo zadovoljen, če bi bil seznanjen z ukrepanjem nekdanje in sedanje
krajevne skupnosti za uveljavljanje pros234

torskih in gradbenih predpisov napram sedanjim uporabnikom cerkve. Da o vračanju cerkve
pravemu lastniku sploh ne govorim! Vsekakor bi moralo biti za našo krajevno "oblast" to
važnejše, kot ukrepanje proti malenkostnim krajevnim motnjam!
Pa brez zamere! In uspešno bodoče (ne preteklo) leta 1995!

V vednost:
Jezuitski red, Ljubljana

V Ljubljani. 8. grudna 1994
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SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI POLJANE,
LJUBLIANA
POLJANE NEKOČ IN DANES

Na žalost navaden davkoplačevalec ne more kaj drugega zapisati za javnost kot v raznih
"pismih, predalih ali odprtih straneh", pa čeprav mu takšen demokratsko parlamentarni način
dvobojevanja brez pravil vedno manj ugaja. Verjetno je pri našem narodu tako razvito, ker v
preteklosti zaradi pomanjkanja plemstva in visokega meščanskega razreda ni imel možnosti
resničnega dvobojevanja z meči ali pištolami, dvobojevanja po vseh "viteških" pravilih. V
bližnji preteklosti je resda "dvobojeval" kar množično, vendar je vsak dan manj jasno, kdo in
zakaj je koga ter kdo je in po katerih pravilih zmagal. Tako ostanejo pač "predali" z edinimi
znanimi pravili, izrečenimi od napredneža "s knjigo po knjigi". Vsi raznorazni pisci pa si to
razlagajo ali vsaj zamišljajo razlago "z bibliofilsko izdajo Dalmatinove Biblije po glavi".
In tako mi ne preostane drugega, kot pisanje v "predal". Pa ne po svojem nagnjenju,
ampak zaradi sokrajanov - davkoplačevalcev Poljancev. Njihovemu vodstvu iz "sivih časov" so
namreč odvzeli "državljanske pravice", kot se je to dogajalo prav v tistih "sivih" časih. In brez
teh pravic ne obstojajo niti za razne nad davkoplačevalci bdeče ustanove, niti za kakšne
pritožbene urade državnih in mestnih prvakov.
Smo tisti del Luwigane izven srednjeveškega obzidja ob njenih tedanjih vzhodnih vratih
ob reki Ljubljanici, danes še tja do Gruberjevega prekopa pod vznožjem samega mestnega gradu.
Mostiščarji tam daleč, kjer je danes mestni Beverly Hills pa tudi favele, s svojimi drevaki še niso
imeli bližnjice po prekopu, za tiste tedanje na Graduje bilo prestrmo, Rimljani pa so se zadržali
bolj na prepihu Ljubljanskega polja. Tako so Poljane, izgleda, ostale poljane iz
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ven mesta vse do novejših časov. O nekdanjih dejavnostih bi pričala lahko samo še imena starih
ulic - Lončarska steza in Streliška ulica. Z lončarstvom v novejšem času ni bilo več nič, saj so
uporabljali kar tisto z levoma iz Štajerske, ostalo pa je strelstvo, verjetno preostalo po
nekdanjem streljanju hudodelcev na tem kraju.
Streljanje se je obnovilo med zadnjo vojno, pod laško fašistično okupacijo. Najprej so ga
zaukazali na sami Streliški ulici v take metode priučeni v boljševistični Rusiji kar sami prvaki
protifašističnih upornih partizanov. Pod kroglami sta padla dva velika Slovenca. Eden, ker je za
obrambo zahteval orožje, drugi pa potem, ko je s taistimi prenehal sodelovati. Zaradi zadnjega
so fašisti postrelili skupino talcev, večinoma iz uporniških protifašističnih vrst. K sreči je glavni
partizanski prvak zaradi tega partizansko streljanje neoboroženih ustavil.
Tako je poljanska barka plula skozi čas tja proti svetli bodočnosti. Marsikaj je medtem
pridobila. Tudi toplo gredo za slovenske boljševike pri Činkole. Namesto strelišča na prostoru za
živinski sejem klavnico, z v zadnjem času nastalim znamenitim in pomembnim grafitom: "No
one is innocent"! Ta grafit bi moral biti na steni sejne sobe državnega zbora, kjer zaseda
komisija za povojne poboje, namesto tiste grozljive podobe z nekakšnimi žicami in
manometrom, verjetno namenjenim za merjenje resnicoljubnosti pričevalcev. Po potresu je bila
zgrajena tudi cerkev sv. Jožefa s prispevki vernikov, ki pa je na poti v svetlo bodočnost postala
kulturni hram filmarjev s prispevki davkoplačevalcev.
In tako so Poljane prijadrale v sedanjo osamosvojeno parlamentarno demokratsko
domovino in Poljanci zraven.
Tako se lahko oglašam, čeprav, izgleda, na koncu svojega poljanskega bivanja. V času
vsemogočih alternativ se je tudi meni dogodila nacionalizacija, in to družinska!, namesto
denacionalizacije, kar je danes prišlo na vrsto. Zaradi upoštevanja starega reka sv. Ambroža:
"Kar je žena, to je mož!" in zaradi neupoštevanja prav tako starega pregovora: "Meni luč, tebi
ključ!" sem prišel ob svoj dom in na cesto. In to s potrditvijo vseh vrst sodišč, ki so me tako
rekoč izgnala in določila kraj bivanja. To, kar sem
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doživel že po vrsti pod nacisti, pod fašisti in pod komunisti! Ubogi sodniki v boju za
samostojnost seveda nimajo časa prebirati človekovih pravic in svoboščin v slovenski ustavi,
imajo pa čas za bliskovito pisanje izvršb tudi na pokojnino za raznorazne sodne in odvetniške
stroške!
Poljanci komaj dojemamo novi čas in "ta pravo" demokracijo, ki pa jo vedno bolj
zamenjujemo s tistim anarhizmom, ki se ruskim boljševikom ni bil po volji.
No, pa se dogaja tudi ob osamosvojitvi in v predvolilnih programih strank obljubljena
"poprava krivic". Filmarskega studija v cerkvi sv. Jožefa z vso duhovno in prostorsko sramoto ni
več. Plečnikov sv. Jožef je spet viden v cerkvi v popravljanju. Malo zakoni, malo redovniške
procesije, malo protesti, delitev podobic, izdanih ob blagoslovitvi cerkve, največ pa prihod
papeža Janeza Pavla II. so pomagali k temu.
Dobili smo tudi Miško, ki sploh ne spi. Čeprav imajo miške svoje luknje navadno v
kakem skritem kraju, je luknja te miške z navzven odpirajočimi se vrati kar na cestnem križišču
pod Gradom, vsem stanovalcem, ki je neupravičeno ne marajo, na vidu. Predvsem že starim
krajanom ni potrebno hoditi na koncerte, ker se dogajajo kar na cesti. Tudi na avtomobilske
salone ne, saj so avtomobili parkirani kar po cesti in med hišami. Meščani, ki so prej morali
stradati vso noč, pridejo vsaj do kruha, tisti, ki vzamejo našo himno zares, pa do pijače. Pije se
kar na cesti, na čistem zraku, ker je to znanstveno ugotovljeno bolj primerno. Miška tudi nudi
dober recept za odpravo vedno večje brezposelnosti: vsi delajmo vso noč - pa bo več delovnih
mest! Vemo, da so v mestu dovoljeni le psi, predvsem zaradi gnojenja zelenic, petelini pa niso
dovoljeni. Poljanci okoli miške ga imamo! Nekje ob štirih zjutraj se namreč začne
odstranjevanje sodobnih pivskih steklenic - pločevink (rdečih, ne zaradi stranke, zaradi
pivovarne), kovinsko odzvanjanje pa je kar slično jutranjemu petelinjemu petju.
Zaradi enakopravnosti, zajamčeni po novi ustavi, moramo besedo, dve reči tudi o
najnovejši pridobitvi tam ob naselju šol in
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dijaških domov. Venera z iksi in vprašaji! Kot nekdaj v igralnice domači državljani tu tisti, ki še
ne volijo, nimajo vstopa, pse pa verjetno na vrvico! V rdeči trgovini dobiš vse pripomočke, ki pa
so zaradi iksov vprašljivi, kako priti do Venere. Zato je lokacija trgovine sporna: šolarji in
študenti imajo svojih Vener dovolj in ne potrebujejo pripomočkov. Boljša lokacija bi bila poleg
bližnjega doma za starostnike. Mlajši del njih bi take pripomočke na poti do Vener res
potreboval!
No, pa Poljanci in meščani, brez zamere, tako tisti pod 18 leti kot oni nad njimi!
Ljubljana, 9. aprila 1996
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Slovenci v tujini
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Dr. PETER URBANC
Kanada
Prisrčna hvala za pismo!
Z velikim zanimanjem ter počaščen zaradi Vašega poznavanja mojih raznoraznih zapisov
sem ga prebral. Prebral tudi Vaša vprašanja, na katera Vam skušam zaradi razumevanja obširno
odgovoriti. Tako kot Vi mene, tudi jaz Vas poznam po Vašem pisanju o zadevah, kijih tudi sam
obravnavam, čeprav se z Vašim mnenjem ne strinjam, kakor se tudi Vi ne z mojim, kot se vidi iz
Vašega pisma.
Najprej hvala za avtentične podatke o M. Winklerju. Priznam, da sem koristil več kot pet
let stare podatke in še ti, kot kaže, (restavracija namesto realitetne pisarne) niso bili točni. Res pa
imam povsem verjeten podatek, da je bil pred več kot petimi leti opažen na primorskem
onstranjugoslovanske meje. Moje navedbe o njem v zadnjem zapisu pa so namenoma
provokativne, ker sem pričakoval repliko od kogar koli z dejanskimi podatki. Na koncu se je to
res zgodilo, vendar od Vas preko luže, ne pa od kakšnega bivšega ali sedanjega policaja v
Ljubljani.
Zaradi vsega doživetega v boljševizmu, tako v partizanih kot tudi pozneje, sem vedno
bolj uvideval, da ni boljševizem v kakršnikoli obliki tisto, za kar sem se zalagal vse življenje. Z
današnjimi pojmi bi lahko to imenoval svoboda, demokracija, človečanske pravice, slovenstvo,
socialne pravice, gmotno blagostanje. Kot nazadnje ugotavljam, je boljševizem kjerkoli in
kdajkoli povezan predvsem z varanjem ljudi, pobijanjem, uničevanjem narodnosti in
materinihjezikov, ropanjem, stalno policijsko in vojaško represijo proti stalnim, tudi izmišljenim
sovražnikom, popolnim kršenjem človečanskih pravic in končno popolno gmotno revščino. Zato
tudi moj zorni kot na vse predvsem pretekle dogodke, razviden iz
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mojega pisanja, ki ga smatram za svojo dolžnost nekdanjega aktivnega boljševika predvsem do
mlajše generacijo, pa tudi do starejše "zamolčane" generacije v tujini. V pisanju skušam
avtentično podati doživljena dogajanja na zelo, tudi za sebe, realističen, neopravičujoč, res
nekoliko sarkastičen in provokativen način.
Čeprav upoštevam v glavnem krščansko moralko kot pravzaprav kristjan "sine culpa"
neverujoč, ne čutim za svoja pretekla dejanja kakršnegakoli obžalovanja, kvečjemu čutim
prizadetost, ker sem bil izkoriščen. Menim, da je resnično priznanje tudi vrsta obžalovanja in
upam, daje z mano tudi tako. Saj nekateri naši vidni oporečniki, kot dr. F. Bučar, dr. Z. Roter, do
danes niso niti omenili svojega oznovskega delovanja, kjer nihče ni opravljal dušebrižniške ali
karitativne dejavnosti. Vsekakor pa ne kažem ponosa za svoje sodelovanje z boljševiško Ozno,
kot ga n.pr. nekdanji oznovec, gospodarstvenik B. Conradi. Obžaloval sem in tudi danes
obžalujem nepotrebne žrtve na obeh straneh. Ozne sem se skušal že med vojno rešiti. pa sem se
jo radikalno rešil s tedaj nedopustno metodo odpovedjo konec leta 1946 - karje bilo tudi kasnejši
povod za mojo smrtno obsodbo in šestletni zapor. Bil sem najprej predvojni skojevec, tudi sin
primorskega orjunaša, zato emigranta pred Italijani v Jugoslavijo, in pred vojno tudi člana in
finanserja KPS. Kot skojevec sem že ob novem letu 1942 skupaj s pisateljem B. Štihom in
pesnikom K. Destovnikom-Kajuhom veroval v slovensko sovjetsko republiko in v zmagujoče
Ruse, takrat, ko smo bili nasilno izseljeni od Nemcev s Štajerske ter nam je bila pobrana vsa
imovina. Nato dolga štiri leta okupacije in vojno, aktivizem v OF, italijanski zapori,
partizanstvo. Kot menijo za domobrance, tudi Spomenka Hribarjeva, protikomunisti niso imeli
druge šanse kot to, karje dejansko bilo. K temuje res pripomogla celo KPS s vosovskimi poboji
v Ljubljani ter vodstvo OF s svojo v letu 1942 dodano temeljno točko OF ekskluzivnosti borbe
proti okupatorju. Vendar bi se lahko tudi protikomunisti borili proti komunistom brez
okupatorske zaščite že takrat 1941 /42 zaradi zaščite pred Vosom. Nihče jim tega ni branil. Meni
pa so ostali samo partizani, čeprav bi ne bil tedaj komunist in bi bil protikomunist ali samo
verujoči. Saj glede na ravnanje Nemcev na Šta244

jerskem in Gorenjskem, tudi z mano, ter ravnanjem Italijanov z očetom v preteklem času, nisem
imel možnosti sodelovanja s protikomunisti sodelujočimi z Nemci in Italijani.
Pa še o spravi in komemoracijah za "zamolčano" revolucijske žrtve, vetrinjske,
dachavske, golootoške in druge brez pravice do smrti in grobov. O spravi mije znano Vaše
zapisano mnenje, daje vprašljiva in jo hočete popolno ali nič ter da lahko čakate še 45 let kot do
sedaj. Mnenje, s katerim se popolnoma strinjam. Tudi sam dvomim v spravo med samimi
vojnimi nasprotniki tistega časa, kot sem tudi zapisal. Menim pa. daje sprava stvar drobnih
spravnih dejanj, posameznih korakov, ki se polagoma sestavljajo v mozaik sprave. Dvomim, da
bo prišlo do "mea culpa" na eni ali drugi strani med direktno prizadetimi in odgovornimi
naredbodajalci, v kolikor so še živi. Težka stvar je vprašanje "mea culpa" za vetrinjske žrtve.
Eden izmed glavnih naredbodajalcev, I. Maček, je še živ, tako njemu kot prav tako
soodgovornemu M. Ribičiču tudi "prenovljeni" slovenski boljševiki še vedno nudijo zatočišče in
jih kažejo kot "medvede" na svojih zborih.
Tudi lipa in komemoracije na Žalah so tak kamenček v mozaiku sprave. Komemoracije
so bile organizirane in lipa se je zasadila s prvotnim namenom počastiti vse tiste revolucijske
žrtve z "zamolčano" smrtjo in zamolčanimi grobovi. Pobudnikje bil S. Klep, ki je v začetku
zbral nekaj tistih, ki so o tem pisali, tako S. Hribarjevo, Z. Zavadlava in M. Apiha, ki gaje
zamenjal V. Blažič. Žale so bile izbrane kot gaj mrtvih, tudi kot prostor, kjer je možna
komemoracija brez dovoljenja oblasti. Ta mala skupina organizatorjev je nastopala kot skupina
bivših borcev in kulturnikov ter ni zastopala nobenega razen sebe. Njen prvotni namen je bil vsaj
začeti poravnavati dolg proti revolucijskim žrtvam brez grobov obeh bojujočih se strani, podpisi
prvih pozivov so bili po prizadevanju S. Hribarjeve dopolnjeni s podpisniki iz kroga Nove
revije. Prva komemoracija se je vršila na Vse svete l.1988. Šele v 1. 1989 se je organizatorjem
pridružil neprizadeti mlajši obrtnik S. Vezjak, kije sam tudi zasadil lipo. Pred Vsemi svetimi pa
je pisec zakopal ob lipi kamen iz pohorskega granita s posvetilom "Žrtvam", s srpom in
kladivom nad
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napisom, kar naj bi pomenilo "boljševiškim", ter s križem in zvezdo pod napisom, kar naj bi
pomenilo pripadnost žrtev. Organizatorjem sta se pridružila v dachavskih procesih obsojeni A.
Bohinc ter obtoženec na Golem otoku R. Hrast, s katerima je bila tudi organizirana
komemoracija 12. maja, na navidezni dan sodnega umora dachavcev, namenjena tako
dachavcem kot golootočanom. Delu organizatorjev so se priključili še mladi neprizadeti
publicist I. Žajdela, sestra pokončane vetrinjske žrtve V. Trampuževa ter bivši mladoletni
domobranec dr. T. Velikonja, ki je zaradi mladosti bil izpuščen iz Teharij. Vršila se je
komemoracija za domobrance 27. junija, nekako tedaj, ko v Gorici opravijo mašo v njihov
spomin. Venec za to komemoracijo je poslal V. Levstik iz Gorice v imenu Slovencev v svetu.
Nato se je še vršila že druga komemoracija na praznik Vseh svetih. Komemoracije so bile
številno obiskane. Vseh se je udeležila tudi duhovščina. Govorila sta Klep in Blažič, na zadnji
tudi Velikonja, na prvi pa tudi Hribarjeva, ki se je nato umaknila iz skupine. Po zadnji
komemoraciji, na kateri seje ob lipo tudi prinesla zemlja z nekaterih grobišč, se organizatorji ter
skupina okoli Nove revije poslali peticijo na skupščino Slovenije zaradi odkrivanja,
zaznamovanja in čaščenja mrtvih po vseh "zamolčanih" grobiščih. Menim, da so tako te
komemoracije s številno vsestransko udeležbo kot sledeča pisanja o grobiščih in pobojih,
povzročilo današnjo uradno zahtevo tako sveta za človečanske pravice kot republiškega odbora
borcev, da se uradno raziščejo dogajanja okoli vetrinjskih žrtev ter tudi uradno boljševistično
postavitev kenotafa dachavcem prav na Žalah, kar je vsekakor še en kamenček v mozaiku
sprave. Res pa je bilo na drugi strani dvakratno lomljenje lipe, eno prav te dni, pa tudi telefonsko
in pismene grožnje organizatorjem, predvsem piscu in S. Klepu. Zaradijavnostije potrebno
vedeti, da kakršnakoli akcija celote sprave ni bila v namenu prvotnih organizatorjev. Spravo je
dodal samovoljno šele pozneje S. Klep vkljub nasprotnemu mnenju glede primernosti, posebno
zaradi naše pravzaprav nezadostne reprezentančnosti.
Zato menim, da je vaše mnenje o komemoracijah ter o nekaterih udeležencih malo
pristransko. Mnenje v Vaših zapisih in tudi
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v Vašem poslanem pismu namreč ne upošteva na eni strani pozitivnosti akcije, predvsem njenih
pozitivnih posledic tudi zaradi delne rešitve travme svojcev žrtev, ne upošteva pa tudi že
navedene reprezentančnosti skupine organizatorjev. Vprašljiva pa ni samo reprezentančnost te
skupine za celovito spravljanje na naši, tudi zmagovalčevi strani, ampak tudi na vaši,
premagančevi strani. S tem je vprašljiva možnost in umestnost sprave sploh. Kako naj se še živi
zmagovalci pri nas spravljajo s po vojni necivilizacijsko in nekrščansko pobitimi premaganci? In
kdo lahko pri vas v imenu teh pokončanih domobrancev govori in se v njihovem imenu
spravlja? Kdo lahko ve, če se žrtve res želijo spraviti z rablji? Menim, da je sprava možna samo
med živimi, ker so tisti pod zemljo vsi skupaj itak spravljeni med seboj! Zato bi Vam svetoval,
da posameznih organizatorjev ne obsojate in ste do njih bolj prizanesljivi, čeprav nekateri res
gledajo preveč partizansko "kocbekovsko". kar tudi zame ni realno. Menim sploh, da bi bilo
treba, vkljub čaščenju s strani S. Hribarjeve in tudi nekaterih drugih, gledati na Kocbeka tudi kot
na tistega, ki je prispeval k boljševistični nadvladi na Slovenskem, pomagal boljševikom
sprejetje Dolomitske izjave in pravzaprav pomagal zatreti ne samo samostojnost svojih samih
pripadnikov v NOV, ampak s tem pomagal zatirati verujoče na sploh. Resda V. Blažič in S. Klep
uporabljata pri organizaciji komemoracij pridobljeni politični kapital v politične namene, slednji
tudi vse skupaj spravlja pod pokrivalo sprave, na drugi strani pa na raznih shodih nastopa
nepooblaščen v imenu vseh organizatorjev ter končuje svoje govore s hvalnico boljševiškemu
voditelju Kučanu, kot je to bilo v Ljubljani in Kranju. Vendar tudi sam menim, da bi s tistim
"izdajstvom" morali nehati, kot to zagovarja tudi zgodovinar B. Mlakar, pisec in preučevalec
domobranstva na Slovenskem. Tudi z izdajstvom škofa Rožmana, čeprav je zelo nesmiselna tista
njegova udeležba na domobranski prisegi. K temu mnenju me vodi proučevanje tedanjih
dogajanj iz obojestranskih virov. Tudi ni nobenih razlogov, razen "boljševističnih", uporabljati
za vas, emigracijo, vzdevek "sovražna", kar za slovensko emigracijo nikakor ni slučaj, ter
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preprečevati prihod in delovanje v domovini tudi tistim, ki na podlagi mednarodnih meril niso
bili proglašeni za vojne zločince.
Na Vaša vprašanja odgovarjam v nekoliko drugačnem vrstnem redu ter v drugačnih
sklopih vprašanj.
Slovenska partizanska vojska je štela tik pred koncem sedem divizij (enaje bila
italijanska), 28 enot v moči brigade (ena inženirska, tri italijanske) ter dvanajst odredov (dva
mornariška) . Po evidenci Glavnega štaba JA za Slovenijo z dne 26. aprila 1945 so brez enot
divizije VDV oz. Narodno obrambe, ki so vsebovale tudi moštvo kurirskih TV linij, šteli
partizani v Sloveniji 37.901 borcev in starešin, brez zalednih vojaških organov ( 11,234) pa
26.667 borcev in starešin.
Po podatkih CK ZKS je bilo v terenskih organizacijah 4.979 članov KPS in 11.843 članov ZKM
(Skoj). V vojaških enotahje bilo okoli 5.000 članov KPS in prav tako okoli 5.000 članov Skoja,
torej je bilo članov KPS in Skoja v vojaških enotah in zaledju slaba četrtina.
Za ocenitev števila v slovenski diviziji NO (prej VDV, pozneje Knoj), kamor so spadale
tri brigade (dolenjska, primorsko-gorenjska in štajersko-koroška), ob osvoboditvi pa so bili
vanjo razporejeni tudi kurirji iz TV linij, je štela srednje močna primorskogorenjska ali 2.
brigada VDV NO takoj po osvoboditvi z že razporejenimi kurirji 2.200 mož. V VDV enotah je
bil višji delež partijcev in skojevcev kot v drugih partizanskih enotah.
Za številčnost organizacije Ozne razumljivo ni nikakršnih podatkov. Oceno lahko
izvedemo le zelo okvirno in grobo. Pred osvoboditvijo smo imeli tri pokrajinske (tudi korpusne
oz. conske) Ozne, od katerih je vsaka imela na terenu kakih 10 maloštevilnih pooblaščenstev. Po
liniji kontra obveščevalne službe je bilo nekaj, na Primorskem in tudi v Italiji več, obveščevalnih
oficirjev. V vseh vojaških večjih enotah pa je imela Ozna prav tako svoje kontraobveščevalne
oficirje. Na čelu celotne mnogoštevilčne organizacije Ozne je bila Ozna za Slovenijo Baza 24 v
Stražnem vrhu nad Črnomljem, kamor je spadala tudi oficirska obveščevalna šola v Gradacu v
Beli Krajini.
Ob osvoboditvi seje število pripadnikov Ozne povečalo tako s tistimi, ki so se morali
vrniti s Koroške in Primorske, pa seveda z
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novimi kadri predvsem iz političnega kadra partizanskih odredov ter iz političnega, pa tudi
oficirskega kadra kurirskih TV linij in tudi s kontraobveščevalnimi oficirji iz slovenskih
vojaških enot, potem, ko so se le-te vključevale vjugoslovanske enote JLA, kjer je bila
organizirana že samostojna KOS. Na Ozni za Slovenijo v Ljubljani je bilo preko 100 operativcev
ter vsaj toliko tehničnega osebja. Na terenu Slovenije je bilo organiziranih pet ali šest okrožnih
oddelkov s kakimi 30 operativci in prav tolikim tehničnim osebjem, ter v vsakem okrožju kakih
8 okrajnih oddelkov s kakimi petimi operativci, od tega dveh mestnih oddelkov s kar 10
operativci ter tolikim tehničnim osebjem. Nekaj operativcev je bilo tudi po taboriščih in zaporih,
ki so spadala pod okrožne oddelke, ter nekaj v repatriacijskih in selitvenih bazah, ki pa so bile
podrejene direktno Ljubljani. Nekaj, zlasti višjih oznovcev, paje šlo v razne organe centralne
Ozne v Beogradu. Vsemu temu je treba prišteti še VDV oz. knojevsko kurirsko in zaščitno
osebje pri vseh oddelkih ter zaščitno pazniško osebje v taboriščih in zaporih, ki je spadalo pod
Ozno. V Ljubljani je vsa uprava in pazniška služba v t.im. CZ-centralnih zaporih v bivši Prisilni
delavnici in poznejših domobranskih zaporih tudi spadala pod Ozno.
Med vojsko je največ civilnih žrtev partizanov, glede krivde sodelovanja z okupatorjem
zelo vprašljivih, bilo za časa t.im. Osvobojenega ozemlja zgodaj l. 1942 na Dolenjskem.
Zgodovinar dr. Tone Ferenc v svoji knjigi "Ljudska oblast na Slovenskem 19411945" ocenjuje,
da je bilo v tem času usmrčenih 300-500 ljudi (brez oboroženih pripadnikov vaških straž), med
njimi 13 duhovnikov. Kot pravi Kardelj v svojem pismu Ivu Ribarju, da se je samo na majhnem
odseku likvidiralo 60 oseb mesečno. To je bil čas t.im. "vojvodstva", poleg zgodnjega vosovstva
v Ljubljani, prvega pojava izvajanja "boljševistične" revolucije.
Ni mogoče reči, da je bilo boljševistično ravnanje na prvem osvobojenem ozemlju
ulcazano ali načrtovano. Nosilci takega ravnanja pa so bili, karje značilno, stari skojevci ali
partijci, kot More, Majcen, Dermastja, Šilih, Pirjevec. Linija OF in tudi partije je bila pred in po
Dolomitski izjavi "narodnoosvobodilna" s poseb-
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nim poudarkom za borbo proti t.im. "sodelavcem okupatorja" vaškim stražam, četnikommodrogardistom in domobrancem. Boljševiško linijo na Dolenjskem v 1. 1942 je kritiziral in
ustavil prav Kardelj.
Civilnim žrtvam potencialnih sovražnikov partizanov po boljševističnih kriterijih bi bilo
potrebno še dodati streljanje partizanov nižjega ranga v samih partizanskih enotah, predvsem
nekomunistov, zaradi navideznih malenkostnih prekrškov v l. 1941 in 1942 na Dolenjskem, pa
tudi mučenja obtoženih za take navidezne prekrške. Pri tem so se izkazali prav že imenovani
"boljševiki" Pirjevec, Majcen, More in Dermastja. O tem piše tudi vaš emigrantski pisec Stane
Kos v "Stalinistični revoluciji na Slovenskem". V naši literaturi to poglavje boljševizma med
samimi partizani na Dolenjskem ni obdelano. Izgleda pa, daje bilo takih žrtev par sto.
Kardelj skupaj s Kidričem pa je verjetno res narekoval linijo VOS 1941-1942 v Ljubljani, kjer je
bilo pobitih preko 50 oseb izmed potencialnih boljševističnih sovražnikov, večinoma še
nesodelujočih z okupatorjem. Je pa te likvidacije po Natlačenovi prekinil prav Kardelj.
Res pa je Kardelj smatral poboje v vojvodskih časih na Dolenj skem v glavnem za
"sektaške, preuranjene", ne pa za neupravičene. Na Štajerskem je nastal "boljševizem" l. 1944 v
enotah na Pohorju, ko so slepo prenašali izkušnjo in direktive z Dolenjske ter iskali in pobijali
belo in modrogardiste, kijih na Štajerskem ni bilo. Najbolj je to raziskal zgodovinar Fajdiga v
svoji knjigi "Pohorski partizani", vendar zelo diskretno. Glavni krivci so bili komisar IV.
operativne cone Ribičič, sekretar oblastnega komiteja Stante in načelnik Štajerskega Vosa Silas
(Ta je bil kasneje po nalogu z Dolenjske likvidiran, vendar ne zaradi teh zadev). Žrtev je bilo kar
nekje proti 100 oseb. Zadevo je prekinil zopet Kardelj, ki pa je obdolžil za to gestapo, kar pa se
je v posebni oznovski raziskavi po osvoboditvi izkazalo za netočno. Kardelj je tudi premestil
Ribičiča in Stanteta.
Na Primorskem je bilo boljševistično ravnanje v Cerkljanski zadevi glede izdaje
političnega tečaja 1. 1944, likvidacija 12 po-
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tencialnih sovražnikov, med njimi dveh duhovnikov, kot krivcev za izdajo, ki je pa izgleda niso
zakrivili. Bili pa so pred tem res zapleteni v nekakšno modrogardistično obveščevalno mrežo,
delno organizirano od člana angleške misije pri partizanskem IX. korpusu na Primorskem.
Obdolžil in likvidacijo je organiziral pokrajinski Vos za Primorsko, na kar je celo šef
obveščevalnega centra IX. korpusa, Bojan Štih, protestiral zaradi načina in obtožbe, obsodbe in
likvidacije. Zadevo bo verjetno dokončno raziskal in popisal zgodovinar B. Mlakar iz IZDG v
Ljubljani, za kar sem mu osebno dal iniciativo, ker stvar deloma poznam zaradi svojega
tedanjega bivanja na Primorskem.
Toliko o boljševizmu za časa vojne in njegovih posledicah. Izpustil sem seveda poboj
tistih zame vojnih ujetnikov s Turjaka in Grčaric l. 1943, kije bil vzporeden s kočevskim
procesom in se je zgodil v Mozlju in Jelendolu.
Bojan Štih je nekje zapisal, da sta med NOB vedno bili dve liniji: enaje bila domača,
izključno osvobodilna in za tisti čas kar upravičena, druga, ki se je s to vedno bolj prepletala, pa
je bila tuja boljševiška od "velikega brata", ki je bila neupravičena, a je vedno bolj prevladovala.
To je tudi moje osebno mnenje.
Za tako boljševistično iskanje in pobijanje potencialnih nasprotnikov komunistov ni
nikjer dokazano, da bi bilo po direktivi (razen VOS 1941/42 v Ljubljani). ampak je vezano na
posamezne predvojne boljševike in njihovo prenašanje Xuskih boljševiških prilik v naš čas in
naše kraje. Lahko rečemo, da se je za Pirjevcem vleklo tako ravnanje z Dolenjske na Primorsko
in nato še na Koroško. To velja tudi za druge rusko boljševiško usmerjene operativne
komunistične vojaške in politične voditelje.
Uradni boljševizem OF oz. partizanov pred osvoboditvijo ni bil v uničevanju
potencialnih nasprotnikov in vednosti za tako uničevanje. Tak boljševizem je bil v sprejemu
predzadnje ustanovne točke OF o ekskluzivnosti partizanske borbe proti okupatorju ter v
obvladanju in večanju oblasti komunistov v OF in partizanih, vključno z Dolomitsko izjavo.
VOS kljub
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nazivu VOS OF je bil policija partije, ves propagandni tehnični aparat tiskarn je bil v rokah
partije, edinstvene kurirske zveze v Sloveniji so bile v rokah partije, komisarji v partizanskih
enotah so bili partijci. V večjih partizanskih enotah so bili namestniki komisarjev istočasno
partijski sekretarji pa tudi nosilci kontraobveščevalne službe v teh enotah. Vse, tudi terenske
organizacije OF, so bile v rokah partije. VOS je bil s tako rekoč sodnimi pooblastili resda l. 1944
na II. zasedanju SNOS ukinjen ter reorganiziran v policijo, podrejeno oblastni organizaciji brez
sodnih pooblastil. Vendar smo morali še istega leta prevzeti organizacijo vsejugoslovanske
policije zopet s posebnimi sodnimi pooblastili Ozne, podrejene preko Rankovića direktno
jugoslovanskemu partijskemu politbiroju. Tudi notranja vojska, slovenski VDV, je imela
predvsem partijski kader, kar je prešlo skupaj z Ozno v novoustanovljeni vse jugoslovanski
Knoj. V vsem temje bil predvsem boljševizem pred osvoboditvijo!
Po osvoboditvi in začetnem hinavčenju zaradi mednarodnega priznanja
jugoboljševistične oblasti pa je začela vedno bolj odkrito nastopati Štihova vedno bolj opazna
druga boljševiška linija "velikega brata" vse do ukinitve slovensko OF in javnega proklamiranja
prehoda iz narodnoosvobodilne meščanske prve faze revolucije v drugo fazo socialistične
revolucije vse tja do vnašanja naziva in ideologije boljševizma v državno ustavo z vsemi
boljševističnimi posledicami, moralnimi in materialnimi. Pri tem je bila boljševiško premeteno
izkoriščena "borba proti okupatorju in njegovim sodelavcem" tudi za uničenje potencialnih
boljševističnih nasprotnikov.
V tem okviru, to je borbi proti "njihovim sodelavcem", je v Sloveniji bil tudi poboj slovenskih
domobrancev skupaj z gorenjskimi in tudi primorskimi domobranci s civilnim spremstvom
beguncev, pravzaprav vojnih ujetnikov starih kolonialistov; zaveznikov Angležev, ki so zaradi
svojih političnih in vojaških interesov hladnokrvno te ujetnike predali partizanom, čeprav so
lahko slutili njihovo usodo. Medtem ko so še številnejše od
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Angležev zavrnjene prav tako vojno ujetnike, hrvatske domobrane, ustaše in civile prevzele
redne vojne, sicer jugoslovansko-srbsko enote, ki so poskrbele tudi za njihovo fizično uničenje,
je slovenske domobrance, pa tudi večjo število srbskih z Nemci sodelujočih enot, prevzel
slovenski Knoj ter jih namestil pred delnim fizičnim uničenjem v taboriščih predvsem v Celju,
Ljubljani in Škofji Loki, ki so bila pod upravo slovenske Ozne. Sklep o fizičnem uničenju večine
teh predanih nasprotnikov je moral biti na vsejugoslovanski ravni, saj so pri poboju v Rogu
sodelovale tudi jugoslovanske vojaške enote, navzoč je bil srbski policijski minister Penezić,
pobiti so bili tudi predani vojni nasprotniki iz Srbije (v Kočevskem Rogu). Uradno naj bi bili vsi
ujetniki v nekakšnih policijskih komisijah razdeljeni na mladoletne in civiliste, na mobilizirane
vojake v zadnjih dveh mesecih in na aktivne vojake, za katere je bilo določeno fizično uničenje.
Neuradno pa je bilo uničenih tudi precej iz prvih skupin (Teharje), kar pa je bilo predvsem
odvisno od obnašanja lokalne taboriščne in policijske oblasti.
Ta poboj domobrancevje največji boljševiški, zaradi njihovega značaja vojnih ujetnikov,
pravzaprav vojni zločin. Izvršil ga je slovenski Knoj pod vodstvom slovenske Ozne z Mačkom
in Ribičičem, pa na komando vsekakor Kidriča in KardeIja, ki sta o vsem odločala ter s
sodelovanjem jugoslovansko-srbskih enot in srbskega oznovskega načelnika Penezica-Krcuna
pri moritvi srbske Ljotićeve in Nedićeve straže v Kočevskem Rogu. Po nekih navedbah v
spominih naših komunističnih voditeljevje celo Stalin o tem vedel, ker je pred enim od njih
pohvalil Tita za tak poboj.
Po pripovedovanju mojega osebnega vira, ki je bil takrat obveščevalec pri partizanskih
enotah na Koroškem, je pri predaji domobrancev Angležem, ki so se hoteli znebiti bremena
slovenskih in dnzgihjugoslovanskih vojaških protipartizanskih enot pod okriljem okupatorja ter
se niso hoteli nekako zameriti jugoslovanskim partizanom, igralo negativno vlogo tudi
izjavljanje domobranskega komandanta Krenerja, da so slovenske domobranske enote
pravzaprav pomožne policijske enote okupatorja, Nemcev,
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v skladu z nekim določilom Haaško konvencije, ki to dopušča. Čudno, da se ne sklicuje nihče na
Haaško konvencijo v knjigah, ki so o domobranstvu pisane v emigraciji.
Številčnost teh predanih domobrancev s civilisti ter število pokončanih je kljub mnogem
napisanem še danes problematična. Seznam, izdelan v emigraciji, vsebuje tudi imena med vojno
ubitih in drugih in ne samo pokončanih po vojni. O tem pišeta zlasti emigrantska Klepec "Teharje" in Kovač - "V Rogu", v matični domovini pa Strle - "Veliki finale". O številkah ne
bom posebej govoril, ker sem svoje ugotovitve že opisal v članku "O obelisku in spravi",
objavljenem tako v Novi reviji v Ljubljani kot v Svobodni Sloveniji v Buenos Airesu. Sedanji
publicistični pisci (Leljak, Žajdela) tudi pišejo o tem, vendar prvi pretirava število pokončanih
predanih domobrancev in civilistov v Teharjah, drugi pa odkriva še precej neznana morišča
predvsem gorenjskih domobrancev v okolici gradu v Škofji Loki.
Med "boljševiško" pokončevanje "potencialnih sovražnikov" je vsekakor treba prišteti
pobijanja civilistov, meščanov, trgovcev, obrtnikov in podobnih po raznih krajih Slovenije.
Pobiti so res bili med okupacijo doma, vendar se jim ne da pripisati sodelovanja z Nemci v taki
meri, da bi zaslužili smrt. Tako pobijanje je ugotovljeno po raznih navedbah na Jesenicah, v
Celju in Slovenj Gradcu, verjetno pa je bilo tudi drugod, kjer so bili sedeži okrajnih Ozn, ki so
verjetno te poboje, izvršene s Knojem, tudi organizirale.
Te poboje "potencialnih boljševističnih sovražnikov" po sedežih okrajnih Ozn takoj v
mesecu maju pa se ne sme zamenjavati z izvensodnim pokončanjem dejansko na strani
okupatorja delujočimi Nemci in tudi Slovenci prav tako po sedežih okrajnih Ozn in manjših
partizanskih komand mest. Vsaj v Mariborskem okrožju je bilo najmanj 10 takih mest, med
njimi Slovenska Bistrica in Fram. Kasnejše izvensodne usmrtitve, izvršene od'' okrožnih Ozn v
posameznih slovenskih pokrajinah, so bile številčno večje. Zajemale so - vsaj za Mariborsko
okrožje lahko trdim - tiste policijsko dognane sodelavce okupatorja, ki za'
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sodišče niso imeli zadostnega obremenilnega materiala ali dokazov in bi mogoče prišli pod
pogoje amnestije. Te usmrtitve je odobravala slovenska Ozna. Slično tem so tudi usmrtitve ne
Koroškem zajetih nacistov, izvršene v Begunjah in pri Prevaljah, ter na Primorskem zajetih
fašistov, izvršene izgleda delno v Bazovici, delno pa na Trnovski planoti nad Gorico.
Seveda je tu še "rdeča roka" po osvoboditvi. O tej bi lahko govorili na Gorenjskem za
pobijanje civilistov, tudi enega duhovnika, ki ga je izvrševala organizacija Skoja, in pa za
ugrabitve in likvidacije v angleški coni na Primorskem, izvrševane od bivših demobiliziranih
vosovcev in vedevejevcev.
Kaj pa z vednostjo za vse te boljševiške poboje? Vsi kasnejši poboji, razen nekaterih
tistih med prvimi partizani ne Dolenjskem ne prvem osvobojenem ozemIju in ne Pohorju v
pohorski aferi l.1944, so bili strogo konspirativni, izvršeni na konspirativni način ponoči z
odstranjevanjem in uničevanjem dokumentov in oblačil ter s konspirativnim pokopom.
Nalogodajalci, predvsem odgovorni iz Ozne za Slovenijo in okrožnih Ozn, so seveda za to
vedeli. Prav tako izvajalci knojevci, kjer je vse zadeve v zvezi z likvidacijami vedno vodil in
razporejal vojake namestnik brigadnega komisarja, ki je bil obenem sekretar partijske
organizacije v brigadi in odgovoren za kontraobveščevalno službo v brigadi. Oznovci, ko so
izstopali iz Ozne, so pa itak morali podpisati izjave o molčečnosti, katere so pozneje očitali
Rankoviću pri detronizaciji na Brionskem plenumu. Arhiv je deloma na RSNZ v Ljubljani
Zgodovinski arhiv - deloma pa uničen in skrit. O izvensodnih usmrtitvah oz. moriščih je morala
vsaka okrožna Ozna začetkom l. 1946 sestaviti poseben seznam in izdelati zemljevid. To pa
zaradi dekonspiriranja grobišč pred prebivalstvom, ki je opažalo vedno več teh grobišč zaradi
slabih zakopov. Po okrožjih so bile posebno oznovske komisije, ki so skupaj s knojevci
popravljalo zakope trupel injih uničevale s klorovim apnom. Ves ta pismeni material je bil
pozneje predan v Ljubljano, kjer se verjetno še vedno nahaja. Saj celo organi milico
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po posameznih krajih morišč vedo zanje ter preganjajo svojce na Vse svete, ko na grobišča
prinašajo cvetke in svečke, ter nato opažene svojce zaslišujejo. V Mariborskem okrožju pa smo
sezname izvensodno usmrčenih odnašali, tudi osebno Z. Zavadlav, na okrožno javno tožilstvo
Jožetu Pavličiču zaradi evidentiranja in izdaje osmrtnic.
Prvi zapisi o teh pobojih (Rog) so bili v romanu Toneta Svetine "Ukana" in v nekem
članku zgodovinarja Dušana Bibra v zagrebškem Vjesniku. Potem dolgo nič, vse do Pahorjeva
objave Kocbekove izjave v Zalivu, na kar jo sledilo nekakšno pojasnjevanje Mitje Ribičiča v
Naših razgledih. Nato dolgo nič, dokler se ni o tem razpisal Josip Vidmar v Delu. Potem se je
šele odprlo za Rog in drugo. Sam sem pisal o Rogu v reviji Borec pred Vidmarjem, pa so
cenzurirano objavili šele po Vidmarjevi objavi. Rezultat te moje objave je bil, da je skupnost
borcev s Primorske, katere član sem do tedaj bil, prekinila vse stike z menoj, njen predsednik pa
je dal nekakšno obremenilno izjavo o moji politični neprimernosti za sodelovanje v skupnosti
celo v borčevski časopis TV-15. Tudi uradni zgodovinarji policije RSNZ so, kljub začetnim
prošnjam za mojo sodelovanje, prekinili vse stike z menoj. Po objavi članka "O obelisku in
spravi" v Novi reviji in še nekaj drugih o dachavcih in problemih žrtev v drugih časopisih in
revij ah, pa me je obiskal predsednik borčevske skupnosti iz Ljubljane ter mi resno priporočil,
naj neham pisati ter počnem raje kaj drugega. Tako je torej s še današnjo skrbjo "boljševikov" za
konspiracijo o tem delu "boljševiške" partizanske zgodovine!
Božja roka ne, ker ni maščevalna, ampak usoda je hotela, da so prav tisti interniranci, ki
so po boljševiško privedli svoje sointernirance iz Dachava pred povojno sodišče, ki jih je
povsem bol- jševiško obsodilo na smrt, da so prav ti interniranci boljševiki bili v in sceniranem
dachavskem procesu prav tako obsojeni na smrt in večinoma tudi sodno usmrčeni.
Na koncu ne morem, da ne bi šel mimo boljševističnim sličnih dejanj na verujoči
domobranski strani in mojih razmišljanj o tem,
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ki so bila objavljena najprej v Vestniku slovenskih domobrancev v Buenos Airesu, nato pa v
Borcu v Ljubljani pod naslovom "Pravica do smrti in grobov". Ne morem mimo paralel med
podobnim ravnanjem partizanov in domobrancev.
Za vosovski nihilizem 1. 1941/42 v Ljubljani ni paralele. Najdemojo pa lahko med
"rdečerokovskim" "vojvodskim" ravnanjem partizanov na prvem osvobojenem ozemIju na
Dolenjskem, na drugi strani pa "črnorokovskem" delovanju domobrancev na Barju in na
Gorenjskem. Oboje je bilo pobijanje "potencialnih sovražnikov". Najdem tudi paralelo med
pobojem in masakrom trupel v borbi njenih pripadnikov partizanskega Cankarjevega bataljona
na Gorjancih, izvršenim s strani domobrancev, in med pobojem predvsem v Mozlju in Jelendolu
tudi v borbi zajetih domobrancev in četnikov na Turjaškem gradu in v Grčaricah, vojnih
ujetnikov pravzaprav, po kapitulaciji Italije z strani partizanskih enot. Partizani so brez kakršnih
koli sodb izvršili morijo nad domobranci hitro po koncu v Kočevskem Rogu, Teharjah in Ško ~i
Loki, kar je grozljivo predvsem zaradi številnosti žrtev, zelo podobna paje morija prav tako brez
sodbe nad funkcionarji partizanske OF, izvršena od domobranske policije v okolici Turjaka tik
pred koncem vojne. Grozljivo je pokončevanje osumljenih sodelavcev okupatorja, več ali manj
izvedeno od političnih aktivistov, partizanov v krajevnih komandah mest ter okrajnih Ozn takoj
po osvoboditvi, vendar ni nič manj grozljivo pokončevanje osumljenih sodelavcev OF od
domobranske policijsko vojaške komande pri Sv. Urhu. Povsod so paralele med ravnanjem na
obeh straneh: na eni - narodno osvobodilni, resda komunistični ali pa na drugi - resda
protikomunistični, vendar v okrilju okupatorja.
Za nepotrebno, nerazumljivo, brez osnove v tistem že navedenem določilu Haaške
konvencije, samo v Ljubljanski pokrajini izvršeno prisego na Stadionu v Ljubljani, prisego za
boj proti komunizmu na strani okupatorjev Nemcev, ki so priključili del slovenske domovine in
so z Gorenjske, predvsem pa s Štajerske že izselili slovensko inteligenco, uvedli nemški jezik ter
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jevati osnovo narodnosti - kmete, pa ne najdem na drugi, partizanski, strani paralele.
Toliko, resda precej obširno, o Vašem pismu. Upam, da boste moj odgovor sprejeli ter mi
sporočili svoje mnenje. Počaščen bom z Vašim odgovorom, kot sem bil sedaj. Prav tako upam,
da se bova nekoč tudi osebno sestala in izmenjala najina mnenja o vseh teh problemih tudi
ustno!
Pričujoče pismo, kot tudi Vi, smatram za osebno!
Prisrčno Vas pozdravljam!
P.s.
Končno je tudi najino dopisovanje kamenček v mozaiku sprave!

