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Medvešek Gregor 
Kajuhova 5 
3210 Slovenske Konjice 
 
Knjigo »Mit o NOB« dobil po pošti 2010-07-27 
 
----- Original Message ---- 
From: Grega Medvešek <medvesek.grega@gmail.com> 
To: matjaz.vasl@gmail.com; medvesek.grega@gmail.com; mitja.kotnik@yahoo.com; matic. 
<matic.knuplez@gmail.com>; melitak@gmail.com; MARJETKA VINSEK 
<marjetka_vinsek@yahoo.com>; dragutin safaric <dragutin_safaric@yahoo.com>; darja 
<hughes.design@siol.net>; anja kondic <ancixx@gmail.com>; andrej.vinsek@gmail.com; tatjana 
<tatjanastern@gmail.com> 
Sent: Thursday, March 20, 2008 11:57:06 AM 
Subject: Fwd: Zelo zanimive zadeve... 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Okop Okop <mailokop@gmail.com> 
Date: 20.3.2008 11:54 
Subject: Zelo zanimive zadeve... 
 
http://www.rtvslo.si/blog/okop/nesmisli-zagovornikov-bivsega-rezima/8540 
 
http://www.rtvslo.si/blog/okop/ali-je-med-komunizmom-in-nacizmom-sploh-razlika/944 
 
http://www.rtvslo.si/blog/okop/celje-najvecja-grobnica-evrope/4058 
 
--  
 
2008-03-20 
Okopovi zapisi... 
Resnica...  
Nesmisli zagovornikov bivšega režima... 
Definitivno pa kasnejša politična ureditev SFRJ in TITO 
s tem vsesplošnim maščevalnim pokolom 
NIMATA NI Č - čeprav bi TI rad dokazal nasprotno.  
 
Tale včerajšnji komentar me je vzpodbudil da napišem nekaj besed na to temo. 
 
Prav neverjetno je , da še danes obstajajo ljudje, ki lahko trdijo kaj takega…To je zločinsko 
razmišljanje in v takem razmišljanju ni niti kan čka resnice… 
 
Nastanek Jugoslavije leta 1945 je bil največja napaka, pravzaprav priključitev Slovenije temu 
nestvoru je bila največja napaka v zgodovini našega naroda…To nespametno dejanje je 
zaznamovalo premnogo rodov pred nami, nas in tiste ki prihajajo za nami… 
 
Vsekakor bi v primeru, da bi bili samostojni leta 1945 danes živeli bolje, veliko bolje, pa še kakih 
100 tisoč več bi nas bilo… 
 
Država, ki je nastala na tako krvavih temeljih kot Jugoslavije ni mogla obstajati, nikoli niti ne 
bi smela, saj nam ni prinesla drugega kot siromaštvo in nerazvitost… 
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Prav začetek je treba obravnavati kot popoln polom…Kajti z prevzemom oblasti so komunisti v vsa 
podjetja nastavili svoje ljudi, na vodilne položaje seveda. Tiste ki so bili pred in med vojno na 
vodilnih položajih so »eliminirali« , da ne bom pregrdo govoril… 
 
Nastavljanje partijskih(nesposobnih) kadrov je rezultiralo v zlomu gospodarstva leta 1950 in 
1951…Torej se je kaj kmalu pokazala vsa nesposobnost teh ljudi…In namesto da bi vodilni 
politiki uvideli tisto, kar je uvidel narod, to je nesposobnost komunistov, in bi odstopili v 
dobro naroda, so zopet z represalijami obdržali oblast v svojih rokah… 
 
Vsa politična ureditev tega nestvora imenovanega Jugoslavija je temeljila na nasilju… 
 
Vidiš dragi Komentator…In tu je POINT ki ga ti ne moreš dojeti…Vsa dejanja »Osvobodilne 
fronte« neposredno po vojni so temeljile na nasilju…Začetne zavedne napake so prišle na plan 
šele po letu 91, z največjo morijo na tleh Evrope po drugi svetovni vojni… 
 
Že leta 1945 ko je Ljudska fronta »zmagala« na zveznih volitvah z več kot 88,6% glasov je 
bilo večini ljudi jasno za kaj sploh gre pri stvari…Na teh »volitvah«, če temu sploh lahko tako 
rečemo, je prihajalo do manipulacij, bile so bolj tekmovanje, kateri volilni okraj bo imel višji 
odstotek glasov za »Ljudsko fronto«… 
 
V Sloveniji je na volitvah sodelovala le »Osvobodilna fronta«, opozicije ni bilo oziroma so ji 
dejavnost prepovedali… 
 
Oblasti, ki so bile izvoljene na tako »demokratičen« način so kaj kmalu začele izvajati 
nekatere »modernizacijske« procese, ki so bili skregani z demokracijo in z preprosto človeško 
logiko…Agrarna reforma in v njenem okviru zaplemba velikih posestev, nacionalizacija 
gospodarstva, industralizacija po sovjetskem vzorcu in izločanje cerkve iz javnega življenja… 
 
Komunistična partija je začela naglo graditi »novo« družbo in spreminjati socialno strukturo 
družbe. Poudarek je bil na množičnosti in egalitarizmu…Vpeljan je bil kult fizi čnega dela, 
medsebojnega tekmovanja in udarništva…Gesla, kot je : »Junakom borbe naj slede junaki 
dela!« so bile nekaj vsakdanjega… 
 
Nova elita, ki je svoje položaje zasedala vse do leta 1990 in posledično s tem krojila usodo 
naših ljudi, so postali vodilni ljudje iz partizanskega in predvojnega revolucionarnega 
gibanja, ki so večinoma izhajali iz nižjih slojev in so bili pomanjkljivo izobraženi. Klju čni 
kriterij je bil politi čni in ne strokovni… 
 
Ta elita je grobo posegla v družbene razmere…Spremenili so datume praznikov, vzgoja in 
izobraževanje sta bila ideologizirana, v ospredju sta bila »narodno osvobodilni boj in 
revolucija« , sistematično se je gradil kult Titove osebnosti… 
 
A že dojameš »POINT« ??? 
 
In prav ta poseg je pustil posledice pri ljudeh, ki so jim vsakodnevno prali možgane z pravljicami in 
lažnivimi pripovedkami o »narodnih izdajalcih«. Zamolčali pa so bistveni del dogajanja, kaj so 
storili s temi »izdajalci«… 
 
Vsekakor je bilo nasilje dan za dnem stalnica, in bilo je usmerjeno proti raznim kategorijam 
prebivalstva, v njem pa so se še mnoga leta po vojni prepletali elementi obračuna z okupatorji in s 
»kolaboracionisti« po legalni poti, torej preko sodišč…Res je, da lahko takšno dogajanje 
zasledimo vsepovsod po Evropi; različne oblike erupcije, izvensodni poboji…Ampak nikjer 
niso žrtev zamolčali, dokumente o njihovem poboju pa uničili…Samo pri nas… 
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Razlika je med poboji resničnih zločincev in med poboji ki temeljijo na načelu kolektivne 
krivde…In prav po načelu kolektivne krivde so se ravnali tvoji idoli… 
 
Obračun z nemško manjšino in obračun z nosilci predvojne ekonomske in politične moči je bil 
zločin brez primere na tleh Evrope… 
 
Poleg tega so ti obračuni potekali v ozračju močne čustvene napetosti, močne propagande, 
pozivov na očiščenje družbe in ob poudarjanju trpljenja Slovenskega naroda, ki naj bi ga 
zakrivile te osebe…Še posebej je bilo poudarjeno trpljenje, ki naj bi ga doživljali pripadniki 
NOV, torej partizani…  
 
Vsi ti procesi, vsi ti poboji so služili samo enemu cilju…Ustrahovanju družbe in naroda…In 
zato trdim, da je bilo povojno dogajanje še kako povezano s kasnejšo politično ureditvijo 
SFRJ…Ker je temeljila na ustrahovanju, nasilju in prepovedi svobode govora in mišljenja… 
 
Te zgornje trditve ti ne bom posebej dokazoval, saj sam veš o čem govorim… 
 
Zdaj pa naj se navežem še na drugi del tvojega komentarja…Tam kjer govoriš o Titu, z velikimi 
črkami…Pa čeprav si ne zasluži da sploh omenjam njegovo ime, saj je klju čni krivec za vse 
dogajanje, ki smo mu priča sedaj in v preteklih letih na tleh bivše Jugoslavije… 
 
Tito je bil osebnost, ki si je upravičeno pridobil naziv morilca in diktatorja…Ne samo da je 
neposredno odgovoren za poboje po vojni, izdal je celo ukaza da se le ti izvrše in tako v smrt 
pognal ogromno število ljudi, ki se pač niso strinjali z dejstvom, da jim bo ključavničar krojil 
usodo…Da je bil popolnoma nesposoben, ni več nobena skrivnost, da je bil obsojen terorist 
tudi ne, da je zakreditiral Jugoslavijo da bodo še naši otroci plačevali njegov luksuz, vedo že 
prvošolčki… 
 
In še vedno je prisotna neka vsesplošna naklonjenost do njegove osebnosti…Ki pa je vsaj 
meni nerazumljiva, kajti človek, ki ima tako krvave roke, človek, ki svojo lastno ženo da 
zakleniti v stanovanje pač ni kredibilna oseba…Saj veste kako danes rečemo človeku, ki se 
nasilno vede do svoje družine…Ali pa človeku, ki ima zelo rad otroke…Vse to je bil tudi 
Tito…Morilec, nasilnež in po veliki verjetnosti tudi p…..!!! 
 
» Roka pravice, roka maščevalka našega ljudstva je že dosegla ogromno večino, a samo 
manjšemu delu izdajalcev se je posrečilo pobegniti pod okrilje pokroviteljev izven naše dežele. 
Ta manjšina ne bo nikdar več gledala naših divnih planin, naših cvetočih polj. Če bi se to 
vendarle zgodilo, bo trajalo kratek čas…«  
 
Tukaj, dragi komentator, ki misliš da te ne razumem, najdeš vse svoje odgovore…Priznanje 
tovariša Tita, za kaj se je kdo boril in kaj se bo zato z njim zgodilo… 
 
Kolikor jaz vem, so domobranci pobegnili Angležem, torej so bili le ti njihov pokrovitelj…Ali 
pa boste sedaj rekli da je Tito lažnivec? 
 
Kako je delovala »roka maščevalka« vemo. Vendar to ni bilo maščevanje ljudstva, temveč 
maščevanje NOV…Naše šele prihaja, usmerjeno pa bo proti tistim, ki so nas tako dolgo mučili, 
nas izmolzli in nam kratili osnovne pravice…Ker pa smo ljudje, v pravem pomenu besede in 
ker je človeško življenje Sveto, in se mi tega zavedamo, pa smo vam OPROSTILI… 
 
Tega se seveda za vas pač ne more reči…Saj vemo za kaj, da ne bom kake živali užalil… 
 
Vidiš , dragi komentator…Si kar predstavljam tvoj odgovor, če bo do njega prišlo…Hotel boš spet 
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ponižati moj intelekt, kar vztrajno počneš iz komentarja v komentar, poudarjaš moje pravopisne 
napake in se naslajaš ob njih…Pa vendar sem dovolj človeka da te napake priznam…Malo pa je 
verjetno, da boš ti priznal svoje, predvsem tiste, ki jih hočeš prikazati v drugačni luči kot pa so v 
resnici bile…Zavajanje ljudstva se nadaljuje…S tvoje strani, seveda… 
 
Lepo pozdravljeni… 
Okop 
 
1.  

Pak kako si pol ti , gnida , ušel tako krvoločnim ? 
 
polinomi 
pred dvema urama 
 

2. Okop spet bluzi...  
Politkomisar. 
pred dvema urama 
 

3. Ali trdiš da je zapisano neresnica Poli?  
okop 
pred dvema urama 
 

4. Trdim, da iz muhe delaš slona...  
Politkomisar. 
pred eno uro 
 

5. Ni res...Take trditve so žalitev za vse tiste, ki so trpeli to 
nasilje... 

 
okop 
pred eno uro 
 

6. Dobili ste to kar ste hoteli , drugemu ste kopali grob in sami 
padli noter . 

 
HSapiens 
pred eno uro 
 

7. Hs@ Nihče ni nikamor padel...Pasti ali potisniti s strelom v 
tilnik ni eno in isto... 

 
okop 
pred eno uro 
 

8.  
Si jedel krvavice pa haluciniraš?  

 
komsomolec 
pred 38 minutami 
 

9. S takimi komentarji si želijo zagovorniki ustvariti vtis, da nič 
od napisanega ni res...Pozabljajo pa, da o tem pišejo mnoge 
knjige, med drugim pozabljajo da živi še mnogo ljudi, ki so to 
doživeli...To niso nikakršne halucinacije, na žalost...to je 
resnica, ki pa nekatere še kako boli... 

 

 
 
2008-03-20 
Okopovi zapisi... 
Resnica...  
Ali je med komunizmom in nacizmom sploh razlika? 
[Za pisanje tega zapisa sem se odločil predvsem zato, da razjasnimo nekaj stvari ki jih nekateri 
ljudje "ponosno " opisujejo na teh straneh. Seveda jim te pravice ne smemo in ne moremo vzeti, 
lahko pa njihove trditve postavimo na laž, in to z dokazi... 
Ali lahko enačimo komunizem in nacizem? 
Tako komunizem kot nacizem sta bila totalitaristična režima, v obeh režimih so bile kršene 
osnovne človekove pravice. 
Že Stephane Courtois, direktor za raziskave v nacionalnem centru za znanstvene raziskave v 
Parizu je rekel: 
" Na moralni ravni se komunizem prav nič ne razlikuje od nacizma. Prav tiste značilnosti 
nacizma , ki so najbolj ogabne , naj bi se izkazale kot neločljiv sestavni del komunistične 
ideologije oblasti od njenih boljševističnih začetkov. Komunizem naj bi bil enak nacizmu še 
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posebej na ravni postopkov in posledic ohranjanja oblasti, ki so se zrcalila v množičnih in 
sistematskih zločinih ter zločinih proti človeštvu in celo genocidu"  
Poglejmo nekaj stičnih točk med komunizmom in nacizmom: 
Oba režima sta preganjala nasprotno misleče ljudi, jih zapirala, zverinsko mučila in pobijala. 
Oba režima sta preganjala žide in rome. Znani so celo primeri iz Poljske , ki je bila razdeljena 
med Nemčijo in Sovjetsko zvezo , da so židje iz Ruske strani meje bežali v Nemški del , zato ker so 
bili Nemci bolj človeški... 
V obeh režimih je v koncentracijskih taboriščih umrlo na milijone ljudi... 
V obeh režimih je bila dovoljena samo ena "prava resnica" 
Oba režima sta imela ozemeljske težnje do drugih držav in oba režima sta vodila okupacijsko 
politiko...Komunizem še toliko bolj in bolj dolgo... 
Oba režima sta za svoje delovanje potrebovala notranjega sovražnika-cerkev, ki sta jo zatirala in 
uničevala. 
Vsem ki boste oporekali mojim trditvam zastavljam naslednje vprašanje: 
Ali so po vašem mnenju Sovjetski gulagi, Kitajska prevzgojna taborišča in Kamboška polja smrti 
kaj manj strašna kot Hitlerjeva taborišča? 
Edina razlika je ta , da je edino nacizem prišel na oblast po pravi poti, z volitvami, torej je bil 
legalno izvoljen in postavljen na oblast...Za nobeden komunistični režim na svetu ne moremo reči 
da je prišel legalno na oblast, nasprotno, vsi so prišli na oblast z revolucijo, krvavo državljansko 
vojno, kjer so izvajali represalije izključno nad lastnim narodom... 
Ugledni francoski zgodovinar Alain Besancon se je nekoč retorično vprašal :  
"kako je mogoče, da današnji zgodovinski spomin tako neenakovredno obsoja dva totalitaristična 
politična sistema 20. stoletja- nacizem in komunizem? po eni strani je Stalinov Sovjetski , z vsemi 
izvoženimi različicami in vsemi zločinskimi dejanji , komaj v nekaj letih po razpadu Sovjetske 
zveze že skoraj pozabljen, medtem ko je spomin na grozote nacizma še kako živ pol stoletja po 
zlomu Hitlerjeve Nemčije. Če se vsi zavedamo da je Stalin povzročil umetno lakoto v Ukrajini, 
kjer je umrlo več kot 6 milijonov ljudi, kakšna je potem razlika med njim in Hitlerjem? Tudi v 
Stalinovih taboriščih Kolima in Magadan je umrlo na milijone nasprotnikov komunizma, židov, 
romov in ostalih pripadnikov "majn vrednih ras" . Tudi v Poljskem Auschwitzu je po zasedbi 
Poljske Stalinov komunistični režim nadaljeval delo nacistov...." 
 
Dejanja , storjena v imenu komunizma , ne odpirajo nič manj zevajočo globel kakor dejanja 
storjena v imenu nacizma. 
Komunizem je ostal tudi po nacizmu in tudi obseg komunističnih zločinov je veliko večji kakor 
nacističnih... 
" Očetje naroda" kakor so se radi imenovali komunistični voditelji po svetu so vladali po vačelu 
" QUI NON EST MECUM, CONTRA ME EST " ali " kdor ni z mano, je proti meni ". 
Tako je bilo na Kitajskem, Sovjetski zvezi , Kambodži, Afganistanu...In je še sedaj na Kubi, 
Koreji...Tako je bilo tudi v Jugoslaviji in Sloveniji, kjer so politični nasprotniki nosili kamenje po 
Golem otoku, pa še kje drugje, v Kočevskem rogu, recimo... 
 
Ja dragi mladi zagovorniki komunizma in totalitarizma, preden začnete govoriti in širiti svojo 
resnico si preberite še kakšno knjigo, priporočam vam " Vsakdanje življenje ruskih kmetov od 
revolucije do kolektivizacile" od Nicolasa Wertha, recimo, ali pa "skrivna sovjetska poročila" od 
istega avtorja...Pa kaj bi našteval, to je itak pretežko branje za vas prepričane v svojo edino in 
"pravo " resnico...Zapomnite pa si nekaj " NON EST AURUM OMNE, QUOD RADIAT" ali " 
ni vse zlato , kar se sveti " kajti na koncu šteje vedno samo " ACTA , NON VERBA " !!! 
 
"CLAVUS CLAVO EXTRUDITUR"  
 
Lep pozdrav 
OKOP 
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1.  
OKOP - Odlicen blog, dobre in zelo nazorne primerjave, celo zelo ostro levo- usmerjeni in 
simpatizerji komunizma ne morjejo zanikati okrutnih zgodovinskih dejstev, ki jih navajas. Zanikati 
te grozote bi bilo isto kot zanikati grozote holokausta, kar je, kot vemo kaznivo.  
 
hugo6 
pred 57 tedni 
2.  
Poglejmo nekaj stičnih točk med RKC in nacizmom: 
Oba režima sta preganjala nasprotno misleče ljudi, jih zapirala, zverinsko mučila in pobijala. 
Oba režima sta preganjala žide in rome.  
V obeh režimih je bila dovoljena samo ena "prava resnica" 
 
Si morda namesto RKC napisal komunizem ? 
 
pepe 2 
pred 57 tedni 
3.  
Ne. Pravilno je napisal. Komunizem je praktično enak nacizmu. 
 
Cerkev je bila pa prav humana v primerjavi s komunisti, pa tudi ni preganjala Romov. 
 
Sicer je že Marx v idejo samo vključil sovraštvo do Judov. Hitler je pa kot svojega sovražnika imel 
kapitalizem in uvajal socialistične ideje. 
 
alter 
pred 57 tedni 
4.  
Alter, ti verjameš ali veš ? 
 