Ljubljana, l. marca 1990
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PETER URBANC
Kanada
Spoštovani!
Prejel sem Vaši zadnji dve pismi, za kateri se Vam prisrčno zahvaljujem. Zaradi svojega
zdravstvenega stanja nisem preveč sposoben niti aktualno pisati v našem časopisju, niti daljše
odgovarjati na Vaša pisma. Od mojega pisanjaje v zadnjem času izšel le intervju z Ivom Žajdelo
v Študentskem listu Tribuna, v pripravi je knjiga dnevniških spominov mariborskega oznovca in
leta 1945, sodeloval sem pa tudi pri dokumentarnem filmu o povojnih izvensodnih streljanjih na
Pohorju.
O spravi sva se porazgovorila že v zadnjem pismu, pa ne bom še enkrat ponavljal. Res pa
je, da je poleg naše neformalne skupine borcev in kulturnikov organizirana še širša skupina pri
Spomenki Hribarjevi z vključenimi novimi opozicijskimi politiki. Le-ta si želi izvedbo letošnje
komemoracije za pobite domobrance na dejanskem kraju poboj a na Kočevskem Rogu, ne pa na
Žalah, medtem ko vodje skupine nekdanjih borcev in kultumikov ni za to navdušen. Nastaja tudi
kompleks vprašanj, ali samo maša zadušnica, ali tudi udeležba uradnih predstavnikov in njihov
govor, vsekakor tistih iz nekdanje ZKS (Kučan ali kdo drugi). Kaj se bo v resnici zgodilo, Vam
ne morem napovedati, ker je preveč nasprotno mislečih faktorjev. Povem Vam le to. daje v
soboto, 26. maja, zelo ozka skupina nekdanjih borcev, kultumikov in sedanjih opozicijskih
politikov obesila venec in prižgala sveče na kraju, kjer je bil pobit dr. Erlich. Ko to pišem, venec
s slovenskim in črnim trakom in imenskim napisom še vedno visi in sveče še vedno gorijo.
Toliko o spravi.
Druga stvar je Vaš predlog o formulaciji sprave. Predložil ga bom Spomenki Hribarjevi
za dr. Miklavčiča, ki je zadolžen za pravne predloge novi vladi pravni realizaciji sprave.

259

Tretja stvar pa je Vaš poslan zapisnik o zaslišanju oz. pričevanje Mimice Znojič, ki naj bi
bila, strokovno rečeno, rezident Vosa, ONZ in Ozne za Goriško, kjer omenja tudi moje ime.
Pričevanje je zelo zanimivo, žal pa podano na popolnoma nestrokovni podlagi. V
kolikorje bila imenovana mladinka in seje na Primorskem takoj priključila
narodnoosvobodilnemu gibanju, je to morala storiti 1942 leta, ko je bila v Gorici organizirana
mladinska OF. Sam sem bil takrat, leta 1942 do oktobra meseca, ko sem bil zaprt, namestnik
predsednika Borisa Droča, ki je bil predsednik mladinske organizacije in sekretar Skoja. O
kakšni Mimici Znojič nič ne vem! Rajonskega komiteja za Primorsko ni bilo ne tedaj ne
pozneje. Tajnic obveščevalcev v Vosu pa sploh ni bilo ker so bili obveščevalci po trije ali štirje
vezani na enega rezidenta, ki je poročal naprej in jih je poznal. Prav tako v tistem
narodnoosvobodilnem gibanju ni bilo nobenih simpatij do stare Jugoslavije in do kralja
Aleksandra ter poznejšega Petra, ker so pač Primorce zaradi državniških razlogov nekako izdali,
kot so oni o tem pravili.
Komunisti so bili že pred razpadom Italije in po njem. Štrukelj Pepi, verjetno Joško, niti
ni bil glavni voditelj osvobodilnega gibanja za Gorico, niti tedaj ni bil član KP. Domnevam, daje
imenovana sodelovala v mladinski obveščevalni službi, kjer je bilo več informatorjev med seboj
povezanih in so poročali predvsem o mnenju prebivalstva, o premikih vlakov ter o splošnih
zadevah. Za kakšne konkretne nasprotnike osvobodilnega gibanja niso dobivali nobenih nalog,
niti niso bili z naše strani o tem informirani, v kolikor pač sami niso rinili v to zaradi svoje
ambicioznosti.
V kolikor bi spoznali, da idejno ni privržena OF, ampak bivši kraljevini in Mihajloviču,
bi takoj letela iz obveščevalne organizacije ter bila premeščena kam na Dolenjsko.
Z dr. Kogejem, dr. Černetom, ing. Rustjo, dr. Jazbecem, prof. Bednarikom, smo sami in
še z drugimi, ki so pripadali nekakšni goriški sredini, iskali stike, da bi jih pridobili za
sodelovanje v OF. Pri tem sem kot vosovec iz Gorice celo sam sodeloval, medtem ko Fornazarič
Živa ni bila vosovka. Nalogi za likvidacije so prihajali iz primorskega Vosa, ONZ oziroma
Ozne, ali pa so se izva-
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jale po lastni presoji na samem terenu zaradi zaščite narodnoosvobodilnega gibanja. Nikdar pa se
ni o tem razpravljalo z mladinskimi obveščevalci, kar je, kot izgleda, bila imenovana,
Iz pričevanja je razvidno, da imenovane ni mogel opozoriti vodja varnostne službe Vosa
za Gorico Vladimir Santini-Santin, kerje že aprila 1944 padel v Sovodnjah.
O smrti dr. Kogeja, ki naj bi bil ubit 15. 3. 1945, Vam ne morem nič reči, ker sem se
odjulija 1944 nahajal na Štajerskem. Takrat na Goriškem ni bilo več niti Vosa niti Odseka za
notranje zadeve, ampakje bila Ozna za Goriško. Tedaj Stjenka ni bil šef Ozne, ker je padel
žejanuarja 1945 na Pedrovem. Plahuta tudi ni bil Janko, ampak Stojan, s partizanskim imenom
Stjenka.
Tako je pač z izjavami vseh prizadetih, starih in mladih, prostovoljnih ali
neprostovoljnih, ker vsi želijo biti "heroji" in želijo prikazovati svojo važnost in vednost za
nekdanja dogajanja. Zaradi objektivnosti Vam povem, da velja ta moja misel ne samo za gornjo
izjavo, ampak tudi za izjave v Črnih bukvah, v raznoraznih knjigah o genocidu, izvršenim nad
slovenskimi domobranci po osvoboditvi, pa tudi o Vidičevi Črni roki, o Janovem Kokrškem
odredu, o Leljakovih Teharjah in še kje.
Zgodovinarji so pa taki, kot so trenutno tudi slovenski duhovniki. Zadevi se šele takrat
priključijo, ko je vse jasno in ni nobene možnosti spopada. Tako se spomina in položitve venca
na kraju umora prof. dr. Erlicha ni udeležil noben duhovnik, čeprav so bili vabljeni. Očenaš smo
zmolili vosovci, partizani in verujoča sestra pobitega slovenskega domobranca. K spominski lipi
na Žalah pa je prvič prišel duhovnik čisto zasebno, da bi zmolil očenaš. Toliko
o vsem.
Lepa hvala za vsa Vaša obvestila, ki jih bom. upam, še prejemal, čeprav Vam bom
mogoče jaz zaradi zdravstvenega stanja pisal bolj redko.
Držite se! Srčne pozdrave!
Ljubljana, 30, maja 1990
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Dr. PETER URBANC
Kanada
Dragi prijatelj !
V vednost Vam pošiljam moj premagani ter Blažičev in Vilčnikov zmagani zahtevek
Združenja Skupščini Republike Slovenije.
Tako na žalost ne morem ničesar narediti za odkritje plošče na škofjeloškem gradu, niti
za pomoč pri prekopu škofa dr. Rožmana. Združenje so pravzaprav sedanji oblastni organi,
uporabljajoč Hribarjevo in Blažiča, razbili na medvojne in povojne žrtve in jetnike, posredujem
Vam naslov nastajajočega Društva za ureditev zamolčanih grobov v Sloveniji: predsednik Franc
Perme, Novo Polje, C. XIII. št. 22, 61260 Ljubljana-Polje.
Do sedaj je sicer nastala že nova Komisija Izvršnega sveta Skupščine Republike
Slovenije pod vodstvom Viktorja Blažiča. ki pa ne upošteva vseh ostalih, ki so si do sedaj
prizadevali za iste cilje. Izpušča tudi prvega iniciatorja Stanislava Klepa.
Značilno je tudi to, da je V. Blažič kot delovni predsednik na zboru Združenja 19.
januarja 1991 v Cankarjevem domu odvzel beseda. Stanislavu Klepu, čeprav je bil le-ta
povabljen kot gost in so prisotni protestirali proti odvzemu besede.
Za vodstvo po žalostnih grobiščih pa Vam predlagam zgodovinarja in novinarja Ivo
Žajdela, Ljubljana, Prijateljeva 17.
Pa še moj osebni nasvet pri Vašem delovanju: pazite se takih in drugačnih
kocbekovcev!!!
Prisrčne pozdrave z upanjem, da se bomo maja ali junija tudi srečali in osebno spoznali!

Ljubljana, 1. februarja 1991
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Dr. PETER URBANC
Kanada
Spoštovani prijatelj!
Vidim, da se nekje drug drugega kar naprej dopolnjujeva s podatki, proučevanjem
zgodovine ali pa z raznimi pobudami, primernimi za slovenski danes. Resda vsak z druge strani.
Ne bom rekel nazorske, ker se osebno ne prištevam k nobenemu priznanemu nazoru. Skušam
biti samo pošten in verodostojen pričevalec in preiskovalec žalostne strani sodobne slovenske
zgodovine med vsemi Slovenci, predvsem med "ponižanimi in razžaljenimi". Pa tudi pobudnik
za priznanje in popravo donedavnih pa tudi sedanjih napak. Vaše delovanje in pisanje je
vsekakor mnogo več od tega, kar je vsega priznanja vredno.
Prebirava drug drugega pisma in članke ter sva verjetno enkrat eden enkrat drugi, enkrat
več enkrat manj "razočarana" zaradi prečitanih "pomanjkljivosti" ali "netočnosti" zaradi resnice
z druge strani.
Tako sem jaz rahlo razočaran tudi pri branju Vašega članka "Tragedija Cerknega" v
Novem Jutru. Pa ne kot preučevalec sodobne slovenske zgodovine, ampak kot več ali manj
soudeleženec zlasti dveh dogodkov, o katerih so Vaša navajanja pomanjkljiva, brez prave
zgodovinske podlage.
Kot po rodu Primorec in pregnanec iz Štajerske sem namreč bil od marca do oktobra
1942 leta v Gorici, potem do oktobra 1943 v raznih italijanskih zaporih, nato pa do avgusta 1944
partizan na Goriškem. Zato moje poznavanje.
Grem po vrsti Vašega članka..
Partizanstvo se na Primorskem ni "razvilo sorazmeroma pozno". V začetku julija 1941 je
bila v Kremancah pri Renčah
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partijska konferenca v organizaciji Toneta Veluščka, enega izmed Primorcev partijcev, poslanih
iz Ljubljane za organiziranje OF. Druga dva sta bila poslana v Brkine z okolico in v Trst. Na
konferenci pri Gorici so bili predvsem slovenski člani italijanske partije. Ustanovila se je goriška
partijska organizacija in sklenilo organiziranje OF. V organizacijo res niso bili pritegnjeni
Tigrovci, razen v Brkinih in okolici. Tudi niso bili v organizacijo na Goriškem pritegnjeni
kakršnikoli sredinski ali desni nekdanji primorski politiki. Ne bi mogel reči ali so bili Primorci
navdušeni ali ne. Nimam za to merila. Vendar se je v času, ko sem sodeloval v Mladinski OF in
Skoju od marca 1942 do oktobra 1943, OF gibanje razvilo vsaj na Goriškem do take širine, da
nas je bilo v t.im. goriški provali, nastali prav zaradi širine gibanja, zaprtih par sto z goriškega
področja. Vsi smo bili predani Tribunale speciale v Rimu ter tja tudi odvedeni v zapore Regina
Caeli. po kapitulaciji Italije pa deloma izpuščeni, deloma pa poslani v nemška taborišča. Prve
partizanske enote so res prišle z ljubljanskega področja, vendar sestavljene iz Primorcev in
dopolnjene z domačini na Primorskem. Pri tem začetku partizanstva je potrebno ugotoviti, da so
zanj dali pobudo in ga organizirali komunisti, uporabljajoč primorske člane, do tedaj člane
italijanske partije. Res se niso oprli ne na nacionalistično Tigr, ne na sredinske in desne bivše
slovenske primorske politike. Pa še pri politikih so se obrnili v začetku prav na najbolj desne,
zanemarili pa tiste iz goriške sredine, ki je ostala v nasprotju z ljubljansko prava sredina do
konca vojne. Resda se je po Ijubljanskem vosovskem vzoru skušal organizirati atentat na desne
politike Kemperla in Kralja, antikomunista, vendar se atentat ni posrečil, niti se ni kasneje
ponovil. So pa primorski domobranci po italijanski kapitulaciji tudi začeli z uvoženimi enotami
in oficirji iz Ljubljane.
Partizanstvo ni bilo omejeno samo na "par čet iz ljubljanske province". Omenjam samo
boj na Nanosu ter tragični konec nekaterih pripadnikov in podpornikov te partizanske enote,
obsojenih in ustreljenih pred Tribunale speciale v Rimu, potem ko so čakali na smrt v Regina
Coeli. Omenjam tudi pohod partizanskih enot v
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Beneško Slovenijo z Jakom Avšičem na čelu. Res se je na tem pohodu napravilo nekaj
boljševističnih napak v odnosu do prebivalstva. predvsem pa do italijanskih odporniških enot
OZOPO. Brez posebnega "uvažanja" borcev in oficirjev iz Ljubljane in brez prisilne
mobilizacije so se enote povečevale. Kadre, predvsem partijske, pa so izpopolnili tudi tisti znani
pobegli iz italijanskega taborišča Gonars, med katerimi so na Primorskem ostali Bojan Štih.
Miro Perc-Maks in drugi.
Priznati pa je treba, da je v novoustanovljenem Primorskem odredu bil postavljen za
komisarja Dušan Pirjevec-Ahac, semkaj kazensko premeščen iz Dolenjske. Tako se lahko v
odredu in njegovi okolici zasledijo njegove izrecno boljševistične metode s streljanjem borcev
za vsako navidezno napako, pa tudi kakšnega "izdajalca" izven odreda, predvsem na "razredni"
osnovi. To njegovo delovanje na Primorskem pa ni dovolj raziskano, vendar je podobno počel
tudi potem, ko je pravzaprav spet kazensko odšel po kapitulaciji Italije na Koroško.
Boljševistična metoda komunističnega vodstva, da naj kazen nad krivimi komunisti na položaju
izvrši sam okupator, se pri Ahacu ni izpolnila.
Pridružitev partizanstvu po kapitulaciji Italije je bila prostovoljna in mnogoštevilna, kar
je bilo značilno za Primorce. Seveda pa je tista "goriška fronta" bila zaukazana ter iz vojaškega
pa tudi drugih razlogov velika napaka, nepotrebna in pravo boljševistično žrtvovanje ljudi.
Po kapitulaciji je bil ustanovljen Narodno osvobodilni svet za Primorsko Slovenijo.
Sprejet je bil sklep o priključitvi Primorske k Sloveniji, pozneje potrjen od SNOS-a v Sloveniji
in AVNOJ-a. Zanimivo je, da so člani odbora bili tudi nekomunisti iz vrst "razrednih"
sovražnikov, če vzamemo po boljševistično, tako Joško Strukelj iz Solkana pa lastnik žag iz
Ajdovščine. Premožen avtoprevoznik'iž Gorice je sodeloval v OF, njegova hči pa v Pokrajinski
VOS itd.
Takrat, ob kapitulaciji, so se res pokončali popolnoma po boljševistično pripadniki
italijanskih policijskih straž in enot, prav tako pa pripadniki fašistične organizacije in
italijanskega protikomunis265

tičnega meščanstva iz Trsta in Gorice. Številne kraške jame, rovi in brezna na Krasu in na
Trnovski planoti so se napolnila z njimi.
Organiziranje partizanskega 9. korpusa z enotami po vsej Primorski, ne pa "umik v
gozdove, predvsem okoli Cerkna". Boji z Nemci. Ne samo Komen, tudi n.pr. Vinišče pri Renčah
je bilo zažgano. Od tam in od tod so Nemci pošiljali ljudi v taborišča. Vendar je bil leta 1941 po
okupaciji države na Štajerskem moj oče kot Primorec od Gestapa takoj zaprt, nato pa smo bili
izgnani. Ni bil potreben nikakršen napad partizanov. Taborišče Šterntal so Nemci napolnili s
"politischverdaechtich", še preden so začeli bojevanje štajerski partizani.
Organizirala se je tudi boljševistična VOS po vsej Primorski, ki pa se je bavila bolj z
vojaškimi akcijami kot z likvidacijami "sovražnikov", po ukinitvi VOS pa Izpostave Narodne
zaščite in obveščevalni oddelki ONZ pri Predsedstvu SNOS. Res pa sta tako VOS kot ONZ pri
zaščiti pol osvobojenega ozemlja likvidirala sovražnike, prave, na žalost pa tudi navidezne, ki bi
lahko s svojimi zvezami z okupatorjem ogrozili terenske organizacije OF ali partizanske enote.
Tako je padlo, po mojem poznavanju, na Goriškem, v Brdih, na Krasu in na Vipavskem nekaj
deset žrtev krivih ali nekrivih. Po ukinitvi VOS pa so začela delovati področna vojaška sodišča,
kamor so se predajali osumljenci. Večinoma niso obsojala na smrt. Organizirali so se tudi SNVZ
ali primorski domobranci. "Uvožen" j e bil komandant Kokalj in prva enota. Nemci niso dovolili
vključitve v ljubljansko domobranstvo, tako kot tega niso dovolili tudi gorenjskim
domobrancem. Tržaški domobranski štab s Kokaljem je bil podrejen direktno SS und Polizei
generalu Globočniku v Trstu. Kakšnega večjega vojaškega pomena niso imeli, nastopali so
vedno kot pomožne enote skupaj z Nemci. Imeli so sicer postojanke po Primorskem, tudi v
Gorici, vendar niso bili napadalni. Po raznih postojankah so stopali v stik s partizanskimi
enotami na t.im. "pogajanjih". Ponekod so rajši pogledali drugam, ko so šli partizani mimo. Bilo
jih je vseh skupaj tam okoli 1500, vseh izgub mrtvih pa so imeli kakih 200. Skoraj polovica teh
je padlo pri partizanskem zavzetju domobranske posto266

janke na Črnem vrhu pri Idriji. Nikakršne odklonitve nemške pomoči ni bilo. Nekatere nemške
enote so se še kako trudile priti na pomoč, vendar so bile vojaško odbite, čeprav ena nemška
enota ni hotela prestopiti ljubljanske pokrajinske meje. Bila je pač vojaška akcija - napad in
obramba, ne pa "proste roke" zaradi izmišljenega premirja z Nemci.
Do konca vojne ni bilo na Primorskem nič kaj mirno. Ne smemo pozabiti drugega
pohoda v Benečijo, po zaveznikih naročeno porušenje proge in drugih komunikacij v Baški
grapi, borb v nemških ofenzivah "Rubezahl" in "Winterende". Zavezniške misije so že pri štabu
9. korpusa. Angleški padalci obveščevalci so že odskočili in so sprejeti. Na žalost smo jih po
vojni policijsko boljševistično pokončali kot "vohune".
Politično delovanje domobrancev in desnih primorskih slovenskih politikov, pa tudi
delovanje redkih "uvoženih" duhovnikov, povzroči manjšo delitev Primorcev na partizanske in
protipartizanske. Pri tem pomagajo tudi Nemci, ki na Primorskem pravzaprav podprejo
Slovence, jim dovolijo šole v slovenskem jeziku ter slovenske občinske uprave s slovenskimi
župani. Na to delitev vpliva tudi vosovska ustrelitev slovenskega primorskega politika v
Vipavski dolini zaradi sprejema županstva, pa tudi nekakšne zasebne likvidacije na Vipavskem.
Danes bi lahko temu rekli "rdeča roka". Največje razburjenje in cepitev prebivalstva na levo in
desno pa povzroči s komunikejem VOS objavljena ustrelitev navideznih izdajalcev iz Cerkna
februarja 1944, med njimi dveh kaplanov in učiteljice.
Žal so Vaše navedbe o žalostnem dogodku v Cerknem skoraj povsem netočne, kljub
objavi dokumentacije, za katero pa ni jasno, odkod izvira. Cerkno samo ni bilo poseben
"dragoceni center KPS (NOB)", ampak del partizanskega osvobojenega ozemlja s komando
mesta in zaščiteno z nekaterimi enotami, kot Vojkovo brigado. V Cerknem je bila t.im.
"podoficirska šola", ki pa so jo januarja leta 1944 preselili in v Cerknu nastanili šesti tečaj
srednje partijske šole Pokrajinskega komiteja KPS (ne "šole za politične komisarje") iz
Čepovana. To se je zgodilo tik pred na
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padom Nemcev, ki so imeli izgleda informacije, da napadajo podoficirsko šolo. Partijska šola v
Cerknem je bila namenjena terenskim delavcem OF in partizanom v NOV. Namenjeni za sedmi
tečaj z menoj vred smo bili poslani v Čepovan, od koder pa zaradi napada Nemcev nismo odšli v
Cerkno, ampak nazaj v svoje enote. Napadla je enota bataljona kapetana Heine iz Idrije pod
poveljstvom poročnika Teichmanna 27. februarja 1944 zjutraj. Imelaje 126 vojakov, 11
podoficirjev in enega oficirja. Na žalost je bilo prav tiste dni Cerkno slabo varovano, ker se je
Vojkova brigada oddaljila. Tudi partizanski obveščevalci niso javili Nemcev, čeprav bi lahko,
sodelavki OF, domačinki, pa v enoti nad Cerknim niso verjeli. Ko je ta enota namreč obvestila
štab 31. divizije, ki se je tisto noč premaknil nad Cerkno, jih je načelnik štaba divizije Hojan
odpravil, da to ni premik nemške enote. Hojan je bil pozneje "razkrit" kot agent Gestapa in
sodelavec zloglasnega gestapovca Rosumeka iz komande Gestapa na Bledu. Kljub temu pa je
nad Cerknim nahajajoča se topničarska enota divizije začela streljati z bacači in strojnico na
Nemce v Cerknem. Nemci so 47 tečajnikov in drugih v Cerknem postrelili predvsem zaradi
njihovega nevojaškega umika po čistini. Od Nemcev je, izgleda, padel le en vojak, ustrelil ga je
partizanski stražar ob prihodu v Cerkno.
Navideznih krivcev za izdajo šole v Cerknem niso našli "prizadeti partizanski vojaški
poveljniki", kot menite, ampak Pokrajinska VOS OF na pritisk Pokrajinskega komiteja KPS,
brez vednosti štaba 9. korpusa oziroma njegovega obveščevalnega centra z Bojanom Štihom na
čelu. Le-ta je nad ravnanjem VOS celo protestiral, ker je VOS brez sodišča obsodila na smrt in
ustrelila 15 osumljenih "izdajalcev" v neki jami nad Cerknim nekaj dni po napadu na Cerkno ter
izdala poseben "komunike" o krivdi in sodbi. Izdajalce je izbrala iz skupine, ki jo je zasliševala
že vojaška obveščevalna služba z Bojanom Štihom kot nekakšno plavogardistično skupino,
povezano z ing. Ranzingerjem in članom angleške misije pri štabu korpusa, majorjem
Darewskim, ki ' je to skupino tudi vzpodbujal. Ta preiskava je potekala že okto268

bra 1943. V skupini sta bila tudi oba kaplana in učiteljica. To ravnanje VOS OF je res bilo
popolnoma boljševistično.
Mnogo tega je raziskal Stanko Petelin v "Vojkovi brigadi", mnogo je bilo slučajnostno
napisanega, izjave navzočih so bile objavljene v glasilu "Topničar", celostno preiskavo pa vodi
mlajši zgodovinar Boris Mlakar, doma iz Cerknega, tudi pisec knjige "Domobranstvo na
Primorskem". O tem bo tudi izdana knjiga.
Najtežje je z navedbami o "sporazumu z Nemci 5. julija 1944". Nič ni "uvidel CK KPS",
ampak je nemško italijanska uprava, goriški prefekt conte Marino Pace dal pobudo za razgovore
s partizani. Pobudo je prenesel obveščevalni sodelavec VOS za Gorico oz. Izpostave ONZ za
Goriško, Marcello Taussič. Načelnik Pokrajinskega ONZ Miro Perc-Maks je v dogovoru s
pokrajinskimi forumi pristal na razgovore ter zanje zadolžil mene osebno. V razgovorih je bila
najprej podana pobuda prefekta za obojestransko sodelovanje pri preskrbi ene in druge strani,
karje bil edini uspeh razgovorov. Posredovanje prefekta za nemško pobudo o nenapadanju
komunikacij na Primorskem in o medsebojnem nenapadanju ter razpustitvi vseh italijanskih
fašističnih formacij, ni bilo sprejeto. Žal tudi ni prefekt posredoval Nemcem naše pobude o
zamenjavi ujetnikov. Stvar se je nesrečno končala z nekakšnim prefektovim enostranskim
razglasom "premirja". Toje bilo vse o 5., pravzaprav 4. juliju 1944.
Res pa je bilo na Primorskem več razgovorov med partizani in primorskimi domobranci,
večkrat na njihovo pobudo, a brez kakšnih rezultatov. "Pogajanja" sem raziskal in objavil pod
naslovom "Diplomacija v gozdu" pred nekaj leti v reviji "Borec". Prav tedaj napisan pregled
ostalih pogajanj med bojujočima se stranema v Sloveniji pa ni bil objavljen nikjer.
Torej nobenih partizanskih "prostih rok" na Primorskem! Tako je bilo na Primorskem vse
do osvoboditve.
Ali je bila na Primorskem državljanska vojna? Težko je to reči, ker se tistih nekaj bojev s
primorskimi domobranci ne more smatrati za državljansko vojno. Hujše je bilo po prihodu
neslovenskih četniških in drugih enot na Primorsko tik pred koncem vojne. S temi so bili hujši
boji kot z domobranci, vendar to ni bila
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državljanska vojna. Tudi boljševizem je bil razen navedenih posameznih dejanj vse do
osvoboditve nerazvit in je zaostajal za protiokupatorsko osvobodilno vojno. Goriški
neopredeljeni sredinci niso nasprotovali OF, prav tako ne večina duhovščine. Ideološki
nasprotniki, politiki ali duhovščina, so bili redki.
Drugače pa je po koncu vojne. Prav po boljševistično je bilo pokončanih precej
italijanskih pa tudi slovenskih razrednih nasprotnikov iz Trsta in Gorice. Vedno bolj se je začelo
s preganjanjem cerkve z duhovniškimi procesi kot v Tolminu ali pa izgoni kot v Solkanu.
Boljševistična policija se je na meji šla ali "rdečo roko" ali paje uradno ugrabljala nasprotnike
"sovražnike" na drugi strani meje ter jih predajala boljševističnim sodiščem. Primorska je padala
vedno bolj v boljševistični mrak!
Taka je po mojem mnenju ocena o narodnoosvobodilni ali državljanski vojni na
Primorskem. Pri tej oceni pojmujem kot pogoj za državljansko vojno samo oboroženo borbo
med nasprotnima slovenskima oboroženima enotama: narodnoosvobodilno vojsko - partizani in
SNVZ - primorskimi domobranci. Ne pa tudi opisanih enkrat večjih enkrat manjših policijskih
ali političnih boljševističnih ali proti komunističnih obračunavanj. Ne upoštevam manjših
vojaških prask med obema stranema, tisto borbo na Črnem vrhu pa kljub številnim žrtvam zaradi
enkratnosti zanemarjam.
Drugačna je seveda situacija, če vzamemo celostno politično, policijsko, vojaško
medsebojno obračunavanje, pokončavanje in bojevanje. Tudi tisto napram prebivalcem
italijanske narodnosti in italijanskim avtohtonim odporniškim enotam, kot je bil OZOPO v
Beneški Sloveniji. Pri upoštevanju teh pogojev vsekakor moramo priznati, da so bili na
Primorskem nekateri znaki državljanske vojne ob vedno bolj vsiljevani boljševizaciji, ki pa jo j e
na Primorskem k sreči dušila narodna zavest prebivalcev. Mnenje o znakih državljanske vojne
na Primorskem ima tudi Boris Mlakar. Izrazil ga je in podprl z dejstvi v Zemonu pri Vipavi na
"okrogli mizi" o državljanski vojni na Primorskem.
Seveda pa se ne da Primorska primerjati z drugimi slovenskimi pokrajinami. Na
Gorenjskem so mogoče tudi znaki nekakšne
270

državljanske vojne, medtem ko tega na Štajerskem kljub obstoju maloštevilnih Zmagoslavovih
četnikov v okolici Maribora do osvoboditve ni bilo. Lahko pa govorimo o pravi državljanski
vojni na Štajerskem z nastopom "križarjev" - Matjaževe vojske v letih 1946-1948. Vsekakor paje
bila državljanska vojna v Ljubljanski pokrajini, kjer jo je pravzaprav začel boljševistični
policijski VOS že v letu 1941 z ljubljanskimi likvidacijami neoboroženih nazorskih in razrednih
nasprotnikov.
Dragi prijatelj! Upam, da nad mojimi pripombami na Vaš članek ne boste preveč "razočarani"!
Pišem zaradi sožitja in sprave med vsemi Slovenci, povsod in vseh prepričanj, čeprav vedno bolj
razočaran nad našo današnjo "demokratsko" oblastjo ter njenim ravnanjem. Menim, daje zato
potrebno, da "vsak nese svoj žakel v mlin", kot stari pravijo. In Bog nam pri tem pomagaj ! Ta
"žakel" pa je resnica in soočenje z njo, tako "boljševistično" partizansko kot
"kolaboracionistično" domobransko. Ne vem, za katero stran je žakel težji? Samo tako bomo
Slovenci duhovno ozdraveli! Sprijazniti se moramo z dejstvom, da ostaja samo sled za
boljševizmom in nacizmom, pa za Angleži kot starimi izkušenimi kolonialnimi gospodarji. Sled
Slovencev pa je skoraj zabrisana.
Prilagam Vam fotokopije iz Petelinove "Vojkove brigade", iz revije "Topničar", kakor
tudi iz mojega zapisa "Diplomacija v gozdu" ter nekaj fotokopij dokumentov iz arhiva Inštituta
za novejšo zgodovino v Ljubljani.
Pismo dajem v osebno informacijo tudi uredniku Novega Jutra novinarju Ivu Žajdeli.
Upam, da se enkrat tudi osebno srečava, morda letos 15. junija pri lipi na ljubljanskih Žalah!
Lepo Vas pozdravlja tudi Vera Trampuž!
Sprejmite prisrčne pozdrave!

V Ljubljani, 22. vel. travna 1991
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LUČKA KRALJ JERMANOVA
Argentina
Spoštovana!
Hvala Vam za Vaše zaupanje, ki zveni iz Vašega pisma! Tudi se Vam globoko
zahvaljujem za Vaše odpuščanje, čeprav ne čutim nobenega greha pri sebi, saj sem kot sin
primorskih emigrantov pred fašizmom in štajerskih izgnancev od nacizma veroval v OF in
partizane tako, kot takrat še v Boga. Danes sem neverujoči kristjan, nestrankar, oporečnik tudi
do današnjih dogajanj v moji domovini, ter skušam objektivno popisati vse tisto, kar sem
doživljal.
Oprostite mojemu kasnemu in mogoče tudi kratkemu odgovoru, za kar je vzrok moje
zdravstveno stanje.
Po izgnanstvu iz Štajerske sem se s starši l. 1942 znašel v očetovi rodni hiši v Štandrežu
pri Gorici. Kot mladinski aktivist OF v Ljubljani sem se v Gorici povezal preko prav tako
štajerskega izgnanca Borisa Droča s Tonetom Veluščkom-Matevžem, ki je bil goriški partijski
funkcionar ter je organiziral OF in partizane v tem koncu. Po njegovem nalogu sem prevzel
maloštevilno mladinsko obveščevalno sabotažno skupino. Med drugimi nalogami nam je bilo
naloženo poizvedovanje o protioefovsko usmerjenih Poldetu Kemperlu in Jankotu KraIju, prav
tako pa je bil dan nalog za likvidacijo obeh. Ker je Janko Kralj tedaj že odšel iz Gorice, je bila
pripravljena likvidacija Poldeta Kemperla, ki pa zaradi nerodnosti likvidatorja, nekega
furlanskega mladinca, ni bila izvršena. Po tistem sem bil v t.im. goriški provali od Italijanov
zaprt, med ostalim tudi v Rimu, vse do kapitulacije. Po kapitulaciji sem se javil na pol
osvobojenem ozemlju pri Gorici ter so me l. 1943 vključili v Vos za mesto Gorica, ki je bila
prav takrat ustanovljena. V Vosu za mesto in pozneje za Goriško 1. 1944 je vse do mojega
odhoda veljal nalog
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za likvidacijo Kralja in Kemperla, razširil pa seje tudi na Jazbeca, češ, da imajo stike z četniškim
vodstvom v Ljubljani. Z ostalo t.im. sredino, toje Mermoljo, Bednarkom, ing. Rustjo in drugimi
pa smo skušali kontaktirati, čeprav se to, izgleda, ni posrečilo, ker sem po osvoboditvi izvedel,
daje nekatere takrat že Ozna po mojem odhodu s Primorskega avgusta l. 1944 celo hotela
likvidirati, po osvoboditvi pa jih je zaprla. Sploh je splošno znano, da je OF v Gorici delala
velike napake tako proti Primorcem, starim borcem proti fašizmu, ki niso bili komunisti kakor
tudi proti antifašistom Italijanom. To je treba pripisati tudi postavljanju neintelektualnega
odgovornega kadra za Gorico, kot je bil n.pr. dolgo časa za Gorico odgovorni Franc PregeljBoro. To je le nekaj podatkov o tem, ker sam tega obdobja nisem niti raziskoval niti obdeloval,
razen nekaj utrinkov o Vuku iz Mirna, o cerkljanskih žrtvah ter o goriških pogajanjih med
partizani in nemško-italijansko oblastjo leta 1944. Mnogo tega, čeprav ne dokončno raziskanega,
bi lahko prebrali v knjigi zgodovinarja Borisa Mlakarja iz Inštituta za sodobno zgodovino~v
Ljubljani o primorskem domobranstvu. Je tudi eden redkih naših zgodovinarjev, ki skuša biti do
tega dogajanja objektiven.
Na Vašo željo, da bi skušal kaj raziskati tudi o arhivu dr. Janka Kralja, Vam moram na
žalost odgovoriti negativno. Zdravstveno namreč nisem v stanju obdelati še tista moja primorska
doživljanja, čeprav me to naproša tudi imenovani zgodovinar Mlakar.
Žal seje pač med našim, že tako malim in skozi in skozi preganjanim slovenskim
narodom dogodila tudi ta tragična razcepitev narodnih sil in kajnovska dejanja. Vkljub današnji
deklarirani spravi pa se iz vsega tega izgleda nismo nič naučili, ker sovraštvo še traja in se celo
poglablja. Vsi rdeči in črni jastrebi pa so postali, kakor sami sebi pravijo, snežno beli golobi.
Na voljo sem Vam za vsa nadaljnja vprašanja ter Vam želim mnogo uspeha pri pisanju
spominov.
Iskreno Vas pozdravljam!

V Ljubljani, 21. kimavca 1993
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Dr. PETER URBANC
Kanada
Dragi prijatelj!
Z obžalovanjem ugotavljam, da zadnji čas nimava nobenega stika. O Tvojem delovanju
izvem iz pisem v našem časopisju ali pri čitanju Tvojih novic pri najinem prijatelju Stanetu. Po
tistem razgovoru o "pogajanjih" in Tvojem predavanju o kolaboracionizmu namreč nisva imela
več stika.
Pri mojem raziskovanju sem pri vedno bolj odprtih arhivih naletel na zanimive
dokumente o teh goriških pogajanjih in o prefektu Paceju. Verjetno Te bodo zanimali, pa Ti
nekatere pošiljam v vednost. Nanašajo se tako na pogajanja julija 1944 leta kot na poznejši
prihod Paceja in sodelavcev na štab IX. korpusa. Lovro Kuhar Prežihov Voranc pa se je, kot sva
že takrat ugotovila, med temi pogajanji nahajal v nemškem taborišču.
Priloženo poročilo Mačkovška o zadevi je iz sedaj izšle knjige dr. Jere Vodušek Starič,
izdane v Virih Arhivskega društva Slovenije, ki je pravzaprav "dosje" Mačkovšek iz arhiva Sove
oz. sedaj MNZ.
Zanimiv je zapis v našem časopisju o nameravanih demonstracijah liberalcev pred
italijansko ambasado v Kanadi zaradi njihovih zahtev do Slovenije. Ko sem isto predlagal
nekaterim desnim združenjem pri nas, so me odbili, češ, da bi s tem podprli LDS in Drnovška.
Liberalce pa so nekateri na predavanju na Teološki fakulteti "kar počez", brez natančne
identifikacije Drnovškovih "komsomolskih liberalcev", označili za negativne.
Toliko na kratko Tebi v vednost!
Z upanjem, da se boš kaj oglasil, želim Tebi in Tvojim srečno, zdravo in uspešno leto
1995!
Lepo pozdravljam!

V Ljubljani, 16. prosinca 1995
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Dr. PETER URBANC
Kanada
PRIMORSKA V BOJU Pripombe Zdenko ZAVADLAV
1. T.im. prvi tržaški proces pred italijanskim Tribunale speciale v Trstu proti slovenskim
antifašistom je bil še pred začetkom vojne z Jugoslavijo in OF in KPJ na Primorskem. Nekateri
so bili justificirani na Bazovici. Zaprti so bili v starem zaporu v Kopru, kjerje še spominska
plošča. Tigrovci in primorski orjunaši so preko primorskih emigrantskih organizacij v
Jugoslaviji širili lepake s slikami justificiranih. Tak lepak je bil izobešen tudi pri mojih starših.
Drugi tržaški proces kot posledica velike policijske akcije proti slovenskim komunistom
in protifašistom s številnimi aretacijami predvsem okoli Trsta je bil prav tako pred Tribunale
speciale v Trstu decembra 1941 leta. Pet obsojencev je bilo justificiranih.
2. Največja "provala" organizacije OF in KPS je bila t.im. "goriška provala" oktobra
1942 predvsern na Goriškem kot posledica množičnega širjenja OF in KPS organizacije in
nekonspirativnega delovanja. Posebnih izdajalcev ni bilo, kvečjemu neznanje, strah pa tudi
mučenje na zaslišanjih. Tedaj je bilo aretiranih tudi nekaj začetnikov organiziranja OF na
primorskem in organizatorjev, kot Volk in Droč. Bili so predani Tribunale speciale v Trstu ter
zaprti v Regina Coeli. Tam je bil zaprt tudi Bevk. Pred kapitulacijo Italije so bili razporejeni po
raznih zaporih v severni Italiji, nato pa predani Tribunale militare v Trstu. Potem so bili nekateri
pred kapitulacijo izpuščeni, drugi pa zbrani v Trstu v Coroneu, nato pa poslani v taborišča v
Nemčiji. V tem sem bili udeležen tudi sam in zaprt od oktobra 1942 do oktobra 1943 leta.
3. Glavni nasprotniki partizanov na Primorskem so bili Nemci Wermanschaft in
policijske enote ter italijanski republikanci gle-
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de na njihovo številčnost, in ne SNVZ (primorski domobranci). S temi je bilo ponekod celo
nekakšno "nenapadanje" in stiki (Postojna). S primorskimi četniki (primorski odred) je bila večja
praska le leta 1944 v Panovcu pri Gorici. Tam okoli Žirov (primorski in gorenjski odred) leta
1943 so imeli partizani s četniki nenapadalne stike. Boji pa so bili res zjugoslovanskimi četniki
ob samem koncu vojne (umikajočimi se na zahod iz Srbije, Črne gore).
4. Na razgovorih med nemško italijansko upravo iz Gorice in ONZ in OF (partizani),
t.im. "goriško premirje", ni bilo niti Kueblerja niti Globočnika. Za razgovore pa sta vedela,
izgleda, Rainer in tudi Kesserling (slednji po izjavi Paceja na razgovorih Z.Z.). Lovro KuharPrežihov Voranc je bil tedaj v nemškem taborišču in s tem ni imel nikakega posla. Prav tako
vedno imenovani "podpisnik premirja" dr. Vilfan, ker je na pogovorih sodeloval s strani NOO za
primorsko Štrukelj.
5. Začetek OF in slovenske KP (iz domačih članov KPI in došlih organizatorjev,
revolucionarjev iz Kranjske)je bila prva partijska konferenca v Kremancah pri Renčah 8. julija
1941. Tu je bil sprejet sklep o organiziranju OF na Primorskem. Tako seje začelo z organizacijo
OF odborov, prav tako pa organiziranje slovenske KP najprej iz dotedanjih članov KPI. Še živ
udeleženec sestanka na Kremancah je dotedanji član KPI in protifašist Jože Volk Pepi iz Renč,
Bil je zaprt v "goriški provali" ter na transportu iz Rovereta v Trst jeseni 1943 ušel iz vlaka. Živi
v Biljah.
6. Na razgovorih ("premirju") z goriškim prefektom grofom Pacejem sta sodelovala tudi
podprefekt baron Locatelli in predstavnik pokrajinske gospodarske komisije, med katerima je
bila dogovorjena dobava pokrajinske uprave živeža za polosvobojena in osvobojena ozemlja na
Primorskem, kakor tudi prikrivanje žetve pred Nemci. Ta dogovor se je izvajal.
7. Delovanje KPS in "revolucija" je bila na Primorskem najmanj izrazita, čeprav je prav
KPS organizirala OF in partizane. Dialogi z goriško katoliško "sredino" so bili ves čas vojne, za
kar je bil zadolžen, izgleda, prav dr. Vilfan.
SNVZ niso prisegle vodji tretjega Reicha in niso bile podrejene Rupniku. Napad in
likvidacija postojanke v Črnem vrhu pa je bila
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čisto vojaška in ne revolucionarna zadeva. Položaj postojanke je namreč oviral stike Primorske z
osvobojenim ozemljem in slovenskimi forumi in komandami v Beli krajini. Duhovščinaje bila v
glavnem na strani partizanov in se ni preganjala. Resda pa je bilo nekaj "rovolucionarnih"
likvidacij Vosa, vendar vse po politični komandi (Breclji, Cerkno itd.) Zanimivoje, daje
organizirano partizansko pravosodstvo začelo preiskave prav proti raznim krivcem izvensodnih
usmrtitev, vendarje bilo preprečeno po politični liniji.
8. Partizani-borci v glavnem sploh niso vedeli za kakršnokoli revolucijo, vkljub
političnim komisarjem v enotah in vkljub sprejemanju v partijo.
Zlasti Primorci so gledali v borbi predvsem nadaljevanje desetletnega boja proti fašistom.
Tudi na partijskih tečajih vkljub podučevanju zgodovine VKP/b in Stalinovega Diamata je
izstopala predvsem borba proti fašistom in nacistom. Sprejemanje v partijo je bilo predvsem na
podlagi zaslug za boj proti okupatorju. Prav tako borci v enotah s pretežno partijci, kot VOS in
VDV, niso imeli pojma o kakršnihkoli boljševistični revoluciji, saj večinoma v teh enotah niti
partijskih sestankov ni bilo.
Pripis:
Lepa hvala za Vaše pismo in druga obvestila! Obvestiti Vas
moram, da venca in napisa za dr. Erlicha pred Ljudsko kuhinjo do danes še niso odstranili in še
vedno visi. Upam, da bodo Slovenci preko velike luže številno obiskali žalno slovesnost na
Rogu dne 8. julija. Prepričan sem, da se bova tudi midva enkrat osebno srečala!
Želim Vam mnogo uspeha pri Vašem delu za Slovence in prisrčno pozdravljam!