Po cerkveni postavi ni bil zločin ubiti cigana.  
 
pepe 2 
pred 57 tedni 
5.  
Praktično vprašanje? 
Nekateri so hodili v šolo ulico naprej od pravne fakultete, torej so šli mimodvakrat dnevno in je 
posledično temu njihovo pranje znaje veliko, dokler se ne dokaže obratno, takrat pa v paranormalne 
pravne zakone. 
 
Kdaj je začela veljati deklaracija o splošnih človekovih pravicah 
Kateri zakon je veljal preje 
Kaj pravijo zakoni o pravici države, da postavlja svoje zakone in zakonodajo. 
 
Da ne bo pomote govor je za obdobje 1932 - 1945  
 
pepe 2 
pred 57 tedni 
6.  
Pepe, odgovori mi na to vprašanje, in nehaj v vsak odgovor vpletati cerkev, ker z mojim blogom 
nima ničesar skupnega... 
 
Ali so potvojem mnenju Sovjetski gulagi, Kitajska prevzgojna taborišča in Kamboška polja smrti 
kaj manj strašna kot Hitlerjeva taborišča? 
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Ko mi boš odgovoril na to, se pa javi... 
 
Motiti se je človeško, v napaki vztrajati pa bedasto.  
 
okop 
pred 57 tedni 
7.  
Kje ti živiš!? Kako lahko primerjaš komunizem in nacizem! A si z lune ali se morda oglašaš iz 
kakšnega brezna? Primerjaj raje RKC in nacizem, ali še bolje RKC in komunizem! 
 
Kučan se je opravičil 1990 v Kočevskem Rogu.  
Kako me lahko enačiš s starimi komunajzarji? Moj stari oče je izstopil iz partije v petdesetih, nihče 
v širši in ožji družini ni bil član partije in vzgajali so me v neobremenjenem duhu. Kdo mi je pral 
možgane? 
Sploh pa sem jasno napisal, da obsojam povojne poboje! 
 
Tovariški pozdrav! 
 
Henry Chinasky 
pred 57 tedni 
8.  
Okop 
torej ti kvalificirano trdiš seveda z dokazi da RKC ni preganjala svojih naspretnikov, proti njim 
uprizarjala montirane procese, preganjala jude in ciganae , drugačemisleče.  
 
Pozabljaš, da še ne 70 let nazaj nisi naredil razreda, če nisi bil pri spovedi, temu lahko rečeš 
svobodna izbira. 
 
Lepo bi bilo če bi odgovoril na vprašanje, seveda če znaš ! 
 
pepe 2 
pred 57 tedni 
9.  
Pepe, tvoji veleumni komentarji so pa re za nasmejat,ha ha ha, lol. zakaj vedno v vse vpletaš 
RKC??? Kje je tukaj govora o RKC? Odgovori mi na zastavljeno vprašanje? Ali pa v slogu vseh 
tvojih idolov potiskaš glavo v zemljo ko ti povem da so komunisti rablji svobodnomiselnih ljudi in 
da so pobijali večinoma nedolžne ljudi? Komunizem je groza, komunizem je strah, komunizem 
pomeni smrt, lakoto in kaos...Preberi še kakšno drugo knjigo, ne pa levičarskega pranja možganov... 
henry, za tebe velja pa popolnoma isto, ali se je Kučan opravičil ali ne, za takšna dejanja je edino 
opravičilo, da se posmrtno obsodi vse ideologe sistema in se jih označi za narodne izdajalce, da se 
takoj prepove vsako javno označevanje komunizma in njegova polarizacija, da se v zgodovinske 
knjige napiše prava zgodovina, da se vse partijske obsodbe razveljavijo in da se vsi obsojeni 
oprostijo, da se prizna da so komunisti okupirali slovenijo in da se izvede lustracija, da se obsodi 
vse še živeče izvršitelje in eksekjuterje. da se odstranijo vsa obeležja tega tiranskega sistema, da se 
vsa imena teh "norcev" umaknejo z javnega življenja, oziroma se jih spravi v muzej , kjer bodo 
dokončno zgnili in se zaprašili...pa še, in še bi lahko našteval...  
 
okop 
pred 57 tedni 
10.  
okop, že stari latini so mislili nate : 
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Discere non est vitiosum, sed ignorare.  
 
ali po naše 
 
Ni se narobe učiti, marveč ne znati.  
 
pepe 2 
pred 57 tedni 
11.  
Samo tole bi dodal, ko se vsi tako spravljate na RKC -(gresnega kozla) cetudi ni predmet debate v 
tem blogu. enkrat za vselej : ne glede na osebna nagneja do RKC si morate priznati, v zadnjih 2000 
letih prav gotovo v imenu RKC ni umrlo toliko ljudi kot jih je pobila KP v Evropi in po svetu v 
zadnjih 100 letih. Ce ne verjamete, si lahko pomagate z matematicnimi izracuni in stevilom 
prebivalstva od leta 1 -2000. Ta podatek je ze dovolj, tudi za popolnoma predane komunisticne 
fanatike, da so vse primerjave, ki jih navajajo, neumestne. Lp 
 
hugo6 
pred 57 tedni 
12.  
če je nekdo totalitarist, se mu tega ni potrebno sramovati, naj ponosno stopi med ostale totalitarce.  
Seveda pa bi nekateri ob pragu polnem smeti, govorili le o čistoči tujih pragov. 
 
Seveda samo v boju proti nacizmu jih je umrle 23 mil.  
 
Saj te razumen, da na vprašanje od kdaj veljajo človekove pravice nesmeš odgovoriti, zato se 
zatekaš v kvantno metafiziko..  
 

 
pepe 2 
pred 57 tedni 
13.  
pepe 2, tvoje izmikanje je brezvezno, ker ne deluje. Dejstvo je, da sta si nacizem in komunizem na 
las podobna - razlike so le v detajlih. 
 
Hitler je zmagal zaradi tega, ker je bil socialist in ne zato, ker je bil nacionalist. 
 
Komunizem je pobil več kot 100 miljonov ljudi. 
 
In ti totalitarist pepe2, nisi sposoben pomesti pred svojim pragom. Enostavno skušaš preobrniti 
pozornost na drugega, ko se govori o tem, da je komunizem zločinski. 
 
alter 
pred 57 tedni 
14.  
Zdravo! 
 
Alter: Hitler ni bil socialist!!! Zmagal je zaradi nacionalizma!! Če bi ljudje takrat iskali socialista bi 
volili komuniste ali socialdemokrate (imeli so izbiro), ki niso imeli nacionalističnih programov. 
Nehaj že enkrat kvasiti neumnosti. 
Belgijski kralj Leopold II. je samo v imenu krščanstva v desetih letih pobil trinajst milijonov ljudi. 
 
Tovariški pozdrav (za ostale pa Sieg Heil)! 
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Henry Chinasky 
pred 57 tedni 
15.  
Chinasky, Hitler je bil socialist. Saj je nacizem tudi nacional SOCIALIZEM. 
 
In zmagal ni zaradi nacionalizma, ampak zaradi socializma. Nacionalizem mu je pomagal le k temu, 
da je bil bolj prepričljiv od komunistov, kajti sovražnika je bolj natančno definiral. Judje so bili v 
Nemčiji največji kapitalisti. 
 
Seveda so tvoje laži o žrtvah Cerkve popolnoma pretirane. Cerkev ima na vesti 60 tisoč ljudi v 
celotni 2 tisoč letni zgodovini (brez vojn), križarske vojne pa vsega skupaj miljon. 
 
Komunizem pa ima na vesti več kot 100 miljonov ljudi in to brez vojn. 
 
alter 
pred 56 tedni 
16.  
Zdravo! 
 
6 tehnih argumentov, ki dokazujejo, da NSDAP in njen vodja Adolf Hitler niso imeli zveze s 
socializmom: 
1. Komunizem je v osnovi (in to radikalno) zavračal nacionalizem ter podpiral internacionalizem in 
samoodločbo narodov. 
2. NSDAP ni bila članica socialistične internacionale 
3. Če je bil socialist, zakaj je preganjal socialistično, socialdemokratsko in komunistično stranko? 
Zakaj je za sovražnika razglasil boljševizem? 
4. Hitler je imel močno podporo industrialcev. Brez njih, ki so mu predstavljati vir dohodka ne bi 
bil izvoljen. Socializem nima podpore kapitalistov! 
5. Socializem, v nasprotju z NSDAP, podpira rasno strpnost, enakopravnost žensk (za NSDAP so 
bile le servis in stroj za rojevanje). 
6. NSDAP je uničila delavske sindikata in preganjala vsakršne oblike samoorganiziranja delavstva. 
 
Nehaj že stresati neargumentirane trditve, lahko ti uničijo ugled... 
O žrtvah krščanski misijonarjev in 'lepotah' ter 'svobobi', ki jo omogoča kapitalizem pa tole: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Congo_Free_State 
 
Tovariški pozdrav (za nekatere pa Sieg Heil)! 
 
Henry Chinasky 
pred 56 tedni 
17.  
Teh tvojih 6 "argumentov" je popolnoma nerelevantnih. 
 
1. V praksi je komunizem zatiral vse narode, razen glavnega - primer Rusija, pa tudi v Jugoslaviji 
so bili nesrbski narodi v slabšem položaju. 
 
2. Nečlanstvo v neki organizaciji, še ne pomeni, da niso bili socialisti 
 
3. Komunistično stranko je v svoji državi preganjal, ker mu je bila konkurenca. V tistih časih, 
nesocialisti sploh niso imeli šans. 
 
4. Hitler je res malo modificiral svoj socializem, tako, da je še vedno popolnoma nadziral 
gospodarstvo, je pa ohranil industrijo v zasebnih rokah, ker se je Leninova nacionalizacija izkazala 
za katastrofo. 
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5. Ta rasna strpnost je popolnoma nerelevantna. V praksi so tudi komunisti preganjali Jude in 
podobno. 
 
6. Tudi v komunizmu so prepovedali kakršne koli oblike samoorganiziranja katerih koli ljudi. Vsi 
"sindikati" in podobno, so bili pa neposredno pod oblastjo partije. Stavke so bile v komunizmu 
prepovedati. 
 
Nehaj že stresati neargumentirane trditve. Ugleda ti sicer ne morejo uničiti, ker ga itak nimaš. 
 
In tvoje navajanje konga in podobnih je popolnoma brezvezno. Jaz vem, katere države so svobodne 
in zato mi ne prodajaj kot svobodne države. 
 
Še nekaj argumentov, zakaj je bil nacizem socializem: 
 
Kot sovražnika je Hitler navajal kapitalizem in sam sebe proglašal za socialista. 
 
Celo enega prodajalca v nekem mestu je zaprl, ker se je obnašal premalo socialistično - ob 
Hitlerjevem obisku tega mesta je podražil razglednice. 
 
Ljudem je obljubljal enako kot komunisti boljše življenje tako, da bo kapitalistom=Judom iztrgal 
kapital iz rok itd... 
 
alter 
pred 56 tedni 
18.  
Zdravo! 
 
Ah alter... tvojim kretenizmom ni konca! 
1. v praksi je komunizem zagotavljal samoodločbo narodov. V SZ pod Leninom je bilo velikansko 
število avtonomnih in priznanih narodov. Po revoluciji so baltske republike in Finska postale celo 
samostojne! 
2. od socialistične stranke se po defaultu pričakuje članstvo v internacionali 
3. Komunisti so mu bili res konkurenca, vsekakor pa grešni kozel za vse slabosti Weimarske 
republike.  
4. Vsak takratni socialist bi podržavil gospodarstvo. In če je imel pod totalnim nadzorom vso 
gospodarstvo, zakaj ga ni kar podržavil? Saj bi bilo isto... 
5. V praksi je preganjanje Judov posledica Stalinovega izkrivljenega komunizma. Komunizem ne 
propagira preganjanja judov, nasprotno! 
6. To s sindikati imaš deloma prav. Ampak komunizem ima vsaj sindikate. Hitler jih je uničil zaradi 
tega, da bi si zagotovil podporo kapitala. Logičen 'socializem'? 
 
Kongo je bil pa itak eklatantni primer svobodne kapitalistične države... Zakaj ti potem ni všeč? 
Od kdaj pa kapitalizem ne obljublja boljšega življenja? 
 
Tovariški pozdrav in manj predsodkov vam želim! 
 
Henry Chinasky 
pred 56 tedni 
19.  
Henry, 
 
tvojim kretenizmom ni konca. 
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1. V praksi komunizem nikoli ni zagotavljal samoodločbe narodov. Dokaz so baltske države, kjer 
ljudje še svojega jezika niso smeli govoriti. Dokaz je tudi Tibet, kjer Tibetance komunistična 
Kitajska zatira. 
 
Po revoluciji - antikomunistični revoluciji - so postale baltske države samostojne. Finska pa se je z 
vojsko uprla Rusiji. 
 
2. Sploh ni važno, kakšno članstvo TI pričakuješ od socialistične stranke. Odločilen je program. 
Nacizem spada med socializme. 
 
3. Komunisti so mu bili konkurenca, grešni kozli pa Judje, zato ne seri. 
 
4. Hitler je skoraj podržavil gospodarstvo. Imel ga je namreč pod popolnim nadzorom. To je skoraj 
isto kot državno gospodarstvo. Razlika je le v tem, da je nacistično gospodarstvo bolje uspevalo. To 
je bil tudi razlog, da je pustil velika podjetja v zasebni lasti - seveda v lasti njemu ljubih ljudi. 
 
5. Že Marx je v svojo lastno teorijo komunizma vključil Jude kot grde izkoriščevalske kapitaliste. 
 
6. Ti se obešaš na nepomembne detajle. Nobene razlike ni, če so sindikati v službi oblasti, namesto 
v službi ljudi, ali pa, če jih ni. Določene stvari so imeli zgolj zato, ker je ideologija tako naročala. 
 
Podporo kapitala si zagotavlja vsak socialistični diktator, samo, da to poimenuje drugače. Tako dela 
danes Chanvez, tako dela Morales. Če ima človek državo popolnoma pod nadzorom, potem ima 
jasno pod nadzorom tudi vse, kar je v lasti oziroma je podrejeno državi. 
 
In kot sem že rekel. Hitler je pustil podjetja v zasebni lasti - seveda njegovih pristašev - samo zato, 
ker se je v praksi izkazalo, da podržavljenje vsega vodi v propad. 
 
Konec koncev je celo Lenin moral popustiti in dovoliti nekaj kapitalističnih elementov v 
komunizmu, ker je izvajanje čistega komunizma prineslo tako hudo krizo, da so ljudje umirali od 
lakote. 
 

 
alter 
pred 56 tedni 
20.  
Zdravo! 
 
Alter: 
Marx je bil potomec juda. Preden vržeš kakšno neumnost se malo pozanimaj. 
 
Tovariški pozdrav! 
 
Henry Chinasky 
pred 56 tedni 
21.  
Aja, pa preberite si moj novi zapis: Tudi krščanski misijonarji v imenu kapitalizma sekajo roke. 
Lepo dokazuje lepote svobodnega kapitalizma. 
 
Henry Chinasky 
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2008-03-20 
Okopovi zapisi... 
Resnica...  
Celje-največja grobnica Evrope... 
»Fuzbal smo špilali na Celjskem britofu, 
na Celjskem britofi, na Celjskem britofu, 
Žoga bila je mrtvaška glavica… 
Gola bila sta dva majhna grobeka… 
Tekmo je sodil najlepši okostnjak, 
v golu pa bil je njegov starejši brat. 
Tekmo je zafural njegov tamlajši brat…« 
 
Lepo pozdravljeni bralci mojih zapisov. Ali se vam je že kdaj zgodilo kaj takega, kar vam nažene 
strah v kosti? Meni se je, pred kratkim. Slišal sem že za te zadeve, pa nisem imel časa da bi se jim 
posvetil in preveril če so te navedbe resnične, saj so neverjetne in človeku, ki ne pozna naše 
zgodovine tudi nerazumljive. Tokrat bom pisal o našem mestu, lepem mestu, ki pa je postavljeno 
dobesedno na kosteh pobitih ljudi. Branja tega zapisa ne priporočam Celjanom in ljudem ki živijo v 
njegovi okolici. Pravzaprav ga ne bi priporočal niti sebi, pa mora nekdo povedati resnico našim 
zanamcem in potomcem. Tudi jaz bom eden od njih. 
 
Le kdo od nas se ne spomni zgoraj zapisane pesmice, ki smo jo v mlajših letih prepevali. Za šalo, 
seveda. Če bi se takrat zavedal da je tako resnična, ne bi nikoli izrekel niti začetka te pesmi. 
 
Najnovejša dognanja in spoznanja vodijo v groteskno in zastrašujoče spoznanje, da se na kosteh 
gradijo bloki, da se na kosteh ljudi igrajo otroci. Kdo je kriv za to? Kdo izdaja takšna gradbena 
dovoljenja in kako si sploh kdo drzne to storiti? Na to vprašanje ne dobim odgovora. Dobil pa sem 
potrditev svojih najhujših strahov in »upravičil« svoje »vrtanje« in vtikanje v zadeve, ki so 
»postranskega« pomena…Vsaj takšen odgovor sem dobil od odgovornih ljudi.  
 
Verjamem da si velika večina od vas ne more in ne zna predstavljati da vsakodnevno, meter pod 
vami leži na kupe kosti ljudi, ki so bili pobiti brez sojenja, ljudi, ki so jim je bila odvzete vse 
pravice in časti. Kosti ljudi, ki so jih pobili kot živali, brez dostojanstva in pravice do pogreba . 
 