V Ljubljani, 8. junija 1995
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Dr. PETER URBANC
Dragi prijatelj!
Upam, da naziv prijatelja še drži vkljub Tvoji že kar par letni nenapovedani "prekinitvi
stikov" z menoj. Bojim se, da zato, ker nisva "prišla skupaj" o protifašističnem boju Primorcev,
vlogi Tigra, boljševikov, NOV, IX. korpusu in njegovih borbah z okupatorjem, razgovorih z
Italijansko-nemško upravo - Tvojim "premirjem", itd., itd. Na eni strani si bil Ti kot prebivalec v
medvojni Ljubljanski pokrajini, poznejši ideološki emigrant v Kanado, na drugi strani pa sem bil
jaz kot sin primorskih emigrantov v staro Jugoslavijo, izgnanec iz Štajerske med vojno,
Italijanski zapornik, primorski in štajerski partizan, resnici zadoščeno tudi predvojni skojevec in
povojni udbovec.
Zaradi svojega prizadetega zdravja, zlasti pa nesmiselnosti pisanja v naši slovenski
nepravni "partitokratski" ali "barbarski" osamosvojeni domovini, sem se prenehal udejstvovati s
pisanjem in delovanjem v civilni, med seboj skregani, neučinkoviti in nesmiselni družbi. Zato Ti
na Tvoj prispevek "Temeljni kamni sprave" v Demokraciji 30. julija 1998 tudi samo pišem
pismo.
Kje, za božjo voljo, vidiš "približevanje trenutka sprave", kot navajaš in se nekje
oklicuješ na predvideno skupno izjavo "spomenico" poslancev državnega zbora po že Tvoji
"nezadostni in nesprejemljivi" formulaciji strank. Poslanci tudi v svojstvu pripadnikov
"pomladnih" in "kontinuitetnih" strank, pa tistih "kar tako", zastopajo vse kaj drugega kot tiste
prizadete, ki bi se morali spravljati. Kot strankokrati želijo le pridobiti volivce za svojo stranko
(reci: zase in za nadaljnji obstoj svojih resda "ne rdečih" privilegijev). Med seboj sprti in vsak za
"Nekoga" pisoči zgodovinarji in misleci
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pa tudi ne bodo zvalili sprave iz slovenskega partizansko-domobranskega jajca (da o vseh drugih
prizadetih sploh ne govorimo). Tako na posvetovanju v državnem zboru jajce ni bilo zvaljeno,
ampak ostajamo pri "novonastali hladni državljanski vojni". lz "poosamosvojitvenega" sožitja, v
katerem so se Ijudski tribuni raje bavili z mitingi, raftingi, s sploh vso mogočo fizkulturo in
zabavno dejavnostjo namesto s "popravo krivic, nujno povezano a spravo", kot praviš, je nastalo
današnje še najnovejše izrazoslovje o medvojnem boju druge svetovne vojne v domovini in
njenih udeležencih, kot: proti komunistična borba, bratomorilska borba, izdajalci, kriminalci,
morilci, klerofašisti, tudi banditi in teroristi (za tiste povojne križarje) itd., itd. Vsekakor za
"približujočo se spravo" zelo vzpodbudno izrazoslovje! Rodil seje tudi najenostavnejši predlog
za spravo in popravo krivic, podan od prvaka krščanskih "unionistov". Zakon o popravi krivic,
pri katerem je nekako tudi sam sodeloval, naj se začne z letom 1941 in ne 1945, sprava pa naj se
izvede med prvakoma partizanske Zveze borcev in Nove slovenske zaveze. Verjetno z
veseljačenjem ob domačih dobrotah, pijači in narodni muziki na kakšnem kmečkem turizmu!
Vprašujem: Kje pa so vsi ostali prizadeti? Kar na kratko! Četniki, izgnanci, prisilno
mobilizirani v nemško in madžarsko vojsko, italijanski, nemški in madžarski interniranci,
begunci, prisilni delavci, nacionaliziranci, vojni oškodovanci, medvojni in povojni izseljenci
Nemci in Slovenci, socialističnijetniki, svojci po vojni in med vojno pokončanih, vse skupaj na
obeh vojskujočih se straneh, in še in še. Vsi ti so "partnerji" v spravi, ne samo partizanski in
domobranski veterani! Za obred sprave bo premajhen še ljubljanski hipodrom, ki je zadostoval
za verujoče in papeža! Seveda, če bodo vsi prizadeti zanjo, preden se jim popravijo krivice, saj
pravilno ugotavljaš, "da je sprava nujno povezana s popravo krivic". Veliko vprašanje pa je, kdo
je tisti, s katerim naj se spravijo? Ostali so le Angloaomeričani, ki so vrnili vojne ujetnike, in
okupatorji, ki niso plačali vojne škode?! Kaj pa, če je sprava predvsem poprava krivic in ne le
nekakšne komemoracije, govori in obžalovanja verskih in državnih prvakov, Spomenke in
Klepa, pa tudi deklaracije državnega zbora? Kot ver
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jetno veš pa je Zakon o popravi krivic, sestavljen od Združenja jetnikov, v državnem zboru
predlagal poslanec SLS, medtem ko sta SDS in SKD predlaganje zavrnili. Sprejet pa je bil
predlog zakona vlade, nedorečen in skoraj neuporaben, za katerega pa so enotno glasovale vse
stranke, da si operejo vest. V zakonu predvidena "komisija za politične zapornike" pa danes še
enkrat obsoja nekdanje zapornike, kar velja za križarje v celoti!
Zakaj naj bi bila "sprava nujno vezana na pokojnega škofa dr. Gregorija Rožmana"? Ali
je sprava namenjena le nekdanji italijanski Ljubljanski pokrajini? Škof dr. Rožman s Štajersko,
Prekmurjem, Koroško, Gorenjsko in Primorsko ni imel nič! Resda so tisti, ki so "držali roko"
nad škofom, poskušali svojo oblast prenesti tudi na gorenjsko in primorsko domobranstvo, a jim
Nemci tega niso dovolili. Na Štajerskem pa so bili bojujoči se "antikomunisti" le peščica
Zmagoslavovih četnikov, ki se je resda obnašala drugače od tistih v ostali okupirani Sloveniji.
"Veliko veselje" nad italijansko zasedbo dela Slovenije, kot naj bi škof izrazil, smo pa občutili
vsi štajerski begunci, saj smo prebeg v Ljubljano pred Nemci glede na tedanje tamkajšnje
razmere občutili kot veliko olajšanje in možnost preživetja.
Kot kristjan zamerim škofu dr. Rožmanu njegovo zapustitev domovine po koncu vojne,
ko je zapustil v njej kar večino svojih ovčic, ki se jim ni pisalo najbolje in je v nasprotju z nauki
evangelija. Poglejmo samo ravnanje in usodo škofa dr. Stepinca na Hrvaškem! Kot partizan pa
zamerim današnji pravosodni oblasti in tožilstvu, da je prepustila obnovo procesa proti škofu
sodnici, hčerki še za nas, oznovce, prenapetega očeta, vodje pravne preiskovalne službe Udbe v
mariborskem okrožju, poznejšegajavnega tožilca, odgovornega milo rečeno za mnoge "pravno
dvomljive" obsodbe, predvsem pripadnikov Matjaževe vojske-križarjev. Hčerka vsekakor ni
mogla z drugačno sodbo "pljuniti" na spomin svojega očeta! Vse ostalo pa prepuščam ponovni
obnovi procesa z neprizadetimi tožilci in sodniki.
Če smo res "barbarska" država, kot pravi generalni tožilec, smo to zaradi ponavljajočih
se laži, če to spada tudi v barbarstvo.
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Pomladniki obtožujejo jesenarje, čeprav sami niso napravili nič za popravo krivic. Jesenarji so
povojne pokončane žrtve zmanjšali kar na "nekaj nad tisoč", državno tožilstvo navaja ogromne
številke (nekaj tudi po Tvojih "znanstvenih" raziskavah). Sosednji bratje, "dinarski Slovenci"
Hrvati, pa pobijanje hrvaških beguncev in vojakov od Jugoslovanske (beri: srbske) armade
postavljajo kar v stotisoče na Teznem, 10.000 v Šterntalu itd., itd., čemur naseda celo Združenje
žrtev in še kdo. Čeprav so res Hrvati poleg Slovencev druga največja skupina po osvoboditvi
pokončanih žrtev, za njimi pa Srbi in slovenski "Nemci". Najlepše pa je to, da smo postali
"barbarska" država, ker nismo ugotovili in zaznamovali povojnih grobišč in morišč, ugotovili
števila in pripadnosti pobitih ter izdali svojcem smrtovnic. da o iskanju vseh vrst vojnih
hudodelcev, od italijanskih, nemških, slovenskih z vseh bregov bojujočih se, sploh ne govorimo!
Pa notranje ministrstvo, tožilstvo in sodstvo še enega samega primera, tako rekoč "uradno
priznanega" vojnega hudodelca na domobranski strani iz Gorice ni razrešilo! Vojno hudodelstvo
drugega, na partizanski strani, pa ni bilo obsojeno zaradi slovenske slovnice in dvojine v njej!
Vojno hudodelstvo je namreč zakonsko priznano le v množini, dvojina pa pripada morilcem, kar
v naši - pri tem bi lahko pa res rekli barbarski domovini - ni tako huda stvar! Zato ni čudno, če
bratje Hrvati tiščijo morišča, grobišča in pobijalce vse bolj na slovensko stran. Resda se je v vso
zadevo vtaknilo tudi vsemogočno Ustavno sodišče s tem, daje spremenilo pravna določila o
vojnih sodiščih in o zaplembah. S tem je lepo razdelilo prizadete na dve strani v nasprotju s
pravno ustavno enakostjo ter omogočilo pomladnemu tožilstvu oprostitev dela obsojencev, prav
tistih najbolj vprašljivih. Tožilstvo je pa tudi ustavno neenakopravno naročilo celo zgodovinsko
obdelavo za enega izmed obsojencev, čeprav verjetno tudi pokojni škof spada v tisto ustavno
"pravno enakost".
V času pa, ko sta bila državno tožilstvo in notranje ministrstvo v rokah krščanskih
pomladnikov, nista ministra nič naredila za tisto, kar očitata današnji oblasti, čeprav takrat še
nismo bili niti v "državljanski hladni vojni" niti v "barbarski" državi, da o sicer
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prizadevnih, a neučinkovitih ukrepih Pučnikove komisije sploh ne govorimo! Pa vendar so n.pr.
v teh časih "Kamničani" označili vsa svoja grobišča, "Celjani" pa celo nekatera slučajno, druga
pa namensko razkopali. V Dragi tozadevno "stokajoči" državni tožilec pa tedaj nič! Bilje le rahli,
že vnaprej na neučinkovitost predvideni ukrep - zahteva notranjemu ministru za izkop dveh
grobišč. Prav tako je bil na notranjem ministrstvu organiziran "slabokrvni" referat za odkrivanje
grobišč s tedensko nekaj urno zaposlenim že upokojenim uradnikom brez sredstev in brez
pooblastil. O Peterletovi vladni komisiji "za zaznamovanje grobišč" s politično
ekshibicionističnim predsednikom pa bolje da ne govorimo!
No, pa še o razveljavljenih sodbah povojnih sodišč! Najprej številka 900, ki je pri
prizadetih organih pri nas (pravosodno ministrstvo, državno tožilstvo, Vrhovno sodišče itd.) ni
zaslediti, ker nihče ne objavlja razveljavljenih obsodb.
Bojim se, da je ta številka previsoka kot vse Tvoje, ki jih nato uporabljajo kot "vir" pisci
v domovini, kot n.pr. tista o padlih na "goriški fronti". Mogoče pa številka o razveljavljenih
sodbah drži če so v njej zajeti tudi vsi sodno in administrativno obsojeni, t.im. "informbirojevci"
z Golega otoka in sosedstva, tako tisti "ta pravi", ki so čakali prihod boljšega boljševizma
odjugoslovanskega, kot taki, ki so samo kritizirali kakšno napako vjugoslovanskem, kakih 300
vseh skupaj. Seveda sodbe niso bile čisto "razveljavljene", ampak so se po vzorcu postopka pri
obsodbah "dachavcev" le umaknile obtožnice. Za križarje pa osnovana komisija za popravo
krivic še danes okleva, če res niso bili "banda" ali teroristi po modernejšem izrazu.
Tudi o "razveljavljenih" boljševističnih zakonihje treba nekaj reči. Ustavno sodišče je le
delno razveljavilo Zakon o vojaških sodiščih iz leta 1944, ki je bil bolj jugoslovanska storitev.
Tisti zakon iz leta 1947, bolj prepis ruske boljševistične zakonodaje, pa je ostal. Prav tako je
ostal Zakon o kaznivih dejanjih zoper ljudstvo in državo, sprejet leta 1946 na osnovi tedanje
ustave, oboje lepo "plonkanje" ruskih boljševističnih stvaritev. Vse naj bi bilo v skladu z
evropskimi pravnimi pogledi, tudi retroaktivna veljava.
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Zanimivo je prebrati sklep Vrhovnega sodišča iz preteklega leta, ko je zavrnilo zahtevek za
varstvo zakonitosti Vinka Kosovela, izdelek pravne pisarne Marušič iz Nove Gorice, v zadevi
prve in edinstvene obtožbe za vojno hudodelstvo vosovca zaradi samovoljne ustrelitve civilistov.
V tem sklepu Vrhovno sodišče priznava za zakonito celotno zakonodajo OF od leta 1941 naprej,
tudi tisti zlovešči o obsodbi na smrt vseh, ki bodo začeli odpor proti okupatorju izven OF.
Vse to je tisto Tvoje "razveljavitev sodb povojnih sodišč brez težav"! No, pa ni zadeva
škofa dr. Rožmana edina izjema. Na drugi, partizanski strani, sem izjema tudi sam! Vkljub
polstoletnemu prizadevanju, tudi preko evropskega sodišča, sem dosegel z nasprotovanjem
vrhovnega tožilstva in s sklepom Vrhovnega sodišča ne ponovno zahtevano obnovo procesa,
ampak le delno varstvo zakonitosti, kjer so mi prisodili še eno leto več prisilnega dela, kot sem
ga prestal glede na prejšnjo kazen in pomilostitve! O obnovi procesa pa nič! Tudi niso veljale nič
o zadevi napisane knjige, niti analize Udbe o preiskavi in obsodbi, v katerih navajajo
nezakonitosti in zanikajo ugotovitve obsodbe tedanjega Vojaškega sodišča, niti pisanje
zgodovinarja o čisto drugih krivcih za meni naprtene kazenske zadeve. Vse lepo po Tvoje "brez
težav"!
Zato, preden kaj pišeš in uredniki preden objavljajo, se o zadevah vsaj osnovno seznanite
in ne pišite in objavljajte provokativnih "dezinformacij", kot se temu reče, kerje to že
obveščevalna in ne publicistična novinarska zadeva! V to pa upam, da nista vpletena ne Ti ne
odločujoči Demokracije!
Še o Tvoji reklami za predvojno Slovenijo, bolje Dravsko banovino. Od lakote resda niso
umirali, so pa ponekod stradali. Od lakote ne umirajo niti danes, so pa v zaporih in taboriščih
med vojno v okupirani domovini in v okupatorjevih državah, po vojni pa istotam tudi v Sloveniji
in Jugoslaviji.
Ne vem, če je bila ravno primerna obleka pri kočarjih v meni poznanem delu velunjskega
grabna pri Šoštanju, kjer se prebivali v kočah iz vejevja in blata, v enem prostoru s kozo in
kurami, z na pol nagimi otroki, z eno samo obleko in enimi čevlji za k maši! Že
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ob dveh zjutraj se je ponoči po gričevju nad dolino vila kolona lučk, ko so hribovci odhajali na
jutranji šiht v velenjski rudnik. Moj oče kot primorski emigrantje bil kar leta brezposeln ali
delno zaposlen, dokler nam niso pomagali kar premožni materini starši. V nekaj mestih z
gimnazijo in na eni univerzi so pač lahko študirali tisti tam bivajoči ali vozači iz bližnje soseske.
Knjige so bile precej drage, deželane so vzdrževali predvsem župniki pa še kakšen trgovec in so
prebivali v cerkvenih internatih. Brezposelni izobraženci z zaključeno univerzo so v Ljubljani
pozimi kidali sneg. Zdravstveno zavarovani so imeli brezplačne zdravnike, drugače si moral vse
plačati. Omejeno število volilcev je volilo javno. Dijaki smo bili pri obveznem bogoslužju
kontrolirani pri spovedi celo s kontrolnimi listki. Kontrolne javne upravne službe so zasedali
Neslovenci. Ali torej: "Čuvajte mi Jugoslaviju!?" Sirotišnice pa se bile resda zastonj !
Ko pa prideš v domovino, vkljub temu, da je del rojakov po izjavi generalnega tožilca,
tudi ideologa iz vodstva Nove slovenske zaveze, še vedno vpleten v drugo svetovno vojno, ker
ni podpisal premirja in mirovne pogodbe, se sprehodi mimo Lipe na Ijubljanskih Žalah. Mimo
Lipe, ki je bila pred desetimi leti le pomnik vsem tistim brez grobov in spomina, potem pa so jo
uporabili za politiko. Sprehodi se mimo Klepovega kamna o "najdeni bratovski skupni poti". Ta
pa naj bi bila v pravni in demokratični državi spoštovanje človekovih pravic, poprava krivic,
neponarejena ' zgodovinska resnica in sožitje med Slovenci! Brez boljševizma in klerikalizma
ter politikantskega "spravljanja"! Pa brez zamere!
Prijateljsko pozdravljam!
Poslano tudi:
Dr. Ludvik Čanžek

V Ljubljani, 25. listopada 1998
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VINKO LEVSTIK
Italija
Dragi Vinko!
Lepa hvala za Tvoje telefonska obvestila, najbolj pa za pismo s priloženo fotokopijo iz,
knjige Ljube Dornik. Ta je trenutno vodja enega izmed oddelkov Arhiva Slovenije, tistega, ki je
bil prej arhiv Ministrstva za notranje zadeve.
Pisanje o pogajanjih na Goriškem je več ali manj točno po obstoječih dokumentih, o
čemer sem z njo osebno razgovarjal. Nisem vedel samo tega, da je moj odhod z Goriškega in
zaslišanje na Dolenjskem zahtevala Majda Peruzzi-Branka preko Lidije Šentjurčeve, torej
politična, ne pa obveščevalna linija.
Pogajanja z italijansko-nemško upravo, grofoma Pacejem in Locatellijem sem natančno
na podlagi dokumentov in mojih spominskih zapisov opisal v svoji knjigi Partizani,
obveščevalci, jetniki. Tu sem opisal tudi vse ostala pogajanja med obema bojujočima so
stranema, tako v Sloveniji kot v Bosni, vsa, ki jih je bilo mogoče zaslediti v do tedaj objavljeni
literaturi. Pogajanja na Goriškem so se vršila na iniciativo grofa Paceja, goriškega prefekta, in
smo se jih udeleževali jaz kot predstavnik obveščevalne službe skupaj s predstavnikom NOO za
Primorske in predstavnikom Gospodarske komisije za Primorsko. Dogovorjeno jo bilo le
prehranjevanje pol osvobojenega in osvobojenega ozemlja s strani goriške prefekturo in nič
drugega. Nobenega premirja ni bilo podpisanega, čeprav so tako Nemci obvestili enote fašistične
milice in primorskih domobrancev. Na ta način je prišlo tudi do zahajanja neoboroženih
partizanov v nekatere domobranske postojanke. Da pa seje mnenje partijskega oz. partizanskega
vodstva o takem stiku v Gorici med razgovori spremenilo, je dokaz, da načelnik
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ONZ za Primorsko, Miro Perc-Maks, ni prišel kot napovedano na zadnjega od razgovorov inje
odgovornost prevrgel na moja ramena. Niti me ni zaščitil pred premestitvijo na Dolenjsko oz. na
Štajersko. Resda so me potem, ko so me aretirali po moji odpovedi službe na Udbi; najprej
zasliševali o pogajanjih na Goriškem ter mi jih hoteli naprtiti, kot da sem jih vodil
saminiciativno, brez dovoljenja od zgoraj.
Prosim Te, preberi moje poglavje o pogajanjih v omenjeni knjigi skupaj s priloženimi
dokumenti!
Drugače pa upam da sta z Ivotom spet v "diplomatskih odnosih" ter da je on svojo "sveto
jezo" že prebolel. Prav tako upam v dober in pravičen konec Tvojo sodne zadeve.
V prilogi Ti pošiljam tudi svojo zadnjo vlogo v dokončnem postopku za obnovo procesa
potem, ko so mi denarno odškodnino odklonili, pa so jo par dni po prejemu vloge takoj odobrili.
Ker.se vloga nanaša tudi na druge zadeve jetnikov v socializmu, bo mogoče zanimiva tudi zate.
Najinega prijatelja Toneta Kosovela je zadel srčni infarkt. Bil je v bolnici v Kliničnem
centru, nato v bolnici Topolšica, zdaj pa je v Zdravilišču Šmarješke toplice.
Z Vero Ti Želiva predvsem zdravje in seveda srečo ter dober konec pri, izgleda, zopet
socialističnem slovenskem pravosodju.
P.s.
V Gorici obstaja združenje svojcev deportirancev Italijanov, ki so bili zaprti v Ljubljani
in drugod ter pokončani leta 1945 in 1946 neznano kje. Lepo bi Te prosil, če bi mi preskrbel
točen naslov tega združenja.

V Ljubljani, 20. svečana 2001
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Zamejski Slovenci
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IVO JEVNIKAR
Trst
PREGLED IN MNENJE
VERBALE DEI RILIEVI TECNICI - QUESTURA DI TRIESTE, GABINETTO DI
POLICIA SCIENTIFICA, 1545.
ZAPISNIK ZNANSTVENEGA ODDELKA TRŽAŠKE POLICIJE O UMORU VUKA
Z ŽENO IN DR. ZAJCA Z DNE 11. MARCA 1944, V TRSTU, VIA ROSSETTI
Pregled znanstvene policije je bil izvršen dan po umoru na podlagi posredne preiskave
komisarja te policije, po katerega navedbi in ugotovitvah naj bi prejšnji večer trije neznanci
vstopili v stanovanje Vukovih, v katerem je bila Vukova žena sama, se v stanovanju zadržali do
prihoda Vuka in dr. Zajca ter ob 21.35 uri ustrelili zakonca Vuk in dr. Zajca z dvanajstimi streli
iz revolverja. Takoj potem so odšli ter so izmenjali nekaj besed v nenavedenem jeziku z
vratarico poslopja, kije prišla na stopnice zaradi nenavadnega hrupa.
Ni zapisnika o predhodnih poizvedovanjih pred nastopom in pregledom znanstvenega
oddelka.
Ni zapisa oz. zaslišanja vratarice z neznanci, niti ugotovitve jezika razgovora ali značilnosti
narečja.
Prihod neznancev v stanovanje Vukovih, kjer se je nahajala sama žena, je v nasprotju s
pisanjem Pahorja in Tomizze. Kje sta oba pisca knjig o zakoncih Vukovih dobila podatke za
svoje trditve, da so bili zakonca vuk in dr. Zajc že v stanovanju, ko so prišli likvidatorji?
Kako je predhodna preiskava ugotovila točno uro streljanja, prihod treh neznancev v
stanovanje v navzočnosti Tlukove žene pa tudi število dvanajst strelov?
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Stanovanje Vukovih v Via Rossetti je v tretjem nadstropju in ima na vstopnih dvokrilnih
vratih močno ključavnico z varnostno verigo na notranji strani.
Obiskovalci tako ne morejo izsiliti vstopa, torej je tri obiskovalce-likvidatorje Vukova
žena poznala in jih zato spustila v stanovanje.
Zato se lahko sklepa, da so bili likvidatorji ali od strani političnega prepričanja Jazbeca,
torej beli ali modri, ali od strani OF, torej rdeči.
V jedilnici so najdena tri trupla zakoncev Vuk in dr. Zajca, vsa oblečena v plašče.
Po tem je sklepati, da so ali prišli ali pa so hoteli oditi.
Na vratih omare je luknja cca 8 mm. Drugih znamenj strelov v prostoru ni. Ugotovljena
pa so strelne luknje v truplih.
Na mizi v jedilnici je pepelnik v katerem je tekočina z desetimi ogorki.
Ker umorjeni niso bili kadilci, so kadili obiskovalci-likvidatorji. Ogorki niso nada je
raziskani.
V oblačilu trupla Vuka je obžgana luknja 3 mm. V oblačilu trupla dr. Zajca so tri luknje.
V spalnici je najdena v hitrici puščena domača obleka Vukove žene.
Lahko se sklepa zaradi trupla Vukove žene, oblečene v plašč, da je le-ta hotela oditi iz
stanovanja z obiskovalci.
Najdeno je dvanajst tulcev izstrelkov v jedilnici. Po znaku na tulcih so bili izstreljeni iz
revolverja kalibra 9, 5 iz revolverja istega kalibra, 4 pa iz revolverja kalibra 7,65.
Iz tega se lahko sklepa, da je imel eden od morilcev revolver kalibra 7, 65, druga dva pa
kalibra 9. Revolverji kalibra 9 so bili predvsem nemški, medtem ko so kalibra 7, 65 bili nemški
in italijanski.
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Prstni odtisi, posneti na pohištvu in predmetih, so primerjani s tistimi, posnetimi na
truplu dr. Zajca in že posedovani od zakoncev Vuk predvsem od njih.
Odtisi na mizi v jedilnici pa niso od teh treh. Preiskava teh odtisov je v teku.
Mnenje o manjkajočih dokumentih:
1. Zapis o predhodni posredni preiskavi komisarja javne varnosti dr. Pisciotta o vstopu
treh neznancev v stanovanje Vukovih, o nahajanju Vukove žene v stanovanju in o razgovoru
treh neznancev s hišnico.
2. Zapisnik o zaslišanju hišnice, ki bi ga morala opraviti druga služba policije.
3. Zapisnik o ugotovitvah preiskave prstnih odtisov. 4. Zapisnik o avtopsiji trupel,
5. Zapisnik o preiskavi krogel in tulcev.
Mnenje o pomanjikljivostih preiskave:
l. Niso bili raziskani cigaretni ogorki.
2. Niso poiskane krogle v stanovanju, od katerih je ena povzročila luknjo v omari.
3. Niso raziskani drugi mogoči sledovi morilcev, kar pa v tistem času ni bilo
na taki tehnični stopnji, kot je danes.
Mnenje o dogodku:
Dosedanji opisi dogodka so temeljili na opisih v knjigah Tomizze in Pahorja, ki pa niso v
skladu z ugotovitvami iz zapisnika znanstvene policije. Nastopa vprašanje njihovih virov, kakor
tudi vira Vidica v njegovi knjigi o črni roki.
Vukova žena je verjetno spustila v stanovanje glede na varnostno verigo na vratih le
znane osebe. Ti so lahko bili iz kroga Jazbeca, modri ali beli, ali pa iz kroga OF, rdeči.
Neznanka je tudi preoblačenje v naglici za odhod iz stanovanja Vukove žene, verjetno
takrat, ko so bili neznanci že v stanovanju.
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Na dan umora zjutraj naj bi po mojih podatkih obiskal Vukove tudi Schiff iz Vrtojbe,
povezan z Jazbecem. Deloma iz tega razloga njegove povezave z Jazbecem in obiskom v
stanovanju Vuka tik pred umorom, predvsem pa zaradi njegovega nerazumljivega vrivanja v
obveščevalno goriško mrežo in zaradi zaščite te mreže, smo ga po moji odločitvi tudi likvidirali.
Nemci, italijanski republikanci in preostale italijanske inštitucije ter primorski
domobranci v Trstu, so imeli legalne možnosti za odstranitev Vuka in niso potrebovali
likvidacije v stanovanju.
Med možnimi likvidatorji omenjena črna roka iz Ljubljanske pokrajine ali iz Gorenjske,
(na Primorskem ni obstojala) pa pravzaprav začetkom 1. 1944 ni še obstojala.

Ljubljana, 27 . maja 1994
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IVO JEVNIKAR
Spoštovani!
Pri iskanju dokumentacije o zadevi "umor Vuka" v Trstu zaradi mojega nekdanjega
pisanja o tej zadevi, sem v arhivu MNZ RS pri vodji, gospe Ireni Mrvič, dobil na vpogled tudi
mapo z zadevo Vuk, kijoje dobila na posodo iz arhiva Sove. S pristankom vodje arhiva Sove
sem iz mape dobil fotokopiran zapisnik Questura di Trieste - Gabinetto di Polizia Scientifica št.
1545 od 1 1. III. 1944 s poročilom o stanju na mestu trojnega umora Vuka, njegove žene in dr.
Zajca. Ker ste se za zadevo zanimali in sva o tem že govorila, Vam pošiljam v raziskovalno
uporabo fotokopijo zapisnika. Omenjena mapa "Vuk" sicer v arhivu Sove v fondu "Tigr" obsega
še več dokumentov o pregledu na kraju umora v Via Rossetti, ki pa jih niti nisem pregledal niti
nisem zaprosil za fotokopiranje, zato je vredna ogleda.
Pri meni se vedno v zadevi umora v Via Rossetti pojavlja tudi ime Schiffa iz Vrtojbe. Leta je bil likvidiran od goriškega Vosa predvsem zaradi zaščite obveščevalne mreže in
povzročanja provokacij. Bil pa je tudi tesno povezan z Jazbecem, ki nastopa v zadevi "Vuk" in
je sam ali skupaj z Jazbecem tudi obiskal Vukove v Trstu na sam dan ali tik pred tragičnim
dogodkom. Take so bile naše informacije, pa tudi nezadokumentirana Schiffova izjava.
Lepo pozdravljam!

poslano tudi: Dr. Drago Zajc, Ljubljana
V Ljubljani, 5. malega srpana 1994
293

KAZIMIR HUMAR
Katoliški glas
Gorica
Spoštovani!
Po dolgem času se Vam oglašam, poslal sem Vam nekaj svojih »izdelkov«, bolj Vam v
vednost kot za objavo v Katoliškem glasu. Saj vsebina ni bila zanimiva za zamejstvo.
Tokrat Vam v prilogi pošiljam nekaj dokumentov o kajnovskem dejanju v Cerknem. Iz
njih je razvidno, daje privedla Nemce v Cerkno po bližnjici kurirka iz Idrije, daje nalog za
bratomorno dejanje dal član komiteja partije, pa tudi priprava na poboj. Na dokumente sem
naletel pri prijatelju iz Sel, ki raziskuje poboj svojega strica. Verjetno ima vse skupaj tudi Boris
Mlakar. Na žalost pa on o Cerknem do sedaj še nič! Izgleda, da ima preveč posla s svojo
doktorsko disertacijo o domobranstvu v Ljubljanski pokrajini.
Iz teh pa tudi drugih dokumentov o zadevi v Cerknem, tudi tistih, o katerih sem že pisal,
je jasno razvidno, da pokončani v Lajšah sploh niso bili nič krivi. Vendar v naši vedno bolj
rdečkasti domovini ne bo nikogar, ki bi sprožil sodno obnovo zadeve. Pučnikova komisija ima
pooblastila le po l. 1945, predlog zakona o odpravi krivic ima že po prvem branju amandma
"rdečih" strank o veljavnosti od 1. 1945, naša Cerkev pa je zelo, morda celo preveč previdna.
Mogoče bi se dala pobuda za sodno obnovo zadeve lahko sprožiti iz zamejstva, mogoče glede na
pobita duhovnika Piščanca in Slugo prav iz kroga Katoliškega glasa.
Z mladim Jevnikarjem imam še redno stike. Zadnjič sem mu poslal dokument o zadevi
"Vuk" v Trstu. Dokument postavlja "na glavo" tako pisanje Pahorja kot Tomizze.
Zanimalo Vas bo, da sva se sestala v Ljubljani z gospo Lučko Kralj-Jermanovo iz
Argentine, hčerko tistega dr. Kralja iz Gorice,
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za katerega sem imel nalog za likvidacijo. Lepo sva se pogovorila in se v miru poslovila.
Še enkrat se Vam zahvaljujem za Vašo dosedanjo naklonjenost, pa tudi za pošiljanje Vašega
tednika in izvoda Biografskega leksikona.
Prisrčne pozdrave Vam in Vašim sodelavcem pri časopisu, tudi župniku v Štandrežu, ki
je pred leti daroval sv. mašo za moje pokojne starše. Če Bog da, se bova srečala pri blagoslovitvi
križevega pota v Lajšah!

V Ljubljani, 18. kimavca 1994
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Dr. KAZIMIR HUMAR

Spoštovani !
Vesel sem Vašega hitrega odgovora. Res hvala za ljubeznivo pismo in želje! Poslal sem
Vam fotokopije nekaterih dokumentov in moje prispevke, bolj Vam v vednost kot za objavo. O
zadevah pač, za katere sodim, da so nekako povezane z Vam znanimi kraji in dogajanji. V
Katoliškem glasu, za katerega pošiljanje se še enkrat lepo zahvaljujem, zasledim nekatere Vaše
prispevke, tako kot zadnje o cerkvi sv. Jožefa, prej pa o dogodkih v Cerknem.
Žal letos spet nisem imel možnosti priti do Lajš, ko so tam blagoslovili temeljni kamen,
skušam pa od časa do časa poslati kakšen denarni prispevek za gradnjo svetišča na Lajšah. V
današnjem pismu Vam pošiljam svoj zadnji zapis, objavljen v Slovencu, v podporo sprejemu
poštenega zakona za odpravo krivic jetnikom in preganjancem.
Resda sem vseskozi "zastrupljen" z resnico! Že od Skoja sem. Ne morem pa reči, da
imam zaradi tega kaj lažje življenje. Ravno obratno! Na žalost doživljam, da je tisto
svetopisemsko o "resnici, ki nas osvobaja", težko breme. Tudi ljudje tlačijo zase resnico nekam
na dno srca in duše, za soljudi pa kažejo drugo "resnico". Skratka, antični bog Janus z dvema
obrazoma!
Bil sem partizan, bil sem policaj, tudi na Udbi za Jugoslavijo v Beogradu, kamor naj bi
bil povišan, pa so me verjetno tja poslali zaradi mojega "liberalizma" v policiji. Zaradi vtikanja v
moje osebno življenje in zaradi že imenovanega takratnega neideološkega liberalizma, sem tudi
iz policije odšel. Tak odhod pa je bil za tedaj "dezerterstvo". Vsak dezerter pa je hudoben in
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slab človek. Zato je bila potrebna moja obsodba na smrt, uporabljajoč pričevanje tedanje žene,
sedaj dokazano popolnoma nekrive. Pomilostil me je Prezidij Jugoslavije s podpredsednikom
sokolašem Jožetom Rusom po prizadevanju mojega očeta. Tako sem vsaj takrat mislil, danes pa
mislim, da po prizadevanju samega dobrega Boga. Neprestano zasliševanje, čakanje na smrt in
večletni zapor so bili pravzaprav pokora in napotilo istočasno. Napotilo za moje današnje
delovanje, pričevanje o resnici. Vse to pa jemljem, kot Vi navajate, da uči sv. Pavel: "Za vse
moramo biti Bogu hvaležni!"
Pisal sem Vam o sebi kot o "Neverujočem kristjanu". Danes bi lahko temu rekel za nazaj:
"kristjan z zamrznjeno vero". Moji "računi" z Bogom so danes tudi versko poravnani. Res da je
moj Bog predvsem viden v stvarstvu, v slovenskih gorah, v potokih, slapovih in rekah, v
gozdovih in močvirjih, v podzemskih jamah. Pa v soncu, luni in zvezdah nad nami. Prav
doživljen je bil ob letošnji poletni sveti maši za umrle gornike na Okrešlju v Savinjskih Alpah!
Oltar iz desk in hlodov, križ iz smučke in cepina, ovešen s plezalno vrvjo, pa duhovnik z
obrednim plaščem preko planinske obleke. Planinci-verniki na gorski jasi pod vršaci naših
planin. Verjetno je za to mojo pot bilo nekaj znamenj in pomoči. Vaša in Lučke Kraljeve
molitev in srečanje z njo v Sloveniji. Tudi delna ozdravitev po zatekanju neverujočega kristjana
h Kristusu in Mariji potem, ko so zdravniki na Kliničnem centru odpovedali. Ne na koncu
notranje videnje - tudi zapisano - pokončavanja domobranskih ranjencev v Brezarjevem breznu,
kar seje po kasnejšem pričevanju pokazalo za resnično. Pa srečevanje in prijateljstvo
udeležencev z "nasprotnih bregov" na žalnih slovesnostih širom Slovenije. Eni prijatelji me
resda zapuščajo, druge, z Vami vred, če Vam lahko tako rečem, pa pridobivam.
Nekaj odgovora na moje delovanje v Udbi in na odhod iz nje ter na moje zaporništvo je
tudi v knjigi "Križarji - Matjaževa vojska na Slovenskem", ki Vam jo v prilogi pošiljam.
Zadnjih žalnih slovesnosti sem se udeležil s svojci pokončanih četnikov iz Grčaric, v
Mozlju, Ribnici in na Travni gori. Tam
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sem srečal tudi Vašega someščana in svojega prijatelja Vinka Levstika.
Z mojim zdravjem je tako-tako, pol na pol. Upam, da mi bo Bog dal še nekaj let, da
dokončam že začrtano pisanje. Kako pa je z Vami? Kako z Vašim zdravjem? Želim Vam, da bi
bili zdravi in da bi oba dočakala posvetitev svetišča na Lajšah!
Iz srca Vas pozdravljam!

V Ljubljani, 31. vinotoka 1994
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Dr. KAZIMIR HUMAR

Spoštovani prijatelj
Srčna hvala za Vaše pismo, na katerega pa bom kasneje obširneje odgovoril. Sedaj samo
potrjujem prejem, istočasno pa pošiljam zaželjene moje prispevke.
V prvi vrsti pošiljam fotokopijo v Gorenjskem glasu priobčenega članka: "Zdenko
Zavadlav vojščaškim prvakom Gorenjčanom". To je bil nekak odgovor na njihovo kritiko moje
udeležbe pri Klepovi "združeni ob lipi sprave" in njihovega mojega poimenovanja v sv. Pavla.
Drugi prispevek pa je iz Večera in Družine "Utrinki iz pozabe", napisan kot dejansko
razmišljanje ob maši v kapelici sv. Ane v Rogaški Slatini, razmišljanje ob "pozabi spomina"
zaslišancev pred Pučnikovo komisijo, kot sta bila Ribičič in Maležič. Tam je tudi vse o usodi
Schifa. Obveščevalna služba je pač težka in umazana zadeva.
Na koncu za enkrat kratkega pisma želim še enkrat blagoslovljeno in predvsem zdravo
leto 1995 z upanjem, da se bova v njem tudi osebno srečala!
Prisrčno pozdravljam!

Ljubljana, 16. prosinca 1995
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Dr. KAZIMIR HUMAR
Dragi, dragi prijatelj!
Res sem vesel Tvojega pisma z obvestilom da si knjigo prejel! Zaradi vrste poštne
pošiljke v drugo državo namreč nisem mogel priložiti pisma, pa še tako je vedno vprašanje, če
naslovnik prejme knjigo.
Katoliškemu oz. Novemu glasu sem knjigo poslal, ker mi še vedno brezplačno pošiljajo
svoj časopis.
Svojo pošto sem preusmeril na naslov svoje sodelavke pri pisanju Vere Trampuž, tako
zaradi nastalih družinskih težav kakor tudi iz drugih razlogov. Tudi meni je žal, da se nisva
mogla na Lajšah kaj več pogovoriti, razen pozdrava. Pripeljala me je namreč moja sodelavka, ki
si ni upala na ozki cesti čakati na splošen odhod avtomobilov prisotnih udeležencev. Če Bog da,
se bomo še videli!
Pri nas v domovini, kakor tudi pri vas v zamejstvu, stanje za slovenstvo ni najbolje. Na
žalost smo tedaj v drugi svetovni vojni, čeprav verujoči v slovenstvo, vse skupaj zapackali, niti
ne povsem po svoji krivdi, saj je na Primorskem, pa tudi na Štajerskem; kjer sem bil pozneje,
bilo v začetku le vseslovensko nadaljevanje že prej začetega odpora proti poitalijančevanju in
ponemčevanju. Končalo pa se je povsem drugače in tudi danes se počasi, počasi vračajo stari
načini "vodstva naroda". Bog daj, da sem črnogled '! zaradi prihajajoče starosti in vseh vrst
bolezni ter družinskih in '' premoženjskih neprilik, ki me tarejo. Vse skupaj pa jemljem kot
začetek od Boga naložene pokore.
Iz vseh teh razlogov se tudi bolj malo "žurnalistično" udejstvujem, saj pravzaprav pri nas
ni neodvisnega medija, v strankarstvo pa se nočem podajati. Verjetno me je vse moje
udejstvovanje
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stalo tudi sodne "kazni". Edinstveno v sedanji sodni praksi so namreč mojo tako imenovano
zahtevo za varstvo zakonitosti za mojo obsodbo iz 1. 1949 na smrt, nato na 20 let zapora,
odsluženo pet in pol let, zaradi nasprotovanja Državnega tožilstva, ki ga vodi g. Drobnič, samo
delno ugodili ter mi pustili še ostanek obsodbe v višini 6 let. Tako tudi "oblastno" pokora!
Z Iskreno željo, da Ti ljubi Bog da še mnogo let življenja in zdravja Te prijateljsko
pozdravljam! Bog s Teboj!

P.s.
Če res misliš, da knjiga zasluži proti uslugo, bi Te prosil za posredovanje za sveto mašo v
Štandrežu za pokojnega očeta Naceta in mater Floro, katerima je tudi knjiga posvečena. Pa že
kak očenaš zmoli zame! Prisrčna hvala!

V Ljubljani, 9. septembra 1996
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IVO JEVNIKAR
Trst
Dragi prijatelj !
Zelo me je razveselil Tvoj telefonski klic in res lepa hvala za razgovor! K sreči si me
dobil doma med dvema zdravljenjema, v bolnici na Golniku in v Bolnici Trnovo! Sedaj čakam
na ponovni sprejem v bolnico in v zadnjem času se na žalost ukvarjam samo s tem, bolje, se
zdravniki ukvarjajo z menoj. Operaciji na srcu so se pridružile še težave s pljuči in ponovna
zamašitev ožilja na nogi. No, upajmo, dajo bom še enkrat dobro "odnesel"!
Zasledujem Tvoje pisanje in drugo dejavnost, z Vero pa sva Te tudi videla pri poročilih
na TV. Zasledujem tudi situacijo med manjšino na Primorskem. Vendar se bojim, da se pri že
dolgo poznani Italiji in šele deset let poznani osamosvojeni Sloveniji nič dobrega ne piše, ne
Italiji, ampak manjšini in Sloveniji, kakršna je danes.
Vprašuješ po mojem publicističnem delovanju. Zadnji čas sem se usmeril na svoj
problem, to je montiran proces in krivično obsodbo pred petdesetimi letim Uspel sem doseči
obnovo procesa in oprostitev nekdanje obsodbe, ne pa še prejema odškodnine. Pisati v časopise
in glasila pa sem prenehal tudi zaradi nezmožnosti, da se izven monopolnega kroga
posameznega časopisa ali glasila napiše kaj več kot pismo bralcev in še to cenzurirano ter takrat,
ko je po volji uredništvu zaradi uravnoteženosti mnenj.
Bavim pa se precej z vprašanji nekdanjih socialističnih jetnikov in odškodnine za
suženjsko delo, kar je povezano z mojim primerom pa tudi z izvensodnimi poboji, bolje,
odkrivanjem in označevanjem teh grobišč. Tu pa so težave. Ne toliko z oblastjo, tako kot pri
jetnikih in odškodninah, ampak bolj s svojci izven
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sodno pobitih in njihovih organizacijah, kjer so vsi med seboj smrtno skregani. Torej tisto staro:
dva Slovenca - tri stranke! Po novem pa: dva desničarja - pet med seboj skreganih strank!
Pošiljam Ti nekaj prispevkov v zvezi z odkrivanjem spominskih plošč na nekdanjih
jetnišnicah ter v zvezi z mojo in drugih odškodnino za suženjsko delo.
Želim Ti uspeha pri vsem Tvojem delu ter prijateljsko pozdravljam Tebe in Tvojo
življenjsko spremljevalko!