Nepredstavljivo je predvsem dejstvo, da govorim o Celju, mestu ki se razvija z nesluteno hitrostjo 
in mestu ki se vsakodnevno širi. V letu 2006 so se v naselju Nova vas gradili bloki dobesedno na 
kosteh pobitih ljudi. Iz zanesljivih virov vem, da so ponoči odpeljali nekaj tovornjakov kosti 
neznano kam…Prav tako so v istem letu postavili trgovino Lidl in parkirišče, prav tako na 
kosteh…Grozljivo je dejstvo, da na kosteh stojijo šole in vrtci. grozljiva je že sama misel na otroke, 
ki kopljejo meter nad kostmi in se igrajo svoje igrice, ne zavedajoč se dejstva da pod njimi ležijo 
pobiti ljudje, ki so jih v prvih dneh in mesecih »osvoboditve« pobili tako imenovani 
»osvoboditelji«… 
 
Med drugo svetovno vojno, se je čez Celje raztezal štiri kilometerski PANCERGRABEN (proti 
tankovski jarek), ki je tekel čez celotno Celje. Ob cesti, ki vodi na OŠ Fran Roš - nasproti rdečih 
blokov na Škapinovi, je postavljen betonski mejnik ki je točno na sredini tega jarka. Kamen je visok 
skoraj 3 metre in širok skoraj dva. V tem pancergrabnu se nahaja 23.000 do 25.000 po vojni pobitih 
vojakov in civilistov. To grobišče je bilo evidentirano leta 1993 pod zaporedno številko 3 in se 
imenuje “Zgornja Hudinja - Nova vas”. OŠ Fran Roš je postavljena na tem grobišču, veliko blokov, 
tovarna Žična, skladišča, itd. Pred desetimi leti so na zahtevo posebne komisije odkopali 4 metre 
tega jarka in izkopali 40 trupel - nekaj deset metrov stran od šole. Zdaj na tistem mestu stoji križ - 
eno prvih obeleženih grobišč v Celju. Nad šolo je smrekov gozdiček - nasajen leta 1980, ko so šolo 
zgradili. Tam sta bili dve jami za dva protiletalska topa zračne obrambe. Tudi tisti dve jami so 
napolnili z mrliči. Na splošno je imel hrib Golovec veliko teh kapacitet, saj je bilo na njem 
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izkopanih kar 36 protiletalskih strelskih jarkov - vse so napolnili s trupli, ki so jih potem teptali s 
konji, da bi jih več spravili v jarke. Golovec ima okoli 2000 mrtvih v sebi, saj so uporabili tudi del 
bunkerja, ki je pod Golovcem. Čez cesto je še eno svetovno znano grobišče: hala Golovec z 
gospodarskim razstaviščem (1500 pokopanih).  
Stanovanjsko grobišče Lava Celje je večinoma prekrito z objekti, asfaltom, igrišči. Ima pa svoje 
šibke točke, primerne za sondiranje ali celo izkop. Dva jarka (šicngrabna) sta se začela na zadnjem 
delu šole, potem sta tekla skoraj vzporedno, a sta se razhajala pod nekaj stopinjskim kotom. Eden je 
tekel skoraj ob šoli in poteka pod stolpnico Pucova 5, drugi pa čez travnik, ki je pred to šolo - in 
poteka pod otroškim vrtcem in gre naprej pod zaklonišče in blok Goriška 6-8.  
Nadalje se jarka močno razideta in sta nekaj deset metrov narazen. Eden gre pod samopostrežbo, 
drugi pa vodi pod blok Iršičeva 4-6. Ta drugi gre potem pod garažno hišo in čez Sončni park 
(evidentirano grobišče št.14), potem pod OŠ IKE, čez Dečkovo cesto in pod parkiriščem Aero 
Komerciale - proti stadionu Kladivar in naprej. 
Pravzaprav je celo Celje posejano z grobišči. Državna komisija je doslej evidentirala 30 množičnih 
grobišč na ožjem območju mestne občine Celje…In sicer na naslednjih lokacijah: Območje 
spominskega parka Teharje, ki zajema odlagališče trdnih odpadkov in odpadne sadre Cinkarne 
Celje in zahodni del komunalnega odlagališča, Bežigrad-Gaje-Čret ((celoten industrijski predel 
Celja - objekti Cinkarne, Emo, odstavni železniški tiri, itd)), Mlinarjev Janez (trgovski objekt na 
Teharski cesti), Selce-razdelilna transformatorska postaja (med 2. in 3. daljnovodom), Mestno 
pokopališče Mirna pot (zraven pokopališča), Zgornja Hudinja-Nova vas (dve stanovanjski naselji, 
zaklonišče in hrib Golovec s sejmiščem - ter silosi, tovarna Žična, park osnovne šole Hudinja, itd), : 
Košnica (grobišče, označeno s križem - zraven naselja privatnih hiš), Tumova ulica (kompletna 
ulica v Šmarjeti, naprej od Hudinje), Tudrež, Babno (umetno zamočvirjena melišča zraven naselja 
Lava), Socka, Zgornje selo: Trnovlje pri Socki, Čatrova hosta, Sončni park (travnik med 
stanovanjskima naseljema Lava in Dolgo polje - 200 Nemcev, postreljenih kot strelske tarče), 
Bezovica, Vojnik-pokopališče (ob zidu pokopališča in pod parkiriščem), Višnja vas, Šmarjeta-
Hmezad (trgovski objekt), Slovenijales-Medlog (trgovski objekt), Medlog-Lipovškov travnik (blizu 
naselja Lava), Vojnik-hmeljišče, Vojnik pod gozdom, Lindek-pod gradom, Bukovje, Rakova steza-
nad Stražo, Rakova steza-Stražica, Kozjek, Mestni park (Celjski mestni park ob Savinji), Na gričku-
Petriček 
Iz Odloka o zavarovanju in začasnem urejanju grobišč in grobov vojnih in povojnih žrtev na 
območju občine Celje, ki ga je skupščina občine Celje sprejela 19.2.1993, je razvidno, da je bilo na 
območju celjske občine ugotovljenih 30 grobišč . 
Raziskujejo pa se naslednja področja: Opuščen rudnik Pečovnik, območje vrtnarije Medlog, 
območje letališča Levec … 
Iz zgoraj zapisanega je jasno razvidno, da je mesto Celje zgrajeno dobesedno na kosteh po vojni 
brezpravno pobitih ljudi . Kdo je kriv za te zločine, je jasno vsem, ni pa jasno zakaj se o njih molči 
in se jih prikriva javnosti. Zakaj nihče nikoli ne bo odgovarjal za te zločine, če pa vsi vemo kdo jih 
je povzročil…Namesto tega, jih nekateri še danes kujejo v oblake in nekateri od njih še danes 
prejemajo borčevske pokojnine…Bili so okrutni morilci in upravičeno se lahko vprašajo, kaj jih 
čaka na drugi strani…Njihova krivda je nesporna. Krivi so za travmatične izkušnje otrok, ki so 
morali svoje otroštvo preživljati in ga še preživljajo na poljih smrti, krivi so za potoke krvi, ki so 
tekli po Celju, krivi so za zločine, ki si jih normalen človek ne more niti predstavljati…Krivi so za 
največjo grobnico v Evropi. To je bila osvoboditev. Res je bila rdeča, rdeča od prelite krvi… 
Na ta dejstva me je opozoril človek, ki je raziskovanju teh pobojev namenil veliko svojega časa, 
glasbenik, ki je po omenjanju teh stvari izgubil vse, niti ena založba v Sloveniji ga noče, nikjer ne 
more posneti CD-ja…In zato je odšel snemat na Hrvaško, kjer je izdal več albumov in je priznan in 
uspešen glasbenik. Prav ta človek je dosegel da so se odprli tajni Celjski arhivi…Le kaj se bo še 
pokazalo v njih??? Sicer pa je lepo opisal svoje travme iz otroštva, ki ga je moral preživeti na teh 
poljanah smrti, imenovanih Celje, v svojem mladinskem delu. ki ga najdete na naslovu : 
http://celjecelje.blog.siol.net/2007/09/13/mladinsko-delo-lava-mrtvaska-novela-zajeta-iz-
resnicnega-zivljenja/ 
Tam je ta človek opisal vse travmatične izkušnje, ki jih je kot otrok doživljal zaradi teh poljan 
smrti… 
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Drugi viri: Milko Mikola, pričevanja ljudi iz Celja in širše okolice. Dokumenti komisije za 
odkrivanje povojnih grobišč. 
 
Lepo pozdravljeni 
OKOP 
 
KOMENTARJI: 
 
1.  
groza... 
 
brane13 
pred 17 tedni 
2.  
hudo, res hudo... 
s tem zakrivajo grozote, ki so jih počeli s povojnimi poboji... 
 
mirela 
pred 17 tedni 
3.  
bi recimo objasnil pojem protiletaski strelski jarek , v kolikor ni to nek nov komunistični zločin ? 
 
pepe 2 
pred 17 tedni 
4.  
Grozno. 
 
DEMOKRACIJA 
2004 
pred 17 tedni 
5.  
 
Kako dolgo se pa že ti ukvarjaš z nekrofilijo ? 
 
blaz3k 
pred 17 tedni 
6.  
To je šele začetek...Pravi zločini so še zakriti...Pa tudi oni bodo prišli na plano... 
Ker resnice ni moč skriti, ni je moč prikriti. Cel svet bo izvedel kdo in kako je "osvobodil" 
Slovenijo... 
Ker resnica je ena sama in je drugačna od tiste s katero so nam filali možgane... 
 
okop 
pred 17 tedni 
7.  
 
Nekaj časa sem mislil , da ti manjka samo ena deska , zdaj pa vidim , da si ob komplet pohištvo ! 
 
blaz3k 
pred 17 tedni 
8.  
Ja, Blažek...A mi boš dal omaro? 
 
okop 



 15 

pred 17 tedni 
9.  
 
 
HE HE HE  
 
hej mašinca zagodi... 
 
HE HE HE  
 
komsomolec 
pred 17 tedni 
10.  
komsomolec@ Vidim da res ne razmišljaš več trezno...Mržnja ti je uničila možgane...  
 
okop 
pred 17 tedni 
11.  
Saj nikoga ne branim . Ampak si poslušal Studio City. O zahodni Evropi . Kaj so tam počeli z 
ljudmi kalibra karerega ti zagovarjaš ?Enostavno dvomim da smo imeli nesrečo , da ni zmagal 
Hitler in tvoji simpatizerji . 
 
blaz3k 
pred 17 tedni 
12.  
 
Kaj si ti iz te provenience ? 
 
blaz3k 
pred 17 tedni 
13.  
 
@pepe2 : protiletalski strelski jarek je jarek za protiletalsko obrambo. Notri so bili skriti strelci, ki 
so streljali na letala, ki so napadala mesto.  
 
@blaž 3k : dobro, da ni zmagal Hitler - ker bi z nami storil isto, kot so storili komunisti. Celjani 
smo to izkusili na lastni koži. Veliko let je trajalo, da se je razkadil smrad več kot 100.000 trupel, ki 
so razpadala pod tankim slojem apna in zemlje. 
 
NE, nismo pozabili - ker se ta mora vleče še danes. 
H V A L A za primitivne komentarje. S tem samo podžigate moč in voljo Resnice. Ko bi vedeli v 
kolikšni meri, ne bi komentirali na tak način.  
 
Resnica67 
pred 17 tedni 
14.  
 
Ne smemo trditi, da celjska mestna občina NI evidentirala grobišč - seveda jih je, leta 1993. 
Evidentirala jih je dvoumno, poiskali so slalomske rešitve. Tipičen primer je grobišče št. 2 "Zgornja 
Hudinja - Nova vas". 
 
Lahko si ga tolmačiš tako, da so vsi objekti v teh dveh stanovanjskih naseljih na grobišču. Kar ni 
daleč od Resnice. 
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Jaz, ki poznam zadevo zelo podrobno, pa vem, da je mišljeno več kot pol (nekje tri petine) 
pancergrabna (=protitankovskega obrambnega jarka) in sicer na lokaciji Nova vas-Zgornja Hudinja. 
Notri so nabasali 23.000 do 25.000 mrtvih. 
 
Seveda bi uporabili tudi preostanek (dve petini) na lokaciji Lisce-Nova vas, pa ni šlo - ker tisto ni 
bil pravi jarek, ampak bolj nekakšen nasip. So pa ta nasip uporabili leta 1972, ko so preusmerili 
Koprivnico v Novi vasi. Regulirali so jo na desno, proti Levcu. En del je poteka ob tem nasipu. 
 
Grobišče "Babno" je tudi bilo leta 1993 evidentirano s strani celjske mestne občine. Stanovanjsko 
naselje PLAVA LAGUNA predstavlja rob tega grobišča, pa tudi OŠ Slavko Šlander je na robu tega 
mrtvaškega terena. Gre za teren med Lavo in Ljubljansko cesto, kjer je bilo pobitih na tisoče 
vojakov in civilov - maja 1945. 
 
Evidentirano torej je, vendar so se pikantnim podrobnostim izognili na eleganten način. 
 
Stanovanjsko grobišče LAVA pa ni v sklopu ničesar. Torej je zamolčano. 
 
Tudi hale Golovec niso hoteli evidentirati, ker bi s tem povzročili slabo reklamo svetovno znanemu 
obrtnemu sejmu. 
 
komemoracija 
pred 17 tedni 
15.  
Zdi se mi da živim v bloku nad kostmi.. ZDaj bom stalno o tem razmišljal in bom imel nek čuden 
priokus, ko bom hdil po ulicah.. Sili me an bruhanje.. To je prekleto strašno.. 
 
modeliranje 
pred 17 tedni 
16.  
 
Zahvali se tovarišu Titu. 
 
komemoracija 
pred 17 tedni 
17.  
@ resnica 67, pojma nimaš ,enako kot okopani. Imate pa bujno domišlijo. 
 
pepe 2 
pred 17 tedni 
18.  
Spomnim se, da sem pred leti, ko sem bil še v OŠ našel kost med kopanjem na Delavski, mislim, da 
je bil del lobanje in sem bil preptresen, sem mislil učiteljici biologije odnest, da potrdi,d a je to 
človeška kost, ampak potem nisem.. Zdaj je tam parkirišče bencinskege črpalke in prodajalne.. 
 
modeliranje 
pred 17 tedni 
19.  
Še dodatni terminološki kiks, oziroma splošno neznanje, po vojni pobitih vojako. Pripadniki sil osi 
in nejugoslovanski pomagači so izguili status vojaka 8. maja. 1945 ob 24:00, če se niso vdali. 
Njihivi jugoslovanski pomagača pa nikoli iniso imeli statusa vojakov po notranjem pravu , bili so 
preprosto ono kar so govorili svojim nasprotnikom od 1941 - 1945 -banditi. 
 
pepe 2 
pred 17 tedni 
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20.  
pepe 2 - TI vse veš, kajne... 
 
Si iz Celja ? 
 
BOLJE, DA NISI. 
 
Zanikaš zadeve, o katerih so zgodovinarji napisali knjige ? 
 
Kaj pa evidentirana grobišča iz leta 1993 ? 
 
Si jih je celjska mestna občina izmislila ? 
 
Pepček. 
 
komemoracija 
pred 17 tedni 
21.  
Pepe. Si tudi TI njihov plačanec? 
 
VEM, da plačujejo provokatorje, da sejejo dvom po blogih. 
 
ODOBRAVAŠ pokol mamic, otrok, dojenčkov - po 8.maju 1945 ? 
 
Kdaj so pa oni imeli status vojaka ? 
 
Predlagam, da se najprej opismeniš. 
 
komemoracija 
pred 17 tedni 
22.  
 
Torej si je celjska mestna občina leta 1993 kratko malo izmislila 30 grobišč in jih samo zato 
evidentirala, da bi Celje pred celim svetom označila za mesto, ki stoji na kosteh - da ja ne bi bilo 
nobenega turizma v našem mestecu ! 

 
komemoracija 
pred 17 tedni 
23.  
 
Ne ne, s takimi primitivci pa res ne morem razpravljati -  
 
prej ali slej bo prišla komisija v Celje. Dr.Jože Dežman & Company. 
 
Sondirali bodo, izkopavali... In zavezali komunistične GOBCE ! 
 
Adijo, sinovi in vnuki komunističnih klavcev - uživajte v premoženju dedov in očetov ! 
 
komemoracija 
pred 17 tedni 
24.  
Komemoracija@ Seveda ne smemo trditi, da jih niso evidentirali...30 so jih, vprašanje je kdaj bodo 
tudi ostale...Pepe je notorični lažnjivec, ki poizkuša na vsak način diskreditirati vsak moj zapis in ga 
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prikazati kot neresničen. Dokumenti in pričevanja govorijo resnico. Resnica nezadržno prihaja na 
plan... 
 
okop 
pred 17 tedni 
25.  
Pepe@ Vojni ujetniki ali ne...Ali hočeš z zadnjim komentarjem povedati da zagovarjaš pobijanje 
neoboroženih ljudi, civilistov, žena in otrok? Ali te imenuješ "banditi"??? 
 
okop 
pred 17 tedni 
26.  
@modeliranje - tisti del Celja je eden najhujših, ker je blizu Teharja, kjer so jih ubijali. 
 
Imenuje se Evidentirano grobišče št. 1 : Bežigrad - Gaje - Čret. 
 
Št. 0 je pa "Območje spominskega parka Teharje".  
 

 
komemoracija 
pred 17 tedni 
27.  
@modeliranje - to je dejansko čez cesto od hale Golovec. 
 
Zadnji del hale Golovec je morda deset metrov od Mariborske ceste, takoj zraven je stara hiša, 
križišče in bencinska pumpa. 
Seveda si jo našel, saj je čisto blizu grobišče 1500 pobitih. Kompletna hala Golovec z vsemi tistimi 
čudnimi parkirišči je robišče, vse do trgovine Jarh - oziroma tiste ceste (Vrunčeva). Tam je še 
(nasproti Jarha) zaklonišče in parkirišče. Celje je prepolno zaklonišč - kot da bo že jutri vojna. 
Zaklonišče se postavi na grobišče, kjer stolpnica ali blok pač ne moteta biti. Toliko osnovnih šol in 
vrtcev pa tudi ni potrebno zidati. No, greva še malo dalje po tej Vrunčevi, po desnem pločniku, 
proti mestu. Tam je nek čuden blok, ki se skoraj dotika zaklonišča, le-to pa vrtca. Razumeš namig ? 
 
@okop - saj je vse jasno. NA GOBEC ga bom, če ga dobim. Provokator rdečkarski. S takimi je 
treba po NJIHOVO. 
 
komemoracija 
pred 17 tedni 
28.  
 
Cerkev Sv.Duh je tudi grobišče - in ogromno parkirišče za njim.  
 
Niso imeli ideje, kaj bi tja postavili - pa so sezidali cerkev. Domišljija komunizma ! 
 

 
komemoracija 
pred 17 tedni 
29.  
Pa dejte no, sam prihajam iz Celja in ni nobenega govora o kakih grobiščih razen Teharja. Vse to je 
ena sama propaganda. 
Nobeden ne bi zidal železobetonskih stanovanjskih stolpnic na grobiščih, ker že s tehničnega vidika 
to ne bi šlo (trupla se razkrajajo in bi se stavbe posedle), kaj šele z moralnega!!! 
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Brežnjev 
pred 17 tedni 
30.  
@OKOP - HVALA v imenu vseh poštenih celjanov, saj si naredil veliko za Resnico. 
 
Na srečo je bilo sredi sedemdesetih (ko so se zidala ta naselja in vse ostalo na kosteh) v dogajanje 
vpletenih na stotine zidarjev, ki so danes upojenci, takrat pa so delali za gradbena podjetja Ingrad, 
Gradis, Obnova. Če je od teh nekaj stotih vsaj 20% kdaj pa kdaj zinilo kakšno besedico ali dve kje 
ob šanku, je sčasoma VSE pricurljalo v javnost. Izven Celja pa obseg te grozljivke ni toliko znan. 
Ljudje vedo za Teharje, se jim pa ne sanja, da je CELO Celje eno samo množično grobišče. 

 
komemoracija 
pred 17 tedni 
31.  
Brežnjev - misliš, da ima stolpnica polmeterske temelje? 
 
Stolpnica ima 4 pilote na 4h vogalih. Če je stolpnica visoka 20 metrov, so tudi piloti 20 metrov 
globoki. 
 
Morala ? Komunisti in morala ? Pojdi no spat. Koliko si star ? Pet let ? 
 
In kje je TVOJA morala, da se imenuješ po Brežnjevu ? Kaj pa je bil Brežnjev ? 
 
komemoracija 
pred 17 tedni 
32.  
Čatrovih host ni več, ker so jih večino posekali in je bil tam v petdesetih in šestdesetih letih 
glinokop. 
Bi mar na grobiščih izvajali glinokop? Malo težko. 
 
Brežnjev 
pred 17 tedni 
33.  
Kaj imaš čez Leonida? Brežnjev je bil veliki voditelj Sovjetske zveze! 
 
Brežnjev 
pred 17 tedni 
34.  
 
ZATO pa so počakali 30 let, da so trupla razpadla in so ostale samo kosti. Kosti, pesek, kamenje.... 
tejnično gledano isto. 
Nekje po 1975. so začeli na veliko zidati stanovanjska naselja. Hudinja je bila pa že prej. 
 
komemoracija 
pred 17 tedni 
35.  
 