V Ljubljani, 27. prosinca 2001
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IVO JEVNIKAR
Trst
Dragi prijatelj !
Lepa hvala za Tvojo pismo, še bolj pa za prvi dve vrstici! Prišli sta res pravi čas! Kot si
prebral, so se me po fašistih, nacistih in komunistih lotili še kristjani, čeprav so sedaj bolj
moderni talibani. Iz poslanega boš prebral verjetne vzroke, moj popravek pa je bil medtem itak
objavljen. Kopijo pisma uredniku Družine, Franciju Petriču, Ti v kratkem pošljem.
Z zanimanjem sem prebral o Uršiču, pa tudi pripombe o mojem pisanju o "zazidanem
traktu" in Rogejevi izjavi. Tisto o Centralnih zaporih in "brez imen" tudi že uradno justificiranih
jetnikih mi je ustno potrdil žal lani umrli sotovariš iz Ozne na Štajerskem že pred koncem vojne,
Miloš Ogrizek-Samo. Bilje 1. 1948-1949 oficir v oddelku III. odseka za tuje obveščevalne
službe, ki jo je vodil Žan More s pomočnikoma Egonom Conradijem (še živ v Ljubljani) in
Jožetom Ančikom. Oddelek za nemško obveščevalno služboje vodil Karlo Forte-Marko Selin
(pozneje režimsko priznan ljubiteljski zgodovinar). Ta je preiskoval tudi mene, čeprav je imel na
razpolago zaslišanje, iz katerega je bil razviden pravi krivec za "izdajo", ki naj bi jo povzročila
moja tedanja žena. Ogrizek je zasliševal posthumno gestapovce iz mariborskega in ljubljanskega
procesa - Voghta, Stageja in druge. O tem traktu in tamkajšnjih jetnikih ter njihovi poznejši
resnični justifikaciji je spregovoril v nekaj intervjujih in izjavah tudi vodilni udbovec Dušan
Brauničar-Veljko, danes še živ, a precej dementen. Naš Demos z Janšo in Kacinom pa je razkril
na Kočevskem le podzemne naprave in bivša taborišča na zahodni strani, ne pa tiste na vzhodni
strani, kjer je znan le Ferdrenk. Moje javne in pisne trditve o tam nez-
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nanih taboriščih in ne razkritih napravah (viden radar, rovi za letališče) ni do danes nihče
zanikal. Toliko o tem.
Kaj pa Vasja Kogej? Po objavljenih podatkih v knjigi "Iz arhivov slovenske politične
policije", Veda. Lj. 1996, je bil Vasja l. 1947 in 1948 oficir v I. odseku Udbe za Slovenijo na
referatu za "reakcionarne partije Trsta, Italije in Avstrije", ter "zadolžen" tako tudi za Uršiča, ki
ga je brez dvoma zasliševal. Slovenska boljševistična demenca pač! Tista, ki mi jo hočejo
nestrokovno pripisati fundamentalistični "kristjani", povezani ali sodelujoči v domobranski Novi
slovenski zavezi (Gril, Drobnič) zaradi mojega sodelovanja s Permetom, zlasti pri gradnji
pomnika v Kočevskem Rogu.
Sedaj pa odgovor na Tvoje vprašanje. Obsojenec pred Vojaškim sodiščem v Ljubljani
(kjer sem bil obsojen tudi sam) bi lahko sprožil postopek za obnovo procesa, kar pa je
dolgotrajno in odvetnik ni poceni, pa še vse papirje je treba imeti. Pri dobljeni obnovi bi bila
plačana odškodnina cca 1.000 DEM za mesec zapora. Do konca tega leta pa je še možnost vloge
na Vladno komisijo za popravo krivic pri Ministrstvu za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3.
Za vlogo je potrebno izpolniti obrazec, ki ga prilagam, priložiti sodbo, obtožnico, odpustnico iz
zapora ali podoben dokument, rojstni list in kratko obrazložitev. Če ni dokumentov, se predlaga
dve priči. Državljanstvo, izgleda, ni ovira, sigurno pa komisija tega ne ve. Prijatelj, član
Upravnega odbora Združenja žrtev komunističnega nasilja Anton Šemrl je član te komisije. Za
podrobnosti se ga lahko pisno ali ustno vpraša, sklicujoč se name. Njegov naslov: Anton Šemrl,
Sinja gorica 31, 1360 Vrhnika, tel. O1/750-54-89. O vložitvi bi bilo potrebno poslati fotokopijo
tudi njemu, sklicujoč se name. V primeru, da komisija odobri status političnega jetnika, je
odškodnina cca 300 DEM mesečno, dvojno štetje let in priznanje v pokojninsko dobo. Rok pa je,
kot rečeno, le do 31. 12. 2001 in je treba pohiteti.
Pa še v informacijo. Pripravljam še, lahko rečem, zadnjo knjigo, če se mi zdravstveno
posreči in če bom imel zadostna sredstva za samozaložbo. Naslov bo "Pisma izza odra".
Vsebovala pa bo moja pisma, poslana preko pošte naslovnikom in ne objavljene v
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času delovanja oz. pisanja "samotnega jezdeca", kot mi je nekoč rekla Spomenka. V pisarno v
hotelu Lev, ko sem bil tam zaposlen, pa so mi obesili grafiko Don Kihota enega izmed
slovenskih grafikov, s katerega deli je bil opremljen ves hotel. In seveda, če me ne, bo medtem
zagrabila še tista "kristjanska" demenca! Pišem Ti to ker sem med zbiranjem pisem po svojem
arhivu naletel na fotokopijo pisma Mitje Ribičiča, ki gaje pisal iz Strunjana Juretu Mrzelu, sinu
Ludvika Mrzela, kot odgovor na pismo Milene Lovrenčič Grebenc v Sobotni prilogi Dela dne
18. VII. 1992 (nečakinja Ludvika Mrzela). Mitja namreč piše: "Seveda sem marsikaj vedel, saj
sem od 9. maja daIje imel svojo pisarno v Slaviji na sedežu Ozne in poznejšega Ministrstva."
Stvar je namreč zanimiva, ker Ribičič na vse takšne ali drugačne obtožbe, da je sodeloval
ali vsaj vedel za povojne poboje trdi, da tedaj sploh ni bil v Sloveniji. Vračal seje namreč iz
Rusije, kamor je bil poslan z drugimi na obveščevalno policijsko akademijo ðerñinskega.
Še enkrat hvala za pismo, delo o Uršiču in bodrilne besede! Prijateljsko pozdravljam
Tebe in soprogo!

Ljubljana, 23. novembra 2001
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DRAGO VRESNIK
Z zanimanjem sem prebral vašo knjigo TRETJA BRIGADA VDV-NO. Res veliko delo
ste opravili!
Tudi sam sem partizanih nekaj časa koncem 1944 in 1945 leta na področju 3. brigade kot
pripadnik pokrajinske OZNE za Štajerske in Koroško, tako nekatere v knjigi opisane dogodke
poznam. Zato vam tudi v vednost pošiljam nekaj dopolnitev in pripomb na podlagi svojega
zgodovinskega spomina.
Pripombe so del mojega zapisa "Prispevki za zgodovino Uroševe zadeve in OZNE na
Štajerskem", ki sem ga poslal IZDG v Ljubljani in MNO v Mariboru.
Na žalost je vaš recenzent Karlo Forte medtem umrl, pa za te moje pripombe ni več
dosegljiv!
Bodite tovariško pozdravljeni!

Ljubljana, 2. novembra 1988
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DRAGO VRESNIK
Res lepa hvala za Vaše obširno pismo. Marsikaj ste mi pojasnili. Sam pa bi Vam skušal
pojasniti še nekatera vprašanj a v Vašem pismu.
Če je izjava Maksa Košarja bila podana v zaporu po osvoboditvi in je bil oznovec že
takrat v Gradišču, gre verjetno za tistega "Metoda" iz mojega zapisa. Le-ta je namreč ostal od
zajetih oznovcev živ, bil zaprt ter se nato nahajal doma do osvoboditve. Sam sem zahteval na
mariborski OZNI po osvoboditvi raziskavo o njem in dogodkih v Gradišču, pa je načelnik
Majhen to odklonil, ker je zadeva prepuščena celjski OZNI, kjer se je nahajal Karlo Forte. Padli
oznovec Peter je bil pripadnik pokrajinske OZNE za Štajersko in Koroško ter je prišel preko
baze 24. Do mojega prihoda nad Fram, ko naj bi prevzel njegove posle, je delal kot oficir OZNE
v I. sekciji, kije tedaj imela nalogo organizacije obveščevalne mreže v zasedenih mestih in
sosednji Avstriji. Sam sem prevzel od njega mrežo samo v Mariboru, pa je ostal verjetno sam
zadolžen še za mrežo v Avstriji. Bil je predvojni skojevec z Viča v Ljubljani. Miloš OgrizekSamo iz Ljubljane na pokrajinski OZNI je bil njegov šef, pa se priimka ne spomni več; hiša na
Viču, kjer je stanovala Petrova mati, pa je podrta. Samo je imel njegovo fotografijo, ki sem jo
poslal tudi dr. Ževartu v MNO Maribor. Filip je bil tudi padli obveščevalec, ki so mi ga poslali iz
Savinjske doline nekaj dni pred napadom na Gradišče kot pomoč. Po poslanem navodilu pa naj
bi mu ne povedal, da dela za OZNO, po čemer sem sklepal, daje bil verjetno premeščen po
kazni!
Tisti zajeti kurir, kije padel v nemško policijsko zasedo nekje pri Lokmircah pri Framu
skupaj s tem padlim kurirjem Rusom Levčkom, je Feliks Rotar-Dušan, ki je bil z bratom Ivanom
Rotar
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jem-Romanom kurir na TV 13 S. Oba sta iz Polskave in izgleda še živa, Dušan seje nekaj dni po
napadu na Gradišče pojavil na TV 13 S ter opravljal kurirske posle do osvoboditve. Nihče na TV
13 S ni vedel za njegovo vlogo v Gradišču, niti ga ni za karkoli dolžil. Tako vsaj pravi Nace
Stauber-Miha, prav tako kurir na TV 13 S, sedaj bivajoč v Kopru.
Kot Vam je verjetno iz mojega poslanega zapisa jasno, je bila za "izdajo" v Gradišču
obtožena in obsojena na smrt z ustrelitvijo ter presedela šest let moja nekdanja žena, tedanja
oznovska kurirka Vera Uršič. Obtožen za to pa sem bil najprej tudi sam, nato pa obsojen samo
zaradi "malomarnosti" prav tako na smrt z ustrelitvijo ter presedel šest let. Načelnik oddelka za
proti gestapovsko dejavnost na OZNI za Slovenijo je bil recezent Vaše knjige Karlo Forte, tudi
vodja preiskave in obtožbe proti meni in nekdanji ženi. Zanimivo je, da sta Karlo Forte in z njim
UDBA že tedaj razpolagala z izjavo Maksa Košarja, dano na zaslišanju. Verjetno so zaradi
dokazovanja uspešnosti hoteli imeti kar dva krivca za isto stvar! Karlo Forte pa je hotel "oprati"
svojo odsotnost v Gradišču tisti večer in organizacijo nesrečne odhodnice!
Po 40 letih nimam več namena doseči kakšne obnove procesa, saj sem bil sojen pred
Vojaškim sodiščem, ki kot vidim kar naprej uporablja še enake metode za iskanje "špijonstva".
Vso zadevo, čeprav osebno, jemljem le kot privlačnost za "brskanje" po zgodovini in
raziskovanje. Zato bi Vam bil zelo hvaležen, če bi mi lahko priskrbeli fotokopije Košarjeve
izjave in tistega Fortejevega govora (imam le skrajšan povzetek iz časopisa)!
Želim Vam obilo uspeha pri pisanju Vaše najnovejše knjige o l. brigadi VDV!
Prejmite tovariške pozdrave!
P.s.
V kratkem Vam bom poslal še svoje dopolnitve in pripombe na Vašo knjigo Druga
brigada VDV, prispevke o VOS, VDV v Gorici 1943-1944. Tudi tam sem namreč partizanih!
Ljubljana, 3. decembra 1988
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ČASOPISNO ZALOŽNIŠKO PODJETJE VEČE
Maribor
Spoštovani gospod urednik!
Kot berem, vaš časopis še vedno drži tradicijo skoraj polstoletnega prednika "Vestnika
mariborskega okrožnega odbora OF" (rekel bi KPS). Še vedno ostaja "krvava rihta" ter po svojih
sodelavcih in piscih "obsoja" po vzoru tedanjih jugoboljševističnih sodišč in policije s
"posebnimi pooblastili". Revolucija, izgleda, pri vas še vedno traja! Zakaj take moje trditve?
Že pred kakšnimi tridesetimi leti ste me pod imenom svoje sodelavke časopisa, Milice
Ostrovške, "obsodili v imenu ljudstva" za dvojnega gestapovskega agenta. Mojo zahtevo za
preklic ste diplomatsko prevalili na Muzej narodne osvoboditve v Mariboru in še to v obliki: "ni
zadostnih dokazov".
Letos sem doživel isto ravnanje Večerove "krvave rihte". V imenu vašega sodelavca,
Marije Faleževe-Mice Rokove, sem v njenih spominih z vašo objavo doživel še strožjo obsodbo
za "gestapovskega agenta" in tudi njenega neuspelega "likvidatorja"! Čeprav niso več časi, da bi
bili "vestnik OF (KPS)", ste pri "obsodbi v imenu Večera" pozabili na vse predpise o javnem
obveščanju, predvsem v zvezi z odgovornostjo urednika, pa tudi na vaš slavni novinarski
moralni kodeks se niste spomnili. Objavili ste obsodbo resda partizanske, a danes že starčevsko
senilne aktivistke Mice Rokove, ki ji, izgleda, razen vas ne verjame nihče več. Res sem bil
obsojen in to najprej na smrt, nato pomiloščen na 20 let. Lahko dobite obsodbo pod štev. Sud
102/49 pri Vrhovnem vojaškem sodišču v Beogradu! A o kakšnem gestapovskem sodelovanju ni
tam nič napisanega, niti za to nisem bil obsojen.
Kaj sedaj? Moral bi vas tožiti v skladu z zakonskimi predpisi, ki določajo, da mora pisec
in odgovorni za objavo v javnem občilu

312

dokazati svoje trditve. Vas z vašo odgovornostjo in z vašim pojmovanjem novinarskega kodeksa
bi to napravil. Ne morem pa po predpisih zahtevati pravice in kaznovanja samo za vas, ampak
tudi za pisca, Mico Rokovo. Te partizanske starke pa res ne morem tožiti, ker je kljub vsem
svojim primitivističnim neumnostim in tudi politični škodi za osvobodilno gibanje na Pohorju le
mnogo požrtvovalno naredila.
Zato ostane samo možnost, de boste vi osebno spremenili svoje uredniške navade ter
sami objavili popravek. Lahko tudi zadnje tri "Resnične in neresnične zgodbe" o Ozni in
Gestapu na Štajerskem, ki pojasnjujejo primer na Gradišču, "gestapovsko" dejavnost tedanje
kurirke Vere Uršič in mojo "vojaško malomarnost", pa tudi žalostno vlogo Karla Forteja pri
vsem tem. Pošiljam vam vse zgodbe z navedbo virov in literature v vednost.
Čakam na vaš preklic ali objavo zgodb! Upam, da ne boste zamerili, če to pismo in
zgodbe objavim še v katerem drugem časopisu, kjer ne uporabljajo več metod jugoboljševizma!
Pa brez zamere!

V vednost:
Mirko Fajdiga, Muzej narodne osvoboditve, Maribor
Drago Vresnik
Milica Ostrovška

V Ljubljani, 2. grudna 1991
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SECRETARY TO THE EUROPEAN COMMISSION
OF HUMAN RIGHTS,
CONSEIL DE L'EUROPE
67075 Strasbourg Cedex, France

Velespoštovani !
Dne 3.8.1995 je moj pravni zastopnik vložil zahtevo za varstvo zakonitosti na Okrožno
sodišče v Ljubljani kot je to bilo možno od l. januarja 1995 z novo slovensko zakonodajo. Pred
tem pa sem pred dvema letoma po stari jugoslovanski zakonodaji vložil zahtevek za obnovo
kazenskega postopka, ki ga vlagam že 35 let brez rešitve merodajnih pravosodnih organov. To je
razvidno iz priloženih fotokopij potrjenih vlog na Javno tožilstvo RS in na Vrhovno sodišče RS
ter dopisa mojega odvetnika.
Ker smatram, da je zaradi zavlačevanja rešitve kršena t.im. mala človekova pravica po
evropski konvenciji o človekovih pravicah, se obračam na vaš spoštovani naslov.
Obsojen sem bil leta 1949 s sodbo Sud 102/49 pred armadnim vojaškim sodiščem za
zadevo, ki je po obdelavi zgodovinarjev in po dokumentih neresnična. Obsojen sem bil na smrt z
ustrelitvijo. Zaradi prijateljstva mojega pokojnega očeta s podpredsednikom Prezidija Jožetom
Rusom, ki je reševal prošnje za pomilostitev, mi je bila kazen znižana na 20 let prisilnega, lahko
rečemo suženjskega dela, od katerega sem prestal 6 let Med drugo svetovno vojno sem kot
protifašistični borec bil eno leto v italijanskih zaporih, nato pa pripadnik partizanskih vojaških
enot v Sloveniji.
Pri tem moram pripomniti, daje bilo do leta 1952 vseh sodno obsojenih t.im. sodelavcev
okupatorja, tudi razrednih sovražnikov boljševističnega režima, kakih 5400, vsaj toliko pa
administrativno obsojenih na suženjsko delo v delovnih taboriščih, ter sodno
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ali administrativno obsojenih cca 750 zaradi navidezne ali dejanske soglasnosti z informbirojem
na taborišče na Golem otoku.
Obsojenci na prisilno delo so morali ob pomanjkljivi prehrani, obleki in nastanitvi delati
v tovarnah, obratih in na gradbiščih v lasti notranjega policijskega ministrstva, kije tedaj
upravljalo kaznilnice. Ostali so bili v številnih delovnih taboriščih širom Slovenije in so delali na
gradbiščih elektrocentral, tovarn, inštitutov, cest in podobnega. Kot so se izdelki iz policijskih
tovarn prodajali po tržni ceni, seje prav tako po tržni ceni prodajala delovna sila iz taborišč
investitorjem. To je razvidno tudi iz ohranjenih finančnih bilanc teh obratov v Arhivu Slovenije.
Sredstva je uporabljalo notranje ministrstvo, bolje UDBA (politična policija) v njegovem sklopu
tudi za finansiranje levih strank in njihovih ustanov, podjetij in bank med zamejskimi Slovenci v
Italiji in Avstriji, za njihovo uporabo za obveščevalno službo. V ostalih državah pa so se
ustanavljala razna podjetja z nekdanjimi udbovskimi (obveščevalnimi) oficirji kot lastniki kot
kulisa za jugoboljševistične obveščevalne postojanke. Denar, pridobljen s suženjskim delom
zapornikov, se je, kot kaže, pral v švicarskih bankah, kot je to bilo pri restavraciji Opatija v
Miinchenu.
Sodno justificiranih je bilo do leta 1952 kakih 250 oseb. Seznami so v fondih Arhiva
Slovenije in Arhiva Ministrstva za notranje zadeve. Ne govorim o izvensodnih usmrtitvah po
vojni! Medtem so še vedno nerešene izvensodne medvojne usmrtitve leta 1944 skupine,
večinoma sodelujoče z oficirjem angleške misije, v Lajšah pri Cerknem na Primorskem za
navidezno izdajo, leta 1943 cca 110 oseb sodno in nesodno justificiranih na Kočevskem in
stranskih procesih, večinoma pripadnikov četnikov, vojnih ujetnikov iz Grčaric, ter leta 1943
izvensodno justificirane skupine partizanskih novincev v Lehnu na Pohorju zaradi navideznega
pripadništva belogardistom ali gestapu. Pri tem je razvidno, da je Komisija za ugotavljanje
vojnih zločinov pri odporniški Osvobodilni fronti na obstoječi seznam v Arhivu Slovenije vnesla
okoli 4500 oseb, nekatere že z oznako "likvidiran".
Novo nastala slovenska demokratična država še do danes ni rešila vprašanja pokončanih
in krivično obsojenih ter odškod-
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nine za suženjsko delo. Parlamentarna levica to preprečuje. Za nekatere je v okviru stare
jugoslovanske zakonodaje to rešila pravosodna služba, predvsem državno tožilstvo, z umikom
obtožnice in to za manj kot 500 nekdanjih obsojencev, brez kakršnihkoli zakonskih določil o
prednosti, večinoma za klerikalce, zaradi ravnotežja pa tudi za nekaj liberalnih in komunističnih
obsojencev. Ostali z menoj vred pa čakamo na rešitev in smo postavljeni na stranski tir obnov
procesa, kar je bilo edino možno po stari komunistični zakonodaji.
Zato prosim vele spoštovani naslov za posredovanje!
Moj pravni zastopnik je odvetnik Matjaž Cunder, Dunajska c. 217, Ljubljana.
S spoštovanjem!

V vednost: odvetnik Matjaž Cunder

V Ljubljani, 25. januarja 1996
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TO THE SECRETARY,
EUROPEAN COMMISSION OF HUMAN RIGHTS,
CONSEIL DE L'EUROPE
67075 Strasbourg Cedex, France
Dear Sirs!
According to the new Slovenian legislation, valid since lst January 1995, with which the
possibility was opened for lodging requests for the protection of legitimacy, my legal
representative lodged such a request for me with the Circuit Court of "Ljubljana on 3rd August,
1995. A copy of the accompaning letter with a translation into English enclosed.
Earlier, now two years ago, at that time still according to the then Yugoslav legislation, I
lodged a request for the renewal of penal proceedings, as I have been doing for the last 35 years
without having attained any results or answers to my petitions from the side of the legal
authorities. The Public Prosecutor's Office, Republic of Slovenia and the Supreme Court of the
Republic of Slovenia confirmed the receipt of my 1994 request, respectively. Enclosed 1 am
sending you photocopies with translations into English.
Being of the opinion that by the protraction of my case there has originated a situation of
infringement of the so-called minor human rights according to the European Convention on
Human Rights, I herewith take the liberty to drawing your attention to my case.
By decree No. Sud 102/49 I was condemned in 1949 by the Army's Military Court for
reasons that have been proved, by the elaboration of historians as well as by existing documents,
to be untrue: I was sentenced to death by shooting. As there existed a friendship between my late
father and the then Vice-President of
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the Presidium Jože Rus, who was the one to decide about petitions for clemency, my sentence
was changed into 20 years penal servitude, which represented, I may say, as much as slavery
work, of which I underwent 6 years. During World War II, I spent one year in Italian prisons
because of my anti-fascistic activities and afterwards I was a partisan under the military units of
Slovenia.
I must emphasize that up to the year 1952 all legally convicted, so-called collaborators
with the occupators, under these also the class-enemies of the bolshevist regime, some 5400
people, and at least as many administratively convicted persons, were sentenced to slavery work
in the labor camps, while some 750 legally or administratively convicted persons were, because
of actual or presumed agreement with the Informbureau, transported to the camps at Goli otok.
The convicts who were sentenced to penal servitude had to work under very hard
conditions, that means insufficient food supplies, deficient clothing and quartering, in the
factories, works and building sites owned by the Department of Internal Police, at that time
managing the penitentiary institutions. The other convicts were put to work in the many labor
camps all over Slovenia, at building sites, electricity works, factories, institutes, roadworks and
at similar labour. As the products of these police factories were sold according to market prices,
also the labour force from these camps were sold to the investors according to market prices.
These facts can be taken from the remaining financial balance sheets of the said factories as they
are kept with the Archives of Slovenia. The resulting fmancial means were used by the said
Department, more correctly by UDBA (political police), and in this context were used also for
financing the left-wing parties and their institutions, enterprises and banks, among the Slovenes
living across the border in Italy and Austria who, in those locations, were serving the intelligence
service. In other countries several enterprises were founded with UDBA officers (members of
the intelligence service) put they're as owners in order to form a coulisse for Yugo-bolshevistic
intelli
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gence posts. The money, obtained from the slavery labour of the convicts was, so it seems,
whitewashed in the banks of Switzerland, as this was the case in Munich where the restaurant
"Opatija" was opened.
Up to 1952, only some 250 persons attained legaljustification. The concerning lists are to
be found in the archives of Slovenia (Arhiv Slovenije) and in the archives of the Department of
Internal Affairs (Arhiv Ministrstva za notranje zadeve). I am not even talking about out-of court
executions after the war!
Also ever still unsolved are the many out-of court executions for ficticious treachery in
1944, of a group of people, who most of them collaborated with officers of the English Mission,
in Lajše near Cerkno in the Coastal area Primorska. Neither are solved the executions in 1943 of
about 1 10 persons, either legally or notjustified in Koèevje and during side-proceedings, mostly
guerrilla activists, prisoners-of war from Grèarice, or those in 1943 of a group of partizan
recruits in Lehno on the Pohorjeplateau, out-of court justified for their apparent belonging to the
Gestapo or the White Guards, a right-wing political movement in Slovenia during World War II.
It has become clear that the Commission for the Detection of War Crimes in the resistant
Liberation Front has entered about 4500 persons into the existing list in the Archives of
Slovenia, some of them marked already with the denotation: "liquidated".
The newborn Slovenian democratic state all up to the present day did not solve the
problems of these executed or unjustly sentenced people, neither was given much attention to
indemnities for the slavery labor accomplished. The parliamentary left is engaged to prevent this.
For some people these questions were solved in the cadre of the former Yugoslav legislation
through the jurisdictional authorities, mainly the State Prosecutor's offices, by withdrawing their
bills of indictment, this goes for less than 500 of the former convicts and it was accomplished
without the slightest use of legal rules concerning preference. This was realized mainly in cases
where clericalists are concerned, while be
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cause of adding some "balance", some liberal and communist convicts were among those, too.
The remaining lot, and I am among these, are still waiting for newer viewpoints and answers, we
are put on the side-track as far as the renewal of our penal proceedings are concerned, which was
the only possibility existing within the former communist legislation.
I therefore kindly request the attention and intervention of your highly respected
Commission!
My legal advisor and representative is the attorney Mr. Matjaž Cunder, Dunajska cesta
217, SI 61113 Ljubljana.
Thanking you in advance, I remain, yours faithfully, Zdenko Zavadlav, Streliška 5, 61000
Ljubljana
Copy sent to:
Attorney Mr. Matjaž Cunder

Ljubljana, 25th January 1996
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KOMISIJA ZA RAZISKAVO POVOJNIH MNOŽIČNIH
POBOJEV
Predsednik dr. Jože Pučnik

Spoštovani!
V prilogi Vam pošiljam svojo knjigo "Partizani, obveščevalci, jetniki", ki Vam bo
mogoče služila pri delu komisije.
Prav tako Vam pošiljam sodbo Ks 66/95 Vrhovnega sodišča v Ljubljani na mojo vlogo
za varstvo zakonitosti, edinstveno v dosedanji praksi tožilstva in sodišč pri popravljanju krivic
na področju pravno dvomljivih procesov po osvoboditvi. Iz nje izvira, da je Vrhovno tožilstvo,
ki v večini primerov umika obtožnice, nasprotovalo postopku za varstvo zakonitosti. Razvidno
je pa tudi, da sem s prisojenimi 6 leti zapora še dolžan, izgleda, "odsedeti" skoraj eno leto ter
sem s to sodbo postal verjetno prvi politični obsojenec v osamosvojeni, demokratski državi
Republiki Sloveniji.
Ne glede na neprimeren status, pooblastila in strankarsko sestavo komisije smatram, daje
premalo naredila na proučevanju pravno dvomljivih procesov, nič pa na udejanjanju poprave
krivic in identifikaciji grobišč. Vsekakor pa bi morala ob koncu svojega dela proučiti izvajalce,
način, zakonsko osnovo, ideološko pripadnost obravnavanih pri obnovah kazenskih postopkov
in postopkov za varstvo zakonitosti, predvsem pa vlogo Državnega tožilstva pri tem. Iz
dokumenta v Arhivu MNZ, katerega izročitev fotokopije mi je bila zavrnjena, je razvidna
kategorizacija in število obsodb do leta 1952. Na tej osnovi bi se lahko napravil pregled, seveda
s podatki rešenih primerov, s katerimi pa razpolaga le Vrhovno sodišče in Državno tožilstvo ter
so ostalim nedostopni.
Združenje žrtev komunističnega nasilja žal ni izpolnilo svoje naloge, saj je bolj kot
jetnikom in svojcem služilo za strankarsko
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in ostalo promocijo vodečim Miklavčiču, Vilčniku in drugim, tako, da s temi podatki ne
razpolaga. Vsekakor pa vlada na tem polju strankarska ne pravna država!
Toliko v vednost in napotilo z željo, da boste uspešno zaključili svoje delo pri komisiji!
Lepe pozdrave!

V vednost: odvetnik Matjaž Cunder

V Ljubljani, 24. junija 1996
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MIRAN POTRČ
Državnozborski poslanec in član Komisije za
raziskavo povojnih pobojev

Spoštovani!
V prilogi Vam pošiljam fotokopijo pisma dr. Jožetu Pučniku kot predsedniku Komisije
za raziskavo povojnih množičnih pobojev, ker je vsebina pravzaprav namenjena vsem članom
komisije. Z vsebino svojega pisma oz. s pripombami na delo komisije, kakor tudi na ugotovitev
različnih meril, uporabljanih od Državnega tožilstva pri obravnavi povojnih pravno dvomljivih
procesov, kot je bil n.pr. tudi moj, seznanjam predvsem Vas, ker je komisija večinsko sprejela
Vaš predlog vmesnega oz. zaključnega poročila.
Pri vsem delu komisije ter usmeritvi predvsem na izvensodno ustreljene slovenske
domobrance zaradi njihove številčnosti, ki je vsi, tudi Vi in nekateri zgodovinarji v opisovanju
zaključnih vojnih operacij druge svetovne vojne v Sloveniji ocenjujete brez trdne osnove, je ta
"nadštevilčnost" ustreljenih domobrancev zame vprašljiva. Verjetno so ostale izvensodne
ustrelitve številnejše, predvsem na štajerskem avtohtonih prebivalcev brez domobrancev iz
Teharij, še številnejše pa, če upoštevamo še ne avtohtone Hrvate in druge.
Tudi poudarek dela komisije predvsem na iskanje nalogodajalca, organizatorja in
izvrševalca je za kriminalistiko napačen. Najprej truplo, nato zločin in pogoji, v katerih je bil
izvršen, potem pa iskanje zločinca. Takšen bi moral biti vrstni red, kije resda bil zahtevan od
Državnega tožilstva s pomočjo Mnistrstva za notranje zadeve, vendar izključno za izvensodno
ustreljene slovenske domobrance. Vendar je tudi to bilo od neznano koga ustavljeno.
Toliko Vam v vednost z željo, da uspešno dokončate svoje delo in pripomorete k
ugotovitvi celotne resnice o teh dogodkih, ki naj bi ne bili več vzrok razdvajanja našega naroda.
Prijateljsko Vas pozdravljam!
V Ljubljani, 22. avgusta 1996
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TOMAŽ MARUŠIČ
pravosodni minister Ministrstvo za pravosodje RS
VLOGA ZA POSREDOVANJE NADZORSTVENE PRITOŽBE PO ZAKONU O
SODIŠČIH V ZADEVI OPR. ŠT. KS. 66/95 OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI
Spoštovani!
Podpisani Zdenko ZAVADLAV, rojen 29. 5. 1924 v Šoštanju, upokojenec, stanujoč v
Ljubljani, Bilečanska 4, sem bil leta 1949 obsojen od Vojaškega sodišča v Ljubljani - Sud
102/49 - v glavnem po ZVKD ju na smrt z ustrelitvijo, enako tedanja žena Vera Uršič, sedaj
bivajoča v Avstraliji. Po večkratnih pomilostitvah sem odslužil pet let in tri mesece zaporne
kazni s prisilnim delom, zaplembo imovine in petletnim odvzemom državljanskih pravic.
Občasno sem vlagal tudi vloge za obnovo Kazenskega postopka, ki pa gaje tako Republiško
tožilstvo v Ljubljani kot Vrhovno vojaško tožilstvo v Beogradu vedno odklanjalo, vkljub
dokazanemu mučenju (EKT) s strani Udbe v preiskavi, obsodbi Vere Uršic brez kakršnihkoli
materialnih dokazov in obsodbe za izjavo za IB, zanikane od kontrolne komisije CK KPS.
Po osamosvojitvi Slovenije sem dne 22. 8. 1994 vložil na Javno tožilstvo Republike
Slovenije in na Vrhovno sodišče Republike Slovenije vlogo za pobudo oz. predlog za pobudo za
obnovo kazenskega postopka Sud 102/49 Vojaškega sodišča v Ljubljani, kar sta oba naslova
predala v obravnavo Okrožnemu sodišču v Ljubljani. Pobuda je temeljila na dokumentih iz po
osamosvojitvi odprtih arhivov in pisanjih: v glavnem na knjigi Draga VRESNIKA: TRETJA
BRIGADA NO VDV in njegovem osebnem pismu, na magistrskem delu Ljube DORNIKŠUBELJ: ODDELEK ZA ZAŠČITO NARODA ZA SLOVENIJO, na dokumentu "ZADE324

VA METOD" iz arhiva MNZ in dokumentih iz arhiva Sove (analize obsodbe Zdenka Zavadlava
in Vere Uršic iz DOSJEJA ZDENKA ZAVADLAVA). Prav tako je pobuda slonela na
pričevanju oz. pismeni izjavi priče tožilstva na Vojaškem sodišču v Ljubljani majorja Vasje
Kogeja (tedanjega obveščevalca vojaške obveščevalne službe Glavnega štaba), kije potrjeval
moje nezatajevanje civilnega službovanja Vere Uršič pri nemškem Wermachtu. Ugotavljam,
daje na žalost personalna mapa pri kadrovski službi MNZja povsem "razredčena". Tako ni moje
prošnje za poroko z Vero Uršic s priloženim življenjepisom, v katerem sem navajal tudi njeno
službovanje pri Wermachtu, kakor tudi ni moje odpovedi službe pri Udbi tako v Beogradu kot v
Ljubljani z rokom 31. 12. 1946.
Po spremembi Zakona o kazenskem postopku je moj pravni zastopnik, odvetnik Matjaž
Cunder vložil na Okrožno sodišče v Ljubljani dne 3. 8. 1995 v moji zadevi tudi zahtevek za
varstvo zakonitosti.
Ker do januarja 1996 na moje pobude nisem prejel nobenega odgovora, sem 25. januarja
1996 vložil tozadevno informacijo na Sekretariat evropske komisije za človekove pravice Sveta
Evrope v Strasbourg, od koder sem prejel takojšnji odgovor in navodilo za tožbo pred evropskim
sodiščem za človekove pravice. Pobudo sem poslal tudi drugim pristojnim ustanovam v
Sloveniji, prvenstveno naslovu, Ministrstvu za pravosodje. Vzrok takemu mojemu "hitenju"je
bilo moje zdravstveno stanje srčnega bolnika in moja starost.
Vaše ministrstvo mi je 4. 3. 1996 sporočilo, da poslano vlogo obravnava kot
nadzorstveno pritožbo v smislu 72. člena Zakona o sodiščih. Posledica takega postopka vašega
ministrstva je bila obravnava predloga za varstvo zakonitosti in sodba Vrhovnega sodišča RS v
Ljubljani z dne 23. 5. 1996, opr.št. KS 66/95. Vrhovno sodišče pa je vkljub dokazilom o
nezakonitem preiskovalnem postopku zavrnilo glavno obtožbo na obravnavo obnove kazenskega
postopka, o malenkostnih "kaznivih dejanjih", dokazljivih na vsaki pošti ali banki in v objavah
javnih občil, pa pravzaprav dokončno razsodilo, ne pa zavrnilo. Prestano kazen po pomilostitvah
je zvišalo na šest let, do česar mi manjka še devet mesecev,
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ter tako prekršilo kar nekaj ustavnih človekovih pravic, vsaj tiste o enakosti pred zakonom, o
dvakratnem sojenju, o enakem varstvu pravic, o pravici do sodnega varstva in druge. Tožilstvo
pa je bilo v nasprotju z dosedanjimi svojimi sklepanji sploh proti razpravljanju sodišča.
Glede na mojo starost in zdravstveno stanje je tako sodbi in čakanju na poziv na
prestajanje kazni sledilo zdravstveno "predinfarktno" stanje. Na srečo in v mojem primeru
dobrem delovanju zdravstvene službe oz. Kliničnega centra, sem bil pravočasno diagnosticiran
in operiran z obvodnicami srčnega ožilja, ker bi v primeru infarkta ne bila možna rešitev.
Zdravniki so me tedaj in pri zadnjih pregledih opozorili na stresno stanje, kije eden izmed
glavnih negativnih vzrokov za srčno bolezen in rehabilitacijo po operaciji. Na žalost, po
"zaslugi" pravosodnih organov in organov tožilstva v primeru mojega pravdanja tako stresno
stanje obstaja in se povečuje, pri čemer merodajni organi ne razmišljajo 0 "prednostnem" ali vsaj
normalnem obravnavanju moje zadeve. Lahko bi pripomnil, da pravosodni organi in organi
tožilstva pravočasno poskrbijo za "bolezni" duše, ki po osamosvojitvi zopet obstaja, ne poskrbijo
pa za bolezni srca, ki obstaja pred in po osamosvojitvi, čeprav je prva neumrljiva, srce pa ne.
Pri tem bi pripomnil, da sem po prejetju sodbe Vrhovnega sodišča in na podlagi nenaznačene
vrste zaporne kazni šest let, ki verjetno ne more biti tista z "odvzemom imovine" in s "prisilnim
delom" glede na podpisane evropske in svetovne konvencije o človekovih pravicah, vložil na
naslov odškodninski zahtevek tako za materialno kot za nematerialno odškodnino, na katerega
pa nisem "zaslužil" niti negativnega odgovora.
Petdeset let po obsodbi Vojaškega sodišča Sud 102/49 ter pet let po vložitvi pobude za
obnovo kazenskega postopka na Javno tožilstvo RS in Vrhovno sodišče RS. sem prejel januarja
1999 vabilo Okrožnega sodišča v Ljubljani, sodnice gospe Alijane Ravnik zaradi zaslišanja v
zadevi obnove kazenskega postopka, opr, št. KS 66/95. Moje zaslišanje ter pričevanje ene izmed
predlaganih prič se je tudi vršilo. Druga priča, prof.dr. Rainer Srečko
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Sima, tedanji komandir TV 13 S (nadrejeni dejanskega krivca za padec partizanov na Gradišču,
za katerega je vedel. a ga ni prijavil) se je zaradi bolezni in "pozabljivosti" opravičil. Lahko pa se
je nekaj pred tem udeležil v Framu pogreba kurirja iz TV 13 S. Pisanec Štefana, in imel
komemorativni nagovor brez "izgube spomina" o dogodkih izpred petdeset let.
Za odločitev sodišča bi bilo potrebno še mnenje Okrožnega tožilstva, od katerega seje
vsakega zaslišanja udeležil drugi tožilec, ki pa žal materiala zadeve skoraj ni poznal.
Po enem letu mnenja tožilstva še ni in zadeva še ni končana. Priče, tudi akterji tedanje
preiskave in procesa se starajo in obolevajo z menoj vred, pa tudi umirajo.
Iz gornjih razlogov naprošam Vas. g. minister, oz. Ministrstvo za pravosodje za
POSREDOVANJE V SMISLU ZAKONA O SODIŠČIH.
Z gornjimi navedbami, dokazi in obrazložitvami predlagam tudi USTAVNEMU
SODIŠČU RS, predsedniku Francu TESTENU ustavno pritožbo nad sodbo Vrhovnega sodišča
RS opr. št. KS 66/95 zaradi kršenja ustavne pravice enakosti pred zakonom glede na prakso
sodišča in tožilstva v drugih dosedanjih sličnih primerih in navedenem postopku glede na
nasprotovanje tožilstva in zvišanje prestane kazni s strani Vrhovnega sodišča.
Prav tako prijavljam MINISTRSTVU ZA NOTRANJE ZADEVE, ministru Borutu
ŠUKLJETU, KRIMINALISTIČNI SLUŽBI ravnanje Državnega tožilstva RS in Vrhovnega
sodišča RS v zadevi KS 65/95 zaradi premišljenega sodelovanja pri umoru na zamik, kar
dejansko je ravnanje navedenih v zadevi moje vloge za obnovo postopka. Primerljivo je s
počasnim zastrupljanjem človeka z arzenikom in namernim čakanjem na njegovo smrt.
URAD VARUHA ČLOVEKOVIH PRAVIC, varuha človekovih pravic Iva BIZJAKA
naprošam za p o s r e d o v a n j e zaradi zavarovanja človekovih pravic po ustavi in po evropski
konvenciji o sojenju v razumnem času, kršenem od predsednika Okrožnega sodišča v Ljubljani
in vodje Okrožnega tožilstva v
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Ljubljani, vkljub prizadevanju okrožne sodnice gospe Alijane Ravnik.
EVROPSKO SODIŠČE ZA ČLOVEKOVE PRAVICE v Strasbourgu, sodnika Boštjana
M. ZUPANČIČA o b v e š č a m o preprečevanju možnosti pritožbe na evropsko sodišče z
zavlačevanjem postopka v državi s strani pravosodnih organov in tožilstva Republike Slovenije.
PREDSEDNIKA DŽAVE Milana KUČANA p r o s i m z a p o m i 1 o s t i t e v
prestajanja kazni v višini devetih mesecev, na katero sem bil dodatno obsojen od Vrhovnega
sodišča s sodbo KS 66/95. Čakanje na poziv za prestajanje kazni je namreč eden glavnih stresnih
vzrokov pri premišljenem umoru na "zamik".
Ivana DOLNIČARJA, predsednika ZDRUŽENJA BORCEV NOV, ki se, kot je razvidno
iz raznih člankov v časopisju v zadevi obnove procesa škofa dr. Gregorija Rožmana, zavzema za
pravno pravično ravnanje pravosodnih organov in tožilstva, brez zlorab pooblastil s strani
tožilcev, prosim za p o s r e d o v a n j e tudi v mojem sličnem primeru glede na zlorabo
pooblastil organov tožilstva. Menim, da sem na to upravičen kot veteran NOV, eden prvih in še
vedno član Zveze borcev, tudi eden prvih članov veteranske skupnosti VOS. Iz lete sem bil le
nestatutarno odstranjen zaradi obsodbe pred Vojaškim sodiščem in zaradi "družbenopolitične"
neaktivnosti, čeprav sem kazen prestal in se publicistično udejstvoval celo v reviji BOREC, tudi
s prispevki za zgodovino VOS OF.
Tudi dr. Antona STRESA, KOMISIJO PRAVIČNOST IN MIR, ki si kot civilna
institucija Cerkve prizadeva za pravno delovanje države ter za pravice državljanov, ne samo
kristjanov, prosim zapomoč. Predvsem zato, ker moj opisani primer krivične obsodbe,
"montiranega procesa" pod boljševistično oblastjo ni edini, ampak je še mnogo ostarelih
Slovencev, ki še vedno čakajo v osamosvojeni državi na pravico in svoj duševni mir, vkljub
zadevnim programom političnih strank in politikov, pa tudi oblasti.
Dr. Lovru ŠTURMU na PRAVNI FAKULTETI UMVERZE v Ljubljani se z a h v a 1 j u
j e m za proučevanje in mnenje o
328

revolucionarni zakonodaji v letih 1941-1948, predvsem o samem "temeljnem slovenskem
boljševističnem zakonu" - o zaščiti slovenskega naroda, ki je bil sprejet leta 1941 od tedaj samo
imenovanega SNOO, obrazložen pa leta 1942 od Predsedstva Osvobodilne fronte SN. Ta še
vedno veljavni odlok je bil osnova za pobijanje VOS-a predvsem v Ljubljani, skupaj s sovjetsko
boljševistično zakonodajo pa tudi osnova za izdajo Zakona o kaznivih dejanjih zoper ljudstvo in
državo oz. Zakona o vojaških kaznivih dejanjih. Oba sta veljala za nazaj ter nista imela
razpoznavno določenih kaznivih dejanj in se uporabljata še danes. Čas je, da bi pravniki v
osamosvojeni še ne pravni državi izvedli ločitev od "revolucionarne boljševistične" zakonodaje,
kakor tudi vprašljivost dejavnosti Ozne in Udbe v vlogi preiskovalnih sodnikov.
Gospodu pravosodnemu ministru in vsem navedenim in zaprošenim za pomoč želim
srečno leto 2000, v katerem naj Slovenija postane tudi pravna država!
Obveščena:
Matjaž Cunder, odvetnik
Alijana Ravnik, sodnica, Okrožno sodišče v Ljubljani
Priloge:
- obvestilo KC po operaciji na srčnem ožilju
- spremni dopis Javnemu tožilstvu in Vrhovnemu sodišču k vlogi za obnovo kazenskega
postopka
- zahteva za varstvo zakonitosti na Okrožno sodišče v Ljubljani - obvestilo Evropski
komisiji za človekove pravice
- sodba Vrhovnega sodišča za varstvo zakonitosti
- zahtevek za odškodnino na Ministrstvo za pravosodje
- pismo zgodovinarja Draga Vresnika o dogodkih na Gradišču - zadeva "Metod" iz arhiva
MNZ
- analizi Udbe o obsodbi Sud 102/49 iz arhiva Sove in CK KPS

V Ljubljani, 31. grudna 1999
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VIŠJE DRŽAVNO TOŽILSTVO V LJUBLJANI
VLOGA ZA POSREDOVANJE NADZORSTVENE
PRITOŽBE NAD OKROŽNIM DRŽAVMM TOŽILSTVOM
V LJUBLJANI V ZADEVI OPR. ŠT. KS 66/95
Spoštovani!
Podpisani Zdenko ZAVADLAV, rojen 29. 5. 1924 v Šoštanju, upokojenec, stanujoč v
Ljubljani, Bilečanska 4, sem bil leta 1949 obsojen od Vojaškega sodišča v Ljubljani - Sud
102/49 - v glavnem po ZVKD-ju na smrt z ustrelitvijo, enako tedanja žena Vera Uršič, sedaj
bivajoča v Avstraliji. Po večkratnih pomilostitvah sem odslužil pet let in tri mesece zaporne
kazni s prisilnim delom, zaplembo imovine in petletnim odvzemom državljanskih pravic.
Občasno sem vlagal tudi vloge za obnovo kazenskega postopka, ki pa gaje tako Republiško
tožilstvo v Ljubljani kot Vrhovno vojaško tožilstvo v Beogradu vedno odklanjalo, vkljub
dokazanemu mučenju (EKT) s strani Udbe v preiskavi, obsodbi Vere Uršič brez kakršnihkoli
materialnih dokazov in obsodbe za izjavo za IB, zanikane od kontrolne komisije OK KPS.
Po osamosvojitvi Slovenije sem dne 22. 8. 1994 vložil na Javno tožilstvo Republike
Slovenije in na Vrhovno sodišče Republike Slovenije vlogo za pobudo oz. predlog za pobudo za
obnovo kazenskega postopka Sud 102/49 Vojaškega sodišča v Ljubljani, kar sta oba naslova
predala v obravnavo Okrožnemu sodišču v Ljubljani. Pobuda je temeljila na dokumentih iz po
osamosvojitvi odprtih arhivov in pisanjih: v glavnem na knjigi Draga Vresnika: TRETJA
BRIGADA NO VDV in njegovem osebnem pismu, na magistrskem delu Ljube Dornik-Šubelj:
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ODDELEK ZA ZAŠČITO NARODA ZA SLOVENIJO, na dokumentu "ZADEVA METOD" iz
arhiva MNZ in dokumentih iz arhiva Sove (analize obsodbe Zdenka Zavadlava in Vera Uršič iz
DOSJEJA ZDENKA ZAVADLAVA). Prav tako je pobuda slonela na pričevanju oz. pismeni
izjavi priče tožilstva na Vojaškem sodišču v Ljubljani majorja Vasje Kogeja (tedanjega
obveščevalca vojaške obveščevalne službe Glavnega Štaba), ki je potrjeval moje nezatajevanje
civilnega službovanja Vere Uršič pri nemškem Wermachtu. Ugotavljam, daje na žalost
personalna mapa pri kadrovski službi MNZ ja povsem "razredčena". Tako ni moje prošnje za
poroko z Vero Uršič s priloženim življenjepisom, v katerem sem navajal tudi njeno službovanje
pri Wercmachtu, kakor tudi ni moje odpovedi službe pri Udbi tako v Beogradu kot v Ljubljani z
rokom 31. 12. 1946.
Po spremembi Zakona o kazenskem postopku je moj pravni zastopnik, odvetnik Matjaž
Cunder vložil na Okrožno sodišče v Ljubljani dne 3. 8. 1995 v moji zadevi tudi zahtevek za
varstvo zakonitosti.
Ker do januarja 1996 na moje pobude nisem prejel nobenega odgovora, sem 25. januarja
1996 vložil tozadevno informacijo na Sekretariat evropske komisije za človekove pravice Sveta
Evrope v Strasbourg, od koder sem prejel takojšnji odgovor in navodilo za tožbo pred evropskim
sodiščem za človekove pravice. Pobudo sem poslal tudi drugim pristojnim ustanovam v
Sloveniji, prvenstveno Ministrstvu za pravosodje. Vzrok takemu mojemu "hitenju" je bilo moje
zdravstveno stanje srčnega bolnika in moja starost.
Ministrstvo za pravosodje mi je 4. 3. 1996 sporočilo, da poslano vlogo obravnava kot
nadzorstveno pritožbo v smislu 72. člena Zakona o sodiščih. Posledica takega postopka
Ministrstva za pravosodje je bila obravnava predloga za varstvo zakonitosti in sodba Vrhovnega
sodišča RS v Ljubljani z dne 23. 5. 1996, opr. št. KS 66/95. Vrhovno sodišče pa je vkljub
dokazilom o nezakonitem preiskovalnem postopku zavrnilo glavno obtožbo na obravnavo
obnove kazenskega postopka, o malenkostnih "kaznivih dejanjih", dokazljivih na vsaki pošti ali
banki in v objavah javnih občil, pa pravzaprav dokončno razsodilo, ne pa zavrnilo. Prestano
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kazen po pomilostitvah je zvišalo na šest let, do česar mi manjka še devet mesecev, ter tako
prekršilo kar nekaj ustavnih človekovih pravic, vsaj tiste o enakosti pred zakonom, o dvakratnem
sojenju, o enakem varstvu pravic, o pravici do sodnega varstva in druge. Tožilstvo pa je bilo v
nasprotju z dosedanjimi svojimi sklepanji sploh proti razpravljanju sodišča.
Glede na mojo starost in zdravstveno stanje je tako sodbi in čakanju na poziv na
prestajanje kazni sledilo zdravstveno "predinfarktno" stanje. Na srečo in v mojem primeru
dobrem delovanju zdravstvene službe oz. Kliničnega centra, sem bil pravočasno diagnosticiran
in operiran z obvodnicami srčnega ožilja, ker bi v primeru infarkta ne bila možna rešitev.
Zdravniki 80 me.tedaj in pri zadnjih pregledih opozorili na stresno stanje, ki je eden izmed
glavnih negativnih vzrokov za srčno bolezen In rehabilitacijo po operaciji. Na žalost, po
"zaslugi" pravosodnih organov in organov tožilstva v primeru mojega pravdanja tako stresno
stanje obstaja in se povečuje, pri čemer merodajni organi ne razmišljajo o "prednostnem" ali vsaj
normalnem obravnavanju moje zadeve. Lahko bi pripomnil, da pravosodni organi in organi
tožilstva pravočasno poskrbijo za "bolezni" duše, ki po osamosvojitvi zopet obstaja, ne poskrbijo
pa za bolezni srca, ki obstaja pred in po osamosvojitvi, čeprav je prva neumrljiva, srce pa ne.
Petdeset let po obsodbi Vojaškega sodišča Sud 102/49 ter pet let po vložitvi pobude za
obnovo kazenskega postopka na Javno tožilstvo RS in Vrhovno sodišče RS, sem prejel januarja
1999 vabilo Okrožnega sodišča v Ljubljani, sodnice gospe Alijane Ravnik zaradi zaslišanja v
zadevi obnove kazenskega postopka, opr. št. KS 66/95. Moje zaslišanje ter pričevanje ene izmed
predlaganih prič se je tudi vršilo. Druga priča, prof. dr. Rainer Srečko Sima, tedanji komandir
TV 13 S (nadrejeni dejanskega krivca za padec partizanov na Gradišču, za katerega je vedel, a ga
ni prijavil) so jo zaradi bolezni in "pozabljivosti" opravičil.
Za odločitev sodišča bi bilo potrebno še mnenje Okrožnega tožilstva, od katerega seje
vsakega zaslišanja udeležil drugi tožilec, ki pa žal materiala zadeve skoraj ni poznal.
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Po enem letu mnenja tožilstva še ni in zadeva še ni končana. Priče, tudi akterji tedanje preiskave
in procesa se starajo in obolevajo z menoj vred; pa tudi umirajo.
Iz gornjih razlogov naprošam spoštovani naslov za
POSREDOVANJE
nadzorstvene pritožbe
nad Okrožnim državnim tožilstvom v Ljubljani zaradi zavlačevanja reševanja zadeve
obnove kazenskega postopka pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani Zdenko Zavadlav, opr. št. KS
66/ 95 - obnova kazenskega postopka Sud 102/49 - ter še ni bilo poslano mnenje o obnovi
kazenskega postopka in vrnjen spis v roku cca enega leta.
S spoštovanjem!
Obveščena:
Matjaž Cunder, odvetnik
Tomaž Marušič, pravosodni minister, Min. za pravosodje
V Ljubljani, 12. 2. 2000
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I IPS 131 /95-6
USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE

Obsojenec : Zdenko ZAVADLAV, Ljubljana, Bilečanska 4: (v zadevi obnove
kazenskega postopka Sud 102/49, Okrožno sodišče v Ljubljani, opr. št. KS 66/95, ga zagovarja
odvetnik Matjaž Cunder iz Ljubljane, Dunajska c. 217)
zaradi ustavne pritožbe USTAVNA PRITOŽBA
obsojenca, zoper sodbo Vrhovnega sodišča RS v Ljubljani, opr. št. I Ips 131/95-6
3x
Priloge: 3x9
Obsojenec Zdenko ZAVADLAV vlaga zoper sodbo Vrhovnega sodišča Republike
Slovenije v Ljubljani, opr. št. I Ips 131/95-6 z dne 23. 5. 1996 v zadevi sodbe Vojaškega sodišča
v Ljubljani opr. št. Sud 102/49 z dne 25. 4. 1949, sodbe Vrhovnega vojaškega sodišča v
Beogradu opr. št. II Sud 707/49 z dne 9. 6. 1949, in zoper preiskovalni postopek Udbe za
Slovenijo, ki je tekel pred pravnomočnostjo sodbe po predpisanem roku zaradi dejstva
nepopravljivih posledic, ki nastajajo s postopkom Okrožnega državnega tožilstva
ustavno pritožbo
po členu 14 (enakost pred zakonom), členu 18 (prepoved mučenja), členu 22 (enako
varstvo pravic), členu 23 (pravica do sodnega varstva s poudarkom na "brez nepotrebnega
odlašanja"), členu 25 (pravica do pravnega sredstva) in členu 31 (prepoved
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ponovnega sojenja o isti stvari) človekovih pravic in temeljnih svoboščin iz Ustave Republike
Slovenije ter
predlaga
da se sodba Vrhovnega sodišča Republike Slovenije skupno s predlogom Vrhovnega državnega
tožilca svetnika Borisa Šetine v obravnavani zadevi v izpodbijanem delu razveljavita.
Obrazložitev
Zdenku Zavadlavuje bila s sodbo Vrhovnega sodišča RS, opr. št. I Ips 131/95-6 v zvezi s
sodbo Vojaškega sodišča v Ljubljani, opr. št. Sud 102/49, in sodbo Vrhovnega vojaškega sodišča
v Beogradu, opr. št. II Sud 707/49 v zadevi zahteve za varstvo zakonitosti izrečena enotna kazen
šest let strogega zapora zaradi delne oprostitve obtožbe, medtem ko je bila glavna izpodbijana
obsodba za "najtežje dejanje" pod I točke la) zavrnjena kot neutemeljena.
Sestava senata Vojaškega sodišča v Ljubljani za obsodbo Sud 102/49 je bila priznana kot
zakonita, čepravje bil eden izmed sosodnikov, Ule Lojze, major Udbe, medvojni predpostavljeni
Zdenka Zavadlava in zahtevana priča za obrambo. Zakonski predpisi o vojaških sodiščih pa so
vprašljivi pri sosodnikih, ki niso vojaške osebe, kot tedaj niso več bili oficirji Udbe in Ljudske
milice.
Izrečena enotna kazen šest let verjetno po sedanjih predpisih "strogega zapora" nič ne
pojasnjuje, kaj je s tedaj izrečeno kaznijo "zaplembe imovine" in "zapora s prisilnim delom", ki
so v nasprotju s sedaj sprejetimi mednarodnimi konvencijami in zakoni. Prav tako pa je kazen
višja od tedanje, upoštevaje vse pomilostitve in dejansko odsluženje kazni.
Obsodba v zadevi zahteve za varstvo zakonitosti tudi zavrača točko 4 (dejanje poneverbe
v uradni dolžnosti) in točko 6 (falsificiranje javne listine) na način pravzaprav ponovne obsodbe,
ki je v glavni točki I.a prepuščena Okrožnemu sodišču v postopku za obnovo kazenskega
postopka. Utemeljitev take "obsodbe" je
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pravzaprav smešna, saj se lahko na vsaki pošti ali banki preizkusi dejstvo, da društvena ali
tovarniška legitimacija ne zadostuje za zahtevo po legitimiranju. V vsakem pokrajinskem arhivu
pa se lahko preizkusi zlasti v fondu "federalni zbirni center", da so se predmeti narodne imovine
dajali tudi na reverz, kar je bil primer za nekatere predmete notranje opreme, posedovane od
Zdenka Zavadlava, medtem ko so bili drugi plačani, kot sledi iz dopisa Mestnega ljudskega
odbora Maribor z dne 31. julija 1953.
Vrhovno sodišče, ki je zahtevo za varstvo zakonitosti obravnavalo šele potem, ko je
interveniral minister za pravosodje z nadzorstveno pritožbo po prejetju informacije Zdenka
Zavadlava na Sekretariat evropske komisije za človekove pravice v Strasbourgu dne 25. januarja
1995, vsebujoče negativno oceno o popravi krivic s strani državnega tožilstva, kot tudi vrhovni
državni tožilec Boris Šetina (isti, ki je zastopal generalno državno tožilstvo pri predstavitvi
knjige zgodovinarke Pečarjeve o procesu proti škofu Rožmanu), ki je dal mnenje, da se zahteva
za varstvo zakonitosti zavrne, sploh nista upoštevala navajanja literature, n.pr, navedbe
zgodovinarke Ljube Dornikove v študiji ODDELEK ZA ZAŠČITO NARODA ZA SLOVENIJO
o "mučenju Vere Uršič-Zavadlav" v preiskavi. Tudi nista upoštevala priloženih dokumentov,
dveh analiz poročil Državnega sekretariata za notranje zadeve SRS, iz katerih so razvidni
"nehumani in protizakoniti" postopki napram Zdenku Zavadlavu, kot tudi "dejansko stanje
očividno v nasprotju z obtožbo", ter tudi "po procesu Diehl-Oswald praksa izredno stroga in
kriteriji močno pretirani" in "dvom Udbe v agenturo Vere Uršic". V tem kontekstu tudi Vrhovno
sodišče in vrhovni državni tožilec nič o "nehumanih", "nezakonitih" postopkih proti Zdenku
Zavadlavu v preiskavi! Med drugim tudi z elektrošoki v glavo brez anestezije in obujanja,
fizičnim obdelovanjem Vere Uršič ter ostalimi nezakonitimi nehumanimi metodami, v tem času
znanimi iz pravno zgodovinske obdelave Dachavskih procesov.
Ustavna pritožba je podana izven zakonskega roka po sodbi Vrhovnega sodišča o zahtevi
za varstvo zakonitosti ter v roku,
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preden so izčrpana vsa pravna sredstva. Prvo zaradi navedbe v sodbi Vrhovnega sodišča, da se
bo stvar reševala v obnovi kazenskega postopka, kar se zavlačuje in se do danes vkljub
intervencijam Okrožnega sodišča še ni zgodilo. Drugo pa zaradi prekoračitve "razumnega roka"
prav s strani Okrožnega državnega tožilstva, na kar vpliva negativno mnenje vrhovnega
državnega tožilca v zadevi varstva zakonitosti in se je bati, da bo vplivalo še nadalje.
Vrhovno sodišče v svoji sodbi opr. št. I Ips 131/95-6 za varstvo zakonitosti in Vrhovno
državno tožilstvo izjemoma nista ukrepala kot v ostalih slučajih varstva zakonitosti povojnih
montiranih procesov, ko je bila umaknjena v več sto primerih tedanja obtožnica, proces pa
razveljavljen. Na tak način kot tudi z ostalimi sklepi sta po mojem mnenju kršila kar nekaj v
slovenski ustavi navedenih človekovih pravic.
Menim, daje z navedenimi obrazložitvami z možnostjo preizkusa po priloženih
dokumentih podano dovolj razlogov za sklepanje Ustavnega sodišča o ustavni pritožbi.
Ustavnemu sodišču poslana Vloga za posredovanje nadzorstvene pritožbe po zakonu o
sodiščih v zadevi opr. št. Ks 66/95 s prilogami je del gornje ustavne pritožbe.
Obveščen:
G. Tomaž Marušič, Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3. Ljubljana
Priloge:
- Zahteva za varstvo zakonitosti na Okrožno sodišče v Ljubljani Sodba Vrhovnega
sodišča RS I Ips 131/95-6 za varstvo zakonitosti
- Analiza Udbe o obsodbi Sud 102/49 iz Arhiva Sove
- Poročilo Drž. sekretariata za notr. zadeve o obsodbi Sud 102/ 49 iz Arhiva CK KPS
Dopis MLO Maribor v zadevi vračanja zaplenjene opreme Zdenka Zavadlava
- Vloga za posredovanje nadzorstvene pritožbe Ministrstvu za pravosodje v zadevi opr.
št. Ks 66/95
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- Vloga za posredovanje nadzorstvene pritožbe Višjemu državnemu tožilstvu v zadevi
opr. št. Ks 66/95
- Odgovor Ministrstva za pravosodje na nadzorstveno pritožbo - Urgenca Okrožnega
sodišča v Ljubljani na Okrožno državno tožilko

V Ljubljani, 25. 2. 2000
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Dr. MARJAN ŽNIDARIČ
Muzej narodne osvoboditve
Maribor
Spoštovani!
V prilogi Vam pošiljam delno oprostilno sodbo za varstvo zakonitosti Vrhovnega sodišča
RS z dne 23. 5. 1996, oprostilno sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani z dne 19. 6. 2000 ter
vlogo za obnovo kazenskega postopka od 30. 10. 1986 in pismo zgodovinarja Draga Vresnika o
dogodkih na Gradišču.
Na naslov vašega muzeja sem bil namreč pred mnogimi leti napoten od uredništva
Večera, ker sem zahteval popravek pripombe v podlistku milice Ostrovške "Vkljub vsemu
odpor", pripombe o moji agenturi pri Gestapu. Pripombo naj bi po zavrnitvi uredništva Večera
sestavil vaš muzej, ki je pomagal Ostrovški pri pisanju njene "zgodovinske" knjige inje tudi
opremil drugo izdajo knjige z blestečim uvodom. Na intervencijo pri vašem muzeju je bil
popravek sicer objavljen v Večeru, vendar v stilu: "Obžalujemo, da je imenovani velika kurba"!
Bilo je še nekaj stikov z vami, mislim, da zaradi postavljanja spomenikov padlim borcem
pri Framu. Pri tem sta mi oba direktorja poslala navdušeni pismi s prošnjo za sodelovanje,
Pristal sem, "nato pa vse tiho je bilo"! Izgleda, da ste upoštevali mnenje udbovskega oficirja
Karla Forteja, ki ste mu tudi pomagali pri pisanju knjige "Nič več strogo zaupno". Istega Forteja,
ki je bil vodja zloglasnega odseka v III. oddelku Udbe za Slovenijo in je obtožil marsikoga na
montiranih procesih, tudi mene, čeprav je po pisanju Draga Vresnika imel v žepu zaslišanje, ki
je ugotavljalo pravega krivca za padec Okrožne Ozne na Gradišču. Po navedbah imenovanega je
pri raziskavah zadeve na Gradišču sodeloval tudi sodelavec vašega muzeja, ki je s tem in z ved-
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nostjo o vaši pripombi o meni v Večeru, moral dobro vedeti, da sem po krivem obsojen.
Pri vsem tem je zanimivo, da ste Forteju kot preiskovalcu in likvidatorju Kladnika brez
zaslišanja, ter včasih že senilnemu pisanju Ostrovške o zadevi, stali ob strani in niste raziskali
Kladnikove zadeve, kjer bi se nujno pojavil tudi pokojni dr. Srečko Rainer-Sima, čeprav je poleg
padca Pohorskega bataljona, prihoda 14. divizije in Pohorske afere osrednja štajerska zadeva.
Prav tako ste o zadevi na Gradišču molčali v knjigi o NOB v Mariboru, čeprav je bil tam sedež
mariborske Okrožne Ozne in predstavnikov I. sekcije Ozne za Štajersko za Maribor. Puščam ob
strani, da prepuščate pisanje o taborišču Strnišče šolarjem, o Zmagoslavovih četnikih pa župnim
uradom in Zmagoslavovim še živečim pripadnikom. Pisanje o napadu Lackovega odreda na
Zmagoslavove četnike v Partinju pa je brez pravega datuma in olepšujoče ter sploh zavajajoče.
Zaradi vsega navedenega upam, da se mi boste kot borcu, tudi davkoplačevalcu, ki tako
prispeva za vaše delovanje, opravičili ter posredovali pri uredništvu Večera za enako opravičilo.
Ne morem se otresti občutka, oprostite, da izgleda včasih vaše pisanje in ravnanje bolj
kot ravnanje kakšnega propagandnega odseka bivših represivnih organov kot pa ravnanje muzeja
narodnoosvobodilne borbe na Štajerskem!
Kopijo pisma pošiljam tudi odgovornemu uredniku Večera v ravnanje, ki naj bi bilo
takšno, kot se Večer predstavlja bralcem. Vljudno pozdravljam Vas in Vaše sodelavce! Isto velja
za uredništvo Večera!
Prejme tudi:
Milan Predan, odgovorni urednik Večera

V Ljubljani, 6. julija 2000
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LJUBA DORNIK-ŠUBEU
Dislocirana enota Arhiva RS
(bivši Arhiy MNZ)

Spoštovana!
Glede na pomoč, ki ste mi jo Vi osebno, kot ga. Mrvičeva in ostalo osebje arhiva nudili
pri zbiranju dokumentov predvsem za obnovo mojega procesa iz 1. 1949, Vam v prilogi
pošiljam delno oprostilno sodbo za varstvo zakonitosti Vrhovnega sodišča z dne 23. 5. 1996 in
oprostilno sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani z dne 19. 6. 2000.
Tako se je končala moja polstoletna življenjska pot kot "pomožnega sodelavca
okupatorja", kot se je izražal preprosti obsojenec na 10 let v KPD, zaradi katere meje Skupnost
VOS OF nestatutarno izločila iz svojega delovanja ob začetku mojega publicističnega dela. V
skupnost OZNS pa zaradi njenega predsednika, kije kot preiskovalec vkljub svoji vednosti
povzročil ne samo mojo montirano. krivično obsodbo, se sploh nisem včlanil.
Žal sem svoje sodelovanje z vašim arhivom prekinil, ko mi ga, Mrvičeva protizakonito ni
hotela izročiti fotokopij e poročila MNZ iz 1. 1952 o stanju zapornikov, ki sem ga potreboval
zaradi pritožbe na Komisijo za človekove pravice v Strasbourgu. Temuje kasneje sledila še
operacija na ožilju srca in s tem prekinitev mojega publicističnega dela.
Čestitati Vam moram za izdajo knjige "Oddelek za zaščito naroda za Slovenijo"! Zaradi
obširnih navedb o mojem delu v ONZ in OZNI na Primorskem in Štajerskem mi jo je podaril
predsednik Nove slovenske zaveze, medtem ko ste me Vi pozabili.
Še enkrat se zahvaljujem za vso pomoč, prijateljsko pozdravljam vse in Vam želim
uspešnega dela!
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P.s.
Zanima me, kje so ostali arhivi in evidenca Skupnosti VOS in Skupnosti OZNE, ki ste jih
strokovno vodili tako ga. Mrvičeva kot Vi osebno, zbiralo pa jih je pri vosovcih in oznovcih tudi
MNZ s kriminalistično policijo in so se nahajali na posameznih regijskih upravah SDV? Ali so
jih zadnji slovenski jugoslovanski notranji minister in načelniki regijskih uprav SDV
"uplinili"??? Podatke iz njih pa še vedno uporablja republiški predstavnik vosovskih skupnosti,
upokojeni general Jerkič, pri svojih občasnih "komunikejih" v časopisju!
Ljubljana, 6. julija 2000
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SLAVICA PLAHUTA
Goriški muzej Kromberk,
Gorica
Spoštovana!
Glede na hranjenje nekaterega mojega pisanja v Vašem muzeju ter Vaš osebni trud za
vpis mojega imena v Biografski leksikon, Vam v prilogi pošiljam v vednost delno oprostilno
sodbo za varstvo zakonitosti Vrhovnega sodišča z dne 23. 5. 1996 in oprostilno sodbo
Okrožnega sodišča v Ljubljani z dne 19. 6. 2000.
Tako se je končala moja polstoletna pot "agenta OVRE", kot pravi bivši goriški aktivist
Pregelj-Boro, ali kot pravijo predstavniki Skupnosti VOS za Severno Primorsko in so napisali
tudi v TV-15, "obsojenca, družbeno-politično neaktivnega", ter (hvala Bogu!) prekinili
sodelovanje z menoj.
Prosim Vas, da pozdravite Vašega sodelavca g, Vuka! V kolikor še ne ve, ga obveščam,
da namerava o tragediji Vukovih verjetno bolj s strani literarnega Vukovega dela pisati g. Cesar,
znan kot izdajatelj Kajuhovih del in življenjepisa. Vendarje njegov način zbiranja podatkov
dokaj čuden! Piše n.pr. pismo Tonetu Kosovelu (znanemu po tožbi proti pokojnemu Vinku
Kosovelu, likvidatorju njegovega strica), v katerem ga sprašuje, ali je od mene v knjigi
imenovana "rdeča roka" iz Vipavske zakrivila tudi poboj v Trstu. Čuden način zato, ker tega ne
sprašuje mene? Jaz pa v pisanju o poboju v Trstu nikakor ne dolžim omenjene samovoljne
skupine vosovcev iz Idrije, ki je delovala po mojem nazivu kot "rdeča roka" na Vipavskem ter
zato bila od Pokrajinske VOS obsojena na smrt, a ji je ušla.
Ne vem, ali sem Vam poslal svojo zadnjo knjigo "Partizani, obveščevalci, jetniki" iz l.
1996, ki vsebuje tudi dogajanja med vojno na Primorskem? Sporočite mi, prosim!
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Zanima me tudi, ali je še živa katera od Stojanovih-Stjenkovih sestra in kje živi.
Prijateljsko pozdravljam Vas in sodelavce, predvsem g, Vuka ter Vam želim uspešno
delo!

V Ljubljani, 6. julija 2000
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IVAN DOLNIČAR
Predsednik ZB NOV

Spoštovani!
Pred časom sem se obrnil na vas kot predsednika veteranske organizacije borcev NOV,
kateri pripadam od vsega začetka, s prošnjo za možno posredovanje za dokončanje obnove
montiranega kazenskega procesa iz l. 1949, na katerem sem bil obsojen na smrt z ustrelitvijo.
Globoko prizadet sem bil, ker nisem zaslužil niti odgovora, čeprav redno plačujem članarino
organizaciji! Odgovorili so vsi, od predsednika Kučana nazaj in skušali posredovati!
Zato vam danes pošiljam delno oprostilno sodbo Vrhovnega sodišča z dne 23. 5. 1996 in
oprostilno sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani z dne 19. 6. 2000 v zadevi montiranega procesa
in obsodbe Sud 102/49 Vojaškega sodišča l. 1949. Pošiljam vam tudi svojo vlogo za obnovo
kazenskega postopka še iz SRS, kjer so tudi podatki o ravnanju nekaterih še živih, večinoma pa
že mrtvih prvakov ZB, tudi Skupnosti VOS OF, ter pismo zgodovinarja Draga Vresnika, pisca
zgodovine brigad Vojske državne varnosti, o dogodku na Gradišču, ki je bil podtaknjen moji
tedanji ženi in posledično meni.
Pravzaprav z ZB, razen vašega ignoriranja in neumestnega napada medobčinskih borcev
Gorenjske, na katerega pa sem res krščansko odgovoril, nisem imel nič očitajočega. Ne bi pa
mogel tako reči o Skupnosti borcev VOS OF, katere član sem bil, ki je nestatutarno prekinila
odnose z menoj, mi poslala nekaj grozilnih pisem ter me oklevetala v tedanjem vašem časopisu
TV-15! Mojega odgovora pa časopis TV-15 ni hotel objaviti! Tudi revija Borec ga ni hotela,
čeprav se je vse to dogajalo v času, ko sem uredništvu revije poslal pismo, v katerem pozivam na
osnovi članka Strgar345

jeve, da se nehajmo sprenevedati o povojnih izvensodnih pobojih in povejmo resnico, ki jo na
žalost vaša (tudi moja) organizacija še danes sprevrača in bremeni JLA. Le-ta je resda pobila
"svoje" v istem času, medtem ko je slovenski Knoj, v katerega je bilo na novo vključeno kar
precej slovenskih partizanskih NOV enot, obračunal s "sonarodnjaki".
Pričakujem, da boste posredovali pri uredniku Svobodne misli kot našem časopisu, da se
bo opravičil in preklical tedanje lažne navedbe predstavnikov Skupnosti VOS OF o meni. Upam,
da bo general Jerkič, predstavnik Skupnosti VOS OF, katera pravno spada pod okrilje ZB NOV,
to uredil, kakor tudi ponovne stike z menoj.
Druge pomoči ne potrebujem več! Pričakujem pa razumevanje vas in generala Jerkiča!
Saj ste vi doživeli tragedijo z bratom na Teharjah, general Jerkič pa težave, po papirjih in izjavah
enkrat krajšega, drugič več kot enomesečnega bivanja pri četnikih pri Žireh!
Kopijo dopisa pošiljam tudi Vladimirju Kavčicu, odgovornemu uredniku revije
Svobodna misel, v vednost in ravnanje. Prijateljsko pozdravljam!
Prejme tudi:
Vladimir Kavčič, odgovorni urednik Svobodne misli

V Ljubljani, 6, julija 2000
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SPOŠTOVANI
gospod predsednik države,
gospodje voditelji in zastopniki državnih oblasti,
gospodje predsedniki političnih strank in civilnih združenj,
ekscelenci veleposlanika,
monsig
nor apostolski nuncij
Zadeva
Zahtevek za odškodnino za socialistično suženjsko delo in posledice zaradi obsodbe na
montiranem procesu, tudi za javno moralno rehabilitacijo v skladu z določili državne Ustave,
Kazenskega zakonika in Zakona o kazenskem postopku ter po določilih sklenjenih mednarodnih
konvencij.
Zapisal
Zdenko ZAVADLAV, roj. 1924 l. v Šoštanju, Slovenec, upokojenec in publicist,
mladinski aktivist leta 1941, fašistični zapornik leta 1942, partizan od leta 1943 do leta 1945;
leta 1949 obsojenec Vojaškega sodišča v Ljubljani na smrt z ustrelitvijo, pomiloščen na 20 let
prisilnega dela z zaplembo premoženja in odvzemom državljanskih pravic, prestajal kazen od
1948 do 1953 leta (sodba Vojaškega sodišča v Ljubljani, opr. št. Sud 102/49 z dne 25. 4. 1949).
- Ostali podatki v Primorskem slovenskem biografskem leksikonu, Goriška Mohorjeva
družba, 9. snopič, Gorica 1993.
Oproščen sem bil s sodbo Vrhovnega sodišča RS, opr. štev. I Ips
131/95-6 z dne 23. 5. 1996 v postopku zahteve za varstvo zakonitosti dela obsodbe Sud 102/49,
s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani, opr. štev, II K 145/2000 z dne 19. 6. 2000 pa sem bil v
obnovi postopka v celoti oproščen še ostalih obtožb po sodbi Sud 102/49, po pol stoletnem
vlaganju zahtevkov za obnovo procesa v SFRJ in v RS.
V skladu z ustavnimi določili in določili Zakona o kazenskem postopku je moj pravni
zastopnik v zadevi vložil o d š k o d n i n s k i z a h t e v e k na Državno pravobranilstvo v
Ljubljani dne 6. 7.
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2000. Zahtevek se nanaša na nematerialno odškodnino za krivično obsodbo, za psihično in
fizično mučenje v preiskavi (EKT-elektrošoki), za 5 let in 3 mesece suženjskega dela, za poskus
samomora, izvršenega zaradi fizičnega in psihičnega pritiska med prestajanjem kazni, za
zdravstvene posledice, ki se izražajo v nadomestitvi srčnega ožilja, v mašenju in čiščenju ožilja
okončin, v revmatični polimialgiji, v oslabelosti pljuč. Materialna odškodnina se nanaša na
zaradi zaplembe premoženja odvzeto stanovanjsko opremo, avtomobil in motorno kolo, kar je
razvidno iz dokumentacije, ne pa iz sodbe, ker so navedeno pobrali organi Udbe v Mariboru in
Udbe za Slovenijo. Materialna odškodnina zajema tudi izpad osebnega dohodka vodilnega
delavca med časom prestajanja kazni in strokovnega delavca z nižjim osebnim dohodkom pet let
po prestani kazni zaradi neposedovanja potnega lista ob odvzemu državljanskih pravic ter škode
zaradi izgona iz Slovenske Istre. Torej preprečenja svobodnega gibanja in odvzem osebnostnih
pravic!
Analiza organa Udbe iz leta 1957 pravi o tem med drugim: "Avtor, kije bil tedaj mnenja, daje
dejansko stanje očividno v nasprotju z obtožbo, zaradi katere je bil Zavadlav obsojen,je izrazil
mnenje, da se mora pri reševanju njegovega problema, ne glede na to, katera od koncepcij bo
osvojena, računati na sledeče:
l. Zavadlav Zdenko je na svobodi;
2. vsak trenutekje pripravljen tudi do ure dokazati svojo nekrivdo;
3. zaradi obsodbe je utrpel veliko materialno, zdravstveno in eksistenčno škodo, ki je ni
mogoče popolnoma poravnati;
4. da so bili odnosi napram njemu poleg obsodbe, to je oni, ki jih navaja v pritožbi na
kabinet Predsednika republike, nehumani - protizakoniti;
5. da bo v prihodnosti za vse neuspehe pri napredovanjih in podobnih zadevah dolžil
RSNZ, zaradi že v 2. tč. omenjenih dejstev;
6. da bi zanj nepravilno rešena pritožba lahko imela še hujše posledice;
7. da bi netaktična rešitev problema lahko nepravilno delovala na druge preiskovance
omenjenega odseka.
- RSNZ, 25. IV. 1957, Dosje Zavadlav, Arhiv SOVA.
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Zahtevam in sprejemam odškodnino le po določilih Ustave, po zakonskih predpisih in
praksi, kije veljala ob času oprostilnih sodb, ne pa po morebitnih za nazaj sprejetih zakonskih
določilih plačilo odškodnine na obroke in v državnih obveznicah, čeprav sem bil obsojen na
smrt po zakonu, ki je veljal za nazaj. Ustavno sodišče gaje s sklepom večine priznalo kot
"evropski pravni praksi primernega", naši vrhunski pravni strokovnjaki pa imajo nasprotno
mnenje, ker niti ne določa povsem kaznivega dejanja. Saj sem kazen prestajal dejansko in ne na
papirju ter ne po obrokih! Pa tudi zdravstveno stanje kot posledica vsega prestanega, in tudi
starost, mi obrokov ne dovoljujeta!
- Zahtevek predlog odvetnika Matjaža Cundra na Državno pravobranilstvo v Ljubljani z
dne 6. 7. 2000.
Kaj pa pravica do r e h a b i 1 i t a c i j e ? Tudi to je ustavna človekova pravica poleg
odškodnine za krivično obsodbo! Nikjer javne objave o oprostilni sodbi! V tistem času pa se je
kar nekaj časopisov razpisalo o gestapovskih in drugih agentih, celo več kot je bilo v tedanji
obsodbi. Tako v Mariboru pod okriljem ZB NOV oz. Muzeja narodne osvoboditve, v Ljubljani
paje glasilo ZB NOV, TV-15, na pobudo ene izmed republiških skupnosti ZB celo zapisalo, da
zaradi obsodbe nimam "družbeno-političnih kvalifikacij". Zaradi tega me je omenjena skupnost
ZB protistatutarno izključila in to javno objavila. Kdo bo to sedaj popravil?
- Članki v Večeru, Maribor in v Ty 15, Ljubljana.
Sicer pa je slovenska država velik d o 1 ž n i k ne le moj, tudi moje rodbine! Nič noče slišati ali
ukrepati za vračilo materialne vojne škode, potrjene od Komisije za ugotavljanje vojne škode
leta 1945. Ta znaša cca 600.000.-DEM zaradi zaplembe premičnin, lesa in opreme mojim
staršem v Šoštanju, ko so ju leta 1941 Nemci izgnali iz Štajerske. Nemški ambasador v Ljubljani
mi je pisal in pojasnil, daje Jugoslavija večkrat dobila povrnjen del vojne škode, da pa njena
naslednica Slovenija, na katero se moram obrniti zaradi vojne škode, do sedaj ni zahtevala nič.
- Prijava vojne škode Ignaca in Flore Zavadlav leta 1945, Zgodovinski arhiv Celje,
- Dopis nemškega ambasadorja v Ljubljani.
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Državno pravobranilstvo pa ne o d g o v o r i niti v zakonsko določenem roku treh
mesecev, niti v od mojega odvetnika podaljšanem roku enega meseca. Ustna informacija
odvetniku je, da ni sredstev! Za izpolnitev človekovih pravic torej ni sredstev, so pa v celotnem
obstoju države sredstva za prekomerno plačan tehnično oporečen policijski čoln, za ne
kompatibilne radarske sisteme, za nepotrebno in zastarelo topništvo, tudi za politično usmerjeno
dotacijo Zavodu za pospeševanje civilne družbe, za ogromne odpravnine strankarsko
odpuščenim visokim državnim uradnikom, pa za plačevanje neuporabne kostne moke in še bi
lahko našteval! V istem času pa izplača pravobranilstvo odškodnino za krivično sodbo odvetniku
J.H. za stranko iz Š.
Nato izvemo od pravobranilstva, da moje oprostilne sodbe niso pravnomočne, ker,
izgleda, uradujoči ne obvlada enega temeljnih načel pravne prakse. Končno nam sporočijo, da
morajo dobiti od sodišča moj celotni kazenski spis, ki ga bo obravnavala posebna komisija.
Torej, ponovno sojenje v nasprotju z ustavnim določilom o človekovih pravicah in v evropski
konvenciji!
To pa ni samo moj slučaj, ampak je slučaj š e m n o g i h d r u g i h državljanov, ki
gredo z menoj vred ponovno skozi tisti socialistični policijsko-sodni pekel, ko smo med drugim
čakali na izvršitev smrtne kazni v Centralnih zaporih Udbe na Poljanskem nasipu. Zasliševalec
je tolažil, vsaj mene, da ne bo dolgo, saj bo v kratkem meni in moji tedanji ženi "rasel regrat iz
ušes".
Po poročilih Ministrstva za notranje zadeve iz leta 1947 in leta 1952 je bilo stanje
sledeče:
leta 1947: 3.244 obsojencev
33 sodno justificiranih leta 1952: 5.240 obsojencev
218 sodno justificiranih
cca 7.000 administrativno obsoj enih na družbeno koristno delo-DKD.
- Letna poročila MNZ oz. RSNZza I.1947, 1952, Arhiv Slovenije,
Dislocirana enota 111., ex Arhiv RSNZ.
Policijsko gospodarstvo Udbe je imelo obrate, tovarne in delovna taborišča, kjer so s u ž
e n j s k o delo opravljali socialistični obsojenci, in sicer: v KPD Maribor - kovinarski in lesni
obrat, v
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KPD Brestanica - pletiljski in šiviljski obrat, v KPD Ig - kovinski obrat, v Centralnih zaporih
Udbe v Ljubljani - arhitekturna in gradbeno-tehnična pisarna, v KPD Škofja Loka - policijska
tovarna Motor, čevljarski, kovinarski in električni obrat. Po policijskih kmetijskih posestvih so
bili kmetijsko-živinorejski obrati.
Jetniki iz delovnih taborišč so gradili objekte, ki jih uporablja tudi današnja generacija,
kot so: Hidroelektrarna Moste-Žirovnica, Hidroelektrarna Medvode, razni inštituti v Ljubljani,
Tovarna Litostroj v Ljubljani, Tovarna aluminija v Kidričevem, objekti Policijske šole v Tacnu,
Bolnica dr. Petra Držaja, stanovanjski objekti na Žalah v Ljubljani. Prav tako so delali pri
gradnji odsekov ceste Ljubljana-Postojna in hitre ceste Ljubljana-Zagreb. Delali so tudi izven
Slovenije in sicer na zgradbah v Novem Beogradu, na avtocesti Zagreb-Beograd, na objektih
Golega otoka in Grgurja, na pridobivanju marmorja za podjetje "Mermer".
V Sloveniji so delali tudi na zunanjih in podzemeljskih objektih na kočevskem zaprtem
območju, tudi na gozdnih cestah ter rušenju še preostalih cerkva in pokopališč prav tam. Na
Kočevskem so vse do evakuacije KPD Maribor zaradi nevarnosti sovjetskega napada na
Jugoslavijo, delali tudi uradno že sodno justificirani, tako iz dachauskih taboriščnih procesov kot
iz procesov gestapovcem v Ljubljani in Mariboru. Vse to je zgrajeno z neplačanim suženjskim
delomjetnikov! Če pričakujemo plačilo prisilnega dela pod nacističnima Nemčijo in Avstrijo,
plačajmo najprej prisilno delo socialističnihjetnikov v lastni državi, tudi v skladu z že sprejetimi
mednarodnimi konvencijami!
- Anketni listi jetnikov iz arhiva Združenja žrtev komunističnega nasilja,
- Pričevanje jetnikov in oficirjev Udbe D.B., K. V, V.Z., M.O., Z.Z. in drugih.
Še živi p r i č e v a 1 c i o meni prizadetih krivicah so:
Jože PAVLIČIČ, nekdanji republiški javni tožilec SRS: o obtožbi in zahtevi najvišje'
kazni pred Vojaškim sodiščem v Ljubljani leta 1949 in vztrajanju na upravičenost obtožbe in
obsodbe pred Pučnikovo komisijo leta 1994.
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- Sodba Z. Z. Sud 102/49 Vojaškega sodišča v Ljubljani,
- Magnetogramski zapis zaslišanja J. P. pred parlamentarno komisijo.
Mitja RIBlČlČ-Ciril, leta 1954 državni sekretar za notranje zadeve: na osebnem
razgovoru je izrazil ne možnost za obnovo procesa zaradi precedensa za druge slične primere
montiranih procesov in ne možnosti obsodbe organov Udbe, ki so vodili slične preiskave. Na
zaslišanju pred Pučnikovo komisijo ni zanikal neresničnosti obsodbe, ki je sledila moji
enostranski odpovedi službovanja v Udbi. Najprej je dovolil prebivanje, nato pa dopustil moj
izgon iz Slovenske Istre po izpustu iz zapora na pogojni odpust.
- Odločba TNZ Koper štev. 4/1888 z dne 8. 6.1956,
- Magnetogramski zapis zaslišanja M. R. pred parlamentarno komisijo.
Boris ČIŽMEK-Bor, leta 1954 načelnik Udbe v Mariboru: o mojem osebnem izgonu in
prepovedi prebivanja v Mariboru po prestani kazni, čeprav je bil v odločbi o pogojnem odpustu
določen za kraj prebivanja prav Maribor.
- Odločba Državnega sekretariata za notranje zadeve LRS o pogojnem odpustu z dne 5.
12. 1953,
- Dnevniški zaznamek Z. Z. o izgonu iz Maribora.
Jože FRIEDL, leta 1981 pomočnik republiškega javnega tožilca, sedanji vrhovni državni
tožilec: o zavrnitvi moje vloge za obnovo procesa leta 1981, ker v dobro proučenem spisu ni
našel nobenih razlogov, niti za varstvo zakonitosti, niti za obnovo procesa.
- Dopis Javnega tožilstva SRS Ljubljana, štev. Ktr 417/80 JFlbt z dne 25. 3. 1981.
Dr. Zdenko ROTER, nekdanji oficir Udbe v II. sekciji Udbe za Slovenijo, tudi član
Arhivske komisije Udbe za Slovenijo, kasnejši univerzitetni profesor: o psihičnem in fizičnem
pritisku prisile poročanja o političnem mnenju sojetnikov pri urejevanju zgodovinskega arhiva
Udbe za Slovenijo v KPD Ljubljana leta 1950. Končalo se je z mojo osamitvijo, psihičnim
zlomom in poskusom samomora z rezanjem žil.
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- Zapisniki o prevzemu arhiva s strani obsojenca Z.Z. na
mikrofilmu iz Arhiva SO vE, presneti v Arhivu Slovenije,
- Pričevanje bivšega ministra za informacije, nekdanjega socialističnega jetnika S.S.
S strahom pa ugotavljam iz raznih sklepov oz. razsodb sodišč, da vsa revolucionarna
boljševistična zakonod aj a , skupaj s sklepi o tedaj ustanovljenih koncentracijskih in delovnih
taboriščih, še velja! Tako velja tudi sicer skoraj pravni, a zloglasni Odlok o zaščiti naroda,
sprejet 1. 1941 od SNOO (v katerega seje tedaj samoimenoval Vrhovni plenum OF) s
tolmačenjem Izvršnega odbora OF 1. 1942. Ta Odlok je bil podlaga za posebna pooblastila tako
Vosa pa vse do Udbe za medvojne in povojne izvensodne usmrtitve narodnih in razrednih
sovražnikov. Odloka seje Edvard Kardelj še posebno razveselil, čeprav je ustanovitev SNOO
imenoval navzgor "operetno dejanje Slovencev". Ali lahko gremo s tem v Evropo, kamor si
oblast in stranke želijo? Saj s tem "zakonskim" bremenom spadamo bolj na Kubo!
- Dokumenti yOS OF 1941-1945, izdal RSNZ leta 1976,
- Sodbe yrhovnega sodišča RS od l.1995 do l. 2000 v zadevah varstva
zakonitosti I! K., A. A., Z. Z.,
- Tipkopis Zbranih spisov Edvarda Kardelja, Arhiv Slovenije,
Dislocirana enota I., ex Arhiv IZDG.
Bojim pa se, da se miselnost v samostojni državi odločujočih oblasti v bistvu ni
spremenila od časov Roga in Pohorja. Takrat je bil pač pospešeni b i o 1 o š k i k o n e c ,
namenjen vsem, ki niso bili oblasti po godu. Danes pa, v izgleda le parademokratski in
simulirani parlamentarni partitokraciji, se pač potrpežljivo čaka na biološki konec vseh oblasti
neprimernih državljanov, med katere, vse kaže, spadamo tudi vsi krivično obsojeni. S svojimi
zdravniškimi izvidi, priloženimi vsem svojim zahtevkom, sem pač sam potrdil, da do mojega
konca ni več daleč.
- Zdravstveni izvidi z diagnozami in operativnimi posegi.
Tako v svojem pisanju izpevam svojo " p e s e m p t i c t r n o v k ". Več kot pol
stoletja sem nataknjen na socialistični trn, s katerega me tudi v zadnjem desetletju "pravne
države" še niso
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sneli. Zato v svoji državi ne bom več zaman pel! Mogoče bom zmogel zapeti še pred ostalo
Evropo
Samo upam lahko, da bodo vsi domači naslovniki spoznali, daje obstoj samostojne
Slovenije in sožitja med Slovenci, predvsem pa naše ozemlje med zgodovinsko pogoltnimi
sosedi, odvisno samo od pravne države in resnične demokracije z avtoritativno kontrolno
ustanovo. Sem spada vsekakor tudi izpolnjevanje vseh človekovih pravic in svoboščin vsakega
posameznega Slovenca oz. državljana, poprava vseh storjenih krivic, pa tudi plačilo
socialističnega suženjskega dela.
V vsakem primeru pa bo ostal za menoj n a p i s na spominski plošči gradu v Škofji Loki,
nekdanjem KPD ju, ječi jetnikov na prisilnem delu v socialistični policijski tovarni Motor:
"TUDI TU SO SUŽNJEVALI, TRPELI IN UPALI SOCIALISTIČNI POLITIČNI JETNIKI
1945-1955"!
Upam, da bom dočakal še spominske plošče, ki jih predvideva civilna družba, združenje
slovenskih političnih jetnikov, na rajhemburškem gradu - Brestanici za žensko jetnišnico.
Pa na nekdanji Prisilni delavnici v stari zgradbi Centralnih zaporov Udbe za Slovenijo na
Poljanskem nasipu. Tam je večina političnih jetnikov v Sloveniji začela svojo pot ne samo do
socialističnega suženjstva, ampak tudi v onostranstvo s sodno ali pa samo policijsko odločitvijo.
Seveda, če bodo država, pristojne krajevne oblasti in lastniki zgradb to dovolili! Primerno bi
bilo, da bi k temu pripomogli? Bilo bi pravzaprav uravnovešenje pomnikov za zgodovinski
spomin na našo protifašistično osvobodilno borbo, državljansko vojno in revolucijo ter tako
prispevek k sožitju vseh Slovencev. Pa tudi prispevek za dobrososedske odnose s sosednjima
državama, Avstrijo in Italijo. Saj so njihovi rojaki prav od tam odhajali v smrt brez pravice do
groba in spomina!
- Zapisi zgodovinarja dr. Toneta Ferenca v Primorskih novicah l. 1990 in v
Svobodni misli 1. 1992.
Ne bom pa dočakal spominskih plošč na ostalih ječah, kot so bili KPD Begunje, KPD
Novo mesto, KPD Maribor, KPD Ig, na
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koncentracijskih taboriščih gradu Hrastovec, v Strnišču in na Kočevskem ter po deloviščih širom
Slovenije.
Ivanu DOLNIČARJU, predsedniku Zveze združenj borcev NOB pošiljam svoje pisanje
kot partizan in član ZB NOV V odgovoru na poslani oprostilni sodbi je nekako izrazil
pripravljenost za posredovanje. Glede na prizadeto moralno škodo in kršitev pravice človekove
osebnosti in dostojanstva z objavami v glasilu TV-15, v knjigah, v Večeru, ne komemoracijah na
Pohorju, vse pod pokroviteljstvom Združenja, objavami hujšimi od obsodb Vojaškega sodišča
ter z izključitvijo iz ene od borčevskih skupnosti, bi bilo pošteno do partizana in člana ZB vsaj
objava o oprostilni sodbi, če že ne opravičilo v glasilu Združenja!
Msgr. Edmondu FARHATU, apostolskemu nunciju, pošiljam zapis kot kristjan in
katoličan. Saj sedanji škof dr. Anton Stres, predsednik Komisije Pravičnost in mir pri Slovenski
škofovski konferenci, komisije, ki v imenu slovenske Cerkve skrbi tudi za človekove pravice, mi
na mojo prošnjo za posredovanje za sojenje v razumnem roku sploh ni odgovoril.
Ekscelenci veleposlaniku Švedske pošiljam zapis kot predstavniku države, ki bo
naslednjega pol leta vodila Evropsko skupnost. Naj ne zahteva od naše države samo pisanja
novih evropskih zakonov, ampak naj prepreči kršenje človekovih pravic, kot jih je naša država
sama zapisala v svoji Ustavi in jih vsebuje tudi sprejeta Evropska konvencija o človekovih
pravicah.
Tudi ekscelenci veleposlaniku Združenih držav Amerike pošiljam ta zapis. Njihova
administracija sestavlja najverodostojnejše vsakoletno poročilo o izpolnjevanju človekovih
pravic v posameznih državah. Mogoče bo moj zapis pomagal k celovitosti tega poročila in s tem
vplival na našo državo, da ne bo pravic samo zapisovala, ampak tudi izpolnjevala!
Vse navedbe v zapisu, predvsem pa več kot pol stoletno prizadevanje za dosego moje
pravice in prizadevanje meni podobnih je bolj jasno, če vemo, kaj je zapisal znani češki
boljševistični jetnik A. London:
"TEŽKO NAM ODPUŠČAJO SVOJE GREHE! "
Vse naslovnike pozdravljam z vsem spoštovanjem ter želim srečno in pravičnejše novo
tisočletje!
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Naslovnik:
Lucijan Bembič, državni pravobranilec, Trdinova ul. 4, Ljubljana
Ivan Bizjak, minister za pravosodje, Župančičeva ul. 3, Ljubljana
Tone Rop, minister za finance, Župančičeva ul. 3, Ljubljana
Zdenka Cerar, generalna državna tožilka RS, Dunajska c. 22, Ljubljana
Mitja Deisinger, predsednik Vrhovnega sodišča RS, Tavčarjeva ul. 9, Lj.
Franc Testen, predsednik Ustavnega sodišča RS, Beethovnova ul. 10, Lj .
Aleš Zalar, predsednik Okrožnega sodišča v Ljubljani, Tavčarjeva ul. 9, Lj.
Gorazd Fišer, vodja Okrožnega drž. tožilstva v Ljubljani, Miklošičeva 28, Lj,
Urad varuha človekovih pravic, Dunajska c. 56, Ljubljana
Milan Kučan, predsednik države Slovenije, Srjavčeva c. 17, Ljubljana
Janez Drnovšek, predsednik Vlade RS, preds. LDS, Gregorčičeva ul. 20, Lj.
Borut Pahor, preds. Državnega zbora RS, preds. ZLSD, Šubičeva ul, 4, Lj,
Ivan Dolničar, preds. Zveze združenj borcev NOB Slov., Zemljemerska 12, Lj.
Janez Janša, predsednik SDS, Komenskega ul. 11, Ljubljana
Andrej Bajuk, predsednik NSi, Kogojeva ul. 2, Ljubljana
Eksc. veleposlanik kraljevine Švedske, Ajdovščina 4, Ljubljana
Eksc. veleposlanik Združenih držav Amerike, Prešernova c. 31, Ljubljana
Msgr. Edmond Farhat, apostolski nuncij, Krekov trg l, Ljubljana
Matjaž Cunder, pravni zastopnik, Dunajska c. 217, Ljubljana
Danilo Slivnik, glavni urednik tedenskega magazina Mag, p.p. 4966, Črnuče 1231
Niko Grafenauer, glavni urednik mesečnika Ampak, Dalmatinova l, Ljubljana
Vladimir Kavčič, glavni urednik revije Svobodna misel, Dvorakova 12, Lj.
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ZAHTEVEK ZA POVRNITEV ŠKODE
povzročene z neupravičeno obsodbo Zdenka Zavadlava Vojaškega sodišča v Ljubljani,
opr. št. Sud 102/49,
na podlagi 30. čl, Ustave RS in 538 čl. Zakona o kazenskem postopku zaradi oprostilnih
sodb Vrhovnega sodišča RS štev. I Ips 131/95-6 z dne 23. 5. 1996 in Okrožnega sodišča v
Ljubljani, opr. št. II K 145/2000 z dne 19. 6. 2000.
I. NEMATERIALNA ŠKODA:
1. 5 let in 3 mesece opravljenega prisilnega dela po 1.750. - DEM mesečno
110.250.- DEM
Prisilno delo je bilo v obliki fizičnega dela: delo v kurilnici in pralnici, lesarsko delo ter
umskega dela: prevajanje iz tujih jezikov, vodenje evidence zapornikov v deloviščih in
taboriščih na področju KPD Ljubljana, vodstvo skupine za urejevanje operativnih arhivov Udbe
za Slovenijo ter računovodsko in knjižničarsko delo.
Dokaz o arhivskem delu je prevzemni zapisnik arhivskega materiala, podpisan od
obsojenca Zdenka Zavadlava, iz mikrofilmskega arhiva Sove.
O tem lahko pričajo: dr. prof. Zdenko Roter, politolog, tedanji oficir Udbe za Slovenijo
in član arhivske komisije Udbe za Slovenijo: Ljubo Sirc, ekonomist. Anglija: Stane Stanič,
novinar, Ljubljana; Boris Fakin, pisatelj, Ljubljana: Franc Rebec, tehnik, Kranj: Jože Gramc,
tehnik, Ljubljana: Joško Kragelj, duhovnik, Vipava in drugi sozaporniki.
V znesek nematerialne škode je vključena tudi odškodnina za dobivanje elektrošokov
(EKT) brez anestezije med zasliševanjem v Centralnih zaporih Udbe za Slovenijo, o čemer
lahko spregovori tedanji oficir Udbe za Slovenijo, Egon Conradi, Ljubljana.
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Prav tako je v nematerialno škodo všteto duševno in fizično trpljenje ob poskusu
samomora kot posledica groženj in duševnega pritiska s strani oficirja Udbe, Zdenka Roterja,
zaradi odklonitve dela, ki je vsebovalo vohunjenje med sojetniki.
Dokazi: Uradno potrdilo Uprave KPD V Ljubljani o prestajanju kazni: Sodbi Vrhovnega
sodišča Rs štev. I Ips 131/95-6 in Okrožnega sodišča v Ljubljani, opr. štev. II K 145/2000.
II. MATERIALNA ŠKODA:
l. Avtomobil DKW cabriolet, jeklena karoserija 30.000.- DEM
Dokaz: Zapisnik o zaslišanju Vere Uršič-Zavadlav, Arhiv MNZ, Predlog za izključitev iz
KPS, Arhiv CK KPS.
2. Motorno kolo Ziindapp 500 cm2 dvocilindrični 25.000.- DEM
Dokaz: Predlog za izključitev iz KPS, Arhiv CK KPS.
3. Stanovanjsko pohištvo, oprema, obleke, posoda, posteljnina, zmanjšamo za prejetih
14.000.- din -200.- DEM
9.800.- DEM
Dokaz:; Dopis MLO Maribor, Arhiv Sove.
Skupaj materialna škoda
64.800.- DEM
Rekapitulacija:
I, Nematerialna škoda 1 10.250.- DEM
II. Materialna škoda 64.800.- DEM
skupaj 175.050.- DEM
preračunano v SIT po veljavnem uradnem tečaju in z morebitnimi obrestmi.
Zahtevek vlaga moj pravni zastopnik odvetnik Matj až Cunder.
Priloge:
Uradno potrdilo Uprave KPD v Ljubljani,
Zapisnik o zaslišanju Vere Uršič-Zavadlav
Predlog za izključitev iz KPS
Dopis MLO Maribor
Zapisnik o prevzemu arhivskega materiala - 2 kom
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Ukradena
vojna škoda
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prazno
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VELEPOSLANIŠTVO REPUBLIKE ITALIJE
Ljubljana