Nina nana. Celje je ena sama Čatrova hosta, kajne... Komunistična logika. Kdo Te je napumpal ? 
Dedi ? Ata ? Poznam enega tipa, katerega dedi je narodni heroj. On ima tudi take in podobne izjave. 
Njegova stara mama je lani zanikala, da bi partizani po vojna kogarkoli ubili. In on ji verjame, 
vnuček. 
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komemoracija 
pred 17 tedni 
36.  
Ma vete kaj ljudje se še bomo naprej lepo sprehajali po Celju in okoliških gozdovih pa če vi 
govorite ne vem kaj. 
Magari so trupla spodaj, kaj me briga tako al tako so bili fašistični sodelavci, naj bodo tam in naj jih 
nobeden ne skuša izkopavat in mi uničevat lepe pokrajine. 
 
Brežnjev 
pred 17 tedni 
37.  
 
Vodka je bila veliki voditelj SSSR. Inkarnirala se je -zaporedno- skozi velik število predsednikov. 
Posledice so temu primerne. Razsulo v vseh smislih te besede. Povedal sem, kar sem mislil. 
Ostalo bo povedala komisija, ki jo vodi Dr.Jože Dežman, direktor Muzeja novejše zgodovine. 
Enkrat bodo morali priti v Celje, ne bodo jih mogli večno hromiti in blokirati marionetni birokrati ! 
 
komemoracija 
pred 17 tedni 
38.  
Brežnjev@ Sedaj imenuješ že državno komisijo za lažnivce??? To so uradni podatki ki jih je v 
javnost poslala komisija za odkrivanje povojnih grobišč in to so REGISTRIRANA grobišča...To ni 
govorjenje v tri dni...Za vsako zapisano besedo obstajajo dejanski dokazi...Za prav vsako... 
 
okop 
pred 17 tedni 
39.  
 
He he he. To je DRŽAVNA komisija, fant. 
Ne bodo Te vprašali za mnenje. 
Ne bodo izkopavali gozdov. 
To nikogar ne zanima. 
Naselja so na vrsti. 
Stanovanjska. 
 
komemoracija 
pred 17 tedni 
40.  
Brežnjev@ Fašistični sodelavci??? Otroci iz Petrička so pa res bili sami fašisti, res ja...Tvoji 
komentarji kažejo na to da imaš oprane možgane... 
 
okop 
pred 17 tedni 
41.  
Ta tvoj Jože Dežman je bil nekoč član Zveze komunistov in član odbora za ohranitev 
revolucionarnih načel!!! 
Res kredibiln človek ni kaj, konvertit zajeban. 
 
Brežnjev 
pred 17 tedni 
42.  
Brežnjev@ Resnice ni moč prikrivati v nedogled...Lagali so nam 45 let...DOVOLJ JE!!!! 
 
okop 
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pred 17 tedni 
43.  
 
HA HA HA HA zdaj bodo rili po kleteh in vrtcih ... he he!  
 
komsomolec 
pred 17 tedni 
44.  
Komsomolec@ Res žalostno, toda na našo žalost resnično...Še bolj žalostno za Celjane... 
 
okop 
pred 17 tedni 
45.  
 
Vsi sovražite fašiste in naciste - zaradi njihovega nečloveškega ravnanja s soljudmi. 
 
Odobravate pa nečloveško ravnanje komunistov. Zakaj ? 
 
Ker so nečloveško ravnali z dojenčki, otroki, ženami, materami, sorodniki... vseh tistih, ki so KAO 
bili na strani 
 
nacistov in fašistov. Ki jih VI danes sovražite zaradi nečloveškega ravnanja ! 
 
Totalni ABSURD. 
 
Kot bi dejal : Pijem, ker ne dobim službe. Službe pa ne dobim zato, ker pijem. 
 
komemoracija 
pred 17 tedni 
46.  
 
Ne bodo rili po kleteh in vrtcih. Zakaj le ? 
 
So še vedno nepokriti tereni. VSE pa tudi ni poasfaltirano, zacementirano, pozidano. 
 
Se ve, se ve. Veliko let smo vložili, a zdaj vemo vse, kar moramo vedeti. 
 
Tak megalomanski zločin se ne da skriti - ljudje še vedno skrbno hranijo sezname. 
 
komemoracija 
pred 17 tedni 
47.  
 
HA HA HA  
 
Celje nekrofilska prestolnica sveta! Dodatna turistična zanimivost!  
 
komsomolec 
pred 17 tedni 
48.  
 
Organizirani avtobusni izleti - po stanovanjskih grobiščih Celja. 
 
V nekaj urah bi obvozili celo Celje. 
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Če bi ne imeli takega telebajska za župana... 
 
komemoracija 
pred 17 tedni 
49.  
 
Šalo na stran. Tu ni nič smešnega. 
Gre za število, ki je večje od 100.000. 
Vse te ljudi so pobili brez sojenja. 
S poljskim orodjem, srečneže pa ustrelili. 
Samo v rudniški jašek Pečovnik so zmetali več kot 1700  
živih ljudi. Da so se dušili v jami, polomljeni drug na drugem... 
Seveda so potem ta rudnik zaprli, kaj pa naj bi drugega ! 
 
komemoracija 
pred 17 tedni 
50.  
Komemoracija@ Ljudje se ne zavedajo kaj se je takrat dogajalo, da je bil pravzaprav srečnež tisti ki 
je bil ustreljen...Drugi so umrli v večjih mukah...To je nepredstavljivo, in sicer kako bi si lahko kdo 
predstavljal kako s konji trgajo glave ljudem... 
 
okop 
pred 17 tedni 
51.  
Tega si še jaz ne, pa čeprav sem videl slike...Groza, sem mislim da se bom zbruhal...Nikoli več 
nočem videti česa takega... 
 
okop 
pred 17 tedni 
52.  
@komemoracija 
 
Čez cesto od sejmišča je benciska črpalka OMV na stičišču Kovinarske in Mariborske, sam pa sem 
našel kost na Delavski, ki se nadaljuje v Kovinarsko in vice versa, čisto nasproti Islamske skupnosti 
Celja, kjer je zdaj Petrolova črpalka.. Misliš morda na tisti oranžni, opečnati blok, zraven III. 
osnovne?? 
 
modeliranje 
pred 17 tedni 
53.  
 
Ena ženska je pričala, da je morala na Teharjih čistiti barako, kjer so se odvijala "zaslišanja". Vsak 
dan je našla na tleh odrezane dele teles : penise, dojke, moda, nosove, ušesa, prste... Partizani so 
najbolj uživali, da so rezali dojenčkom roke in noge - pričo njihovih mamic, ki so zblaznele od 
obupa in bolečine. Vem preveč, veliko preveč. 
 
Ni čudno, da veliko ljudi čuti vso to negativno energijo, bolečino in trpljenje. Sploh, če greš peš gor 
proti Levcu. 
Čudni konci so tam... tista vrtnarija Medlog, pa okolica Joštovega mlina, bližina letališča... Tam so 
evidentirali in registrirali nekaj objektov: Lesnina in Slovenijales hale. LAVA stanovanjsko 
grobišče je zelo blizu, nedaleč stran. 
 
komemoracija 
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pred 17 tedni 
54.  
 
Aha, Petrolova, zmotil sem se. Tam je pa še večja možnost, direktna cesta proti Teharju. Tam je 
veliko grobišč. 
Ja, kot sem prej dejal, tisti del sodi v grobišče "Bežigrad". Tam, kjer so zdaj obrati Cinkane, je bilo 
takoj po vojni taborišče vojnih ujetnikov, ker v Teharju ni bilo prostora za vse. Tam so bili, 
zastraženi za žico. Stražarji so jim na sredino dali hrano in cigarete, ti reveži pa so se zaganjali tja 
(lačni in žejni) - potem pa so stražarji za zabavo streljali nanje. 
 
Eno manjše taborišče je bilo tudi na Ipavčevi, kjer so zdaj same neke hale (Avto Celje, Žična, 
Metka, itd). 
Tam so tudi pobili in pokopali veliko število ljudi. Tam je zdaj nekakšna industrijska cona. 
 
komemoracija 
pred 17 tedni 
55.  
 
@MODELIRANJE - se spomniš zgradbe Kurivo - nasproti 1. OŠ, blizu trgovske šole ? Grobišče. 
Lani ali letos so porušili in naredili parking plac. Grobišče, pa skoraj v centru mesta. Kriminalist mi 
je povedal za to grobišče pred leti. 
 
komemoracija 
pred 17 tedni 
56.  
 
Grobišče je tudi Tkanina, zgradba ob Voglajni. Ko se iz centra mesta pripelješ mimo glavne pošte 
in greš skozi podvoz pod železnico in ko prideš ven iz podvoza, je ta zgradba na dvignjenem terenu 
na levi, pred mostom. Grobišče 100%. 
 
komemoracija 
pred 17 tedni 
57.  
Sem hodil na I. OŠ, ampak se ne morem spomnit zgradbe Kurivo..  
 
Ali poznaš morda zaklonišče na tisti uličici kjer je stadion Olimp z umetno travo.. Greš malo naprej 
in v hribčku so vrata zaklonišča.. Na hribčku so smreke ion vedno je strašljivo, ko greš mimo.. Veš 
kaj o tem zaklonišču in njegovi okolici?? 
 
Ali misliš na stare obrate Cinkarne, kjer so bili visoki dimniki ali na novejšeza rečico Hudinjo?? 
 
modeliranje 
pred 17 tedni 
58.  
Pa si prepričan, da so grobišča povsod kjer si zapisal?? Kaj pa na Ljubljanski, v okolici bazena?? 
 
modeliranje 
pred 17 tedni 
59.  
 
Jeeeeeeeeeeeeees! 
 
Celje = največje fašistično MRHOVIŠČE na svetu!  
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In vse te zlikovce so pobili Slovenci! A ha! Ste videli kakšen je Slovenec ko pobesni? Gorje 
desničarjem... 
 
Huraaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!  

 
komsomolec 
pred 17 tedni 
60.  
 
Toooooooooooooooooooooooo! Jes! 
 
"Ena ženska je pričala, da je morala na Teharjih čistiti barako, kjer so se odvijala "zaslišanja". Vsak 
dan je našla na tleh odrezane dele teles : penise, dojke, moda, nosove, ušesa, prste... Partizani so 
najbolj uživali, da so rezali dojenčkom roke in noge - pričo njihovih mamic, ki so zblaznele od 
obupa in bolečine. Vem preveč, veliko preveč." 
 
Bralci tudi uživamo... še še ....  
 

 
komsomolec 
pred 17 tedni 
61.  
okop@ očitno tebe nič ne moti, da so tisti ki so bili pobiti obsojeni ali , počeli ravno to štiri leta in 
bili so prepričani, da bodo to počeli do večnosti, vsaj 1000 let.  
Zanimivo, da te nič ne moti, da so bili domačini izdajalci svoje domovine, pa si tako nacionalno 
usmerjen ali pa je tvoja usmeritev nacionalistična. 
 
pepe 2 
pred 17 tedni 
62.  
Komsomolec@ Ti si bolan, od mržnje verjetno...Niso delali samo tega, delali so mnogo hujše 
stvari, pa se o tem v javnosti ne piše. Zakaj? ker smo civilizirani za razliko od vas, pa ne lepimo slik 
z odsekanimi glavami...Ne podpiram nobenega nasilja, daleč od tega. Sem proti nasilju... 
 
okop 
pred 17 tedni 
63.  
komemoracija@ , dobra obrazložitev; si bil/a takrat roje/a in videl/a ? 
 
pepe 2 
pred 17 tedni 
64.  
Pepe@ Dokazano je število žrtev ene in druge strani. In tisti ki jih ti zagovarjaš so jih že med vojno 
zagrešili 10x več...Narod in čas bosta edina sodnika. In čas obsoja komunizem, ljudje ga pa še 
bodo...Preklet bodi dan, ko se je zgodil... 
 
okop 
pred 17 tedni 
65.  
 
Specialiteta tiste dni so bile hrustljavo zapečene ritke od fašističnih dojenčkov. Komunajzarji so bili 
kanibali!  
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NJAM NJAM... 
 
komsomolec 
pred 17 tedni 
66.  
 
Komunistične cipe so namesto biserov nosile ogrlice in otroških oči. To je povedala čistilka ,ki je 
čistila čreva za klobasice... ja ja ... vse se ve in še veliko več... mesnice so bile polne človeškega 
mesa in komunisti so bajno obogateli. do leta 1950 so komunisti jedli samo človeško meso, takšne 
zaloge so si pripravili leta 1945.  
 
komsomolec 
pred 17 tedni 
67.  
 
Komunajzarski orkester igra na instrumente iz človeških kosti! 
 
»Fuzbal smo špilali na Celjskem britofu, 
na Celjskem britofi, na Celjskem britofu, 
Žoga bila je mrtvaška glavica… 
Gola bila sta dva majhna grobeka… 
Tekmo je sodil najlepši okostnjak, 
v golu pa bil je njegov starejši brat. 
Tekmo je zafural njegov tamlajši brat…« 
 
Solist Okop!  
 
komsomolec 
pred 17 tedni 
68.  
Pravzaprav mi vest govori, da bi moral primitivne komentarje osebe komsomolec odstraniti, pa 
vendar s svojimi komentarji kaže svoje znanje in kulturo. Odločil sem se da jih zaradi lažjega 
razumevanja debate pustim pri miru...  
 
okop 
pred 17 tedni 
69.  
 
Hvala spoštovani Okop! 
Si pravi demokrat! To cenim! 
 
Juhej juhej! 
 
komsomolec 
pred 17 tedni 
70.  
@ okop, problem je, ker ne upoštevaš papeževe ugotovitve tam okoli leta 380 n.š., da so bolj krivi 
tisti, ki sodniku in rablju pripeljejo žrtev. 
 
BTW kako pa kaj tvoja/vaša obsodba, ki jo pišete za Haag, morda je kdo že pogledal v kakšen 
leksikon, kaj pomeni obtožba, kaj obsodba in kaj običajne mokre sanje Natakrčka & Co. 
 
pepe 2 
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pred 17 tedni 
71.  
 
he he he he he 
 
naj bralci vidijo, kakšna goveda živijo med nami.... 
 
takih komentarjev sem po novem vesel... 
 
komemoracija 
pred 17 tedni 
72.  
 
SHOW TIME! 
 
Slovenci nimamo Las Vegasa imamo pa kosti... vse za dober žur!  
 
Juhej juhej! 
 
Okop = super starr!  
 
komsomolec 
pred 17 tedni 
73.  
 
@pepe - si TI videl, kako Nemci bašejo Jude v krematorije ? Si bil zraven ? 
 
Si bil prisoten na Nuernberškem procesu 1945/46 ?  
 
Aha, v mislih imaš Angleže, ki so predali tistih 12.000 domobrancev partizanom ? 
 
OK. Kdo je pa porinil v roke krvnikov preostalih nekaj 100.000 pobitih ? 
 
Usmiljenja vreden. Haag pa še ni zaključil svoje dejavnosti, še dolgo je ne bo. 
 
komemoracija 
pred 17 tedni 
74.  
 
Kdo pravi, da so pobijali Slovenci ? 
 
VIII. črnogorski korpus je pobil na desettisoče ljudi - med 9. in 20. majem 1945. 
 
Večino dela so opravili oni. Se je pa morija nadaljevala še vse do avgusta 1945. 
 
@modeliranje - pozabi, ni pomembno. 
 
Ljubljanska ? Bazen ? Saj sem že povedal, kaj je tam. 
 
Blizu je vodovarstveno območje. Črpališče pitne vode. 
 
Desetletja že pijemo čudovito oplemeniteno vodo. 
 
Večina celjanov na srečo pije alkohol. 



 27 

 
komemoracija 
pred 17 tedni 
75.  
 
"Ne mečite biserov svinjam..." Kdo je že to dejal ? 
 
Resnica je največji biser. Najdragocenejši. 
 
OKOP, a se strinjaš ? 
 
komemoracija 
pred 17 tedni 
76.  
 
 
@modeliranje - novejše povojne obrate Cinkarne mislim. 
 
GOLOVEC je eno samo grobišče. Okoli 2000 mrtvih je v njegovih nedrih. 
Bilo je gor 36 protiavionskih jarkov. Strelskih, za zračno obrambo Celja. 
Desetletja po koncu vojne je dal izjavo človek, ki je takrat z vozom in konji  
vlačil mrtvece na Golovec, jih polagal v jame... Povedal je, da so na koncu 
hoteli prisiliti konje, da gazijo po mrtvih, da bi jih porinili globlje v jarke, pa 
niso hoteli. Zato so čez pogrnili smrekove veje, da konji ne bi videli. Na 
koncu so pobili še konje in jih pometali noter. Ja, del zaklonišča JE poln 
mrtvakov, a je zazidan in izoliran od preostanka. 
 
Čez cesto je bilo ogromno šicngrabnov (strelskih jarkov). Tam je zdaj hala Golovec, 
vsa tista parkirišča, gospodarska razstavišča za sejemsko dejavnost. Saj veš. 
 
komemoracija 
pred 17 tedni 
77.  
 
@modeliranje - zakaj si pa mel temačne občutke, če tam nič ni? 
Golovec ne bo nikoli pozidan. Ne da se ga pozidati. Tam se pa res ne da. 
 
komemoracija 
pred 17 tedni 
78.  
 
@modeliranje - kje stanuješ, morda nisi gor... Katera stolpnica ali blok ? 
Če vem odgovor, bom povedal. Vsega tudi jaz ne vem, vem pa zelo veliko. 
Izvedel od ljudi, ki so vse to zidali. Dolgo je trajalo, da sem izvlekel iz njih. 
Od vsakega posebej. O takih stvareh preprosti delavci ne spregovorijo kar tako. 
 
komemoracija 
pred 17 tedni 
79.  
 
Nekoč je en celjski zgodovinar dejal : LAVA še ni kritična. 
Golovec... JAAAA, Golovec, je pa RES kritičen ! 
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LAVO se je dalo vsaj pozidati, Golovca se pa še to ne da. 
Hrib narejen iz kosti. To je pa resnično višek vsega. 
 
komemoracija 
pred 17 tedni 
80.  
 
Da zaključimo : verjetno so tudi morilci računali na to, da nihče ne bo verjel, da je kaj takega sploh 
možno. In da bodo tastari nekoč pomrli, tamladi pa ne bodo nč vedeli. Ušteli so se. Resnica vedno 
najde pot. Je pa zelo močno zdravilo, ki je večina ljudi ne prenese preveč dobro.  
 
@modeliranje - ne sekiraj se, zdaj vsaj veš. Bolje, da si zgoraj, kot spodaj. Pod temelji. 
 
komemoracija 
pred 17 tedni 
81.  
@ komemoracija, ne odgovarjaj z protivprašanji. Do sedaj se je izkazalo, da so tisti otroci, ki so jih 
pustili na soncu pomreti brez vode in hrane - otroci iz Petrička. Torej je lačž o tem, kako so pobili 
vse otroke. 
 
Lepo pa bilo, če bi po notranjem pravu objasnil /a, kdo so bili ustaši, četniki, domobranci, vlasovci, 
esesevc in kaj so počeli. To da spadajo v krog tvojih prijateljev je pa jasno, in pravi prijatelj za 
prijatelje tudi laže, ana 
 
pepe 2 
pred 17 tedni 
82.  
 
@pepe - SFSN 

 
komemoracija 
pred 17 tedni 
83.  
Ojej. Kakšni zločini !! Pošastno !!! 
Naj pride resnica na dan !!! 

 
isabel 
pred 17 tedni 
84.  
 
@pepe - opismeni se, sramoto delaš komunistom. 
 
Saj veš : "Vidim jednog - znam sve." Torej ste vsi komunisti nepismeni. 
 
Bral sem Položaj delavskega razreda v Angliji (Engels). Lepa ideja. 
 
Ki pa nima nič skupnega z vladanjem, zločini in genocidno prakso. 
 
Nacisti in fašisti NISO moji prijatelji - ker so ravno tako ZLOČINCI, kot komunisti. 
 