Velespoštovani!
Obračam se na vaše predstavništvo Republike Italije, pravne naslednice Kraljevine
Italije. Pošiljam Vam namreč zahtevek za odškodnino za odvzem svobode in držanje v zaporih
Kraljevine Italije v času od oktobra leta 1942 do oktobra leta 1943. Svoboda mi je bila odvzeta v
starosti 18 let, mladoletnemu po tedanjih vaših predpisih. zaradi pripadnosti slovenski
protifašistični OF kot delu evropske protifašistične fronte, na katere načelih sloni tudi vaša
sedanja Republika.
Svoboda mi je bila odvzeta kot tedanjemu jugoslovanskemu državljanu, slovenske
narodnosti. S starši, Slovenci iz Trsta in Gorice, sem bil begunec v rodni hiši v Štandrežu pri
Gorici, Via San Michele 110. Oče je zaradi narodnostnega preganjanja leta 1922 emigriral v
Jugoslavijo ter tako po vaših predpisih izgubil italijansko državljanstvo. Pišem v slovenščini,
sklicujoč se na sklep vašega Ustavnega sodišča o uporabi slovenščine v vaših uradih na ozemlju
Furlanije-Julijske krajine.
Zaprla meje oktobra leta 1942 kvestura v Gorici, katera meje tudi zasliševala. Predan sem
bil Tribunale speziale v Rimu, nato pa Tribunale militare v Trstu. Zaprt in suženjsko prevažan
sem bil v policijskih zaporih v Gorici, v sodnih zaporih v Gorici, v zaporih Regina Coeli v
Rimu, v sodnih zaporih v Roveretu in v zaporih Coroneo v Trstu. Izpuščen sem bil iz Coronea
na intervencijo svojega očeta pri škofu Fogarju v Vatikanu in pri goriškem prefektu, grofu
Paceju. Izpustil meje policijski in SS general v Trstu Globocnik po naročilu gauleiterja Rainerja.
Iz priloženega arhivskega dopisa št. N 1973/Sg. vojaškega tožilca pri pokrajinskem
Vojnem sodišču na republikansko kvesturo v Gorici je to tudi razvidno.
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Ni mi znano, niti naše oblasti ne vedo nič, o kakršni koli odškodnini vaše države
oškodovancem, slovenskim državljanom, zapornikom v Kraljevini Italiji.
Po priloženem izračunu zahtevam odškodnino v višini 39.500.- DEM
Svoj zahtevek pošiljam tudi Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije v
vednost in posredovanje.
Upam, da mi ne bo potrebno zaprositi za posredovanje evropskih organizacij, katerih
član je tudi vaša država.
Moj pravni zastopnik v gornji zadevi je odvetnik Matjaž CUNDER, Ljubljana, Dunajska
c. 217.
Prejmite moje vljudne pozdrave!

V Ljubljani, 4. oktobra 1994
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MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE,
minister Lojze Peterle

Spoštovani !
V prilogi Vam pošiljam fotokopijo odgovora Veleposlaništva Republike Italije v
Ljubljani na moj zahtevek za odškodnino za odvzem svobode v letih 1942/43. To vlogo sem
poslal 4. 10. 1994 tudi Vašemu ministrstvu v vednost in posredovanje, žal pa do danes še nisem
prejel odgovora.
Glede na napotilo v odgovoru Veleposlaništva Republike Italije na pristojnost Vašega
ministrstva za moj odškodninski zahtevek, Vas vljudno prosim za čim prejšnjo proučitev zadeve
in odgovor.
V odgovoru Veleposlaništva bi Vam želel opozoriti na njihovo priznavanje sporazumov
med Republiko Italije in Socialistično Republiko Jugoslavijo v zadevi odškodnin
exjugoslovanskim oz. slovenskim državljanom. To pa, izgleda, ni enako v obratnem smislu, kar
je sklepati iz njihovih zahtev po odškodninah optantom iz Slovenske Istre, pa tudi po
omahovanju predstavnikov Vašega ministrstva v teh zadevah.
S spoštovanjem!
V Ljubljani, 24. oktobra 1994
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MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE
Spoštovani!
Pretekli mesec, 4. oktobra, sem vam poslal v vednost moj odškod ninski zahtevek za
prestajanje zapora v Kraljevini Italiji v letu 1942/ 43, naslovljen na Veleposlaništvo Republike
Italije v Ljubljani. Poslal sem vam ga zato, ker sem se obračal na predstavništvo tuje države, pa
tudi, ker je še v SRS vodil podobne zadeve Urad za zunanje zadeve pri Izvršnem svetu. Z
naslednjim dopisom z dne 24. oktobra 1994 sem preko vas poslal vašemu gospodu ministru
odgovor Veleposlaništva Republike Italije na moj zahtevek, prav tako pa vas ponovno prosil za
proučitev zadeve in odgovor, Italijansko veleposlaništvo meje namreč napotilo na vas kot
pristojno oblast za take odškodninske zahtevke .
S prizadetostjo ugotavljam takojšnjo pripravljenost predstavništva tuje države za pomoč
pri mojih prizadevanjih za pridobitev odškodnine, ne pa tudi urada naše oblasti, čeprav posluje
iz proračuna, v katerega prispevam kot davkoplačevalec tudi sam.
Ponovno prosim, da v roku, predpisanem za državne urade, moj zahtevek proti Republiki
Italiji proučite in me obvestite o vašem stališču ter možnosti mojega nadaljnjega ukrepanja.
Pismo pošiljam tudi novinarju ND Matjažu Kranjcu, ki je zaman povpraševal po moji vlogi v
uradih vašega ministrstva in to sedaj, ko so nekdanje "delovodnike" zamenjali računalniki.
Z vljudnimi pozdravi!
V vednost:
Predsednik vlade RS g. Drnovšek
Novinar ND Matjaž Kranjec
Odvetnik Matjaž Cunder

V Ljubljani, 30. novembra 1994
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VELEPOSLANIŠTVO REPUBLIKE ITALIJE
Ljubljana
Velespoštovani!
S prijetnim presenečenjem sem prejel vaš takojšnji odgovor na moj zahtevek za
odškodnino z informacijo o vašem stališču do vprašanja odgovornosti za plačevanje odškodnine
za zaporništvo v Kraljevini Italiji, poslali ste mi tudi naslov ustanove v Rimu, na katero naj se
obrnem v nadaljnjem postopku. V prilogi vam pošiljam fotokopijo vloge v italijanščini, ki sem
jo poslal na "Commissione per le provvidenze ai perseguitati politici antifascisti e razziali" v
Rimu.
Po vašem napotilu in glede na od vas naveden sporazum o ureditvi obojestranskih finančnih
obveznosti iz leta 1954, sklenjen med bivšo SFRJ in vašo Republiko, sem se obrnil tudi na naše
zunanje Ministrstvo, ki sem ga že vnaprej informiral o vloženem zahtevku. Vendar do danes
brez uspeha, vkljub poizvedovanju nekaterih novinarjev na ministrstvu o mojem pismu.
Zato bi vas dodatno prosil za razlago, kaj vsebuje navedeni sporazum In kakšne
obveznosti ima do takšnih odškodninskih zahtevkov naše ministrstvo za zunanje zadeve. Kot mi
je znano, je vaša država odškodnine za prestano zaporništvo med vojno v Kraljevini Italiji
vašim, pa tudi nekaterim drugim državljanom izplačala, oziroma izplačuje.
Pri vsem tem bi tudi želel izvedeti vaše stališče do izjave podsekretarja v vašem
zunanjem ministrstvu, g. Livia Caputa, o mednarodnih pogodbah med bivšo Jugoslavijo in
Republiko Italijo ter o njihovi veljavnosti za Republiko Slovenijo. V Parizu na zasedanju WEU
dne 3. novembra t.l. je namreč izjavil, da niso veljavne pogodbe, sklenjene "con un stato che non
esiste piu". Torej tisti sporazum iz leta 1954 ne velja več. G. Caputo je tudi menil,
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da nekdanja komunistična Jugoslavija ni priznavala privatne lastnine, kar je sicer le deloma res.
Kolikor je res, pa velja tudi za plačila osebnih odškodnin neposredno medvojnim preganjancem,
v kolikor je vaša Republika sploh kaj izplačala.
Zaradi informacije in v posredovanje pošiljam svoje pismo tudi slovenski veteranski
partizanski organizaciji, ker sem njen član in sem bil zapornik v Kraljevini Italiji prav zaradi
pripadnosti protifašistični organizaciji OF v Sloveniji.
Za vaš odgovor se vnaprej zahvaljujem!
S spoštovanjem!
V vednost:
IO Zveze združenj borcev
Matjaž Cunder, odvetnik
V Ljubljani, 14. decembra 1994
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BOTSCHAFT DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
Ljubljana

Vele spoštovani
Obračam se na vaše predstavništvo Zvezne republike Nemčije, pravne naslednice
nemškega Reicha. Pošiljam vam namreč zahtevek za odškodnino za protipravni odvzem
imovine, ki ga je izvršil nemški Reich mojemu očetu Ignacu ZAVADLAVU, lesnemu trgovcu v
Šoštanju, katerega edini dedič sem.
Ob okupaciji Kraljevine Jugoslavije in priključitvi dela Slovenije - Dravske banovine
Spodnje Štajerske k nemškemu Reichu kot Untersteiermarck leta 1941, je bila očetova imovina
odvzeta v vrednosti 1.469.880.- din, kot je razvidno iz prilog.
Pišem vam v slovenščini, ker sem bil - čeprav rojen na štajerskem v Šoštanju, sin tam
leta 1923 naseljenih staršev, primorskih Slovencev, beguncev iz fašistične Kraljevine Italije - z
njimi vred iz Untersteiermarcka izgnan. Kot tak sem bil še manj kot Štajerci z belo in zeleno
legitimacijo, zaradi katerih je izhajalo glasilo Steierische Heimatbunda "Štajerski gospodar",
deloma v slovenščini.
Iz priloženega dopisa izvršnega sveta skupščine socialistične republike Slovenije, Urada
za zunanje zadeve, z dne 16. 1. 1970 je razvidno, da vaša država ni izplačala nobenih odškodnin,
razen žrtvam medicinskih poskusov na ljudeh v koncentracijskih taboriščih. Iz javnih medijskih
sredstev smo sicer pozneje izvedeli, daje Zvezna republika Nemčija dala SFRJ nekakšen
odškodninski kredit, izgleda, zaradi obojestranske medsebojne politične podpore med
predsednikoma Brandtom in Titom. O tem pa naš tedanji pristojni urad ni dal nobene pismene
izjave, niti ni nihče od oškodovancev prejel kakršnekoli odškodnine.
Zato smatram, da mi je vaša država po vseh mednarodnih predpisih dolžna poravnati kot
dediču odškodnino za protipravno odvzeto
367

imovino mojemu očetu v višini 564.160.- DEM (petstoštiriinšestdesettisočenstošestdesetDEM)
Svoj zahtevek pošiljam tudi Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije v vednost in
posredovanje s prošnjo za proučitev in obvestilo o njihovem uradnem stališču do mojega
zahtevka.
Prav tako pošiljam zahtevek g. Ivu Piryju, predsedniku medresorske komisije za
obravnavo vprašanj vojne škode pri Vladi Republike Slovenije s prošnjo za obvestilo o njihovi
pristojnosti in dejavnosti v zvezi z zahtevki izplačila odškodnin od pravnih naslednic
okupatorskih držav med drugo svetovno vojno.
Upam, da mi ne bo potrebno zaprositi za posredovanje evropskih organizacij, katerih
član je tudi vaša država.
Moj pravni zastopnik je odvetnik Matjaž Cunder. Dunajska c. 217, Ljubljana.
Prejmite vljudne pozdrave!

priloge:
Obračun odškodnine
Zaloge lesa Ignaca Zavadlava z dne 2. 4. 1941
Prijava vojne škode z dne 6. 9. 1945
Dopis IS Skupščine SR3 as dne 16. 1. 1970
Sklep o dedovanju TemelJnega sodišča v Ljubljani z dne 26.6.1979
Poslano:
Ministrstvo za zunanje zadeve RS, Ljubljana
Vlada RS, Medresorska komisija , Ljubljana
Odvetnik Matjaž Cunder
V Ljubljani, 20. januarja 1995
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kopija zaloge lesa Zavadlav (glej FOTO)

Šoštanj; dne 2:4:1941
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PREMOŽENJSKO STANJE ZAVADLAV FLORE IN IGNACA
dne 30.3.1941
kopija tabele materiala (glej FOTO)
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kopija dokumenta (glej FOTO)
Opomba:
Ta vrednost je bila konec marca 1941, torej po starih,cenah,
danes, torej po današnji ceni in valuti znaša po toliko lir, to
je lir: 1.310.000.- enmilijontristodesettisoč lir.
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kopija dokumenta današnjih cen po tovarni
SLOVENIJLES VIŽMARJE
V Ljubljani, 6. januarja 1995
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BOTSCHAFT DER BUDESREPUBLIK DEUTSCHLAHD
Ljubljana

Vele spoštovani!
Najlepše se vam zahvaljujem za vaš dopis z dne 24. 1. 1995 z vrnjenimi prilogami kot
odgovor na moje pismo od 6. l. istega leta. Še posebej se zahvaljujem za takojšen odgovor in za
prevod v slovenščino. Odgovarjam vam tako kasno, ker sem s svojo vlogo naslovu seznanil tudi
naše zunanje ministrstvo. Pričakoval sem, na žalost zaman, njihov odgovor s pojasnili.
Zaradi pridobljenih podatkov, kakor tudi novih dokumentov o zaplembi imovine mojih
staršev leta 1941 od nemške oblasti, se ne morem strinjati z vašimi pojasnili. Zato ponovno
vlagam odškodninski zahtevek proti nemški državi na podlagi novih dokazil. Ne nudite mi
namreč pravne osnove, da mi mora odškodnino za od nemške države zaplenjeno premično
imovino mojih staršev v Šoštanju poravnati država Slovenija. Nemška država naj bi to škodo že
poravnala državi ex Jugoslaviji.
Tako ostaja moj zahtevek za od nemške države protizakonito odvzeto imovino v višini
564.160.- DEM (petstoštiriinšestdesettisočenstošestdesetDEM).
Spomnil bi vas, daje nemški Reich vojaško zasedel Jugoslavijo in s tem Slovenijo med l.
in 11. aprilom 1941 ter je bilo navodilo vodje nemškega Reicha, Hitlerja; o razdelitvi Slovenije
dano 12. aprila 1941. Temu je sledil 14. aprila 1941 Hitlerjev odlok o civilni upravi na
Štajerskem, Gorenjskem in v Mežiški dolini. Tako je nastala Spodnja Štajerska Untersteiermark, nakar je bila 17. aprila 1941 podpisana kapitulacija jugoslovanske vojske.
Policijska organizacija SD in Gestapo sta takoj prve dni izvedla aretacije za ponemčenje
Štajerske, najnevarnejšega dela
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Slovencev, kamor so spadali predvsem vsi iz Primorske naseljeni prebivalci v Stari Avstriji in v
Stari Jugoslaviji. Predvideni so bili za izgon v Srbijo, kar se je tudi zgodilo, na njihovo
premoženje pa so bili postavljeni nemški komisarji. Tako je bil moj oče zaprt in izgnan, z
materjo sva ob predvidenem izgonu pobegnila, imovina pa je bila odvzeta. Temu bi se danes, v
času konvencij o človekovih pravicah, reklo etnično čiščenje določene skupine prebivalstva in
protizakonit odvzem imovine. Slično je tudi mnenje predstavnikov nemških civilnih organizacij
in oblasti nemške države v zadevi Sudetskih Nemcev in Šlezijcev.
Iz dokumentov je razvidno, da je bila na nepremično premoženje mojih staršev vknjižena
leta 1942 lastninska pravica za "Reichsgau Steiermark zur Verfugung des Reichkommissars fiir
die Festigung deutschen Volkstums", na podlagi odlokov pooblaščenca državnega komisarja za
utrjevanje nemštva iz Maribora. Iz gornjega bi sledilo, da je odvzem premoženja mojih staršev
nastal v okviru etničnega čiščenja in nezakonitega odvzema imovine dela prebivalstva tedanje
Spodnje Štajerske.
Oboje, izgon in odvzem imovine, ima značaj še vedno nezastaranega vojnega
hudodelstva po Četrti haaški konvenciji od 29. julija 1899, kakor tudi po 46. členu iste
konvencije o spoštovanju osebne lastnine od strani okupatorja. Nemčija paje priznavala Četrto
haaško konvencijo od 29: julija 1899 z vsebovano t.im. Martensovo klavzulo pa tudi določila 46.
člena, ki zavezuje okupatorja k spoštovanju zasebne lastnine.
Brionski sporazum in posamezne nemške finančne dajatve na račun vojne škode, t.im.
Kapitalhilfe, pa so nemška posojila Jugoslaviji, kot taka smatrana od nemške države ter
vsebovana v znesku dolgov, s katerimi je obremenjena država Slovenija, ki jih mora nemškim
posojilodajalcem vrniti.
Iz vsega navedenega nastaja vprašanje odškodnine za nezakoniti odvzem premične
imovine mojih staršev, za povrnitev katere je odgovorna nemška država. Po citiranih
mednarodnih
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določilih je to vojno hudodelstvo, ne pa med vojskovanjem nastala vojna škoda.
Vljudno vas prosim, da se zaradi mojega nadaljnjega ukrepanja o tem izjasnite.
S spoštovanjem!

Poslano tudi:
Ministrstvo za Zunanje zadeve RS
Državno tožilstvo RS
Matjaž Cunder, odvetnik

V Ljubljani, 15. decembra 1995
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MINISTRSTVO ZA FINANCE
Ljubljana
Spoštovani!
Pred časom sem nadaljeval že od pokojnega očeta Ignaca ZAVADLAVA lesnega trgovca
it Šoštanja, nedokončano prizadevanje za pridobitev odškodnine za protipravno odvzete
premičnine (oprema, les, večinoma na zalogi) s strani nemške države (Reichsgau Steiermark zur
Verfugung des Reichskommissars fiir die Festigung deutschen Volkstums) leta 1941 ob izgonu
iz tedanje Untersteiermark in odvzemu nepremične imovine.
Kot edini dedič Ignaca Zavadlava sem na podlagi njegovega tedanjega popisa zaloge lesa
in potrjene prijave vojne škode zahteval odškodnino za protipravno odvzete premičnine v znesku
564.160.- DEM
(prtstoštiriinšestdesettisočenstošestdeset DEM)
Obe mednarodnopravni, še ne zastareli pravici do odškodnine sta popisani v zahtevkih
nemški državi preko Botschaft der Bundesrepublik Deutschland v Ljubljani. Iz odgovora naslova
pa je tudi razvidna odškodninska odgovornost Republike Slovenije kot pravne naslednice SFRJ,
ki je sklepala pogodbe, prejela odškodnino in ni nič tudi ukrenila za možno obtožbo za vojno
hudodelstvo izvajalcev zaplembe, vse v skladu z mednarodnim pravom po obstoječih
mednarodnih konvencijah.
Po vesteh izjavnih občil in po informacijah prizadetih združenj državljanov je sprožila te
zahteve tudi današnja ZR Jugoslavija. Sedanja nemška država pa ima prav tako stališče do
izplačila odškodnine Sudetskim in Šlezijskim Nemcem. Iz javnih občil je tudi podatek, daje t.im.
Brandtov kredit vsebovan v vsoti dolgov, kijih mora R Slovenija po sporazumu vrniti, kredit,
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ška država smatra za vojno odškodnino, paje bil vložen, izgleda, v elektrogospodarstvo.
O vsem tem sem obvestil tudi naše zunanje ministrstvo in Medresorsko komisijo pri
Vladi RS, žal brez odgovora.
Zaradi vsega tega smatram, da mi je naslov dolžan kot dediču Ignaca Zavadlava
poravnati navedeno odškodnino. Prilagam vsa dokazila. Dopis pošiljam v vednost tudi
Ministrstvu za zunanje zadeve in predsedniku vlade, ker, od njunih uradov do danes še nisem
prejel nobenega odgovora.
S spoštovanjem!
V Ljubljani, 25. maja 1996
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Narodno zdravje
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prazno
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Mojemu ministru za zdravje
dr. DUŠANU KEBRU! '
Mnogokrat sem hotel odgovoriti na vaše človekoljubne zapise v sobotni prilogi Dela pa
sem se vsakokrat zbal; da nisem dorasel vašemu pisanju. Končno le nekdo; tudi sam zdravnik,
razume in se oglaša na strani zdravečega se bolnika, ki ponavadi zaradi varnosti raje molči? Ko
pa ste postali minister ne samo za zdravstvo, ampak za zdravje, ki je vseh nas, se moram
oglasiti.
Tudi zaradi vašega zadržanja pred vseslovenskim "Magom", ki zahteva "dostojanstveno
smrt" ne samo za neozdravljive trpeče bolnike, ampak za vse nepotrebno - duševne bolnike;
starostnike v domovih, brezposelne, kar počez. To me grozljivo spominja na obvestila o
"dostojanstveni smrti", ki so jih pošiljali nacistični Nemci svojcem potem, ko so. s pomočjo
avtohtonih članov Kulturbunda pospravili z "Unterstaiermarke" vse psihiatrične bolnice
hiralnice, sirotišnice in podobno.
Bojim se pa, da sem si izbral najslabši trenutek, ko ne gre samo za zdrav je človeka in
otrok; pridobljenih z vašo "kopulacijo", ampak tudi tistih; pridobljenih z osemenjevanjem,
ojajčevanjem, izposojanjem maternic ali kakor se že temu strokovno pravi.
Mogoče 'bi lahko, uporabljajoč vaše zapisane zdravstvene izkušnje, dopolnjene z mojimi
bolnišničnimi izkušnjami, izrekli naslednje ugotovitve.
Slovenci imamo vrhunske zdravnike in zdravstveno osebje, sposobno zdraviti po vseh svetovnih
dosežkih. Z zdravstveno opremo in vsemi ostalimi tehničnimi napravami pa ne sledimo svetu.
Vse je večinoma staro, zastarelo, pomanjkljivo in nezadostno. Tudi zgradbe in oprema za
stacionarne bolnike. Adaptirane so zastarele in za bolnika neugodne (da o bolnišničnih zgradbah
iz avstroogrskega
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časa sploh ne govorimo. Tudi bolje, da ne govorimo o neprimerni politični lokaciji izolske
bolnice ali o nestrokovnem političnem izvajalcu šempeterske bolnice!).
Imajo pa tehnične službe prednost pred bolnišničnimi kapacitetami in zdravstveno
opremo, kar se vidi po zgradbah in napravah, zgrajenih na urbanistično povsem neprimernem
prostoru ob Ljubljanici. Organizacija bolnišničnega zdravljenja (da o ambulantnem ne
govorimo!) je tam nekje v "ustanavljanju". Odnosi nekaterega zdravstvenega osebja, pa tudi
zdravnikov, je bolj blizu tistim časom, ko so kirurgi operirali v frakih, proti bolečinam pa
bolnikom nekam vtikali cigare, kot pa današnjemu tretjemu tisočletju! Med bolnišničnim
zdravljenjem in podaljšanem zdravljenju v zdraviliščih sploh ni usklajenosti ter ostanejo bolniki
mnogokrat zaradi tega nerehabilitirani. Tisti zadnji dnevi bolnišnične nege zdravljenja potekajo
na zastareli sobni opremi in v odročnih bolnicah.
To mnenje podpiram s svojimi dobrimi in slabimi "bolnišničnimi izkušnjami Srce spet
dela, tudi diham spet kar v redu, revmatološke bolečine so pretežno izginile, a ostali so vsi
stranski učinki dolgoletnega uživanja kortikosteroidov. Z dovajanjem krvi in kisika v nožne
arterije pa se vkljub preiskavam in posegom ne da nič narediti.
V bolnici nad morjem pozabijo, da sem bil sprejet po prometni nesreči nezavesten,
verjetno s pretresom možganov, pa tudi na zlomljeno čeljust pozabijo. Z nič kaj prijetno cevjo v
želodcu gledam v pokvarjen ekran, čakam na popravilo in se počutim kot pod giljotino. Že
zvečer jemljem vsa mogoča odvajalna sredstva, popijem do jutra litre in litre slane tekočine, da
nazadnje kar čista teče skozi mene. Zjutraj pa se, resda zelo prijazno, opravičijo, da pridem na
vrsto za slikanje črevesja šele čez tri dni! Nataknjen na žico pri koronarografiji izvem, da se je
pri snemanju nekaj zataknilo, ker sem pač na starem, ne pa na novem aparatu. Širjenje nožnih
arterij po še kar srečnih angiografijah se enkrat posreči, čez pol leta pa nič več. Mogoče bi se to
posrečilo drugemu zdravniku, ki ga pa zaman kličejo po zvočniku. Po srečno opravljeni
umestitvi srčnih obvodnic in temu takoj sledeči operaciji zaradi nastalega
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hematoma v osrčniku, se znajdem v sobi, zasilno spremenjeni za intenzivno nego, v postelji s
strnjeno krvjo. Cevke so se verjetno nekje iztaknile, pa ni nihče opazil, niti obvestil zdravnika.
Po pomanjkljivi fizioterapiji grem na podaljšano zdraviliško zdravljenje komaj pokreten šele čez
mesec dni!
Zakaj se vseh teh neprijetnih dogodkov spominjam? Ker se lahko nekaj podobnega zgodi
tudi tedaj, ko boste "delali otroke". In kaj bo potem s tako ustvarjenim otrokom, saj je še tisti,
ustvarjen po "klasični metodi"; prenočil v umivalniku namesto v inkubatorju?
Seveda manjka zgodba, skoraj bi pozabil nanjo! Ne o kakšni telesno in psihično prizadeti
Marti, ampak o pohorski partizanki, recimo ji Beba. Spoznal sem jo med partizanjenjem tam
nekje na Pohorju. Že takrat sem jo opazil, leta pozneje pa prebral v knjigah 0 odporu v Mestu, "o
sestrah lepoticah - aktivistkah" tam pod Pohorjem. Ena od njiju je bila imenovana. Postala sva
prijatelja, pozneje pa mnogo več. Vkljub prirojenim težavam s kolenije bila športnica, jahalka in
telovadka. Po osvoboditvi se je kar čez noč poročila z oficirjem Neslovencem iz vojaških enot,
ki so "čuvale" Slovence. S tisto. po vašem kopulacijo, je dobila sina. Ko se je po kratkem času z
možem zaradi neujemanja njenih kultur razšla, je sin ostal pri njej. Oče se zanj sploh ni brigal ne
denarno, ne čustveno. Po dolgih družinskih in drugih peripetijah je sinu preskrbela očima v osebi
stare partizanske simpatije. Ta pa brez stanovanja, s slabo zaposlitvijo in težkim značajem,
pridobljenim v vojnih in povojnih dogajanjih, ni bil prav primeren mož in očim. Vse to je v
otroku povzročalo travme, ki jih je izražal z nepriznavanjem avtoritete očima in obsojanjem
poroke matere. Vendarje vkljub temu z vsemi težavami in prav z očimovo pomočjo doštudiral,
postal celo samostojni podjetnik. Poročil se je in imel sina, ki že dokončuje univerzo.
Partizanka Beba je vse svoje življenjsko upanje gradila predvsem na sinu In pozneje na
vnuku. Ta dva sta jo takrat upoštevala, jo prevažala doma in po inozemstvu ter ji drugače
pomagala. Ko ji je mož prepustil skoraj vso svojo dediščino in družbeno stanovanje,
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je vse podarila sinu. Tedaj pa ji je že bolni, v mladosti operirani na kolenskih vezeh v Zagrebu,:
z napredujočo osteoporozo in parkinsonizmom postal po dolgih letih tudi drugi mož odveč. Bil
je pač tak, kot gaje spoznala v partizanih, pa še ostarel in bolan. Ločila se je in stanovala sama v
stanovanju,.. ki gaje tudi podarila sinu.
Sinova ljubezen do matere je tedaj že zahajala, vstajale pa so travme iz otroštva, Bebina
ločitev ter materialne in čustvene težave. Sin, predvsem pa snaha; se nista preveč zmenila za
Bebo. Samo svoje ime je sin prilepil na stanovanje. Pogodba o darovanju stanovanja je bila bolj
prikrojena za obdarovanca kot darovalca. Nikamor več je niso jemali s seboj. Ne na morje, ne v
počitniško hišico, ki so jo dobili podarjeno od očima. Tedaj je vse svoje upanje prenesla s sina
na vnuka. Med tem se je zdravila v veteranski bolnici, kjer pa diagnosticiranja in zdravljenja
niso dokončali, sklicujoč se na njene zahteve, čeprav so med diagnozami postavili demenco.
Težko pokretrna je naprej živela sama brez tuje pomoči, ki ji je niso preskrbeli, včasih tudi brez
hrane, dokler ni padla in si zlomila kolka. Sin in snaha sta ji šele po 24 urah pomagala in jo
spravila v Klinični center. Po operaciji na travmatološki kliniki je brez zadostne fizioterapije
končala na vozičku v dvoposteljni sobi v domu starostnikov v središču Mesta. Pa še poriovna
operacijaje bila potrebna, po kateri je še manj pokretna kot poprej. Domači ji le za silo
pomagajo, drugi pa ji ne morejo, ker se v domu skrivajo za "čuvanjem osebnih podatkov".
Sprašujem se, kaj bi čutil in kako ravnal tisti Martin sin, ki bi ga lahko še pravočasno
pridobila "brez kopulacije" potem, ko bi prestal ves križev pot ob zlobnosti otrok in sošolcev, ki
se radi lotijo drugačnih, pa do samospoznanja, kako in zakaj je prišel na svet? Kaj če se bo iz
Ijubljenega otroka, tudi terapevtskega pripomočka, spremenil v nekakšnega maščevalca za
otroške in mladostne travme? Kaj če bo Marta doživela konec Bebine zgodbe?
Pišete; da boste "dobrohotno" gledali na dve dami v parku z otrokom v vozičku. Prav! Jaz bom
tudi! Še rajši pa bi videl Bebo iz zgodbe; da se vsaj z berglami sprehaja po parku, potem, ko jo je
zdravstvena stroka z vrhunskimi zdravniki na travmatološki kliniki
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ob običajnem zlomu kolka dvakratno operacij spravila na voziček. Posledično tudi v dom
starostnikov v dvoposteljno sobo s standardi, ki niso samo pod tistimi za gradnjo novega zapora
ampak po kvadraturi in kubaturi celo pod tistimi iz Mačkovih zaporov na Poljanskem nasipu.
Kaj pa bi rekla ob takem srečanju v parku dva skupaj živeča moška, posebno, če bi dobro
poznala slovensko ustavo z določilom o enakosti pred zakonom? Res bi pri taki enakosti nastalo
tudi zapleteno pridobivanje ne samo domačega ali tujega semenskega, ampak tudi jajčnega
materiala, pa še nekakšno izposojanje maternic. Vendar zakonska enakostje enakost, saj so tudi
ženske, ki bi lahko pridobile otroka na klasičen način, pa ga nočejo, pred zakonom enake, tudi
otrok, da o njegovih pravicah sploh ne govorimo!
Seveda pa bi sam kot upokojenec, davkoplačevalec in zdravstveni zavarovanec ne bil nad
takim srečanjem nič kaj navdušen, saj gre to na račun vedno slabšega standarda zdravstvene
službe, tudi tako rekoč iz mojega žepa? Ta pa je že danes prizadet s plačevanjem samoplačniških
zdravnikov, saj roki v specialističnih ambulantah zdravstvene službe vkljub "leporečju" v
časopisih segajo kar tja v naslednje leto! Enako nisem navdušen, da se lahko sredstva
zdravstvenega zavarovanja porabljajo za zdravljenje in reševanje pijanih in neopremljenih
"planincev" pa tudi tistih "mejnih športnikov", ki, izgleda. rešujejo svoje travme iz mladosti z
igranjem s svojim življenjem.
In končno! Kaj če bodo pri tem "delanju otrok" nastopili vsi tisti negativni dejavniki, ki
jih vi omenjate v vašem pisanju, jaz pa v osebnih zdravstvenih izkušnjah? Kakšen otrok ali
sploh kaj bo nastalo? Nič več veselja pridobitve otroka, na žalost tudi terapevtskega sredstva!
Kaj tedaj? In kdo bo vse to plačal? Kaj pa če bo zaželjeni in ljubljeni otrok v poznejših letih
reševal svoje travme kot tisti iz Bebine zgodbe?
Če pa dopuščate možnost, da se otrok pridobi na tako drag način za tako malo število
žensk in uporabi pravzaprav za terapevtsko sredstvo, vam predlagam zelo ceneno terapevtsko
sredstvo za kar množico Slovencev, kar bi vsekakor spadalo v vaš novi
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naziv "ministra za zdravje". Za to smo že enkrat zaprosili lastnika, vodstvo Kliničnega centra, a
žal nismo zaslužili odgovora. Za množico še živih socialističnih jetnikov in svojcev pokončanih
in umrlih, bi mnogo pomenila spominska plošča na zgradbi Prisilne delavnice na Poljanskem
nasipu, nekdanjega socialističnega Centralnega zapora Udbe in sedanjega Centra za zdravljenje
alkoholikov. Tam so bili mučeni, čakali na pokončanje, tudi bili pokončani, živeli še po uradni
justifikaciji tako slovenski socialistični jetniki kot jetniki drugih jugoslovanskih narodov, pa tudi
Avstrijci, Nemci in Italijani. Na dvoriščih so bili streljani, v kleteh pa tudi zakopani in zazidani.
Vsekakor bi postavitev take spominske plošče pripomogla k duhovnemu zdravju premnogih.
Pa še kaj poglejte, reorganizirajte in zapišite o delu travmatoloških enot, kakor tudi o stanju
zdravstva v domovih starostnikov. Tudi na zaželjeno spominsko ploščo na vaši sedanji stavbi,
nekdanjem Centralnem zaporu Udbe, ne pozabite!
Končno bi ob vedno bolj obubožanem in brezposelnem delu slovenskega naroda omenil
še stroške, ki že nastajajo s propagandnim gradivom in bodo še nastali z glasovanjem o "ZA in
PROTI umetnem delanju otrok" kar povprek! Zakaj bi morali plačevati stroške vsi
davkoplačevalci, tudi upokojenci? Pošteno bi bilo, da bi te stroške plačali tisti, ki ste to zakuhali!
Upam, da bom kaj vašega o zdravju se slišal in prebral! Spoštljivo pozdravljam! Pa brez zamere!
V Ljubljani, 11. junija 2001
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Dr. BOŽO KRALJ
Dragi prijatelj !
Upam, da Ti lahko tako rečem kot družinski prijatelj zaradi povezave s Černejevimi iz
Frama, kjer je vaša družina pred vojno živela. Pošiljam Ti v vednost pismo, napisano ministru za
zdravje dr. Dušanu Kebru ob sedanjem, izgleda glavnem narodnem problemu, "delanju otrok",
po gostinsko bi rekli po metodi "charmat", ne po "klasični". Poslušal, videl in bral sem namreč o
Tebi kot o enem vodečih v zdravstvenem ginekološkem kolegiju ter o Tvojem mnenju o gornji
zadevi.
Mogočo Te bo zanimalo, da sem bil pred časom popolnoma oproščen moje nekdanje obsodbe za
tolovaja Mataja. Na žalost danes že rajni Sima - Srečko Rainer, ni hotel o zadevi pričati,
sklicujoč se na bolezen in pozabljivost. Njegov kurir iz Polskave je namreč decembra 1944 leta
privedel Nemce v Gradišče, za kar je bila moja tedanja žena z menoj vred obsojena na smrt.
Simaje za kurirjevo izdajo vedel, paje bil tiho, ker bi bil soodgovoren. Tiho je bil tudi, ko je
izvedel, da sva bila z ženo za to dejanje obsojena. Zato žal ne morem zanj reči: "Naj počiva v
miru!"
Želim Ti uspeha pri delu in Te prijateljsko pozdravljam!