A njih so vsaj sodili in jih tudi obsodili. Vsaj TUKAJ je bilo zadoščeno Pravici ! 
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komemoracija 
pred 17 tedni 
85.  
@isabel - saj je že prišla leta 1991, pa so se nekateri potrudili, da se je vse pozabilo.... 
 
komemoracija 
pred 17 tedni 
86.  
Isabel@ Resnično je grozno. Grozljiva odkritja šele čakajo. Še bolj grozljive stvari so se dogajale. 
Tu ni več pomembno kdo je bil za koga in kdaj, temveč zakaj so ti ljudje bili pobiti kot živali. Samo 
to je pomembno... 
 
okop 
pred 17 tedni 
87.  
 
Slabše kot živali. Veliko slabše. Raje ne bom razglabljal o načinih. 
 
komemoracija 
pred 17 tedni 
88.  
Pričakujete neko sodbo ?  
A se ni vsak obsodil sam , če je šel v kolono proti avstrijski meji . Bolj pravične sodbe ne poznam  
 
blaz3k 
pred 17 tedni 
89.  
Ta resnica mora priti v šolske učbenike !!! 
In, da blaz3ek moralo se bo obsoditi torej soditi tem zločinom !! 
 
isabel 
pred 17 tedni 
90.  
A tisto se vam pa zdi kulturno in umetniško, ko so Nemci trupla talcev iz Piskra obešali po jablanah 
okoli Frankolovega ? 
 
blaz3k 
pred 17 tedni 
91.  
Ali so ti zločinci zanikali svoja dejanja? Ali niso po vojni dobili zaslužene kazni? Dobili so jo, in 
danes niso heroji, so zločinci...V Sloveniji pa je to ravno obratno, tisti ki so pobijali so heroji, ostali 
pa zločinci...Skregano z logiko...Obsodba mora biti. 
 
Isabel@Težka bo, saj še vedno obstajajo sile ki zadržujejo resnico...Ve se kdo to je...Tisti ki so 
slavnostni govorniki na partizanskih proslavah, in ki še danes lažejo o polpretekli zgodovini. Tisti 
ki se trudijo da nihče ne bi izvedel kaj se je dogajalo v Sloveniji vse do leta 51, ko so se poboji vsaj 
za nekaj časa končali... 
 
okop 
pred 17 tedni 
92.  
Ja trdim da so se poboji po letu 51 nadaljevali, ne tako množično, temveč bolj individualno. In 
vsakdo ki bo trdil da to ni res, ga bom postavil na laž... 
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okop 
pred 17 tedni 
93.  
Ja okop toži Hitlerja , ker je vse začel . 
Tisto kaj se je dogajalo potem , je bilo samo iznihavanje . 
Verjetno so bili temeljiti zaradi tega , da se kaka podobna ideja kaj hitro ne bi zopet porodila . 
Ni skrbi .  
Zato imamo Cerkev , ki to pogreva in flambira . 
Meni se zelo smiliš . 
 
blaz3k 
pred 17 tedni 
94.  
Lepo Blažek. Ne boj se, ne hodim v cerkev, niti blizu ji ne grem. Ne rabiš v cerkev da spoznaš laži s 
katerimi se kitijo nekateri še živeči bivši oblastniki...Dovolj je , da skoplješ meter globoko in naletiš 
na ostanke osvoboditeljev naše države...To je dovolj, in cerkev tukaj nima nič pri tem... 
 
okop 
pred 17 tedni 
95.  
Veš kaj, če nas ne bi nekdo bil osvobodil, bi bili verjetno zdaj neki slepič nekoga v Evropi . 
Pa ne bi mogel biti tvoj simpatiko tovariš Janša premier.  
Ti zdaj z današnjimi očmi gledaš nedanašnje čase . 
Iz tvoje gorečnosti vidim , da takrat ne bi bil nič drugačen .  
Ja tam okrog Celja se je dogajalo marsikaj , še dolgo po vojni .  
Se je slišalo . Čez deset hribov .  
Krivda pa je izvirna in inicirana .  
Ti to z lahkoto mešaš . Ker si zmešan ! 
 
blaz3k 
pred 17 tedni 
96.  
No, no Blažek...Saj smo že razjasnili vlogo partizanstva v Sloveniji...Tudi brez njih bi bili to kar 
smo, verjetno bi živeli bolje, pa vseeno bi živeli... 
 
okop 
pred 17 tedni 
97.  
@ okopek, če ne bi bilo II. sv. vojne ali če bi prevladal Mihajlovič bi živeli lepo po srbsko 
nadvlado, sicer enako po bizantinsko kot sedaj , samo pravi borci za samoupravno dravsko 
banovino se bi namesto ... ša , pisali ...ić. 
O tem, da bi se lahko odcepili , pa bi bile dvojne mokre sanje. 
Edino nekatem borcem za slovenstvo ne bi bilo potrebno tam od 91-95 menjati svojih dokumentov 
z končnico priima ić v ič. 
 
pepe 2 
pred 17 tedni 
98.  
Pepe@ Spet kažeš svoje neznanje . Logika ti lahko pove , kaj bi se lahko zgodilo. Kaj se je zgodilo 
Avstrijcem hudega??? Nič. In če bi mi šli takrat na svoje, bi bili danes veliko bolj uspešna država 
kot smo, pa čeprav smo že zdaj uspešna, da ne bo kake pomote. In ne bi se dogajale take svinjarije 
kot se dogajajo zdaj, ko rdeči spet mahate s svojimi lovkami in hlepite po oblasti... 
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okop 
pred 17 tedni 
99.  
 
Za Frankolovo so krivi partizani - vedeli so, da ČE bodo pihnili Dorfmeistra, bodo Nemci za 
povračilo obesili 100 nedolžnih kmetov iz okoliških vasi. Pa so ga vseeno pičili, zanalašč - samo, da 
bi prelivali kri, da bi povzročili še večjo paniko in da bi vsi še bolj sovražili Nemce. 
 
Američani, Angleži, predvsem pa Rusi so premagali Nemce. Partizani so prispevali zelo malo, so 
pa vso to situacijo izkoristili za prevzem oblasti.  
 
Kaj ima veze kdo se piše na -ič in kdo na -ić ? Itak v Sloveniji ni nobenega čistokrvnega slovenca 
več, razen kje na kmetih. Jaz nisem Slovenec. Najbolj nas je razslovenil ravno Jugokomunistični 
sistem bratstva i jedinstva, mater vam jebem komunistično ! 
 
DANES govorimo o zločinih 30 years after : gradnji OŠ in otroških vrtcev na kosteh. Blokih, 
stolpnicah, naseljih.  
 
TOREj, pepe, imamo pravico poklati vse okupatorje, ki so nas napadli leta 1991, njihove otroke pa 
postreliti in zmetati v jarke? Po tvoji logiki je to dopustno, saj so nas napadli. Otročji si, spij kaj in 
pojdi gledat TV. 
 
komemoracija 
pred 17 tedni 
100.  
 
Torej, PEPE, kaj se zdaj bunijo izbrisani - naj bodo veseli, da jih nismo pobili in pokopali v 
mrtvaške jame. 
To je po TVOJE povsem dopustno - celo potrebno ! Saj so se sami obsodili, kaj so pa simpatizirali 
z 
Miloševićem. Ista logika, kot jo imaš TI do zgodovinskih dogodkov... 
 
komemoracija 
pred 17 tedni 
101.  
@ okopek, poleg motoričnih laži , ti tudi razumevanje povzroča težave. Če bi poznal 1% od 
zgodovine katero si umišljaš, da jo poznaš, potem bi poznal zavezniške konference in njihove 
sklepe, kot prvi, da je Jodlarija prva žrtev nacizma, manjka samo ugotovitev, kdo jo je porinil v 
nemške roke, Mali namig za motorista, ni bil stalin ali komunajzarji.  
 
pepe 2 
pred 17 tedni 
102.  
 
@pepek - kakšno povezavo ima to z zločini nad civilisti ? Se morda norčuješ iz nas ? 
Koliko si pa že takole do zdajle spil ? Kaj si sploh - hobi zgodovinar ? Če bi bil profesionalni 
zgodovinar, bi bil bolj pismen. Pa v popoldanskem času bi zgodovino dal na stranski tir. 
 
komemoracija 
pred 17 tedni 
103.  
 
Dr. Milko Mikola JE zgodovinar in pozna zgodovino - iz dokumentacije, ki mu je kot zgodovinarju 
in direktorju celjskega muzeja novejše zgodovine bila na razpolago. O pobojih je pisal na enakih 



 32 

osnovah, kot bi pisal OKOP, če bi imel vso to dokumentacijo in možnost, kot jo je imel Dr. 
zgodovine. V čem je zdaj finta ? 
 
Nas boš prepričal, da PRAVI zgodovinar PONAREJA dokumentacijo ? 
 
komemoracija 
pred 17 tedni 
104.  
 
Tudi gospod Ivo Žajdela je zgodovinar in ima enake poglede na zadevo, kot jih imava midva z 
OKOPom, ki nisva zgodovinarja. Je zato tudi Ivo Žajdela amater ?  
 
Učbeniki, ki so jih pisali komunistični zgodovinarji, so pa zares polni pravljic. Bajke za lahko noč, 
Pepček. 
 
komemoracija 
pred 17 tedni 
105.  
@ komemoracija - le počemu nick name, po neznanju, samovšečnosti .  
Za znastvenike domače psihiatrije velja, da pvo novo izumljeno zdravilo preizkusijo na sebi, predno 
ga priporočajo drugim. 
Se pa postalja vprašnje ali nisi samo virtualni klon našega natakarčka ? 
 
pepe 2 
pred 17 tedni 
106.  
 
bljah, sami komunisti 
 
Resnica67 
pred 17 tedni 
107.  
 
Resnice pa ne boste zaustavili; nikdar in nikoli ! 
 
Resnica67 
pred 17 tedni 
108.  
še en tehnično filozofski izum komemoracija, če je stolpnica visoka 20 m ima 20 m dolge pilote. 
Ni kaj znanstvenik iz pajzla, dolžina pilotov je odvisna od trdne podlage. in ne od višine objekta. 
 
pepe 2 
pred 17 tedni 
109.  
In zdaj si rabil cel dan in tuhtal in tuhtal, na koncu pa si se obesila na najmanj pomebno stvar...Res 
da o tem ne vem nič, priznam. Ampak izkopavanja in državna komisija dajeta prav meni in mojemu 
zapisu...Pa lep večer.. 
 
okop 
pred 17 tedni 
110.  
pepe: Če bi le malo poznal zgodovino, bi vedel da "komunizem" za prevzem oblasti pobije vsaj 5% 
lastnega prebivalstva. Tvoja opevana SZ nekaj čez 10%, Kamboža pa celo presegla 20%. 
Samo za oblast, se jim je šlo. 
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Bom še enkrat zapisal, pa sem že večkrat. 
Resnični potek: 
do sredine leta 1942, je VOS pobil več kot tisoč Slovencev 
Potem so se pa končno ustanovile vaške straže, ki so vsaj malo omejile teror "komunistov".  
.... 
 
Seveda pa ne moreš pričakovat da bodo ljudje za "komunizem", ker so vedel kaj se je dogajal v SZ, 
za primer si preberi o dogodkih v Ukrajini. 
 
Malo_vesti 
pred 17 tedni 
111.  
 
 
BOG JE LJUBEZEN!!! 
 
Nacifašistični kolaboranti so svoje zločine počenjali v imenu BOGA. 
 
Bog ne da blagoslova orožju, zato so se klerofašisti močno pregrešili zoper božjo postavo! 
Vsi kvizlingi kateri so bili usmrčeni po koncu 2.sv. vojne so z življenjem plačali greh njihovih 
voditeljev, ki so pobegnili pred roko pravice , lastne ljudi pa strahopetno zapustili!  
Komunistični borci so bili angeli maščevanjam katere je bog poslal na zemljo,da obračunajo s 
satanskimi silani nacifašizma!  
 
Okop in njegovi sodelavci zastrupljajo narod z mržnjo in psihohoškim terorjem, kar je popolnoma 
nesprejemljivo in neodgovorno početje.  
Okopovo "propagandno" manipuliranje je v bistvu psihološka priprava na bratomorno vojno!  
 
Zavedajte se ,da se vam bo vse ZLO, ki ga širite TISOČKRAT POVRNILO ter vas 
neusmiljeno kaznovalo! 

 
komsomolec 
pred 17 tedni 
112.  
konsomolec: Kdo tukaj seje strah?! 
Če pa so navedena dejstva, ki ti niso všeč, ampak to je resnica. 
Ali si kaj podobnega zasledil leta 1991. 
Komunizem ki ga tako opevaš je ravno tako zlo kot Fašizem. 
Ne vem kje jim je bila vest da so začel revolucijo, ko je bila vojna. 

 
Malo_vesti 
pred 17 tedni 
113.  
Komsomolec@ Vejami da si ne želim kake vojne, še najmanj pa bratomorne. Prav komunisti so jo 
pričeli...Komunizem, ne hvala...Nikoli več... 
 
okop 
pred 17 tedni 
114.  
Komsomolec, ti si retardiran.. 
 
modeliranje 
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pred 17 tedni 
115.  
 
PEPČEk - kakšno vezo imajo piloti pri stolpnici s poboji otrok,dojenčkov, nemočnih žena ? Spelji 
se v tri krasne, komunist zabiti ! Na močvirnatem terenu,kot je LAVA Celje, so piloti nedvomno 
iste dolžine,kot je višina stolpnice. Vprašaj stroko. Tepec. Si sploh bil kdaj v Celju ? NE HODI, tam 
ljudje nimajo mirnih živcev, zelo hitre jeze so. 
 
Resnica67 
pred 17 tedni 
116.  
 
Torej so v Ljubljani piloti pri 20 meterski stolpnici globoki 500 metrov - ker je Ljubljana v bistvu 
močvirje. 
 
Resnica67 
pred 17 tedni 
117.  
 
NA SREČO so bili povojni eksekutorji (=morilci) izrazito nagnjeni k alkoholizmu in so kmalu 
pocrkali. Ko so se nažirali z alkoholom, so iz čiste slabe vesti zbrbljali VSE, kar jim je ležalo na 
duši. Tudi po tej liniji vemo (MI Celjani), kako so se izpovedali, da so K L A L I majhne otroke in 
jih metali v jarke. Eden je drugemu podajal otroke 3, 4, 5... let stare, drug jih je ob jarku grabil,jim 
rezal vratove in metal v grabne.  
 
Resnica67 
pred 17 tedni 
118.  
 
Da ne govorim,kako so množično posiljevali ženske vseh starosti, preden so jih pobili na Teharjih. 
PEPE, kako bi se TI počutil,če bi te nekdo sunil v rudniški jašek, pa nate nametal še par sto ljudi in 
bi se tam ves polomljen dušil in crkaval še dva dni ? Se zavedaš, da si SMET, ker odobravaš tako 
početje ? NE HODI V CELJE, ker se bo kdo takoj zapičil vate. Mi imamo nek šesti čut za take 
idiote, ki hodijo provocirat. Mi smo štajerski šiptarji - baje. 
 
Resnica67 
pred 17 tedni 
119.  
@Resnica 67 - norm,alno je, da nevedneži ali lažnjivci vehementno nadaljujejo svoje poslanstvo. 
 
pepe 2 
pred 17 tedni 
120.  
Resnica67@ Pravzaprav je nekomu ki ne pozna tematike zelo težko razumeti, kaj so počeli v imenu 
komunizma.Le nekdo ki dobro pozna tematiko povojnega dogajanja si lahko to predstavlja. Kot 
sem že napisal sem videl nekaj slik, ki so mi nagnale straha v kosti. Trganje glave in podobne 
zadeve. Mislim da to ne sodi v javnost. Kar pa se pobijanja otrok tiče pa obstajajo dokazi, da so že 
leta 1942 v Iškem vintgarju partizani pobili 43 ciganov. Moške so postrelili, ženske in otroke pa so 
zgrabili za noge in jih butali ob drevesa da so umirali v mukah. Obstaja pričanje bivšega partizana, 
ki se je pokesal in priznal svoje grehe na smrtni postelji. Priporočam branje skeptikom...Še en dokaz 
o podobnosti z nacizmom in fašizmom... 
 
okop 
pred 17 tedni 
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121.  
@Resnica ob 08:03:04, ne niste šiptarji ampak bušmani tako in drugače. 
Je pa zanimivo tole resnično/komemoranično itražanje strpnosti, sposobnosti dialoga , 
demokratičnosti ,pripadnik pomladne opcije bi rekel , da je to zarota in da imaš dinamični IP. 
 
pepe 2 
pred 17 tedni 
122.  
 
pepe - smiliš se mi... ne bom ti več odgovarjal, ker te pomilujem. 
Že leta 1991 sta celjska časopisa Nova doba ter Novi tednik objavila serijo feljtonov o dogodkih 
iz leta 1945. Ljudje so povedali vse, kar so videli in doživeli - povedali so tudi prava imena in 
priimke. 
Žal je leto 1991 že daleč daleč stran in se je marsikaj prepustilo pozabi.  
 
Laži si, ker lažeš sebi... Tebi je prepiranje po blogih vsakodnevni hobi,ker pač nimaš drugega 
ventila za  
ustvarjalnost - mene si spoznal včeraj in me verjetno jutri ne boš več bral. Pojavil sem se z 
razlogom, ti pa 
gnij v svoji zaplankani podalpski samozadostni samozadovoljnosti. 
 
Opismeni se, pojdi na kakšen hitri tečaj... Adijo, Pepe - počivaj v miru ! 
Povedal sem, kar sem mislil, zdaj so na vrsti strokovnjaki,zgodovinarji,komisija za prikrita 
grobišča. 
 
Resnica67 
pred 17 tedni 
123.  
SFSN 
 
Resnica67 
pred 17 tedni 
124.  
Pepe2@ Kdo je lažnjivec smo že videli. Edino poslanstvo ki ga kdorkoli opravlja je to , da se še 
naprej trudite prikrivati zločine, ki so se zgodili v imenu NOB, ki je bil samo krinka za revolucijo ki 
je prinesla katastrofalne posledice za naš narod. Otroci teh revolucionarjev se še leta 2007 nazivate 
s tovariši in širite idejo socializma, simbole te krvave ideologije pa prikazujete kot nekaj lepega, 
nedolžnega...Upam da v evropskem parlamentu po hitrem postopku sprejmejo zakon, po katerem 
bo uporaba socialističnih in komunističnih simbolov izenačena z nacističnimi, to je kazniva... 
 
okop 
pred 17 tedni 
125.  
okopani, zanimivo, da lažnjivec, zmerja druge lažnjivce in se zgraža nad njimi.  
O verodostojnosti nekega natakarčka govori njegov zapis, da pišejo obsodbo za Haag, kar pomeni, 
da nekdo nima osnovnih pojmov, ravno tako, ni sposoben videti celote, amapk vztraja na svojem . 
Človek, dobi občutek, da nasledniki kulturbindovcev pod krinko slovenskega nacionalizma in 
protikomunizma želijo prikazati sebe in vse , ki so znjimo kolaborirali za žrtve.  
No ampak od tebe ni za pričakovati več razumevanja kot 2 kelner še dva deci ". 
 
pepe 2 
pred 17 tedni 
126.  
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Pretežna večina žrtev v Sloveniji je ljudi , ki so se umikali pred Pravico iz klavnic Balkana . 
Nekateri gospodje pa jih hočete prikazati ,kot da so to bili verniki , na romanju v Lurd in se jim je 
na poti , ravno tu v Sloveniji zgodila velika nesreča . Necivilizirani Slovenci smo jih pobili in 
oropali . 
Pa dajte mi povedat pametnjakoviči kaj bi naredili z njimi . 
A je bilo toliko pravnikov ? 
A je bilo toliko zaporov ? 
A je bilo toliko sodišč ? 
A je bilo toliko hrane ? 
A je bilo toliko stražarjev ? 
A je bilo toliko tožilcev ? 
A je bilo toliko advokatov ? 
A je bilo toliko časa ? Da bi vsakemu dokazali krivdo . 
A ni vsak sodil sebi . Ko se je podal v tako kolono ? 
Če bi bili kje zaprti bi to povzročalo multidisciplinarne probleme . 
Nevem če se spomnite da je leta 1972 prišla v BIH ena skupina 19 teroristov . 
Veliko ste prelili črnila na temo , o kateri veste zelo malo . 
 
blaz3k 
pred 17 tedni 
127.  
 
 
Tisočkrat PREKLETI fašisti !  

 
komsomolec 
pred 17 tedni 
128.  
blaz3k: Ali bi ti čakal, da te pobijejo "komunisti", pa čeprav nisi prav nič kriv.  
Vedeli so kaj so "komunisti", zato so raje šli ven, ampak jim žal ni uspelo.  
 
Kakšno pravico so pa si vzeli "komunisti", da lahko ubijejo vsakega, ki morda malo drugače misli. 
Od kje jim taka oblast. 
Menda veš da je bilo konec vojne. 
Nemška vojska se je vrnila domov. Ker so izgubil vojno. Ampak ne zaradi naših osvoboditeljev. 
 
Seveda šlo se je za oblast. 

 
Malo_vesti 
pred 17 tedni 
129.  
Ne verjamem da jim boste dokazali več kot da so prekoračili silobran . 
Če si prebil štiri leta v gozdu , pol pač nisi mogel lepo gledat na ljudi , 
ki so s fašisti in nacisti karte špilali , ko so se pa naveličali , so pa šli malo na safari . 
Lovit Dontplise ! 
 
blaz3k 
pred 17 tedni 
130.  
Blazek: Bom še tebi posebej napisal 
Če bi le malo poznal zgodovino, bi vedel da "komunizem" za prevzem oblasti pobije vsaj 5% 
lastnega prebivalstva. Tvoja opevana SZ nekaj čez 10%, Kamboža pa celo presegla 20%. 
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Samo za oblast, se jim je šlo. 
 
Resnični potek: 
do sredine leta 1942, je VOS pobil več kot tisoč Slovencev 
Potem so se pa končno ustanovile vaške straže, ki so vsaj malo omejile teror "komunistov". 
.... 
 
Seveda pa ne moreš pričakovat da bodo ljudje za "komunizem", ker so vedel kaj se je dogajal v SZ, 
za primer si preberi o dogodkih v Ukrajini. 
 
Malo_vesti 
pred 17 tedni 
131.  
 
pepe@ - kelnerji so vsaj pismeni. Iz vašega zapisa pismenost ni razvidna. 
Kdo vas je naučil, da morate dati vejico prav za vsako besedo ? 
 
Actooon 
pred 17 tedni 
132.  
Ustaška diaspora je skos grozila naši bivši državi. Navsezadnje jim je ob pomoči zahodnih tajnih 
služb le uspelo. 
 
Brežnjev 
pred 17 tedni 
133.  
Hm.Veškaj vest , če bi RKC in Co med vojnnama bila dobra , komunistov sploh ne bi potrebovali 
.Čeprav projekt komunizma ni uspel , pomojem zaradi negativne personalne politike ,pa 
kapitalizem izgleda čisto drugačen , kot bi bil brez  
Če bo hotelo človeštvo preživeti , in pri tem ohraniti ljudskost , bo moralo kreniti proti socializmu , 
socialni državi , solidarnosti ... 
 
blaz3k 
pred 17 tedni 
134.  
atkon@, poleg psihiatra je dobrodošel tudi okulist. Morda pa za prvo silo pomaga čiščenje ekrana 
monitorja. 
 
pepe 2 
pred 17 tedni 
135.  
komemoracija je v bran nacistov napisala  
" Za Frankolovo so krivi partizani - vedeli so, da ČE bodo pihnili Dorfmeistra, bodo Nemci za 
povračilo obesili 100 nedolžnih kmetov iz okoliških vasi. Pa so ga vseeno pičili, zanalašč - samo, da 
bi prelivali kri, da bi povzročili še večjo paniko in da bi vsi še bolj sovražili Nemce. " 
 
Zaradi podobnih zločinov so sodili po statutu Mednarodnega vojašjkega tribunala. Poeg neznanja 
dokazuješ samo še naklonjenost tako do nacizma, fašizma, kot izdaje slovenskega naroda. 
 
pepe 2 
pred 17 tedni 
136.  
okopani, zanimivo, da lažnjivec, zmerja druge lažnjivce in se zgraža nad njimi. 
O verodostojnosti nekega natakarčka govori njegov zapis, da pišejo obsodbo za Haag, kar pomeni, 
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da nekdo nima osnovnih pojmov, ravno tako, ni sposoben videti celote, amapk vztraja na svojem . 
Človek, dobi občutek, da nasledniki kulturbindovcev pod krinko slovenskega nacionalizma in 
protikomunizma želijo prikazati sebe in vse , ki so znjimo kolaborirali za žrtve. 
No ampak od tebe ni za pričakovati več razumevanja kot 2 kelner še dva deci ". 
 
MISLIM, PEPE, da bi vsak kelner napisal bolj slovnično pravilno. 
Pojdi kaj pojest,ker si že ves dan tule in se izživljaš - verjetno si brezposeln. 
DELAM, da iz mojega denarja nakazujejo socialno podporo takim Pepetom, ki cele dneve visijo na 
blogih. 
 
Actooon 
pred 17 tedni 
137.  
actoon @ mokre sanje. Je pa endemično, da nekateri, ko prejeti porciji začno iskati gramatične 
napake, kajti nič druge jim ne preostane.  
 
pepe 2 
pred 17 tedni 
138.  
Kakor koli že. Moj zapis je resničen in obstajajo dokazi za vse te zločine. Ve se tudi kdo jih je 
storili in v imenu česa.  
Zato je vsako iskanje napak , pravopisnih ali kakeršnih koli že, nepotrebno on zapravljanje časa. 
Raje posvetimo svoj čas razmišljanju o tem, kako se to nikoli več ne bo ponovilo... 
 
okop 
pred 17 tedni 
139.  
 
Pepe 2 @ - 1737 objav imaš, pa niti enega bloga. Polpismen kot si, pač ne znaš napisati ničesar. 
Ljudje tvojega kalibra uporabljate zapise in razmišljanja DRUGIH avtorjev - kot predpražnik, 
kamor brišete svoje zaplankane gojzarje ! 
 
Porcijo ? Mislim, da si TI prejel dobro porcijo. Baje so na POLJANSKEM NASIPU izboljšali 
prehrano za paciente. Kot vidim, smete po cele dneve viseti na računalniku in pisati komentarje.  
 
Če se tako zelo na VSE spoznaš, da drugim soliš pamet in to v 1737 objavah... , zakaj pa sam ne 
napišeš prispevka ? 
Neee, ker je tovrstni medij (blog) pač zgolj tvoj PLJUVALNIK. Koliko UNIONOV pa takole 
posrkaš zraven ? 
 
Oprosti, ne bom se več mogel ukvarjati s teboj, dragi Pepe 2. Vzemi kantico rdeče barve in čopič in 
pojdi ZDAJLE po beli Ljubljani - pisat po fasadah : ŽIVELA OF. 
 
Čestitam, OKOP. Še en kamenček v mozaiku Resnice. Tudi Jezusa Kristusa so kamenjali. 
 
Sai Baba pravi : "Ljudje lučajo kamenje v krošnje dreves, ki so bogate s sadeži. V prazne krošnje 
nikoli." 
 
Actooon 
pred 17 tedni 
140.  
 
Zaradi svojih raziskav ne prodam na Hrvaškem (in v ostalih državah sveta) nič več plošč, kot bi jih 
sicer.  
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Vse, kar sem raziskal v dolgih letih, je predvsem plod dolžnosti, ki jo čutim do Resnice. In do sebe, 
ki sem celo 
svoje otroštvo in mladost preživel na enem od najhujših stanovanjskih grobišč - Lava Celje. 
 
Oddaljili ste se od prvotne teme, ki je bila : stanovanjska naselja na množičnih grobiščih. 
O TEM zločinu je bilo govora. Zidati otroške vrtce in osnovne šole na grobiščih. 
Ta tema se vas očitno NI dotaknila. Vseeno vam je, če bi VAŠI otroci 
obiskovali TAKŠNE vrtce in osnovne šole. 
 
Morda jih pa ? Veste - Celje ni edino takšno mesto v Sloveniji. 
Kar ugibajte, moj dragoceni čas se je iztekel. 
Snemam novi album in čas je denar. 
HVALA VSEM, ki ste sodelovali ! 
 
Actooon 
pred 17 tedni 
141.  
139actoon@ - vidiš, ura je pozna ti pa še vedno za kišto onaniraš. Kot kroničnem desničarju ti 
priporočam viagro, kajti oitno ti desanjka zahaja k sosedom 
 
pepe 2 
pred 17 tedni 
142.  
bravo okopek , malce je pokukalo enomišljensko pojmovanje , na plan ! 
 
pepe 2 
pred 17 tedni 
143.  
Pepe@ Kaj pa bluziš? Če tukaj kdo razmišlja enostransko si to ti... 
 
okop 
pred 16 tedni 
144.  
 
Si mislim kje ste dobili toliko materiala . 
Najbrž na novi celjski škofiji . Gospod škof je zelo vičen  
s prstom kazat na druge in ščuvat . 
V nekaterih TV nastopih se je nadvse izkazal . 
 
blaz3k 
pred 16 tedni 
145.  
Blažek@ Niti pomislil nisem nanj...Super si me spomnil...Raziskovanje se nadaljuje...Hvala za 
informacijo... 
 
okop 
pred 16 tedni 
146.  
veliki flistrator, se gre malce cenzorja 
 
pepe 2 
pred 16 tedni 
147.  
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Ni res...Komentar je skrit. To naredi administrator...Ne jaz...Lahko jih prikažem če želiš, vendar se 
mi zdi da to obmetavanje in žaljenje ne sodi sem... 
 
okop 
pred 16 tedni 
148.  
merila, merila ?/ ! 
 
pepe 2 
pred 16 tedni 
149.  
Pepe2@ O kakih merilih govoriš? Vse vas tretiram enako... 
 
okop 
pred 16 tedni 
150.  
JA, se še ŽIVO spominjam te pesmice, ki smo jo peli v OŠ, ko smo se pelali na kak izlete z 
avtobusom: FUZBAL SMO ŠPILAL NA CELJSKEM BRITOFU.... 
 
Meni je res žal za vse otroke in ženske pobite PO VOJNI. Mnogim so se zgodile krivice. NIKOLI 
PA MI NI ŽAL za: 
1. IZDAJALCE SLOVENSKEGA NARODA - sodelavce okopatorja oz. Nemcev v našem 
PRIMERU. TI so si zaslužili SAMO ENO in to JE SMRT! Moja mama, potem ko je negovala 
RANJENE PARTIZANE, bila IZDANA od DOMAČEGA IZDAJALCA, MUČENA V STAREM 
PISKRU 1 mesec, nato pa poslana v taborišče na S Nemčiji. Kjer je trpela in STRADALA 2 leti. 
dnevno dobila ČORBO ZA JESTI in malo kruha. Ženske so izdelovale MUNICIJO za Nemce. 
Nekaj mescov po koncu vojne po osvoboditvi taborišča s strani Britancev, se je vrnila v Jugoslavijo. 
IZDAJALEC pa je že prej bil LIKVIDIRAN - edino pravilno ŠUS V GLAVO in gotovo. 
 
2. USTAŠKO ZALEGO - ustaška vojska SE NI NIKOLI PREDALA, BORILI SO SE DOKLER 
JIM NI ZMANJKALO STRELIVA ko so se pomikali skozi naše kraje na Koroško. Nemška vojska 
pa se je predala.  
 
Torej ni mi žal za NOBENEGA UNIFORMIRANEGA člana USTAŠOV in DOMOBRANCEV, ki 
se tudi NISO PREDALI. 
 
PA ŠE NEKAJ: VOJNA NA ŠTAJERSKEM in KOROŠKEM se NI KONČALA 9. maja kot v LJ 
in drugje po svetu, ampak so boji potekali še, ko so se ustaši prebijali proti Koroški do tam nekje 
20. maja 1945. 
 
Pa poglejte na YOUtubu, KDO SO USTAŠI?? TO SO NAJVEČJE BARABE, kar jih je blo na 
svetu. ONI SO PONOSNI, DA SO KLALI SRBE, MUSLIMANE, ČETNIKE, otroke, ženske. 
Poglejte kako PEVEC THOMPSON občuduje USTAŠE in GRADIŠKO STARA, TO JE KUČA 
MAKSOVIH MESARRA.... Celo člani SS so bili OGORČENI nad njihovim početjem. 
 
USTAŠI so imeli tudi ŽENSKI ODRED - USTAŠICE - tudi na YOUtubu, in USTAŠKA 
MLADEŽ, vse tako kot HITLERJUGEND. 
 
in še ENKRAT USTAŠI in slovenski DOMOBRANCI (tisti uniformirani) SO SI ZASLUŽILI 
SAMO SMRT, za druge NEustaše, NEdomobrance pa mi je ŽAL. Bilo je obdobje po VOJNI, ljudje 
so BILI MAŠČEVALNI, ker so jim USTAŠI, DOMOBRANCI, NEMCI UBILI SVOJCE in so se 
MAŠČEVALI NA PORAŽENCI. 
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SomOne 
pred 15 tedni 
151.  
in NI MI ŽAL za POBITE NEMCE IN ITALIJANE, ki so POBIJALI, OBEŠALI, MUČILI V 
TABORIŠČIH ZAVEDNE SLOVENCE in ljudi na celem BALKANU. 
 
CELJE res postaja FAŠISTIČNO MESTO, na vsakem koraku, čujem PROKLETI KOMUNISTI. 
ZA VSE sranje so KRIVI KOMUNISTI. PROKLETI KOMUNISTI čujem. Da je Celje fašistično 
mesto, potrjuje tudi SIEG HEIL, ki se čuje od navijaške skupine CELJSKI GROFJE na nogometnih 
tekma. (zadnje čase res NE VEČ): 
 
Sicer pa kdo VAM BRANI, PEJTE KOPAT! če vam je to v veselje. Pejte kopat na LAVI, pa bomo 
videli KAKO DOLGO vas bojo TAMKAJŠNI STANOVALCI GLEDALI! KAJ HITRO SE VAS 
BOJO NAVELIČALI in bojo poslali VAS in vašega PLEŠASTEGA ŽABERSKEGA DEŽMANA 
V 3 ... PA PEJTE ŠE KOPAT V NOVI VAS, pa še bo komu zavrela KRI, PA BOTE IMEL. Pa 
pejte kopat v bližini Slovenijalesa, AvtoCelja, Intereurope in ostalih podjetij, ki ležijo na kosteh, pa 
vas delavci IN DIREKTORJI ne bojo dolgo GLEDAL in bojo poslal VARNOSTNIKE NAD VAS. 
 
Ker pejte kopat, če hočete PROPAD CELJA. Verjamem da nekateri HOČETE PRAV TO!  
SEJ LJUDJE VEJO, KAJ JE BLO. - vsaj CELJANI in OKOLIŠČANI in to zdaj mora videti cela 
Slovenija in Europa? a ne 
 
ČE SE BOSTE TEGA LOTILI, bote ZASEJALI SAMO NOVO SOVRAŠTVO, SOVRAŠTVO 
DO VAS. 
IN POLEG VOLITEV (takšnih ali drugačnih) - predvidevam da ste DESNAKI - BOSTE 
IZGUBILI ŠE KAJ DRUGEGA ?!?! 
 
In "pametni" DESNAKI, kar smatram, DA ŠROT JE, tega NI in NE BO NAREDIL. Če pa niste 
desnaki, boste pa škodovali "pametnim" DESNAKOM. 

 
SomOne 
pred 15 tedni 
152.  
Za tebe KOMEMORACIJA - hvala da nisi povedal DA NISI SLOVENEC - SE NIMAŠ KAJ 
VMEŠAVATI V SLOVENSKE ZADEVE. Jst vem kaj si ti, oz. predvidevam TI SI USTAŠ, oz 
tvoji starši so bili ali pa si POD VPLIVOM USTAŠOV. 
ZA DOM SPREMNI - ti je KAJ ZNANO TO?? To se današnje dni na HRVAŠKEM VELIKO 
ČUJE. Predvsem na MAKSIMURU mladina, SE DERE: ZA DOM - SPREMNI , ZA DOM - 
SPREMNI.....Hrvaška mladina NOSI ČRNE USTAŠKE OBLEKE in OBČUDUJE USTAŠKE 
KLAVCE in ZLOČINE. Zgoraj napisano velja tudi na PISCA TEGA ESEJA - KI ZDAJ ŽIVI V 
USTAŠKI HRVAŠKI. 
 
PA SAJ ni EDINI HRVAT, eden takih je tudi DRAGOTIN SAFARIČ, HRVAT, ki ima za celo 
SLOVENIJO na svoji internetni STRANI, dokumentirane "povojne????" POBOJE.  
 
HRVATI (USTAŠI) PRED SVOJEM PRAGOM NAJPREJ POMETITE! In ustaši so najbolj 
ANGAŽIRANI pri tem, ker v Celju in Sloveniji NI VELIKO pobitih SLOVENCEV. 90% pobotih 
v Celju je ustašev (največjih klavcev na Balkanu) in za te mi ni žal. 

 
SomOne 
pred 15 tedni 
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153.  
 
SFSN ! 
 
komemoracija 
pred 15 tedni 
154.  
 
Aha... če človek izdaja plošče na Hrvaškem, je vsekakor Hrvat ?  
O tem še nisem razmišljal. Moji starši so Slovenci. V dokumentih piše, da sem jaz tudi. 
 
Dr. Jože Dežman bo s svojo komisijo prišel v Celje. Pa ne zaradi blogerjev in bloganja. 
Zaradi RESNICE.  
 
Kopati ? Zakaj le ? V te namene je sonda. Nismo več v srednjem veku. 
 
LJUDEM BO ZAVRELA KRI ? NE BO. VSI SE BODO POTUHNILI. KOT VEDNO. 
 
komemoracija 
pred 15 tedni 
155.  
 
Zagrebška založba Slušaj Najglasnije izdaja plošče Srbom, Hrvatom, Slovencem, Francozom, 
Američanom, Avstralcem... 
 
Njih zanima Glasba. Vojna se je končala pred več kot desetletjem - glasbeniki pa se itak nismo 
nikoli kregali med seboj. 
 
Če bom kdaj igral narodnozajebavno glasbo, bom pa to ponudil Slovenski založbi.  
 
Actooon 
pred 15 tedni 
156.  
DAJ prosim KOMEMORACIJA poglej kaj si napisal v 99. POSTU. "JAZ NISEM SLOVENEC".  
 
potem, ko sem malo NAVEDEL USTAŠKIH DEJSTEV zadnjem POSTU pa TRDIŠ: "V 
DOKUMETNIH PIŠE DA SEM TUDI JAZ(SLOVENEC)"  
 
ZDAJ PA SAMO ČAKAM da se pojavi OKOP, da POPRAVI 99. POST ali pa ZADNJI TVOJ 
POST, ki DOKAZUJE TVOJ LAŽ, KAR JE ČISTO PO HRVAŠKO(USTAŠKO). Hrvati so že 
tako ali tako znani kot NAJVEČJI LAŽNIVCI in ne stojijo ZA TISTIM, ZA KAR SE ODLOČIJO. 
primer sporazum RAČAN - DRNOVŠEK 
 
In SLOVENIJI NISO NIKOLI ŽELELI NIČ DOBREGA, SAMO SLABO. Vem da VI (in vam 
PODOBNI) ŽELITE PONOVNO ZASEJATI SOVRAŠTVO MED SLOVENCI. VENDAR TO 
VAM NE BO USPELO. 