V Ljubljani, 12. 6. 2001
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Stranke in društva
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Predsedniku Društva naturistov »K NARAV1«

RAZMIŠLJANJA O SLOVENSKEM NATURIZMU
Od kod prihaja med nas? Kje je njegov cilj? Kod išče svojo pot? O tem je nekaj znanega
že iz naše slovenske preteklosti. Tam dolgo nazaj je na Bledu delujoči Švicar Arnold Rikli počel
nekaj sličnega in izrednega za tisti čas. Nazaj k naravi! Sončne in vodne kopeli v paviljonih ob
jezeru, telesno gibanje, tudi jutranji pohodi na Stražo, vse več ali manj neobremenjeno z oblačili,
zraven pa domača kmečka hrana. Mogoče so prav v tem blejskem, danes preveč pozabljenem
riklijanstvu korenine slovenskega naturizma "nazaj k naravi". Resda je to začel tujec, vendar iz
Evrope, saj smo bili takrat bliže celini; kot smo ji na žalost danes. Pa saj so tudi drugi slavni
evropski neslovenci odkrivali našo deželo. Janez Vajkard Valvasor, Julius Kugy, Baltazar
Hacquet in drugi! Riklijev Bled ni našel pozneje nikoli več tega svojega obraza. Res je častil
kralje in predsednike, raje pa se je nepremišljeno usmeril v zimski turizem, za katerega pa na
naši južni strani Alp vedno primanjkuje osnovne surovine - snega. K riklijanstvu, ki ga na
podoben pridobiten Kneippov način gojijo v sosednji Koroški, pa se ni znal povrniti!
Lahko bi rekli, da j e riklij anstvo, ki je zahtevalo tudi spremembo miselnosti glede
zdravega načina življenja, povezanega z naravo, pravzaprav začetek naturizma v naši slovenski
deželi. Če pod naturizmom razumemo ne samo bivanje v naravi taki, kot smo se rodili, ampak
tudi miselnost duhovne vrnitve k naravi z razliko od nudizma, ki je samo prvo, potem je
riklijanstvo bilo res nekakšen več kot zdravstveni naturizem. Tega ne moremo povsem reči niti o
današnjem naturizmu, saj se omejuje predvsem na bivanje v počitniških prikolicah in naseljih ter
poletno kopanje v morju v Adamovi
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obleki - "prikoličarstvo". Tudi to sedanje izključno zatekanje v Jadran Turist v naturistični
kamping v Monseno pri Rovinju ni kaj bistveno boljšega od prikoličarstva. Resda je privlačen
popust pri bivanju, vendar ne odtehta ekonomske propagande naturističnih društev doma in po
svetu. Plačana ekonomska propaganda bi bila mnogo dražja.
Na naši stari celini se je nudizem oz. naturizem pravzaprav začel in razvil po raznih
osebnih pobudah na.društveni osnovi izven turističnih ali hotelskih in zdraviliških podjetij.
Skupnosti enako mislečih so si same zgradile na svoje stroške in s svojim delom zatočišča
predvsem ob vodah, kjer so preživljale svoj prosti čas po svojih načelih telesne pa tudi duhovne
vrnitve k naravi.
V moji deželi je na žalost to bilo drugače. Nek naš pokojni slovenski medvojni in
povojni voditelj je nekje zapisal, daje rdeči klerikalizem hujši od črnega. Tako smo začeli z
nudizmom in naturizmom šele preko turističnih podjetij, ko smo za vsako ceno potrebovali
devize. Pa smo se spomnili igralnic ter nudističnih kampov in naselij za "evropske kapitaliste"
pod pritiskom turistov iz zahodnega dela celine. Največ iznajdljivosti in neobremenjenosti so
imeli turistični Istrani. Slovenski "nagci" smo se temu sramežljivo priključili z nekakšnim
"društvom ljubiteljev". Od tega do rednih društev naturistov je bila težka in utrudljiva pot. Bili
smo pravzaprav prvi "oporečniki", skoraj na robu naše družbe. Saj še danes, ko poslujejo redna
naturistična društva po naših oblastnih predpisih kot del socialistične zveze, ne vidimo ali
slišimo predstavnika te zveze na kakšnem društvenem zboru Preko vseh družbenih, osebnih,
tehničnih, denarnih in drugih težav pa smo le zmagali. Danes imamo le Slovenci Zvezo društev
naturistov z več društvi, medtem ko društva obstajajo le na sosednjem Hrvaškem. Tiste
"jugoslovanske" zveze naturistov s poveljstvom pri sosedih pa za enkrat ne potrebujemo. Naj
najprej razvijejo naturizem, kot smo ga Slovenci. Pa tudi samofinanciranje brez kakršnekoli
pomoči družbe tega ne dovoljuje. Zakaj bi plačevali nekakšno uradniško nadoblast? Samo zaradi
važnosti in izgleda!
Na žalost naturistična usmeritev še vedno ostaja glede na v preteklosti doživeto pot
usmerjena predvsem na obmorska naselja in
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kampe. V naši deželi so le v Banovcih v Prekmurju organizirali celinski kamp ob termalnem
bazenu. Podobni poskusi za kamp ob topli Kolpi se ponesrečili zaradi "rdeče klerikalne"
miselnosti tamkajšnjih oblasti in turističnih delavcev. Prav tako so dolgoletne težave z
društvenimi prostori ob jezerih in rekah. Nekaj je bilo na Mariborskem otoku, nekaj je tudi v
kampu v Dragočajni, vendar vse to še niso društveni prostori. Na Bledu se zaenkrat ni posrečilo.
V Ljubljani, čeprav ob umazani Savi v Tomačevem, že več let otežujejo ureditev takega
prostora. Tako smo na celini povsod potisnjeni v "ilegalo". Tudi na Koprskem ne obstoja niti
naturistično kopališče! Zato predlog socialistični zvezi, katere člani so naša društva: "Hic
Rhodus, hic salta!" Saj so tudi naše naturistične težnje del tistega obljubljenega "socializma po
meri človeka"!
Pa statuti naturističnih društev? Zelo leporečno, vendar nekam nejasno, verjetno napisano
le zaradi naših predpisov o društvih. Povezujemo se z organizacijami za proučevanje in varstvo
narave, piše. Vprašujem se, ali imamo kakšno zvezo in kaj smo naredili skupnega z vsemi
skupinami varstvenikov narave, pa z mirovniki in drugimi? Saj v plinskih maskah, podvodnih
oblekah, vojaških uniformah in zaščitnih oblekah naturizem ne bo mogoč.
Skrbimo za samoupravne in demokratične odnose v društvu, je zapisano!
Če to res hočemo, potem uveljavimo direktne volitve članstva za odbor Zveze društev
slovenskih naturistov, pa seveda za ostale zveze, tako domače kot tuje.
Vzpostavljamo sodelovanje med ljudmi ne glede na narodno, socialno, versko in idejno
pripadnost, če vse skupaj ni v nasprotju z našo ustavo, je tudi zapisano! Prav je, da
vzpostavljamo sodelovanje med vsemi ljudmi brez razlik, predvsem s sosedi Avstrijci in
Italijani. Vendar bi pri tem morali vkljub temu upoštevati odnos naših somišljenikov do
Slovencev na Primorskem in Koroškem. Ne bi smeli ponavljati nekdanjih napak naše družbe, ko
je več veljala idejna kot narodna pripadnost! pa še o usklajenosti z ustavo pri tem sodelovanju!
V ustavi je še vedno zasidrana komunistična usmerjenost, kar je pa v nasprotju z našim
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ističnim sodelovanjem z vsemi brez narodnih, socialnih, verskih in idejnih razlik! Zato pustimo
ob strani v ustavi objavljena politična načela, ostanimo pa pri miru med narodi in čuvanju
enkratne narave ter telesnem in duhovnem povratku k njej! Tako bo bolje in primerneje!
In v pravilih društev piše o glasilih, ki so lahko edina možnost za utemeljevanje
duhovnih načel naturizma: "Tako razvijamo razne oblike sodelovanja s sredstvi javnega
obveščanja in izdajamo svoja glasila." O tem pa v statutih društev in Zveze nič bolj dorečenega.
Sicer se pri volitvah društev in delegatskih volitvah Zveze ter njenem nazivu Zveza društev
naturistov Slovenije, ne pa Slovenska naturistična zveza držimo dosledno obstoječih pravnih,
čeprav ne demokratskih predpisov. Pri izdajanju glasila pa bi se res morali vsaj okvirno držati
zakonskih predpisov. Kot je to v vsaki pravni deželi. Kdo in kdaj je sprejel naziv glasila Zveze?
Zakaj ne obstoja izdajateljski svet in svet sodelavcev glasila, zakaj obstoja samo okrnjeni
uredniški odbor z že poteklim mandatom? Zakaj hoče Zveza izdati prvo številko glasila na pol
legalno, tako rekoč ne demokratsko in nezakonito? Pa še in še! Zakaj ne damo posamezna
društva pobudo o razpravljanju in ureditvi teh zadev? Razmislimo o vsem tem!
Toliko o naši poti! Mogočeje za sedaj važnejša od cilja! Ta bo jasen in dosegljiv pozneje,
če je to sploh potrebno in uresničljivo!
Ljubljana, 12. maja 1989
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TIT TURNŠEK
predsednik strokovnega odbora SDS

Teze za program stranke
ODNOS DO NOVEJŠE ZGODOVINE
Osnovna vprašanja: vprašanje marksizma, leninizma, socializma, titoizma,
samoupravljanja, ateistov in verujočih, razmerje do nemških in evropskih socialdemokratov.
l. Obdobje pred II. svetovno vojno
nemški nacionalsocialisti do nemških in drugih socialdemokratov, sovjetski boljševiki do
nemških in drugih socialdemokratov, avstrijski socialdemokrati do Slovencev in Koroške, tudi
do plebiscita, pokončavanje slovenskih komunistov v Rusiji od NKVD in Titova vloga pri tem,
socialdemokracije v Sloveniji in Jugoslaviji, sovjetska predaja emigrantov levičarjev, tudi
socialdemokratov, nemškemu gestapu, pakt Hitler - Stalin in posledice - dogovorjena okupacijo
svobodnih držav in njihovih delov,
2. Prvotno obdobje z začetkom II. svetovne vojne
posledice "Bolje rat, nego pakt", kapitulacija Jugoslavije, ustanovitev Protiimperialistične
fronte in vloga komunistov, Sokolov, kulturnikov, krščanskih socialistov (brez Kocbeka v njej).
Kdo je predlagal oborožen upor, Rus v imenu Sokola ali komunisti, kdaj je iz PIF postala OF in
zakaj, ustanovne točke OF iz leta 1941 in 1942, kako je nastala izključna pravica OF za borbo
poti okupatorju in zakaj so dobili vsi partizani pravico za pokončavanje vseh, ki se borijo proti
okupatorju izven OF, ali je bila VOS res policija OF
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ali partijska policija, likvidacije VOS-a v letu 1941/42 neoboroženih protikomunističnih
nasprotnikov in vpliv teh likvidacij na oboroženo obrambo protikomunistov, kije lahko potekala
zaradi politično tehničnih razlogov le v zvezi z okupatorjem v Ljubljanski provinci, - Vaške
straže, MVAC do kapitulacije Italije, samozaščita na smrt obsojenih, državljanska vojna,
protirevolucija ali kaj drugega, vojvodski časi leta 1942 na Dolenjskem, revolucija, pobijanje
potencialnih protirevolucionarjev, razna pogajanja, tudi Titova z okupatorjem, njihov smisel in
vzrok.
3. Obdobje NOV
Kočevski proces, pokončanje neobsojenih četnikov in Vaških straž v Mozlju in
Jelendolu, resnica o Kardeljevih pismih s pozivom na poboj protirevolucionarjev, Dolomitska
izjava, uspeh ali poraz, izdaja Edvarda Kocbeka, iskrenost poskusov s slovenskimi
socialdemokrati, Delavska enotnost in podobno, kapitulacija Italije, vprašanje odnosov do
Italijanov oz. njihovih partizanov, vprašanje obnašanja partizanskih enot na prvem pohodu v
Beneško Slovenijo, slovenski proletariat dela produktivno za Nemce z edino sabotažo v
idrijskem rudniku, odnos do domobrancev, narodnoosvobodilna borba, državljanska vojna,
narodna izdaja, revolucionarji in protirevolucionarji, poskus uničenja slovenske partizanske
vojske, Kardeljevo pisanje o tem, upravičenost poslanja 14. divizije na Štajersko v
najneprimernejšem času.
4. Osvoboditev
upravičenost Bolgarov kot osvoboditeljev na slovenskem ozemlju, ukinitev slovenske
vojske, preganjanje duhovnikov, izvensodne usmrtitve sodelavcev okupatorja in kapitalistov,
pokončanje domobrancev-vojnih ujetnikov od slovenske OZNE in KNOJ-a, pokončanje Hrvatov
in Srbov od jugoslovanskih vojaških enot na Slovenskem, ukinitev OF, Dachavski in podobni
procesi, Goli otok in njegov peklenski sistem, zaplembe imovine kmetom, trgovcem in drugim
malim lastnikom nepremičnin. boljševizacija ob in po osvoboditvi.
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5. Novi časi
vprašanje "uvažanja" bratov proletarcev, izgrajevanje vojne industrije in za to potrebne
energetike, s tem povezanega uničevanja okolja, vprašanje sožitja z emigranti, umestnost
prepuščanja preživetih še vedno boljševističnim zgodovinarjem, kot meni predsednik stranke,
vprašanje zgodovinskega nastanka narodne imovine in njene sedanje usode, umestnost hvaljenja
armade malo preden so nam pokradli slovensko orožje, kot je napisal predsednik stranke,
neodvisni sindikati, njihov monopol, vir njihove imovine in plač, umestnost predsedovanja
predsednika stranke Demosu, vprašljivost poznavanja domačih razmer dalj časa v inozemstvu
bivajočega predsednika stranke, odkrivanje starih pobijalskih grehov: samo poznavanje obeh
strani medalje lahko vodi do sožitja, čeprav bi nekateri mladi rajši o tem nič ne vedeli in živeli
še naprej v umirjeni potrošniški družbi brez vednosti o dedih in očetih, ki so morali ubijati.
Zdenko Zavadlav
sodelavec strokovnega odbora (nečlan stranke)
Socialdemokratske stranke Slovenije
V Ljubljani, 17. septembra 1990
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Dr. JANEZ PODOBNI
Spoštovani! Za uvod v to pismo, zahvalo za Vaše, bom uporabil zelo ne primerno
besedo! Zgrožen sem nad Vašim pismom! Zgrožen iz več razlogov! Pisec Vam poslanega pisma
namreč nisemjaz! Nekdo je zlorabil moje ime, moj naslov ni točen, Bog ve, kakšna je pisava in
moj podpis! Še posebej pa sem zgrožen nad besediščem "mojega" pisma, ki je razvidno iz
Vašega pisanja, kakor tudi nad "kritiko" pisca. Oboje je, milo rečeno, prostaško!
Osebno pa sem v več kot desetletni praksi navajen na "udbaško" nadlegovanje, čeprav je
tako kot sedaj prvič uporabljeno. Doživel sem sicer po ex bratsko "svega i svašta", od pisnih,
časopisnih, osebnih, telefonskih in drugih vrst nadlegovanja, vse do ustnega nadlegovanja in
hujskanja bivše žene. Pa do krogle iz vojaške puške v stanovanju in težkega naleta kamiona, a
oboje od policije kar "pometeno pod preprogo". Tako sem tega že vajen! Tudi
diskriminacijskega protiustavnega ravnanja pravosodnih organov in tožilstva, ko se hočem z
zakonitimi ustavnimi sredstvi znebiti pod jugoboljševizmom podeljenega naziva "pomožnega
gestapovca" z obsodbo na smrt in izgubo državljanskih pravic. "Revolucija gre dalje!" - kar pod
boljševizmom nisem veroval, danes verjamem! Tudi še velja "izjava molčečnosti", dana Ivanu
Mačku-Matiji in Borisu Kraigherju, ki seje kot obsojenec na smrt od tedaj nisem držal.
Nisem politik in nikoli nisem bil, razen mogoče mojega predvojnega skojevstva in
začetnega aktivizma v Mladinski OF leta 1941. Udejstvujem se le v obstoječi civilni družbi, bolj
tisti s "pogrebno" dejavnostjo, pa tudi z ljubiteljsko publicistiko in
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zgodovinarstvom novejše doživete zgodovine. Obsojam pa v Vam poslanem pismu "moje"
navedbe o politični dejavnosti Vas in stranke SLS, katere volivec sem celo bil. Vkljub simpatiji
do dr. Pučnika in g. Janše mi je bil slednji preveč "bojujoč".
V dokaz o mojem načinu pisanja Vam prilagam svoji knjigi žal le fotokopiji - iz
dnevnika mariborskega oznovca v 1. 1945 in 1946. Za svoje sedanje "delovanje", ki je omejeno
na krivično obsodbo izpred petdesetih let, pa pred kratkim poslano vlogo na Ministrstvo za
pravosodje in druge naslove.
Spoštljivo Vas pozdravljam in Vam želim srečno in uspešno leto 2000!

V Ljubljani, 15 . prosinca 2000
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Delanje zgodovine
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Dr. MILAN ŽEVART
Muzej narodne osvoboditve
Maribor
Zahvaljujem se vam za odgovor na moje pismo, v katerem me obveščate, da so moje
pripombe vložene v arhiv ter bodo posredovane piscem o NOV v Mariboru in okrožju.
Želel pa bi se vam iskreno opravičiti zaradi Uašega razumevanja mojih pripomb o tem,
da stvari niste kos. S tem sem mislil razne vplive na delo zgodovinarjev pri opisovanju
zgodovine NOV, predvsem pa na delo amaterskih zgodovinarjev, kot je Ostrovška. Nikakor
nisem mislil Vaše zgodovinarske strokovnosti, saj dobro poznam vsa vaša dela kot pripadnik
NOV v mariborskem okrožju in kot domačin iz Šaleške doline.
Mislim tudi, da sem na koncu svojega dopisa izrazil svoje občudovanje o delu
opravljenem tako od Ostrovške kot od Forteja ter tudi sam priznal njihovo vrednost, dasiravno s
pridržki, na kar se nanašajo tudi moje pripombe. To pa ni samo moje mnenje o delu amaterskih
zgodovinarjev. Ivo Svetina, medvojni član CK VOS OF, je pred leti kot član tedanjega
centralnega odbora bivšega VOS OF, na sestanku primorskega VOS OF v Predgradu pri Kopru
bil mnenja, da sta amaterska zgodovinarja Forte in Paulin s svojo razlago nekaterih dogodkov,
sloneči na delni ekskluzivni uporabi arhiva sekretariata za notranje zadeve, naredila več škode
kot koristi.
Lackovo četo ob ustanovitvi sem napačno navedel kot odred, dasiravno poznam Vaš
prispevek o tem v Borcu za severno mejo. Prav tako sem imenoval puklastega Miho za Milavca,
kot se mu verjetno po domače nekateri pravili, dasiravno sem v ostalih prispevkih pred leti
navedel priimek Hrovat.
Tovariško pozdravljam!

Ljubljana, 20. marec 1984
403

IVAN JAN
Z veseljem sem sprejel vaše cenjeno pismo od 5. maja 1986 ter sem zelo hvaležen za
vašo izraženo pomoč, čeprav priloženi članek Petra Čorića in tudi ostale v Dugi poznam.
Zakaj nisem tega Čorićevega mnenja upošteval v svojem pismu Bori Krivokapiću o
dachauskih procesih? Mislim, da ne samo nekateri pisci, ampak celo nekateri na teh procesih
obsojeni preveč pretiravajo vlogo Rusov ali NKVD, kar je seveda zelo po godu jugoslovanskim
in slovenskim povzročiteljem procesov. Tako postanejo tudi naši povzročitelji "žrtev" stalinizma
in NKVD.
Kot preberete v mojem pismu Bori Krivokapiću, upoštevam tudi sam te "ruske" spiske na
podlagi pisanja Krefta in drugih po izjavah, ki jih je dal general Jaka Avšič. Vendar so se,
izgleda, ti spiski nanašali na precej španskih borcev, ki sploh niso bili v teh procesih prizadeti,
kot n. pr. dr. Aleš Bebler in drugi. Kakšnih preciznejših izjav ali dokumentov o tem pa ni, pa
tudi omenja takrat sodelujočih na obeh straneh so zelo nenatančna in različna. Verjetno pa so ti
spiski pomagali organizatorjem procesov pri izbiri nekaterih obtožencev - španskih borcev.
Čorićevo precej splošno izjavo in njegovo mnenje pa prav iz tega razloga nisem vzel za
povsem verjetno, ker s je v svojih navedbah, izgleda, motil tudi o svojih preiskovalcih v
Ljubljani. Za svojega preiskovalca namreč navaja "Dušana Bravničarja-Veljka, ki pa je to
ponovno zanikal tudi v Dugi. Vlasto Kopač je to poskušal preveriti pri Čoriću in Bravničarju, a
ni povsem gotov v tako Čorićevo trditev. Res pa je. da je po Kopačevem Bravničar zasliševal
nemško govoreče obtožence, enkrat pa seje pojavil tudi na Kopačevem zaslišanju kot gledalec, v
krvavi srajci z zavihani
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mi rokavi! Po moji osebni oceni ne drži popolnoma niti Čorićeva niti Bravničarjeva trditev.
Prav zato razvijam in zagovarjam svoje mnenje, da je za te procese kriv tako ruski vzor policijski stalinizem, kot tudi slovenski in jugoslovanski stalinizem. Procese pa je omogočila
tedanja centralistična organizacija policije OZNE in UDBE po ukinitvi slovenske oblike policije,
odgovorne oblastnim organom.
Dr. Tone Ferenc je dejal o tej OZNI v svojem intervjuju v Komunistu 18. septembra
1987: "Ali ni bil z ustanovitvijo OZNA zunaj pristojnosti organov ljudske oblasti maja 1944 v
Sloveniji spet storjen korak nazaj v demokratizaciji?" Ta centralistična jugoslovanska, tudi
Rankovićeva, OZNAje poslala svojega drugega "moža" Stefanovića na zaslišanja taboriščnikov
v Ljubljano. Čeprav to M. Apih v Novi reviji leta 1986 v "še o Leki" meni osporava, pa to
potrjuje v osebni izjavi V. Kopač, ki je občutil Stefanovićevo fizično prisilo na sebi.
Stefanovićevo imeje priznal Peter Zlatnar, tedanji visoki funkcionar OZNE, ko so se o tem
pogovarjali na skupnosti borcev centralne tehnike, kjer je Zlatnar predsednik! Torej poleg Rusije
in Slovenije tudi Jugoslavija? Tudi ruski spiski so morali priti preko Rankovića iz Beograda
glede na tedanjo centralizacijo policije!
Pa še tista vaša lamentacija o moji latinski pripombi o Milošu Mikelnu. Priznam, da je
pripomba res pretirana, vendar sem po materi Kraševec ter tako trd kot kraški kamen in
neposreden kot kraški teran! Izzval pa je to pripombo znan naiven nepoznavalski Mikelnov
intervju v Teleksu leta 1986, češ, da krivca za taboriščne procese ni možno najti: "Rusi so odšli,
Jugoslovani pa umrli". Resda sta A. Ranković in B. Kraigher mrtva živa pa sta Stefanović in
More. Slednji kot načelnik sekcije za tuje obveščevalne službe pri OZNI za Slovenijo, ki je bil
vodja in začetnik preiskave proti taboriščnikom. Prav tako je živ Mitja Ribičič, kot gojenec
policijske NKVDjevske vojne akademije ðerñinskega v Moskvi, ki je prinesel v Jugoslavijo in
Slovenijo ruski stalinistični policijski aksiom o "nemških taboriščih, ki so bila šola za
gestapovske agente". Živ je tudi Karel Forte-Marko
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Selin, ki je bil vodja proti gestapovskega oddelka pri OZNI za Slovenijo v Centralnih zaporih na
poljanskem nasipu in je odgovarjal za vse poizvedbe, preiskave, zaslišanja in obtožbe tudi
taboriščnikov "gestapovcev". Živi so tudi člani tega oddelka, kot Egon Conradi in Miloš Ogrizek
ter drugi! Rusi so resda odšli. Vendar tisti, po osvoboditvi bivajoči v Sloveniji, verjetno o tem
niso nič vedeli. Izpostavo NKVD so imeli le v Mariboru, dokler so bili Rusi v Avstriji: ruski
policijski inštruktorje bil le ob osvoboditvi v Ljubljani, ostali inštruktorji, tudi po okrožjih, so pa
bili Jugoslovani, poslani iz Beograda od A. Rankovića. Miloša Mikelna in njegova dela pa tudi
sam cenim, kot tudi vaša!
Toliko o navedbah v vašem cenjenem pismu! Hvala vam zanje! Bodite tovariško
pozdravljeni!
Ljubljana, 21. maja 1988
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IRENA MRVIČ,
Odbor VOS OF, OZNA - RSN
Ljubljana
Na željo Ludvika Behma-Slavca in vašo v prilogi pošiljam svoj zapis s prispevki za
zgodovino OZNE na Štajerskem leta 19441945. Zapis vam lahko služi kot sekundarni
zgodovinski material pri pisanju zgodovine OZNE na Štajerskem. Upam, da me boste s knjigo
seznanili.
Zapis sem poslal tudi IZDG v Ljubljani in MNO v Mariboru Tovariško vas pozdravljam!
Ljubljana, 20. oktobra 1988
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IVAN JAN
Z velikim zanimanjem berem vaš podlistek "Odstrte zavese" v Delu iz vaše najnovejše
knjige. Zanima me zlasti zadeva "Rozumek", o katerije v vašem zapisu, izgleda, od do sedaj
napisanega največ dokumentiranih podatkov. Sam sem na Rozumekovo zadevo naletel ob
pisanju prispevkov za zgodovino "Uroševe zadeve" v Mariboru in OZNE na Štajerskem.
Njegova "obveščevalna" politika v KDS Bled je bila namreč prav nasprotna tisti gestapovca
Strohmeierja pri KDS Maribor. Pri tem pisanju, katerega del vam pošiljam v vednost, sem
naletel na trditve Jožete Vidica v "Po sledovih črne roke", kjer navaja po mojem mnenju
neutemeljeno vlogo Rozumeka pri štajerski "Pohorski zadevi".
Zanima me vaše mnenje in vaše ugotovitve o tem. Zelo bi vam bil hvaležen za vaše
obvestilo!
Glede na najino dosedanje razpravljanje okoli dachauskih procesov bi vas opozoril na
navedbe dr. Dušana Nečaka na okrogli mizi "Zgodovinski razvoj v Sloveniji v desetletju 48-58",
kjer po zapisu v Borcu št. 10 oktobra 1988 trdi, da naj bi bila Ranković in Stefanović med
preiskavo dachaucev v Ljubljani. Torej spet podpora Kopačevi trditvi po Zlatnerjevih izjavah,
daje bil Stefanović v Ljubljani na preiskavah dachaucev. Zanimalo vas bo tudi, daje Bravničar
osebno protestiral pri Kopaču, češ, da ni on zasliševal dachaucev, čepravje v Dugi, ko je
osporaval zasliševanje rajnega Čorića, sam navajal zasliševanje nemško govorečih dachaucev.
Na vsak način bi se želel rešiti sodelovanja pri teh zaslišanjih, čeprav je po znani navedbi
Kopača bil vsaj enkrat navzoč na Kopačevem zasliševanju, in to v okrvavljeni srajci!
Še mnogo bo treba raziskati in napisati o vseh teh zadevah, da bi bile zgodovinsko jasne.
Zanimiva bi bila tudi zgodovinska
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raziskava odgovornosti obveščevalnih in političnih funkcionarjev pri imenovanju Uroša
Kladnika za okrožnega sekretarja partije v Mariboru (Uroševa zadeva), zagovornikov
Rozumekovega "sodelovanja" na Gorenjskem (Rozumekova zadeva) ter "kadrovalcev" in
"pogrebnikov" Mekinove v Ljubljani (Ljubljanska zadeva). Saj so vsi imeli zadostne
informacije, opozorila in še kaj o svojih "varovancih", pa ni za to nihče odgovarjal. Verjetno bi
pri tem naleteli na imena Boleta in Forteja, pa Krmelja in Brileja ter Iva Svetine.
Tovariško vas pozdravljam ter želim srečno in zdravo novo leto 1989 ter še nadaljnje
uspehe pri vašem zgodovinskem delu!

Ljubljana, 29. decembral988
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JOŽE VIDIC
V prilogi Vam pošiljam del svojega zapisa, ki se nanaša tudi na Vašo knjigo "Po sledeh
črne roke". Zapis je bil dopolnjen in dokončan šele v zadnjem času. Namenjen in odposlan je bil
IZDG v Ljubljani, Skupnosti VOS OF - OZNA v Ljubljani in Muzeju NO v Mariboru.
Zelo bi Vam bil hvaležen, če mi na moje trditve v zapisu lahko odgovorite.
Kot primorski rojak Vam iskreno čestitam k Vašemu državljanskemu pogumu ob
raziskovalnem delu in napisani knjigi o boljševistično pokončanih primorskih padalcih.
Tovariško pozdravljam!
Ljubljana, 27. novembra 1989
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IVAN JAN
Spoštovani!
Zaradi grobih in žaljivih izrazov v Vašem odgovoru na moj zapis v Delu, namenjenem
gorenjskim medobčinskim borcem, sem še bolj prepričan v resničnost izjav in pisanj Vašega
soborca, dahavca Andreja Bohinca o Vašem ravnanju na zaslišanju v Jelendolu. Tako ostajam še
naprej "napak poučen"! Mogoče je moj zapis res možno razumeti kot "provokacijo", ker sem
zaradi prav tam navedenih zaslišanj v Lehnu na Pohorju uporabljal množino, vendar je, izgleda,
ta "provokacija" delovala na Vas in ne na bralce, saj pravzaprav ne zanikate navedenega
zasliševanja v Jelendolu.
Opravičujem se Vam, če sem neupravičeno uporabljal izraz "ljubiteljski zgodovinar".
Nikoli namreč še nisem zasledil ob Vašem imenu univerzitetnega naziva iz zgodovinarske
stroke.
Sicer pa moj zapis ni veljal Vam, ampak gorenjskim medobčinskim borcem, ki so se me
ponovno "sposodili", Vi pa ste bili le eden izmed "dokazov" v njihovem pisanju. Ker pa v
Vašem zapisu lamentirate, zakaj se nisem "obrnil na Vas", izrabljam sedaj to priložnost. Na
žalost je za Vaš zapis v Delu možno uporabiti od Vas uporabljen izraz "nedokumentiran zapis".
O zgodovinarjih in zgodovinarski stroki imam pač svoje znanje, kateremu je podlaga
poučitev nekaterih zgodovinarjev ob priliki pisanja mojega zgodovinskega zapisa o dogodku v
NOB, objavljenega v Borcu. V kolikor so primarni viri vsi dokumenti, so izjave takratnih
sodelujočih sekundarni viri. Tudi zaslišanja in na njih temelječe ovadbe in obsodbe so tako
sekundarni viri, pa še ti prikrojeni potrebam tedanje boljševistične oblasti.
Končno še o nikjer dokumentirani moji "maščevalnosti"! Zakaj in proti komu naj bi bil
maščevalen? V NOV sem bil brez zaple-
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tov do osvoboditve, po njej pa sem na lastno zahtevo zapustil Udbo v Beogradu. Pozneje sem bil
resda obsojen in zaprt nekaj let, vendar sem za to dejanje storilcem lahko samo hvaležen, ker me
je pripeljalo do razmišljanja z lastno glavo, ne pa s tisto boljševistično. Tudi imam polno
pokojnino in prejel bom lahko znatne denarje ob možni razveljavitni obsodbe.
Kot že gorenjskim medobčinskim borcem tudi Vam: Pa brez zamere!
Vljudno pozdravljam!
V vednost: Glavni urednik Dela, Tit Doberšek

Ljubljana, 7. vel. travna 1994
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IVAN JAN
Spoštovani!
Na žalost ni prišlo do najinega medsebojnega razgovora, za kar pa je še vedno čas. Tudi
sam bom za nekaj časa zapustil Ljubljano, pa Vam zato pišem.
Povsem slučajno je prišlo do Vašega imenovanja v proti članku, namenjenemu
"gorenjskim medobčinskim borcem", ki se me od časa do časa zaradi sodelovanja s Stanislavom
Klepom privoščijo. Povsem člankarska uporaba Vašega imena, ker so Vas tudi gorenjski borci
omenili, in nobenega drugega namena!
O tistem spornem jelendolskem zaslišanju se pač morate pogovoriti s tedanjim soborcem
iz Kokrškega odreda, Andrejem Bohincem, ki pač stvar prikazuje tako, kot sem sam zapisal.
Negativno mnenje o uporabi Krekovih zaslišanj oz. obsodbe pri pisanju zgodovine o gorenjskih
domobrancih pa je pri meni prisotno, ker mi je na lastnem primeru znano, kaj se je vse
priznavalo na zaslišanjih ne glede na dejstva, in za kaj seje obsojalo. No, priznati pa je treba, da
ste pri uporabi Krekovih navajanj to nekje upoštevali.
Ker je najino medsebojno "obdelovanje" v časopisju povzročil pravzaprav kot že
omenjeno članek "gorenjskih medobčinskih borcev" zaradi mojega sodelovanja pri Klepovi Lipi,
Vam pošiljam v prilogi moje pismo, pred časom poslano vsem nekdanjim in sedanjim
sodelujočim pri Lipi. Iz pismaje namreč razvidno moje mnenje o tem sodelovanju.
V upanju, da se bova enkrat le sestala, Vas lepo pozdravljam!
V Ljubljani, 5. malega srpana 1994
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Mag. MARJAN ŽNIDARIČ
Ravnatelj Muzeja narodne osvoboditve Maribor
Spoštovani!
Potem, ko sem Vam pred več kot enim letom poslal svoj tipkopis "Križarji - Matjaževa
vojska na Slovenskem", Vam danes pošiljam še pred kratkim izdano knjigo.
S tem tudi potrjujem prejem Vašega tedanjega pisma, za katerega se Vam zahvaljujem!
Prav tako izražam svojo pripravljenost za nudenje podatkov in informacij o tedanjih dogodkih v
Mariboru in okolici tik pred osvoboditvijo in nekaj po njej. Vprašanja mi lahko pošljete tudi
pismeno, na kar bi po potrebi prišel k Vam v Maribor.
Moja knjiga je pisana po ostankih mojih zapiskov, vednosti in dokumentaciji iz tistega
časa. Ni raziskava na podlagi danes dostopne dokumentacije o Matjaževi vojski ("bandi", v
arhivu Ministrstva za notranje zadeve v Ljubljani). Tako smo tedaj "površno" smatrali Andreja
Glušiča za nemškega taboriščnika, domobranskega oficirja, po sedanjih pripombah njegovega
tedanjega sotaboriščnika pa je bil pripadnik Mihajlovićevega četniškega gibanja v Ljubljani.
V zvezi z mojo obravnavano tematiko križarjev, tudi "slovenske kraljeve vojske v
domovini", bi me zanimala raziskava - izgleda, še vedno v rokopisu - Karla Forteja-Marka
Selina "Četništvo na Štajerskem", na katero se več piscev zgodovine NOB na Štajerskem
sklicuje. Zelo bi Vam bil hvaležen, če bi mi jo lahko preskrbeli ali pa me vsaj informirali o
možnosti nabave.
Hvala vnaprej in lepe pozdrave!
V Ljubljani, 24. vinotoka 1994
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Mag. BORIS MLAKAR
Inštitut novejše zgodovine
Spoštovani!
Z velikim začudenjem sem prebral Vaše sicer verjetno dobro hotno pismo, kakor tudi
informacijo pravzaprav prijatelja Toneta Kosovela skupaj z nepooblaščeno navedbo mojega
delovnega naslova. Poznam in visoko cenim Vas kot mlajšega, z državljansko vojno
neobremenjenega zgodovinarja, čeprav s pomanjkljivostmi v knjigi o primorskih domobrancev,
pa malo počasnega, kar pa je vaš inštitut itak v celoti. Ne poznam vas pa kot nekakšnega dajalca
zgodovinarskih navodil, kar je resda bil vaš inštitut pod jugoboljševizmom (Ziherlov sindrom).
Od vas osebno poznam Vaš cerkljanski program in dosedanje delo v tej zadevi vosovske
izvensodne ustrelitve žrtev v Lajšah. Vam paje znan moj zapis, objavljen leta 1990 v Katoliškem
glasu in v Primorskih novicah, za katerega ste mi prispevali tudi takrat zame nedostopen
dokument iz arhiva RSNZ, za kar pa ste zahtevali konspiracijo vira. Zato sem v svojem zapisu
dokument "obesil" pokojnemu Bojanu Štihu, kar velja še danes. Zato Vaše delo v cerkljanski
zadevi pa sem vam celo pustil originalni nemški dokument o napadu na Cerkno pri ge. Mrvičevi
v arhivu MNZ, o čemer sem Vas obvestil.
Moja knjiga, za katero mi je nekatere dokumente za to poglavje odstopil tudi T. Kosovel,
vedoč, da jih nameravam izdati, ima podnaslov "Dosje Zavadlav" in je sestavljanka že
objavljenih in neobjavljenih novinarskih, spominskih in zgodovinskih zapisov. Dodani so ji
samo v cerkljanskem poglavju nekateri dokumenti ter fotografije, pridobljene od dekanije v
Cerknein. Od T. Kosovela
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prepisanih dokumentov, za katere trdi, da jih posedujete Vi, na žalost nisem mogel dobiti od ge.
Adamičeve. Po preklicu njihove verodostojnosti od T. Kosovela po prečitanju krtačnega odtisa
knjige, pa sem jih umaknil.
Končno še o mojem "opravku". Bojim se, da Vi, kot mlajši Cerkljanec, res nimate s tem
opravka, razen Vašega cerkljanstva in zgodovinarstva, ki pa zelo kasni zaradi možnosti za
rehabilitacijo pokončanih na Lajšah. Še manj pa ima opravka s tem T. Kosovel. Jaz sam pa bi
moral biti poslan prav na ta tečaj, bil pa sem poslan na naslednjega. Ena izmed žrtev je bila
Milojka Štrukljeva; ki sem jo leta 1942 sam sprejel v Skoj. V tistem času sem bil primorski
vosovec, tudi osebni prijatelj Bojana Štiha in Mira Perca-Maksa. Temu zgodovinarji nekako
pravite "akter" ali "sekundarni vir", Vi mi pa to zanikate.
Pa še en "opravek" ima s tem! Sem soustanovitelj tiste prave "fundamentalistične" Lipe
na ljubljanskih Žalah, ki naj bi bila nekakšen kenotaf za vse medvojne in povojne žrtve brez
pravice do imena in grobov, kar ena izmed evropskih konvencij celo določa. Pri njej smo se
spomnili tudi žrtev na Lajšah, predenje sploh bila dana pobuda za svetišče na Lajšah!
Kot soustanovitelj in raziskovalec zgodovinske komisije Združenja žrtev komunističnega nasilja
sodelujem pri raziskavi suženjskega dela socialističnih zapornikov. Žal v arhivu MNZ
odklanjajo fotokopije nekaterih dokumentov o tem, pri tem pa še očitajo Vaši kolegici dr. Jeri,
daje izdala "vojno tajno", ker mi je povedala o mojih prevzemnih zapisnikih kot vodje
obsojeniške arhivske skupine o tedaj prevzetih dokumentih, kar je bilo najdeno v mikrofilinih
Sove.
Sem tudi soustanovitelj in raziskovalec Društva za ureditev zamolčanih grobov, ki
postavlja po že omenjeni evropski konvenciji znamenja na grobiščih žrtev druge svetovne vojne
in socialistične revolucije ne glede na narodno, vojaško in ideološko pripadnost. Društvo sodeluj
e tudi z ustreznimi organi na MNZ, kakor tudi z veleposlaništvi in civilnimi organizacijami
sosednjih prizadetih držav.
Končno ugotavljam, da vaš inštitut še do danes ni ustanovil t.im. "Viktimološke skupine"
po vzoru delovanja zgodovinarja
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Dežmana iz Kranja, ki bi lahko vse znanstveno in objektivno zaznamovala. Seveda danes, ne pa
leta 2000!
Končujem z vašim stavkom: "Prosim Vas samo, da o gornjem premislite, sicer pa Vam
pošiljam lepe pozdrave."
Sicer pa vas tudi brez tega prijateljsko pozdravljam!
V Ljubljani, 12. vel. travna 1996
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Dr. JERA VODUŠEK-STARIČ
Spoštovana prijateljica!
Kot sva se telefonsko dogovorila, pošiljam dokumente o svoji "najnovejši zgodovini",
kot bi se lahko reklo. Tako rekoč primarni in sekundarni vir, kot temu pravite, pa še izjavljanje
"akterja".
Po kronološkem redu: (vloženih zahtev po stari zakonodaji o obnovi procesa in po novi o
varstvu zakonitosti ne prilagam), nato sledi:
- Zahtevek na Evropsko komisijo za človekove pravice v Strasbourgu, poslan tudi vsem
"naj" v Sloveniji, od Kučana preko Drobniča in tako dalje, tudi objavljeno v Slovencu. Pozitivno
se odzvala samo ministrica za pravosodje Meta Zupančičeva in predsednik Državnega zbora
Jožef Školč, ki sta vsak preko svojih komisij posredovala pri Vrhovnem sodišču in Državnem
tožilstvu.
- Sodba "v imenu Ljudstva" Vrhovnega sodišča v zadevi varstva zakonitosti ob
nasprotovanju državnega tožilstva, šest let kazni po novem kazenskem zakoniku. Torej, glede na
odsluženih pet let in nekaj mesecev še manj kot eno leto za "ljudstvo v osamosvojeni državi".
- Dodatek k zahtevku za obnovo procesa na Okrožno sodišče. Verjetno je teh osem
mesecev še kazen, ker sem se obrnil na mednarodno sodišče in se "spotaknil" ob popravi krivic
na način "državnega tožilstva". Na žalost mi je bila natančna primerjava onemogočena.
Razpolagal sem sicer z delno točnimi podatki Združenja žrtev komunističnega nasilja,
odklonjena pa mi je bila s strani ge. Mrvičeve fotokopija poročila o obsojenih iz leta 1952 z
razdelitvijo po skupinah ter skupnim seštevkom 5400 oseb.
O "najnovejši zgodovini" prilagam še "karanje" g. Mlakarja v zvezi z mojo zadnjo knjigo
in moj, resda ne preveč vljuden odgovor, sicer pa v stilu govorov v državnem zboru.
Pa še nekaj v zvezi z "novejšo zgodovino". Zelo bi bil hvaležen zaradi mojega v zadnji
knjigi uporabljenega dokazovanja z dokumenti
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"za nazaj", na za objavo. Hvaležen bi bil za dokument iz fotoarhiva Sove, poročilo o aretacijah
in likvidacijah celjske Okrožne Ozne (videl pri Pučnikovi komisiji), poročilo Ribičiča o
ustanavljanju taborišč Strnišče in Hrastovem na Štajerskem (videl pri sinu načelnika Ozne za
Štajersko, odvetniku Majhnu) in prijavo Ozne (Majhen) ter zaslišanje (sodnika) iz taborišča
Bresternica izginulega očeta sinov, Writzl. Lepa hvala, če mi lahko kaj tega pošljete!
Pišem pismo zgodovinarju Nečaku. Brez objave. Kot akter in sekundarni vir menim, da
navaja v časopisju netočne in nepreverjene podatke pri izseljevanju Nemcev ter o delovanju
Ozne in Knoja v zvezi s tem. Kopijo pisma Vam bom poslal.
V Pokrajinskem arhivu v Mariboru mora biti precej dokumentov o "volksdeutscherjih" in
kulturbundu na Štajerskem, predvsem njihov finančni arhiv, pa še kaj drugega. Tedanji načelnik
Ozne, Rafael Majhen, je kot učitelj več stvari predal arhivu, ker ga je vodil tudi učitelj, njegov
prijatelj. Poglejte!
O Muzeju NOB v Mariboru pa tako! Pošiljam jim vse materiale, kijih napišem o
Štajerski. Po prejemu so zelo vzhičeni (pisma prejšnjih in sedanjega direktorja), potem pa
vzhičenost usahne. Verjetno zaradi neprimernih karakteristik o meni. Zlasti zaradi kritike knjig
Forteja in Ostrovške.
Tudi od karakteristik "sekundarnih virov" je odvisna novejša zgodovina, posebej še tista
podedovana od "ata Ziherla", ki je revolucionarno uravnaval tudi z boljševizmom manj
obremenjenega "ata Mikuža".
Pa brez "zgodovinarske" zamere!
Prijateljsko pozdravljam!
Ljubljana, 28. svečana 1997
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Prof. dr. VLADIMIR KLEMENČIČ
Spoštovani!
Z zanimanjem sem prebral v Delu 5. dec. t.l. objavljen pogovor z Vami o vprašanju
nemške manjšine v Sloveniji pod naslovom "Manjšina z nejasno identiteto". Z zanimanjem
pravim zato, ker sem bil v tistem času, l. 1945, kot oficir Ozne v Mariboru "akter" pri ravnanju s
tamkajšnjimi in tedanjimi Nemci na Štajerskem.
Zaradi tega Vam pošiljam tudi fotokopije nekaterih listov moje knjige iz leta 1990 pod
naslovom "Iz dnevniških zapiskov mariborskega oznovca", iz katerih Vam bo moje poznavanje
zadeve povsem jasno.
Poznavajoč Vaše znanstveno delo sem razočaran nad nejasnostjo in tako rekoč
izmikanjem odgovorom na nekatera vprašanja. Tu menim predvsem Vašo navedbo "... prisiljeni
pobegniti v Nemčijo in Avstrijo..." ter "žrtve... upravičene maščevalnosti slovenskega
prebivalstva..."
Nič o tem, kdo je izvajal maščevalnost slovenskega prebivalstva in o prisilnem načrtnem
izseljevanju! O prvem bi Vam lahko kaj pojasnil sin tedanjih "žrtev", oljar Kranjc iz Frama, o
drugem pa Vam lahko kaj pove Vaš univerzitetni kolega dr. Ferenc, takrat knojevec, sodelujoč
pri izseljevanju Nemcev iz vasi nad Radgono.
Čeprav bolan, se oglašam zaradi resnice in v osamosvojeni državi uvedenega
zgodovinskega slepomišenja o teh zadevah, ki ga povzema tudi naša diplomacija (n.pr. dr. Frlec)
v škodo slovenskega naroda.
S spoštovanjem!
V Ljubljani, 6. decembra 1997
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Akademik dr. ALEKSANDER BAJT
Spoštovani!
Kot preje podlistek, sem z zanimanjem tudi Vašo knjigo (žal je ne posedujem za
prečitanje), na koncu pa še intervju z Vami v Demokraciji. Lepa hvala za Vaše navedbe o mojih
pripombah o Hassovi v Vaši knjigi in za navedbo mojega dela o pogajanjih med okupatorji in
partizani v Sloveniji. Hvala še toliko bolj, ker mojega pisanja, čeprav »akterja« dogodkov, n.pr.
v knjigah svojih zgodovinarjev Muzej NOB v Mariboru ne priznava in se takim dogodkom sploh
izognemo.
Čeprav dogodke v Srbiji precej poznam, ker sem prečital kar nekaj obstoječe literature z
obeh strani, Vaše izčrpno pisanje o tem marsikaj pojasni, dasiravno moram priznati, se z vsemi
Vašimi zaključki ne strinjam. Zadoščenje mi pa dajejo Vaše ugotovitve in mnenje o partizanih,
navedene tudi v intervjuju, kjer je bilo vprašanje nekoliko »janševsko«.
Prebral sem končno Vaše obvestilo o ponovni izdaje dopolnjene in popravljene knjige.
Zato tudi moje pisanje. V mojih pripombah na podlistek sem se omejil na Hassovo, je pa tam še
ena netočnost in pomanjkljivost. O »križarjih« namreč. Slovenski križarji - Matjaževa vojska,
tudi slovenska vojska v domovini, ki so se iz severne Štajerske in Prekmurja razširili tudi na
Celjsko, niso istovetni s hrvaškimi »križarji«, s katerimi zvezo so očitali pri sojenju tudi
nadškofu Stepincu. Medtem ko so slovenski nekakšno nadaljevanje mihajlovščine, prilagojeni
takratnim razmeram in možnostim ter predvsem protikomunistično usmerjene, pa so hrvaški
nadaljevanje ustaštva, brez kakršnekoli zveze s slovenskimi. S slovenskimi pa ste imeli Vi za
opraviti.
V svojih dnevniških zapiskih sem v letu 1946 obdelal po svojem takratnem delovanju
križarje na severnem Štajerskem in v Prekmurju,
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ki ga je prešel pri iskanju stika z Mihajlovićem tudi »Zlatibor«, na katerega naletite v Vašem
pisanju v Srbiji. Pošiljam vam fotokopijo (knjige ni več) mojega pisanja »Križarji-Matjaževa
vojska na Slovenskem«. Upam, da boste mogoče iz nje izvedeli kaj novega, kar še ne veste.
Želeč Vam mnogo nadaljnjega uspeha in zdravja Vas spoštljivo pozdravljam!
V Ljubljani, l. svečana 2000
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Dr. BORIS MLAKAR
DELANJE ZGODOVINE