 
SomOne 
pred 15 tedni 
157.  
Someone@ Daleč od resnice je tvoja trditev , da sem jaz kadarkoli popravljal, brisal ali kakorkoli 
drugače posegal v komentarje mojih bralcev...Saj vendar povsod in vedno zagovarjam 
demokratične vrednote. Moje mnenje o priseljencih je znano, in če se komemoracija ne počuti 
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Slovenca, je to njegov problem, v katerega se ne mislim vtikati niti pod razno...Jaz ljubim svojo 
domovino in vedno jo bom ljubil... 
 
okop 
pred 15 tedni 
158.  
 
Leta 1991 nas niso napadli Ustaši. Nekdo drug je okupiral Slovenijo. Spregledal namerno ? 
 
Ti si posranec, ki se skriva za anonimko. Ne mislim razpravljati s teboj. 
 
Ja, v dokumentih piše, da SEM slovenec, jaz pa se nimam za slovenca. 
 
Kaj to tebe briga ? Čistokrvnih slovencev itak ni. Morda kje na Kalobju, v Jurkloštru... 
 
Tam pa je njihova čistokrvna kri premešana z metilnim alkoholom. 
 
Koliko je čistokrvnih Indijancev v Ameriki - in kaj sploh pomeni biti Indijanec ? NIČ. 
 
Torej so tam VSI manjvredni, ker niso čistokrvni. 
 
Na Hrvaški Wikipediji piše, da sem HRVAŠKO-SLOVENSKI KITARIST. 
 
http://hr.wikipedia.org/wiki/Aleksandar_Cepu%C5%A1 
 
Morda sem pa RUS ? Aleksander je tudi Rusko ime.  
 
Škoda, da ne poznam TVOJEGA imena. XY ni ravno neko ime. 
 
komemoracija 
pred 15 tedni 
159.  
 
@NOone - hvala, ker delaš reklamo za moje plate (=zgoščenke), ki so izšle na Hrvaškem. Deset jih 
je že. 
 
Upam, da bom zaradi tvojega prispevka prodal še več. Učil sem se pri Dr.Goebbelsu - jaz že vem, 
ZAKAJ 
 
tale blog... Jaz vem, drugim pa ni treba vedeti. Kdor pozna osnovne principe propagande, ve KAJ 
MISLIM. 
 
Actooon 
pred 15 tedni 
160.  
Tudi jst NE MISLIM VEČ razpravljati s TABO, IZDAJALCU slovenski STARŠEV, SLOVENIJE, 
SLOVENCEV in Slovenstva. 
Anyway, če se NE počutiš SLOVENCA ali PA TE JE SRAM SLOVENSKIH KORENIN pojdi na 
UE, naj ti tam popravijo dokumente in napišejo HRVATSKI. 
 
NI POANTA, če si ČISTOKRVNI SLOVENEC - ker SLOVENCI SE NE DELIMO NA 
ČISTOKRVNE in NEČISTOKRVNE ampak SI ALI PA NISI SLOVENEC!?!? Se počutiš 
SLOVENCA ali NE??!! in čeprav po MENI TEČE tudi NEMŠKA KRI in tudi FRANCOSKA, pa 
sigurno TUDI BALKANSKA (več generacij nazaj) SEM in SE POČUTIM SLOVENCA. in v 
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Celju in Sloveniji je VELIKO SLOVENCEV in tudi kar precej BRATOV iz J republik in se z njim 
tudi DOBRO RAZUMEM.  
 
Zanimivo, ko že omenjaš ČISTOKRVNOST, hmm, ja tudi USTAŠI (kot Nemci) so želeli 
ČISTOKRVNO HRVAŠKO NDH brez SRBSKIH, MUSLIMANSKIH, CIGANSKIH itd 
PRIMESI, kar samo dokazuje tvojo povezanost ali SIMPATIJE z USTAŠI. 
 
Ni zakaj, upam, da boš z mojo pomočjo PRODAL ČIM VEČ PLAT! 
by theway SLOVENEC se piše Z VELIKO. Ali namerno pišeš z malo?! 
 
In kot pravi lep Slovenski pregovor " PAMETNEJŠI ODNEHA" zaključujem DEBATO in se ne 
javljam VEČ na tem BLOGU! 
 
ustaški POZDRAV : ZA DOM ------ SPREMNI ZA DOM -------- SPREMNI --U-- --U--- --U-- 
 
KONEC DEBATE - DIE ENDE - KRAJ 
 
lp ANŽE 

 
SomOne 
pred 15 tedni 
161.  
 
Ne, ne, ne - mislim, da je poanta drugje : da si jezen, da ni tukaj od leta 1991 naprej kakšna druga 
država...  
 
Država, ki se začenja z Velika ...... 
Veš, smrkavec, če me ne bi zabavalo, se sploh ne bi odzval. 
Morda sem pa tvoj oče - bolj spoštljivo se pogovarjaj z menoj. 

 
Actooon 
pred 15 tedni 
162.  
 
Actooon 
pred 15 tedni 
163.  
 
Ne razumem ljudi,ki gojijo in negujejo mržnjo proti kateremukoli narodu, rasi, pripadnikom verske 
skupnosti... 
 
V karieri sem igral (kot glasbenik) z Muslimani, Srbi, Hrvati, Albanci, Makedonci, Madžari, 
Italijani, Avstrijci, Španci... 
 
Itd, itd, itd. Nikoli me ni zanimala barva kože, seksualna usmerjenost, religija... 
 
Preko mojih dveh www.myspace.com/actooon2 + www.myspace.com/actooon3 sem spoznal 
ogromno čudovitih ljudi s celega sveta. Med mojimi prijatelji najdete VSE, kar v vsej svoji 
raznolikosti obstaja na tem planetu, v vseh barvah, starostih... 
 
Tudi SLOVENCE. 
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» * * * * * * * * * * * * * * * * * * * » 
2008-03-20 
g.Grega 
Najlepša hvala za to pošiljko, pobral sem vse tri tekste in komentarje na to vsebino. Med drugim 
najdem tudi moje ime, nič posebnega. Skozi več led dela na tem področju, a to je preko 20 let, sem 
spoznal mnogo tistega, kar nebi mogel verjeti, dokler se ne srečaš z ljudmi osebno in prisluhneš 
njihovim zgodbam.  
 
Kam in kako me nekateri "opredelijo" in "ocenjujejo", kdo sem in kaj sem, jim prepuščam: saj ne 
vedo kaj počno ! 
 
Zasledujte to spletno stran, boste mnogo tega zvedeli. 
 
Sedaj pa nekaj besed o tistem, kar se v javnosti ne sme vedeti. 
Slovensko društvo je dobilo "namig" od "demokratične evropske vlade", slovenske, naj preneha 
delovati na tem področju, ker to sramoti Slovenijo.  
Tako se je društvo "umaknilo v zatišje", torej bo prenehalo ali drugače izpeljano, preimenovalo se 
bo v bolj "humano" društvo.  
 
Današnje LAJANJE na TV-A kanalu pa je pravo fašistično lajanje proti sosedu. Kot Hrvata me je 
zelo sram, kako se slovenska politika obnaša skrajno primitivno in absolutno bahavo - poglejmo 
samo klovna zunanjega ministra in onega 3 kandidata po % na nedavnih slovenskih predsedniških 
volitvah. 
 
Ustvarjajte lastno podobo o spletni strani PIETETA, ki je nastala predvsem kot odgovor slovenski 
UDBI, ki me je preganjala in mi naredila ogromne stroške. 
 
Nikoli v življenju nisem imel ob prometni kontroli niti kapljico alkohola kot voznik, pa mi je trajno 
odvzeto vozniško dovoljenje.  
 
Leta 2000 ob izdaji društvene knjige so borci naredili pravi kongres nad Trbovljah na Čebinah in 
sklenili:         NITI ENEMU NE BOSTE SODILI V SLOVENIJI.  
 
Slovenska knjiga državne komisije o grobiščih v Sloveniji pa je udbaška knjiga. Kar poglejte kdaj 
smo v društvih (govorim o dveh društvih) objavljali podatke o grobiščih in žrtvah v Sloveniji, v 
knjigi pa smo popolnoma ignorirani, od več naslovov je bila dana zahteva, da se kot predstavnik 
društev vključim v državno komisijo. Ko so tu pod mojim oknom bili, me niso obvestili, toliko sem 
jim na odveč.  
Lokalna komisija v Šoštanju, vodil jo je Anton Skornšek (doma v Skorno), je prišla do ugotovitev, 
da je samo v tej občini bilo pobitih okoli 4.000 ljudi. Sem jaz potem ustaš če kaj takega povem dalje 
ostalim ljudem ?  
 
Gospod Medvešek, nisem brez informacij, najmanj pa sem tisto kar me obsojajo. Imam zbrano 
mnogo komentarjev, sramota je, kako krvoločni komentarji prihajajo iz slovenskih ust. Hrvati 
spoznavajo, da so Slovenci skriti krvniki !  

Poglejte KOSovsko bahavost, kako so bili organizirani - NAJBOLJ V EVROPI. 
Krvnik Zdenka Kidrič pa je zgodba za sebe, pokojni Stane Dolanc je bil marsikaj, ne upam si niti 
napisati..... 
 
Hvala za vaš trud, rad vam bom marsikaj odgovoril, vem mnogo tega. 
dragutin 
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2008-03-20 (drugič) 
Moje delo je ob mizi in že 22 let uporabljam računalnik. Sem projektant !! 
Ko sem prebiral področje Celje, sem sklenil, da vam še nekaj dodam danes! 
Omenja se rudnik Pečovnik.  
Pokojni (umorjen od strani roparskih cigank - nikoli kaznovane za zločin) mi je marsikaj zaupal, 
imel je preko 90 let, Štefan Kušar Črenšovci nad Frankolovem, ki je znal več jezikov in kot vsak 
pameten, pisal je kroniko do zadnje minute. 
V zapuščenem rudniku Pečovnik bi naj bilo zalitih kar 12.000 ljudi. 
Spoštovani gospod Milko Mikola pa nekaj let ni mogel pristopiti k doktorski disertaciji, ker je 
nekdanji sošolec komunist bil v Ljubljani dekan.... 
 
Preživelih 47 ljudi iz Celja je podpisalo izjavo za pričevanje na Teharjah, pa jim je državni tožilec 
pokazal fige za tak interes.... 
 
Ko sem bil vljudno povabljen na celjsko sodišče, da povem kaj pač znam, sem jim jaz pokazal 
FIGO, pojasnil sem sodnici: če pač vi osebno o tem nič kaj ne veste, potem je naš pogovor 
nekoristen - vi imate pravico odpiranje arhivov.... 
 
Celje dobro poznam, kot je razvidno odlično baratam z zemljevidi, med drugim lahko ugotavljate 
gospod Grega, da sem jaz "ustaš" nekdanji fizični delavec, ki pa je malo preveč pismen za jeznorite 
bahave polpismenih ljudi - teh pa nikjer ne primanjkuje. Med drugim javno prikazujem na www, da 
je Ivo Sanader pravi velik prevarant in lopov, Mesić pa sin velikega krvnika.  
 
Neko pošto sem spet prejel, zato bom to zaprl in pregledal. 
 
pozdravljen 
dragutin 

2008-03-20  ( 1 odgovor g. grege) 

Vsekakor bi potreboval vašo pomoč, da zadam še zadnji udarec zagovornikom tega nečloveškega 
zločina, ki se je dogajal pri nas po vojni...Slikovno gradivo, izjave, vse kar se da objaviti bi z 
velikim veseljem prebral in uporabil... 
 
Lep pozdrav 
Grega 

2008-03-20  (2 odgovor g.Grege) 
"Da sramot Slovenijo"...Ni je večje sramote kot so jo storili komunistični rablji...Sramota za vlado... 
 
2008-03-20 
g.Medvešek 
Na moji Pieteti imam več knjig. Poiščite ta blok, vse kar tam vidite lahko dobite v elektronski obliki 
cele knjige.  
Navedite točno kaj želite pa bom poiskal in vam poslal, vse kar vam prav pride.  
Pred časom sem se precej "zajebaval" na forumu, pa sem prenehal. Mnogo več naredim na spletnem 
udaru, ta je urejen in ostane dolgo v uporabi.  
Vodim kontrolo števca obiskovalce na Pieteti.  
To spletno stran sam urejam, nekoč mi je to delal za debele denarce nek magister, moral sem ga 
odsloviti in sem začel sam vse to delat. 
 
Pa se naj vrnem moji osebnosti.  
Celje poznate, dovolim si nekaj bahavosti: 
Gradil sem most čez Savinjo - oni sedanji proti Laškem. 
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Gradil sem onih sedem stolpičev ob Ljubljanski cesti - nasproti tehnični šoli. 
Gradil sem - zidal sem prvo celjsko stolpnico, tam ob Savinji pri trgovini. 
Gradil sem Gospodarsko razstavišče v Ljubljani. 
Gradil sem Kemično tovarno v Hrastniku. 
Gradil sem oni dolgi oporni zid od Savi pod Trboveljsko elektrarno. 
Gradil sem tunele Golo rebro in Pletovarje - avtocesta. 
 
in sedaj dodatna moja bahavost: 
 
Delal sem projekt mazutnega skladišča za največjim dimnikom - Praprotno. 
Delal sem več mostov na Savi od Ljubljane do Krškega. 
Delal sem projekte onih 8 nadstropnih nebotičnikov v Celju ob železniški progi. 
 
Izdelal sem preko 400 (štiristo) projektov hiš v zasebni samostojni dejavnosti. 
Zaključujeta se dva stanovanjska bloka v Šoštanju. 
 
Zakaj vse to navajam ? 
 
Veliko sem garal, ne morem si dovoliti raznim postopačem, da me žalijo, da me "odvržejo" ali 
zaničujejo. 
 
Tudi na športnem področju sem veliko naredil.  
Moja družina ima preko sto medalj, Jugoslovanske in seveda ogromno domačih slovenskih. 
 
Zakaj to pišem, ocenite sami, s kom se družite in kaj lahko pričakujete v kontaktu z menoj.  
Ne bojim se mnogih stvari - sprehod preko ceste je mnogo nevarnejši kot to. 
To je moja filozofija, tak sem vzgojen, tako sem sam sebe vzgojil. 
 
in spet samo pozdrav 
dragutin 
 
2008-03-22 
g.Grega 
Danes je sobota. 
Imel sem več daljših pogovorov na temo naše aktivnosti društva.  
Stike imam z mnogimi.  
Prihodnji petek odpotujem v nek oddaljen kraj, zaradi podatkov. 
Zadnjič sem omenjal, da je društvo zaradi nekaterih nejasnih (tihih) zahtev nameravalo prenehati s 
svojo dejavnostjo.  
Tako je bilo lani dano uradnemu registru, da naj društvo ZAPREJO s svojim delovanjem in da 
prosto ne bo več obstajalo. 
Prispela je neverjetna ODLOČBA, kot uradni (!) odgovor, da društvo ne bodo odpisali in da kot 
tako mora nadaljevati s svojim delom, ker nismo končali kar bi morali (tako nekako). 
Neopravljenega dela pa je še veliko !  
In, da imamo dovolj članov za svoje delo ako so pač nekateri gospodje zelo stari in utrujeni (mnogi 
imajo preko 80 let).  
Vključite se v naše delo, veliko poznate, potrebni so delovni ljudi, potrebni so ljudi, ki znajo delati z 
računalnikom, kar vsi zelo pogrešamo pri starejših ljudi. 
V čem je tu poanta? 
Državna komisija, ki jo vodi dr.prof.Mitja Ferenc je še vedno državna komisija, mi pak smo 
CIVILNO DRUŠTVO, kar je v svetu izredno cenjeno in vredno. 
Naš predsednik, g.Perme me je zdavnaj poučil naslednje: nobeno društvo ne more in ne sme biti 
partner državi !!!!!  In pika !!! 
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Sedaj pa najprej ogled in opozorilo na moje dodatke na www. 
 
Novica, ki je bila že davno napisana na PIETETI, da se bo rudarski jašek v Rečici pri Laškem odprl 
(Barbarin rov), je sedaj znano toliko, da so sredstva zagotovljena, kmalu bodo potekle priprave in 
tako dalje.  
Mnogi se bojijo groze, kaj se bo odkrilo tam ! 
 
Nekdo iz okolice Laškega že mnoga leta vodi skrbno evidenco vseh informacij, ima pa jih zelo 
veliko, kmalu bo objavil v svoji knjigi, samo čaka na upokojitev in da odpotuje v svoj rojstni 
mirnejši kraj v Prekmurje, da konča in objavi vsebino, ki nas bo zgrozila.  
 
Tam nedaleč od tega ŠAHTA je bila doma partizanka, ki je moške ubijal tako, da jim je naredila 
STOPI NARAZEN in jih tolklo po JAJCIH do smrti - seveda, imela je zasluženo pokojnino. 
 
Pri Lancovem pa je ena partizanka rezala moškim jajca in jih je potem zvečer PRŽILA z užitkom. 
Upam da jih ni imela za večerjo 
 
Res pišem o groznih stvareh, samo opišem jih, drugi pa so mučenje doživljali ! 
 
Obiskal bom tega gospoda v kratkem, ne bom se mu niti prej najavil. 
Dostikrat naredimo potezo: V ŽIVO in DIREKTNO ! 
 
Gospoda Permeta lahko pokličete na telefon:  01-52-91-589 
Povejte mu kar mu pač lahko poveste, rad se bo pogovarjal z vami. 
 
lepo pozdravljen 
dragutin 
 
2008-03-25 
Pozdravljeni... 
Vseskozi iščem podatke in naletel sem tudi na vašo stran...Vsak moj zapis je preverjen in temelji na 
resničnih podatkih. Veliko na temo Celja ve Aleksander Cepuš, bolj znan pod imenom 
Actoon...Pišite mu na naslov actooon@gmail.com, in mislim da vam bo z veseljem odgovoril na 
vprašanja...Ta človek še sedaj čuti posledice, ko se je "vtaknil" nekam kamor se ne bi smel...Moje 
delo je omejeno, saj imam poleg Internetnega življenja tudi druge obveznosti, služba, družina in 
sem časovno zelo omejen...Vsekakor sem vam na voljo za vsa vprašanja in tudi sam si bom 
izposodil kaj iz vaše strani... 
 
Pozdrav 
OKOP 

25.3.08 je dragutin safaric <dragutin_safaric@yahoo.com> napisal/-a 
 
2008-03-25 
spostovani OKOP 
Ujeli ste me na levi nogi, vendar je ta moja noga trdna in tudi zdrava. 
Hvala vam za opozorilo, mojo spletno stran pod imenom PIETETA urejam sam s pomocjo 
"doziranja" podatkov od "vsepovsod". 
Ne vem se, kdo se skriva za tem imenom OKOP, imam pa blok za podrocje Celje, najdeno pod 
OKOP, pa sem bil zelo presenecen, koliko natancnosti je tam navedeno na temo grobisc. 
Jaz vas prosim za pomoc, dopolnjujmo drug drugega, imamo veliko za narediti. 
 