Zgodovino raziskujejo, proučujejo, zapisujejo, tudi ustvarjajo po naročilu ali pa kar tako.
To počnejo tako pravi zgodovinarji kot tisti ljubiteljski-amaterski, pri nas tudi partizanski ali pa
oni z druge strani. Prvi bolj, drugi manj uporabljajo predvsem primarne pisne vire, drugi pa bolj
sekundarne vire, spomine in pričevanja. Uporabljajo se celo zaslišanja jetnikov pod pritiskom
boljševistične policije. Med dokumenti so tudi vedno pretirane izjave za priznanje posebne
pokojninske dobe, razna hvalisava se poročila o delu raznih vojaških enot, razna imenovanja
nikoli izvršena. Tudi podtaknjeni dokumenti tujih obveščevalnih služb, v svetovnem merilu
poznan primer Tuhačevskega, v domačem pa obsojenca iz taboriščnih procesov Igorja Torkarja.
Tudi stari časopisi in med drugim objavljeni nekrologi v njih so lahko pisni viri, predvsem za
novejšo zgodovino.
Prebral sem PARTE USTAVNEGA SODIŠČA in nekrolog ustavnega sodnika za Jožeta
Pavličiča, pokojnega predsednika Ustavnega sodišča za časa bolj ševizma. O mrtvih nič slabega!
Zato prav, da samo parte Ustavnega sodišča, kjer so pristali zaslužni pravosodni delavci v
boljševističnem režimu. Saj je bila Ustava itak čuvana, tako kot napisana in razlagana od samega
Kardelja in je bilo Ustavno sodišče samo varen brezdelen pristan, ki ni nikomur koristil niti
škodil. Če bi namreč parte objavili in v nekrologu kaj več napisali še nekdanje Vrhovno sodišče
in Republiško tožilstvo, pa Okrožno tožilstvo v Mariboru, bi se tistega o "mrtvih nič slabega"
težko držali. Sam bi mu tudi lahko rekel "naj počiva", pri "v miru" pa bi mi zastala beseda. Pa ne
zato, ker je bil oznovski informator, ko sem sam, oznovec v Mariboru, delal po
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kontraobveščevalni CC liniji. Kot okrožni tožilec je sprejemal v vednost sezname izvensodno
usmrčenih po okrožni Ozni, pisal obtožnice in obtoževal ter zahteval visoke, tudi smrtne kazni
za takratno "Matjaževo vojsko", od njega be-ga imenovano. Tudi me je obtožil pred Vojaškim
sodiščem v Ljubljani ter zame in za mojo tedanjo ženo zahteval smrtno kazen, meni pa še izven
oznine obtožnice dodal izjavo za Informbiro. Zastala bi mi beseda, ker se po pol stoletju na
zaslišanju pred t.im. Pučnikovo komisijo ni sicer nič spomnil, potrdil pa je upravičenost obsodbe
moje tedanje žene in mene za okupatorsko agenturo in vojaško malomarnost. Oboje pa je v
današnjem času Okrožno sodišče razglasilo za neresnično obtožbo in razveljavilo tedanjo
obsodbo.
Zato se čudim in ne razumem današnjih zahtevkov za proglasitev predvsem UDBE za
zločinsko organizacijo! Kje so pa tožilci in sodniki? Berem dopis nekdanjega republiškega
tožilca Friedla, še danes vrhovnega tožilca, o moji obsodbi. Natančno je vse preučil, pa ni našel
nobenega vzroka za obnovo procesa!
Tudi razstava in Zbornik TEMNA STRAN MESECA, urejena od pisatelja Draga
Jančarja, sta pripomogla k dopolnitvi znanja o novejši zgodovini, zlasti njeni temni strani. Tudi
poglavje ZAPORI, prispevek Ive A. Staniča. Prispevek je predvsem iz njegove knjige "V
čigavem imenu", ki jo je napisal na pobudo in s pomočjo skupine socialističnih jetnikov. Vendar
je njegov prispevek o zaporih z napako! Napaka je, ker sam ni bil tedaj med jetniki! Tako
prispevek ni čisto temen, ampak samo mračen!
Zapori so se začenjali z okrajnimi preiskovalnimi zapori pod komando okrajnih
pooblaščenstev Ozne, nato so bili okrožni preiskovalni pod pristojnostjo okrožnih oddelkov
Ozne, kot n.pr. sodni zapori v Mariboru in taborišče Bresternica. V Ljubljani so bili Centralni
preiskovalni zapori Ozne za Slovenijo na Poljanskem nasipu v prostorih bivše Prisilne
delavnice, v stari zgradbi in v pozneje dograjenem traktu samic - sedanjih zaporih na Povšetovi.
Kaznilnica je bila v Mariboru in je spadala pod pristojnost pravosodja. Taborišče predvsem za
vrnjene domobrance je bilo v Teharjah, taborišča za izselitev slovenskih Nemcev pa v Strnišču
in
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na Hrastovcu. Taborišča so bila pod pristojnostjo republiške Ozne in pod upravo okrožnih Ozen.
Po združitve Udbe in Minota pod skupnim ministrstvom in po ukinitvi taborišč je vse zapore,
preimenovane v Kazensko poboljševalne domove, prevzel Minot s t.im. III. upravo, kije bdela
nad jetniki na prestajanju kazni. KPDji so imeli upravnika, ponavadi bivšega oznovca ter
pooblaščenca Udbe, ki je bil pravzaprav glavna komanda nad jetniki.
O vsem tem in o stanju v zaporih ter ravnanju je bilo mnogo napisanega, tudi od mene, in
je škoda, daje zbornik uporabil prav najmilejši in najbolj splošen popis.
To velja predvsem za Centralne zapore na Poljanskem nasipu. Nič o temnicah v kleti, nič
o nočnem zasliševanju brez spanja, o pretepanju in tuljenju jetnikov. Nič o nočnih strelih na
dvorišču, kjer so bila tudi streljanjajetnikov. Nič o jetnikih eno leto v istem perilu, brez
sprehodov, brez zvez s svojci, brez umivanja. Nič o "zazidanem traktu", kjer so še po uradni
justifikaciji in pred selitvijo na Kočevsko bivali ljubljanski in mariborski "justificirani"
gestapovci in obsojenci iz taboriščnih procesov. Že uradno mrtve jih je obdeloval III. oddelek
Ozne z zloglasnim Žanom MoretomRometom z odsekom za nemško obveščevalno službo z
poznejšim "zgodovinarjem" Karlom Fortejem-Selinom. Kar nekaj bivših, tudi še živih
udbovcevje spregovorilo o tem. V tem oddelku je bil tudi Egon Conradi. Enkrat meje poklical v
zasliševalno sobo, brez zaslišanja, samo z ogledovanjem, še zaprošene cigarete mi ni privoščil.
Tudi nič o zloglasnem strogo tajnem taborišču na Kočevskem, kjer so končali vsi na videz
"justificirani". Takrat, ko so se Rusi približali našim mejam nekje 1. 1950 in ko so zaradi
varnosti izselili KPD Maribor, so bili pa pokončani.
Tudi o elektrošokih (tistih pravih EKT) bi se lahko kaj povedalo. Sam sem jih doživljal brez
anestezije med zaslišanji, priznani psihiater dr. Kanoni pa mi jih je delil!
Kaj pa bivanje jetnikov iz Božičnega in sorodnih procesov pozimi v mariborskem KPD
ju in njihovo prevzgajanje za OF? Brez oken, zabitih z deskami, brez odej, brez obiskov, brez
paketov. Tudi "bolšja" celica v kleti za kaznovane s pol metrsko plastjo
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lačnih, pikajočih bolh je bila! Pa kletna celica v ljubljanskem KPD ju brez postelj, brez odej in
slamaric, s straniščno luknjo v podu, s slano hrano, pomanjkljivo vodo, z vsakodnevnim
pretepanjem jetnikov s ključi, kjer so prevzgajali taboriščnike kot Bohinca, Razingerja in druge!
Pozdravljanje paznikovje bilo takrat nekaj posebnega: obrniti si se moral v zid z dvignjenimi
rokami, nisi ga smel pogledati in si ga moral nagovoriti z "gospod".
Zelo površno o pobegih, katere je vsak pravi jetnik vedno načrtoval. Brezuspešen v KPD
Ig seje končal z ustrelitvijo enega jetnika, pobeg pa je bil izdan od sodelujočega jetnika-agenta
Udbe. V KPD Škofja Loka je bil ustreljen jetnik, ki naj bi bil na "pobegu". V delovnem
taborišču Litostroj je bil klasičen organiziran pobeg po izkopanem rovu po receptu knjige o
pobegu iz Gonarsa. Prvi jetnik v rovu, dr. Rudolf Trofenik, je po dvigu pokrova na rovu raje
pomolil ven vrečo s konzervami kot glavo - vreča prestreljena z brzostrelko po zaslugi
sodelujočega jetnika-agenta Udbe. Jetniki kaznovani, knjiga "Lesena žlica" pa umaknjena iz
KPDjevskih knjižnic. Pobeg enega samega jetnika iz KPD Ljubljana iz skladišča jetniških oblek
po prežaganju rešetke na sodno dvorišče. Čez nekaj dni je sledilo iz Trsta jetnikovo pismo z
nakazilom vrednosti za vzete predmete iz skladišča. Paznik zamenjan, nekaj dni v KPD-ju
obsedno stanje. Mesec poteče, pa prispejo pozdravi iz Izraela. Pobegli jetnik je bil prokurist v
tekstilni tovarni v Mariboru z židovskim lastnikom, ki se je izselil v Izrael.
Upam, da sem z napisanim vsaj nekoliko "zatemnil" v zborniku le "mračno" stanje v
socialističnih zaporih!
Še o navedbah v RAZISKOVALNI NALOGI Katje Prosenjak in Aleksandre Stromajer
pod mentorjem prof. Janžekovičem iz Srednješolskega centra Ptuj je potrebno spregovoriti.
Naloga je polna posploševanj, izmišljevanj, pretiravanj in neresničnih obtoževanj. Slednje velja
predvsem za Bogdana Hrovata-Puklastega Miha, ki je itak zaželjena tarča vseh piscev in
zgodovinarjev "grozljivk" iz tega časa, odkar gaje Pavlin "romansirano" napravil za
gestapovskega agenta, potrdila tudi Ostrovška, na koncu pa še Slivnik. Njegov "samomor" je za
vse te pisce res primeren dokaz
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za vse to, čeprav je ta samomor vprašljiv, kot menijo tisti, ki so poznali njega in tisti čas. V to
vrsto "samomorov" bi lahko spadala tudi samomora partizanskega župnika Jožeta Lampreta in
udbovskega načelnika Vladimirja Kadunca, udeleženca policijske, akademije Djerdjinskega v
Rusiji. Vse preveč je bilo zainteresiranih za njihov konec, od oblasti pa še naprej. Pri nikomur ni
bila izvedena kriminalistična, sodno medicinska preiskava, menim da tudi obdukcija ne. Urednik
Zbornika bi lahko uporabil za isto snov pisanje v mojih knjigah, ne pa citiranje s ponaredki in
dodatki v raziskovalni nalogi obeh deklet, kar meji že na grehe iz Kazenskega zakonika:
obrekovanje in lažno obtoževanje.
No, pa Miha je v onostranstvu, jaz pa Jančarja odvezujem krivde zaradi dobrega dela
priprave razstave in izdaje Zbornika. Tudi mentorja, prof. Janžekoviča, saj je pripomogel k
mojemu pisanju s takrat še neobjavljenimi dokumenti o pokopu v Strnišču umrlih na
pokopališču pri Sv. Lovrencu na Dravskem polju in s fotokopijami iz zaporniške knjige
okrajnega zapora Ozne na Ptuju. Dekleti - avtorki pa, ker sta zbrali korajžo za obdelavo take
teme in sta prikazali tudi prejšnjo zgodovino nastanka in uporabe taborišča v Šterntalu.
V knjigi Danila Slivnika POTMKOVO POROČILO v poglavju "Mož z
Merghentalerjevim kovčkom" zopet prebiramo novejšo zgodovino o taborišču v Šterntalu in
seveda vsega krivim Puklastim Mihom. Tokrat kot najhujšo grozljivko. Taborišče, primerljivo s
kakšnim Belsen Belsenom, Miha pa najmanj s kakšnim vampirjem.
Če prebiramo dokumente, vzemimo poročilo Mitje Ribičiča generalu Matiji, sta našla s
Stjenkom primerno taborišče za izseljevanje slovenskih Nemcev v Strnišču. Po poročilu Vlada
Majhna, načelnika mariborske Ozne, je tako taborišče organizirano v Strnišču in na gradu
Hrastovec. Torej Strnišče, zbirno taborišče za izselitev slovenskih Nemcev, kar seje tudi zgodilo.
Taboriščeje obstajalo še iz avstroogrskih časov kot lazaret, ujetniško in begunsko taborišče. V
okupiranem Untersteiermarku pa je bilo delovno taborišče za Štajerce z belo legitimacijo,
namenjene za prisilno gradnjo Tovarne glinice in aluminija v Strnišču. Po koncu vojne so tja
zašli tudi begunski
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Hrvati s spremljajočimi enotami III. armade JA, od Angležev zajeti v Pliberku na t.im. "križnem
putu". V taborišču so se poleg štajerskih in drugih Nemcev znašli tudi Kočevarji. Ti so se
umikali pred JA iz posavskih vasi, kamor so jih po izgnanstvu Slovencev v izpraznjene vasi
naselili nacisti. Stanje v taborišču je najbolj razvidno iz "spremnih" dopisov za trupla umrlih
zaradi bolezni in podhranjenosti, poslanih od "pooblaščenstva koncentracijskega taborišča Ozne"
v pokop župnišču Sv. Lovrenc na Dravskem polju. Pred ukinitvijo in izselitvijo je taborišče
"prečesala" Ozna, poslana iz Slavije, sestavljena od oficirjev iz vse Slovenije ter določila
kategorije taboriščnikov: za izpust, za predajo sodišču, za izselitev, za izvensodno usmrtitev. Po
vzorcu kot v taboriščih domobranskih ujetnikov, vrnjenih od Angležev ali zajetih v domovini v
Šentvidu pri Ljubljani in na Teharjah.
Eden od pooblaščencev je tudi podpisan na teh spremnih dopisih, menda še živi v Kopru.
Tisti drugi, mladi knojevec, ki se je izživljal predvsem nad kočevskimi Nemci z motorjem,
prisilnim petjem "Hej, brigade?" pa še marsičem hujšim, pa je živel do nedavnega na Ptuju. Še
mladoletnemu so, skritemu v grmovju nekje ob Pohorju, Nemci zažgali hišo in še živo družino v
njej!
Miha ni bil noben kapo v Šterntalu. Bil je referent na mariborski Ozni in je prihajal le
zasliševat, ko so ga tja poslali. Z ženskami je res imel težave, vendar mu jih ni bilo treba
posiljevati, ker je veljalo tisto ljudsko kot za Afričane, da so grbasti posebej dobri za "tisto
stvar".
Pa še nekaj o "Potniku" in njegovem trpljenju v taboriščih na Štajerskem. Iz taborišča,
nekakšnega policijsko sodnega zapora v Bresternici pri Mariboru, je res pogled na Pohorje, iz
Brestanice, tedaj še Rajhenburga, pa ne!
V svoji knjigi TRAGEDIJA V CERKNEM je zgodovinar Boris Mlakar, ki prizadevno
obdeluje protikomunistično stran med zadnjo vojno, končno do sedaj najbolj popolno razjasnil
tako poboj partizanskih tečajnikov v Cerknem s strani Nemcev kot izvensodno usmrtitev
navideznih krivcev za nemški napad na Cerkno s strani Vosa. Pri tem navaja vse dotedanje
pisanje o tem dogodku
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vse tja do tistega v "Cicibanu". Pozablja pa na moje pisanje v knjigi "Partizani, obveščevalci,
jetniki" v poglavju "Križev pot v Cerknem in na Lajšah", čeprav mi je še v socialističnih časih
dal fotokopijo enega izmed dokumentov iz tedanjega nedostopnega Zgodovinskega arhiva MNZ,
za katerega sem moral za svoje pisanje vir zamolčati. Sam pa sem mu izročil fotokopijo
dokumenta, poročila nemške vojske o napadu, pridobljenega od dr. Petra Urbanca iz Kanade iz
arhiva JA v Beogradu.
Pa ni to vzrok mojega sedanjega pisanja o ugotovitvah v knjigi, ampak napačna sklepanja
in trditve o dveh mojih soborcih. O Bojanu Štihu, prijatelju še iz ljubljanskih skojevskih in
oefovskih časov ter Miru Percu-Maksu, mojem načelniku v Vosu in ONZ, soborcu in prijatelju.
Bojan Štih naj bi bil "glavna osebnost" v Vosu v Cerknem na podlagi trditev v njegovem
dnevniku, kjer pa Vos ni omenjen. Bojan je 1. 1942 pobegnil iz Gonarsa s Percem in
Kraigherjem, isti mesec se je po kurirki javIl mojim staršem in meni v Gorici. Starši so mu
poslali oblačila in druge predmete, jaz pa sem mu skušal poiskati zvezo s partijskim aktivistom
Veluščkom tik pred mojo aretacijo v t.im. "goriški provali". Štiha zasledimo nato navedenega v
knjižici Slavice Plahuta "Srednje primorsko okrožje" kot aktivista OF na Goriškem, nato 1. 1943
v Partizanskem zborniku na znani fotografiji pred kamionom, s katerim so ob italijanski
kapitulaciji odhajali na Koroško, nato pa po mojih osebnih srečanjih z njim kot šefom OC IX.
korpusa. Tedaj me je skušal spraviti iz Vosa oz. ONZ v vojaško obveščevalno službo, pa Poki
kot partijski sekretar Vos oz. ONZ za Primorsko ni dovolil.
Dokument o Štihovem zahtevku se nahaja v moji že imenovani knjigi, odklonitev s strani
partijskega komiteja pa v arhivu INZ oz. v dislociranem arhivu RS. Iz IX. korpusa je Bojan Štih
odšel za pomočnika šefa OC Glavnega štaba NOV v Belo Krajino. Sklep o njegovi pripadnosti
Vosu v Cerknemje napačen.
Kaj pa Miro Perc-Maks in njegova v knjigi potrjena navzočnost v Vosu za Primorsko v
Šebreljah ob dogodkih v Cerknem? To na podlagi njegovega podpisovanja kot načelnika v knjigi
navedenega le "prepisa" dokumenta, brez podpisa in z navedbo "Za PK VOS za
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Primorsko". Tako se je podpisovalo med odsotnostjo načelnika, ki sta ga takrat nadomeščala
Miroslav Remškar-Boštjan in Alojz Stakolič-Vasilij, kot je razvidno iz podpisov na drugih
tedanjih dokumentih. Zadnje je razvidno tudi iz še ohranjenega delovodnika dopisov v arhivu
MNZ, ki ga je vodil Izidor Kavčič do februarja 1. 1944. V reviji Borec je bil objavljen zapis
"Zemlja, rod, kri", ki ga je napisal Anton Kosovel, partizan in oficir na Primorskem. Po že
navedenem zapisu v protokolu in dokumentih njegovega proučevanja je bila izvršena izvensodna
usmrtitev na Lajšah, izbrani obsojenci in pisani dopisi v odsotnosti Maksa. Ta se je namreč
vračal s kontrolnega potovanja po Primorski (kar lahko sam potrdim kot vosovec na Goriškem)
in odhoda na Centralno komisijo Vosa v Beli Krajini šele 7. II. 1944. Negodoval je nad
likvidacijami in poročilu o tem, ki gaje grajal tudi Kardelj v Beli Krajini. Da sta načelovala
pokrajinskemu Vosu v tem času Boštjan in Vasilij je razvidno tudi s podrejenim odnosom
okrajnemu partijskemu sekretarju v Cerknem, Primožiču-Miklavžu, kar bi v primeru prisotnosti
Maksa ne bilo mogoče. V knjigi navedena navzočnost Maksa na Primorskem v času dogodkov v
Cerknem in na Lajšah je torej napačna.
Zakaj moje zanimanje in pisanje o dogodkih v Cerknem? Na tem partijskem tečaju bi
moral biti tudi sam, pa sem šel šele na prihodnjega, ko se je tečaj iz Čepovana zamenjal z
vojaškim iz Cerknega. V času napada na Cerkno smo bili nekje med Čepovanom in Cerknim,
nato smo prespali nekje v Kozjih stenah in se vrnili na Vipavsko. Milojka je bila 1. 1942
sotovariš v goriški mladinski OF pa tudi sotrpin v transportu italijanskih jetnikov v Rim po
"goriški provali" oktobra 1942. Na Stazione Termini v Rimu smo uklenjeni še skupaj zapeli
"Naprej, zastava slave".
Zelo zanimive in dalekosežne pa so v Mlakarjevi knjigi njegove ugotovitve o neodgovornosti
načelnika štaba 31. divizije NOV, Milka Hojana, za napad Nemcev na Cerkno in s tem
vprašljivost njegovega "agentstva" na sploh. Hojan je poznan iz t.im, Rozumekove zadeve na
Gorenjskem, za katero pa ni znana nobena "udbovska" analitična obdelava, kot je bil to običaj
po 1. 1952. Rozumek naj bi dolgo časa kot blejski gestapovec sodeloval s partizani
430

na Gorenjskem, kar so zagovarjali predvsem funkcionarji OF Brilej, Hafner in Krmelj, v
Ljubljani pa tudi Kopač. Sledil je poraz Prešernove brigade na Žirovskem vrhu po zaslugi
zaupanja v Razumeka tudi komandanta Pere Popivoda. V tem sklopu je Vos za Gorenjsko, ki je
po vojaški teritorialni ureditvi spadal pod IX. korpus oz. Primorsko, proglasil Hojana za agenta
gestapa in ga aretiral. Niko Kavčič in Vinko Hafner sta ga nekje januarja 1944 v Davči
zasliševala in ga dala likvidirati.
Pojavi se zanimivo vprašanje, ali je Hojan sploh bil agent ali samo žrtev vosovskega,
pozneje oznovskega "Ozna sve dozna" in najde prave krivce, tako kot sedaj Američani v bin
Ladnu. Pa ne samo najdejo prave krivce, ampak tudi zakrijejo tiste v svojih vrstah, ki so za
zaupanje in napredovanje tega "agenta" odgovorni. Tak bi lahko bil primer Karla KladnikaUroša na Štajerskem. Pri njegovem imenovanju je sodeloval, nato pa preiskoval, zasliševal in
likvidiral Karlo Forte-Marko Selin, spoštovani in verodostojni "zgodovinar", predvsem s strani
sodelavcev mariborskega Muzeja narodne osvoboditve. Taje našel tudi "krivca - agenta gestapa"
Uršičevo-Zavadlavovo in mene za napad na Ozno v Gradišču nad Framom. Preiskoval me je in
obtožil kot vodja odseka v zloglasnem III. oddelku Udbe za tuje obveščevalne službe pod
vodstvom "klavca" Žana Moreta-Rometa, čeprav je po pisanju pokojnega zgodovinarja Draga
Vresnika imel pri sebi zaslišanje in izjavo priče Maksa Košarja-Metoda o pravem krivcu za
izdajo.
Kaj pa izdajalka v "Ijubljanski provali" Leopoldina Mekina in oznovec Ivo Svetina, ki jo
je na to mesto postavil? Ugotovljeno je, da je bila usmrčena po osvoboditvi, njeno truplo pa je
verjetno sam Svetina podtaknil med turjaške žrtve. Zanimivo j e, da so z mučenjem zasliševali in
to provalo skušali naprtiti Vlastu Kopaču, taboriščnemu obsojencu, nič pa ga niso spraševali o
Razumekovi zadevi.
Pri vseh teh `'izvensodnih" obsodbah za agente pa so glavno vlogo igrali tudi naši napol
pisatelji napol zgodovinarji, ki jim je Udba "dala povohati" tiste dokumente iz zgodovinskega
arhiva, katere je sama želela: Tako Tone Svetina v Ukani o Hojanu in Jože Vidic zraven. Pa
Mile Pavlin o Bogdanu Hrovatu-Puklastem
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Mihi, Ostrovška s pomočjo Muzeja NO v knjigi Vkljub vsemu odpor o Uršičevi in meni, pa
medvojne ljubljanske aktivistke v Borcu o Mekinovi. Tako se dela zgodovina!
Izdaja knjige DO PEKLA IN NAZAJ Marjana Žnidariča, direktorja Muzeja narodne
osvoboditve v Mariboru, meje presenetila. Prejšnji direktor Muzeja, Ževart in sedanji Žnidarič
sta me namreč zaprosila za sodelovanje s podatki kot akterjem v tedanjem času v NOB v
Mariboru, pa razen mojega soglasja ni bilo iz tega nič. Delo je vsekakor obširen zbornik o
nacistični okupaciji in narodnoosvobodilnem boju v Mariboru od 1. 1941 do l. 1945 z vsaj eno
"sivo liso" in, lahko bi rekli, z ne preveč primernimi viri. To bi rekel o knjigi Ostrovške Vkljub
vsemu odpor, predvsem za tiste njene navedbe, ki temeljijo na izjavah, ki so jih pisali sodelavci
NOB za pridobivanje dvojne pokojninske dobe in na samohvali in krivih obsodbah enega
njenega vira, resda predane in aktivne Marije Falež-Mice Rokove. Isto bi tudi rekel o viru iz
knjige Karla Forteja Nič več strogo zaupno, še posebej, kar se tiče pisanja o Karlu KladnikuUrošu, saj je sam kot oficir pokrajinske Ozne sodeloval pri njegovem imenovanju. Tudi njegova
možnost, daje kot vodja odseka za nemške obveščevalne službe v III. oddelku Udbe za Slovenijo
še po uradno objavljeni justifikaciji zasliševal še žive mariborske in ljubljanske gestapovce v
tajnem delu Centralnih zaporov Ozne na Poljanskem nasipu, ni ravno doprinos k njegovi
verodostojnosti. Tudi ne pripomore njegovi verodostojnosti, daje imel ob obtožbi Vere Uršič in
Zdenka Zavadlava v rokah zaslišanje in izjavo Maksa Košarja-Metoda, kije preživel napad na
Gradišče in povedal vse, kako je prišlo do napada nemške policije s prisilo ujetega kurirja TV 13
S iz Polskave za vodiča.
Ko prebiram Žnidaričevo knjigo včasih menim, da prebiram knjigo Forteja ali Ostrovške,
ki jo je izdala pod pokroviteljstvom Muzeja. V njej Mica Rokova pravi o meni, da sem kot
gestapovski agent naročil svojemu kurirju, knojevcu Mirku tako nekako; "Pojdi, pa babo ubij!"
Pri tem je zanimivo, da je Drago Vresnik zapisal, daje raziskoval napad nemške policije iz
Pragerskega na Gradišče in vzroke zanj skupaj s sodelavcem Muzeja, zgodovinarjem
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Mirkom Fajdigo, ki je zadevo poznal. Vodstvo Muzeja je verjetno za to vedelo, pa je vseeno
odklanjalo popravek za obdolžitev Ostrovške, da sva skupaj z poznejšo ženo Vero Uršič bila
dvojna nemško partizanska agenta.
Kaj pa "sive lise" v knjigi? Zelo malo, pa še tisto napačno o obveščevalnih službah in
kurirskih zvezah, čepravje eno in drugo bilo pravzaprav osnova za delo OF v Mariboru.
Tako obveščevalna točka GŠ nad Rušami s Stanetom Terčakom z radijsko zvezo z GŠ, ki
je delala tudi na področju mesta, kakor OC Pohorje IV. operativne cone nad Framom s Stanetom
Krištofom-Gangsterjem sta bili z mestom povezani, če drugega ne, s sodelovanjem z oficirjem
Wermachta iz komande v Mariboru Maksom Kinzerjem in sta tako preprečili razstrelitev mostov
v Mariboru ob koncu vojne. Zato bi razen te navedbe zaslužili kaj več omembe. Pa še v knjigi
omenjena Rusinja Lina ni bila nikakršen sodelavec OC Pohorja, ampak vodja obveščevalne
misije Tolbuhinove armadne skupine, z njo povezana s svojo radijsko zvezo. V njeni sestavi sta
bila še dva štajerska Slovenca, ki sta se kot nemška vojaka predala Rusom. Ko so odskočili s
padali na Ptujskem polju seje v zadevo vpletla še ptujska Ozna injih skoraj likvidirala kot
gestapovske agente. Ruska misija je delovala nad Framom v povezavi z OC Pohorje do konca
vojne. Zadnja kurirska postaja pred mestom je bila TV 13 S nekje nad Framom s komandirjem
Srečkom Rainerjem-Simo iz Polskave, kije do zadnjega zagovarjal Karla Kladnika-Uroša, da ni
agent gestape. Sima je tudi organiziral stike z nemško policijo na Pragerskem, ko naj bi v
partizane odšlo nekaj policistov. V resnici pa so zajeli Simovega kurirja Franca Rotarja-Dušana
iz Polskave in kurirja ruske narodnosti. Slednjega so ustrelili, Dušana pa uporabili za vodiča do
sedeža okrožnega pooblaščenstva Ozne za Maribor v Gradišču nad Framom, kjer so zajeli in
pobili vse vedevejevce in oznovce, med njimi pooblaščenca Antona Jamarja-Marka, njegovega
pomočnika Leopolda Erčulja-Vinka, pa namestnika iz I. obveščevalne sekcije Ozne za Štajersko
in Koroško Dušana Burjo-Petra, pristojnega za mesto Maribor ter pomočnika namestnika iste
sekcije
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Eda Razborška-Crnega. Maks Košar-Metod, oficir Ozne na posebni nalogi preiskave vloge Karla
Kladnika-Uroša, je ostal živ, pobegnil iz mariborske bolnice, pozneje podal komiteju KPS na
Kozjanskem izjavo z opisom, kaj se je zgodilo na Gradišču. Po osvoboditvije bil priprt in
zaslišan od celjske okrožne Ozne, od namestnika načelnika Karla Forteja-Marka Selina. Ta je
tudi januarja 1944 pri Golavabuki na Pohorju zajel in likvidiral Karla Kladnika-Uroša z ženo in
kurirko brez pismenega zaslišanja in brez sklepa vojaškega sodišča ali komiteja KPS. Naslednji
pooblaščenec Ozne za Maribor je bil Danilo Venc-Bogdan, odgovoren za mesto po liniji I.
sekcije Ozne za Štajersko in Koroško, pa pisec Zdenko Zavadlav. O vsem tem precej piše v
knjigah: Ljube Dornik Šubelj - Ozna za Slovenijo, Draga Vresnika - Tretja brigada VDV, Rada
Zakonjška - Partizanski kurirji in Zdenka Zavadlava - Partizani, obveščevalci, jetniki v poglavju
Resnične in neresnične zgodbe o Ozni in gestapu na Štajerskem.
V knjigi Marjana Žnidariča pa nič o obveščevalnih službah, zlasti ne o Ozni, kot bi jih
hoteli zatajiti! Tudi ob osvoboditvi Maribora nič o tem, čeprav nekaj o prihodu enot Knoja v
mesto, o prihodu oficirjev JA za komando mesta in delegacije Snosa preko frontne črte. Poleg
sta namreč bila tudi organizatorja Ozne v mestu in na Štajerskem Matija Maležič-Ciril in
Božidar Gorjan-Bogo. Z enotami Knoja, ki so zastražile objekte in arhive in prišle 9. maja
popoldan iz Oplotnice, sta pa bila oznovska oficirja Miloš Ogrizek-Samo in Zdenko Zavadlav,
pred njima pa sta prišla v mesto prav tako oficirja pokrajinske Ozne Anton Prevec-Dimač in
Logar Josip-Božo.
Tako torej DELAMO "novejšo" zgodovino! Vsi skupaj, od tistih, ki zbirajo dokumente primarne vire, ki jih uničujejo in skrivajo, kijih čuvajo in jih milostno delijo, pa do akterjev te
zgodovine sekundarnih virov, ki se le redki te zgodovine spominjajo. Vmes so še pisatelji,
novinarji, ljubiteljski zgodovinarji in pisci spominov, tisti iz gozda, napol v gozdu ali pa izven
njega. Pa še oblast z raznimi komisijami in civilna družba s še bolj raznimi združenji in društvi.
Šele čisto na koncu in najbolj molčeča pa je "stroka", ki jo vsi pooblaščajo in se nanjo sklicujejo.
Pa nič kaj navdušena ni nad tem,
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prav nasprotno od "stroke", ki dela starejšo zgodovino. Ta je navdušena, če kakšen "primarni
vir" najdejo zakopan kod zemljo. Tako kot se ta starejša zgodovina navdušuje nad vsako palico,
razbitim vrčem, nakitom, najbolj pa nad človeškimi kostmi, se pa stroka za novejšo zgodovino
kar ogiba raziskovanja, razpravljanja in izjavljanja o najdenih kosteh in nakitu iz telefonske žice.
Tako kot se le nekaj akterjev - sekundarnih virov - še kaj spominja, se le nekaj članov stroke želi
ukvarjati z najdenimi primarnimi viri. Pravo nasprotje tistih iz stroke, ki se ukvarjajo s starejšo
zgodovino. Ti so iz nekaj izkopanin iz lesa, razbitih vrčev in ostankov nakita "deus ex machina"
ugotovili čas in način prihoda naših prednikov Starih Slovenov v današnjo domovino. V ovčjih
kožuhih, rahlo opiti od zvarjene medice, oprtani s čebeljimi panji, s spremljajočimi devicamivestalkami v ovčjih negližejih so miroljubno prikorakali sem pod Alpe in tja, od koder se je
videlo morje. V to miroljubnost pa, izgleda, niso verjeli tu po dolinah že naseljeni domorodci,
saj so tako tisti poganski kakor tisti že pokristjanjeni bežali na bližnje gore in si tam postavili
naselja, tudi starokrščanske cerkve, kar se odkriva zadnje čase pod Alpami tja do morja. To in
nekakšni staroslovenski nazivi krajev, voda in gora tja globoko na sever in proti zahodu se
nekako ne ujema z ugotovitvami stroke za starejšo zgodovino o času prihoda in miroljubnosti
naših prednikov.
Pa kaj hočemo! Kakor vidimo iz delanja novejše zgodovine, je tak pač način, ki ga
uporablja stroka, ko "dela zgodovino"!
Pa brez zamere!
Prejmejo:
Dr. Dragica Wedam-Lukič
Danilo Slivnik
Drago Jančar
Dr. Marjan Žnidarič

V Ljubljani, 31. grudna 2001
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Dragi Zdenko,
danes, ko se tukaj poslavljamo od tebe in te polagamo v grob k večnemu počitku,
te dejansko polagamo že drugič. Prvič te je položilo v grob vojaško sodišče leta
1948 s smrtno obsodbo. Potem si bil pomiloščen na 20 let robije in si jih preživel
več let v sužnjeposestniškem kapitalističnem gospodarstvu UDBE za Slovenijo,
kot si jo opisal v knjigi z istim naslovom leta 2005.
Tvoja tragična zgodovina se je začela, kot takrat vse sposobne možje in fante za
orožje z revolucijo, ki je prerasla v državljansko vojno. Srednje poti ni bilo.
Sleherni se je moral pod prisilo odločiti za eno ali drugo stran. Vsi pa so bili
prepričani, da se borijo za narod, za domovino. Ti si bil na strani, ki je s pomočjo
zaveznikov dobila po vojni absolutno oblast. Ta oblast je po revolucionarnih
zakonih in po zakonu o slovenski narodni časti organizirala velika zaporniška
taborišča po Štajerskem za trgovce, obrtnike, podjetnike in za cele družine
nemškega pokolenja. Največje taborišče je bilo Šterental z 10 000 priporniki,
sedaj Kidričevo. Kot visoki častnik UDBE si imel dostop do teh taborišč.
Strahotne razmere in strahotne poboje si molče obsojal in jih poskušal ublažiti,
kolikor je bilo v tvoji moči. Kot človek s širokim umom in plemenitega srca si iz
te ubijalske druščine izstopil. Za izstop iz UDBE si bil na montiranem političnem
procesu obsojen na smrt z ustrelitvijo, kasneje pa pomiloščen na 20 let robije.
Že ob svitanju slovenske demokracije si bil med prvimi pri lipi sprave in pri
postavitvi venca zamolčanim na ljubljanskih žalah. Nato pa soustanovitelj našega
društva in član do poslednjega diha. Med prvimi si javno priznal, da si bil na
napačni strani, na strani komunistične revolucije. Svojo življenjsko pot in
tragedije naroda si opisal v knjigah, kot so: leta 1990 "Iz dnevniških zapisov
mariborskega oznovca", leta 1994 "Križarji in matjaževa vojska na Slovenskem",
leta 1995 "Partizani, obveščevalci, jetniki", leta 2002 "Pisma izza odra", leta 2005
"Sužnjeposestniško kapitalistično gospodarstvo UDBE za Slovenijo", kjer opisuje
zaposrniško kalvarijo sebe in mnogih slovencev. Tvorno si sodeloval s svojimi
prispevki pri zbornikih, ki jih je izdalo naše društvo in sicer: "Zamolčani gorobi
in njihove žrtve" in "Tudi mi smo umrli ža domovino". Slednja je prevedena v
italijanski jezik. Vsi ti tvoji pisni pripevki bodo zgodovinska podlaga piscem, ko
se bo začela pisati resnična zgodovina o Kajnu in Abelu pri nas. Prvi si bil, ki je
javno priznal, da se je pod partizanskim plaščem skrivala komunistična revolucija.
Kot človek širokega uma si bil pri društvu zelo spoštovan in tvoji predlogi
upoštevani. Vesel si bil vsakega postavljenega križa (pomnika), posebno pa vesel
pri kapeli Marija reka in kapele pri Barbarinem rovu. Bil si pri duštvu, osebno pa

opora pri graditvi tako zaničevanega in opljuvanega spomenika pod Krenom v
Kočevskem Rogu. Spomenik stoji z odločbo RS kot kulturno-zgodovinski
spomenik. Po obisku sodeč ta pomnik postaja mednarodno svetišče.
Vesel si bil tudi novice, da je spominski park v Mozelju dokončan. Postavljen je
žrtvam, pomorjenim ob italjanski kapitulaciji leta 1943. Namenjen si bil k sveti
maši, ki bo v tem svetišču to nedeljo, žal ti to ni bilo dano. Božja pota so
nepredvidljiva.
Še bi lahko našteval tvoje prispevke k društvu in k osvetlitvi slovenske tragične
zgodovine, pa mi žal čas ne dopušča. Tukaj se ti v imenu društva in v svojem
imenu zahvaljujem za vse, kar si postoril za društvo in za mučenike, ki še danes
ležijo pokopani v gozdovih in tonejo v pozabo. Želim ti mirno spanje do vstajenja.
Čudna so pota Gospodova.
V imenu članov društva in v svojem imenu izrekam iskreno sožalje ženi Veri,
znancem in prijateljem.
P.S. POSLOVILNE BESEDE PRIJATELJA g.FRANCA PERMETA
Zapustil nas je soustanovitelj
in dolgoletni član, predsednik U.O.
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