Slovensko drustvo za ureditev grobov vam je znano.  
Predsednik Perme pa mi je omenil pred dnevi, kajti, zaradi stalnih ocitkov nekaterih drustev in 
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zdruzenj, da je to drustvo v sramoto SLoveniji, se je nekaj zgodilo. Drustvo je dalo zahtevo za 
izbris-prekinitev delovanja drustva taksno kaksno je do sedaj bilo, da bi ustanovili novo drustvo. 
Nato pa prispe obvestilo od merodajne ustanove (?), da ne dovolijo odpravo obstojecega drustva. 
Tu je najbrz prisla informacija na uho nekaterim iz Evrope, pa se je obrnilo na boljse. 
 
Vsekakor prosim za odgovor. 
Moja karta grobisc po Sloveniji vam pove mnogo, koliko sem naredil in koliko sem informiran s 
tega podrocja.  
Delujem zelo aktivno v dveh drustvih, to lahko zasledite na moji spletni strani. 
Moram pohiteti po opravkih. 
 
Sem zelo veliko prisoten na liniji, internetno posto sproti zasledim. 
 
lep pozdrav 
dragutin 
 
Subject: Zgodovina naroda... 
 
Ker je v javnosti razširjena teza o naši polpretekli zgodovini, in ker so nam bila zamolčana nekatera 
dejstva vas vljudno vabim k branju mojih prispevkov. Najdete jihh pod naslednjim 
linkom...http://www.rtvslo.si/blog/okop/dolomitska-izjava/8698 
 
V primeru da se z mojo tezo dogajanja ne strinjate, mirno zavrzite sporočilo v koš...Če vam je všeč, 
posredujte sporočilo naprej... 
 
Hvala in lep pozdrav... 
 
Okop 
 
NAROD, ki ne pozna svoje zgodovine je obsojen na propad...Spoznati pravo plat naše 
zgodovine je naša dolžnost in obveza za prihodnje rodove... 

2008-05-29 
 
Ja, ja g. Okop 
 
Ti pa imajo denarja še iz prve svetovne vojne, zato nimajo tožbenih zadržkov. 
Pošiljam nekaj dokumentov, kako so poskusili tožiti g.Permeta. 
Za praznik prvega maja pa je g.Perme dobil odgovor od sodišča kot zaključek po šest letih 
preganjanja da NIMAJO OSNOVE ZA TOŽBO !!! 
Jaz pa pošiljam nekaj papirjev za podlago, da je stvar res kar "zajebana".  
Pošiljam naslov g. Tavčarja, upokojeni odvetnik, ki pa nima rad partizanov. 
Svoj honorar od uspeha proti "Prešernovcem in Zvezi" pa bo namenil "karitasu", da mu ne morejo 
očitati zaslužka. 
Podatkov je dovolj, potrebno se jih po skrbno in zelo previdno koristiti. 
Oni odvetnik, ki je bil za partizane pa je baje brat barabe Janeza Stanovnika, ki še kar vrti svoj 
partizanski gobec o vesoljnem uspehu, istočasno pa obžaluje, da niso dovolj skrili svoje zločine in 
da se danes to zvedelo in odkrilo.  
Ta material o teh bolnih izjavah Stanovnika je na moji spletni strani pod slovensko področje - 
POSLANSKI VEČER....  
 
Ko bi vedeli g. Okop, kak primitivec je oni zraven Stanovnika na sliki, ime se mu zasmradilo, toliko 
je komunistično usmerjen - veliča Tita in Bandita... 
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Naj povem, da zbiram razna društva na temo aktivnosti-program proti komunističnim zločinom, da 
pošljemo na Evropsko civilno institucijo posebno notico, kako Yugo-komunisti še vedno "drmajo" 
z demokracijo in td... 
Hrvati so na tem področju daleč pred slovenskimi društvi, je pa razlika v tem, da ima Slovenija 
komunistično vlado, Hrvati pa imajo komunistične zločince na oblati, ki so veliki mednarodni 
kriminalci.  
Težka resnica, Hrvati pripravljajo celi civilni pravosodni štab, ki je začel zelo resno in strokovno 
delovati proti "lustrantom".   
Sestavljajo razne pravosodne strokovnjake, ki bodo delovali proti komunistom. 
 
Pošiljam preko yahoo pa nikakor noče prenesti, zato sem zipal pošiljko. 
Zraven sem dodal del programa, ki ga pripravlja g. Dragun - resna zadeva. 
Dobivam prave zastrašujoče informacije, kakšni kriminalci so v vladah. 
 
lep pozdrav  
dragutin 
 
---- Original Message ---- 
From: Okop Okop <mailokop@gmail.com> 
To: dragutin safaric <dragutin_safaric@yahoo.com> 
Sent: Thursday, May 29, 2008 12:43:26 PM 
Subject: Re: Lep pozdrav 
 
Pozdravljeni gospod dragutin... 
 
Imam še eno vprašanje za vas. Ker mi v zadnjem času vse bolj grozijo z tožbami in podobnimi 
pravnimi ukrepi, me zanima, če ima vaše društvo v svojih vrstah tudi kakega odvetnika, ki bi mi 
lahko nudil pravno pomoč v primeru tožbe? 
 
Ker ste mi v preteklosti velikokrat pomagali, se še enkrat več obračam na vas in vas lepo 
pozdravljam... 
 
Lp 
Okop 

28. maj 2008 16:08 je oseba Okop Okop <mailokop@gmail.com> napisala: 
Hvala lepa... 
 
Lep dan še naprej... 

28. maj 2008 16:02 je oseba dragutin safaric <dragutin_safaric@yahoo.com> napisala: 
 
g.Okop 
Zakaj pa imamo TIS ? 
 
Kdor išče najde. 
lep pozdrav 
dragutin 
 
DROBNIČ ANTON  
1000  Ljubljana,   LINHARTOVA CESTA 3 
           (01) 232 69 92 
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----- Original Message ---- 
From: Okop Okop <mailokop@gmail.com> 
To: dragutin safaric <dragutin_safaric@yahoo.com> 
Sent: Wednesday, May 28, 2008 9:00:26 AM 
Subject: Lep pozdrav 
 
Lep pozdrav... 
 
Moje delo se nadaljuje in v zadnjem času sem se dokopal do zelo zanimivih dognanj...Ker pa so 
moji dokazi verjetno sporni in me lahko kdo toži zaradi objave gradiva bi se želel najprej pomeniti z 
gospodom Drobničem...Nikakor ne morem priti v stik z njim, pa me zanima, če imate vi 
kakršenkoli njegov kontakt... 
 
Hvala za pomoč in lepo pozdravljeni... 
 
Okop 

2008-05-29 
 
g.Okop 
Sedaj pa že kaže na snubljnje za poroko - a je že dovoljen enospolni zakon ? 
Malo šale. 
Ni lepo da govorim o konstrukciji v društvo, pa je nujno potrebno govoriti. 
Slovensko društvo je pravilno rečeno "kilavo", je pa zelo veliko naredilo pod vodstvom naših 
stričekov - sami starejši spoštovani gospodje. 
govor g. Drobniča v Pliberku na komemoraciji ni kar tak nastal! 
Najprej je oblast (UDBA) izkoristila g. Permeta in njegov veliki trud, Nova zaveza in drugi so ga 
napadali, hoteli so porušiti oni veliki spomenik pri Jami pod Krenom, sedaj pa to doživlja tudi Nova 
zaveza. 
Aprila letos je po daljšem času g. Perme dobil obvestilo, da mu ne bodo "ZBRISALI" društvo, ker 
ima dovolj članov za nadaljnje delovanje. 
Povedano, zelo so potrebni novi delovni člani, nujno so potrebni za "relitalizacijo" (oživitev) 
društva. 
Gospoda Permeta je težko dobiti na telefon, ker kar najprej odhaja na vikend na Gorenjskem in tam 
uživa svoj mir. 
Permetov tel.: 01-52-91-589 
Uspešno je poklicati ali zgodaj ali pa pred 20 uro, ker rad zgodaj spi. Največkrat se bo oglasila 
njegova prijazna soproga, potem pa ako je sreča.... 
Res je nujno potrebno da bi zbrali nekaj ljudi in ponovno začeli kolektivno delovati, prav to je 
velika pomanjkljivost v društvo, pa ne zaradi žlehtnobe, ljudje so starejši in utrujeni, mladih pa ni in 
jih ni.  
Onih pri 60 so še komaj kaj vredni za delo, mlajši pa so preveč dneven muhe... 
Mnogi mislijo, da smo maščevalni, NE, samo hočemo dotolči komunistične zgodovinarje, ki so 
hudo popačili resnico a porabili so toliko denarja. 
Jaz sem veliko v kontaktu z našimi strički, pa vendar največ rešujemo po telefonu.  
Moja vloga v funkciji Povjerenstvo za Slovenijo pa je spet formula za sebe. 
Delujem zelo aktivno v Društvo istraživanje ratnih i poratih žrtava.... Hrvatska. 
Danes v četrtek zvečer ob 20 uri je v Zagrebu neka predstavitev Macelj, pa ne morem tja zaradi 
prijateljev iz Zagorja (Krapina), ker pripravljajo komemoracijo v Macelju - vas Fruki, kamor grem 
tudi jaz vendar nekaj ur pred pričetkom ob 17 uri. 
Ponovitev bo, kot so mi sporočili prijatelji 10. junija tudi v Zagrebu. 
MACELJ: tam skrivaj iščemo grobišča po gozdovih - pravi pragozd  
(PROSIM BITI TIHO O TEM).  
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Baje je tam na Macelju okoli 130 masovnih grobišč. Brez komentarja.... 
Sedaj moram zaključiti in dalje po opravkih, poleg www so tudi druge nadloge. 
lep pozdrav 
dragutin 
 
----- Original Message ---- 
From: Okop Okop <mailokop@gmail.com> 
To: dragutin safaric <dragutin_safaric@yahoo.com> 
Sent: Thursday, May 29, 2008 4:11:39 PM 
Subject: Re: Lep pozdrav POMOC 

Hvala lepa gospod Dragutin za podatke...Pa še nekaj je, vedno bolj razmišljam o včlanitvi v vaše 
društvo, saj me razni zagovorniki komunizma resnično jezijo, ali mi lahko poveste, kako to storim... 
  
Lp 
Okop 
 
2010-10-30,  ura 00,10 
Poštovani Grega 
ne bom več pisal na "fukebok" ker je zoprn pri vsakem vstopu, imam pametnejšo zajebancijo... 
Nekam hude narave si Grega, jaz sploh ne gledam ne TV še manj pa da bi poslušal radio, samo 
računalniška glasba !  
Kaže, kod da sem skoraj nepismen bez TV, pa saj veš, da je to malo drugače za nočne ftičarje.  
Masoni so se odločili za uvoz 50 milijonoov Azijatov v Evropo, zato pa bodi pazljiv na nasljedni 
humor. 
Čeh (1968 leta, zdi se mi, da je prava letnica, ti to bolje obvladaš) je ujel zlato ribico. 
Čeh je bil lačen, ribica ga prosi, naj jo pusti živeti, izpolnila mu bo tri želje. 
(Bom kratek) 
Prva željo pove: da bi vsi Kitajci prišli peš k nam in da bi nato odšli nazaj domov. 
Zlata ribica izpolni svojo obljubo. 
Drugo željo pove Dečko: da bi vsi Kitajci prišli peš k nam in da bi nato odšli nazaj domov. 
Zlata ribica izpolni svojo drugo obljubo. 
In tretja željaje: enako kot prva in druga ! 
Pa ga ribica radovedno vpraša, ZAKAJ, ZAKAJ VSE TRI ENAKE ŽELJE ? 
Ugibaš zakaj gospod Grega ? 
Kaj misliš. koliko je Kitajcev in kod bi morali hoditi peš ? 
Koga bi na tej svoji poti 6x pomendrali ? 
lahko noč 
dragutin 
 

 
From: Facebook <fbmessage+k5nnr5br@facebookmail.com> 
To: Dragutin Safaric <dragutin_safaric@yahoo.com> 
Sent: Fri, October 29, 2010 11:06:03 PM 
Subject: Gregor Medvešek sent you a message on Facebook... 

 
2011-04-17 

Proti zločincem na evrskih kovancih 
Med slovenskimi partizanskimi poveljniki je prav gotovo najbolj znan 
Franc Rozman, s partizanskim imenom Stane, oziroma Komandant 
Stane kot so mu pravili.  
 
On je postal legenda med partizani že med vojno in v njegovo čast so bile že 
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tedaj  napisane pesmi, danes pa je glavna ikona privržencev partizanstva. Že 
zelo zgodaj po izbruhu državljanske vojne v Španiji se je odzval klicu 
Kominterne za pomoč tamkajšnji levičarski vladi in se šel tja borit. V 
mednarodnih komunističnih enotah, ki so se borile na strani španske republike, 
je napredoval do poveljnika bataljona v mednarodni brigadi. Tudi v partizanski 
vojski je napredoval od poveljnika Štajerskega odreda do poveljnika 2. grupe 
odredov nato 4. operativne cone, julija 1943 pa je postal načelnik Glavnega 
štaba partizanske vojske v Sloveniji s činom generalpodpolkovnika.  
 

Na tem mestu je ostal do smrti 7.11.1944 za posledicami ran, ki jih je 
dobil med preizkušanjem britanskega minometa. Pozneje so se 
pojavile govorice, češ da naj pri njegovi smrti ne bi šlo za nesrečo, 
temveč za sabotažo, ki naj bi jo povzročil Titov odposlanec Arsa 
Jovanović. Franc Rozman naj bi se zavzemal za samostojnost 
slovenske partizanske vojske, proti njeni utopitvi v jugopartizansko 
vojsko, zaradi česar naj bi se ga na tak zahrbten način znebili.  
 
Ni dokazov, ki bi potrjevali to zgodbo, ki je bila morda sproducirana z 
namenom da povzdigne Rozmana v nekakšnega borca za samostojno 
Slovenijo, kar pa seveda ne on in ne vojska, kateri je poveljeval, nista bila. 
Prav mogoče pa je, da je bila ta zgodba o "južni zaroti" proti "borcu za 
slovensko (vojaško) samostojnost" lansirana z namenom, da prikrije ljudem 
neznano poglavje iz njegovega življenjepisa, ki če se domneve izkažejo za 
resnične, meče na tega "heroja" povsem drugačno luč. Za kaj gre? 
 
V poročilu, ki ga je 17.7.1942 poslal Ivo Loli Ribarju, je Edvard Kardelj 
zapisal: "Včasih so [partizani] nekaj mnogo likvidirali. Tako je npr. 2. 
grupa likvidirala mesečno samo na enem majhnem odseku povprečno 
do 60 ljudi. Zgodile pa so se tudi hujše stvari, o katerih ti pismeno ne 
bom govoril." Ta navedek se nahaja v Arhivu Slovenije, bil pa je 
izpuščen v 2. knjigi Dokumenti ljudske revolucije (DLRS), str. 324, 
opomba 17. Zelo verjetno je bil izpuščen, ker navaja konkretno enoto, 
ki je zagrešila zločine, in ne govori le o zločinih na splošno, kar sicer v 
tej knjigi ni (povsem?) cenzurirano. V istem poročilu, to pa je 
omenjeno v DLRS, je Kardelj še zapisal: "Imamo celo več primerov, da 
so kratko malo zaprli ali celo postrelili tudi naše zaveznike, da o drugih 
- o raznih tovarnarjih in bogataših - niti ne govorim" in "Glavno, proti 
čemer se moramo boriti pri naših partizanih, je sektaštvo, prehod v 
drugo etapo vojne, zaostrovanje razredne vojne. Večina jih niti ne 
misli na to, da je to osvobodilna vojna, ampak revolucija, ZSSR in 
Stalin."  

To Kardeljevo pismo dokazuje, da celo sami partizani (vsaj tisti, ki so julija 
1942 delovali na Dolenjskem in Notranjskem) niso doživljali svojega boja kot 
osvobodilno vojno, marveč kot revolucionarno, "razredno" vojno za 
vzpostavitev komunistične diktature, take kot je vladala v Stalinovi Zvezi 
sovjetskih socialističnih republik. Močnejši dokaz, da je pri toliko opevanem 
»NOB« v resnici šlo za stalinistično revolucijo, kar je že med vojno trdila 
protipartizanska stran, ne obstaja.  Nič čudnega, če so komunistični partizani 
za dosego tega cilja pobijali celo svoje nekomunistične zaveznike, razne 
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krščanske socialiste, sokole in druge satelite. Sicer pa bi bilo tudi brez tega 
neposrednega priznanja tovariša Kardelja jasno, da vojska, ki počne take 
stvari pač ne more biti osvobodilna.  
 
To postavlja na laž tiste, ki opravičujejo partizanske zločine, češ da so 
bile likvidacije naperjene le proti "kolaborantom" in "sodelavcem 
okupatorja". Sicer pa je to Kardelj priznal tudi sam v svojem 
naslednjem pismu Ivo Loli Ribarju, datiranem iz 25.7.1942: "Posebno 
mnogo je sektaškega odnosa do zaveznikov, kar je privedlo do mnogih 
nevarnih trenj z zavezniki, zlasti s krščanskimi socialisti; nadalje 
pretiravajo v pobijanju bele garde, pri čemer gre pogosto za ljudi, ki 
jih morda niti ne bi bilo treba uvrščati v to kategorijo sovražnikov, so 
celo posamezni primeri odvratnega mučenja nekaterih ljudi, kar se je 
razneslo že med prebivalstvom in vrglo zelo slabo luč na lik 
partizanskega borca; so elementi ropanja itd.". V pismu Zdenki Kidrič 
iz 2.8.1942 pa je Edvard Kardelj zapisal: "Okrog Mokronoga in Mirne 
pa so partizani zares delali svinjarije. Na žalost to ni edini primer. V 
zadnjem času je to glavno vprašanje, ki ga imamo pred seboj." Res, 
pravi »osvobodilni boj«, ni kaj! Te in podobne "svinjarije" so bile tudi 
povod, da se je nasprotna stran odločila za usodni korak s tem, da je 
zaprosila okupatorje za orožje in začela "kolaborirati" z njim, da bi se 
ubranila pred samooklicanimi "osvoboditelji".  
 
Med temi "osvoboditelji", ki to niso bili, je tedaj igral pomembno vlogo tudi naš 
Komandant Stane. On je bil poveljnik 2. grupe odredov v času, ko je ta enota 
zagrešila zločine o katerih je pisal Edvard Kardelj. Postavlja se vprašanje koliko 
ljudi je ta enota, ki je v povprečju samo na enem majhnem odseku in v enem 
mesecu pobila do 60 ljudi, pobila skupaj ljudi na vseh odsekih in v vsem 
obdobju. Za 2. grupo odredov se ve, da je bila to tedaj najboljša partizanska 
enota, ki je nastala 1.5.1942 s preimenovanjem in preoblikovanjem 1. brigade 
(ustanovljene 4.4.1942). Sredi junija 1942 je štela okoli 700 borcev, od katerih 
jih je 550 pod vodstvom Rozmana 20.6. krenilo preko Notranjske in Gorenjske 
na pohod na Štajersko, kamor jih je po dveh mesecih nenehnih bojev z 
nemškimi silami prispelo 120. Torej je ta enota lahko počenjala zločine v 
italijansko okupirani tako imenovani Ljubljanski pokrajini (Dolenjska, 
Notranjska) le do tega datuma.  
 
Tu se sedaj postavlja logično vprašanje odgovornosti Franca Rozmana 
za te zločine. V vsaki vojski je poveljnik odgovoren za ravnanje njemu 
podrejenih v enoti, ki ji poveljuje. Franc Rozman prav gotovo nosi vsaj 
»objektivno odgovornost« za zločine, ki jih je storila 2. grupa odredov, 
kateri je on poveljeval. Tudi če ni teh zločinov sam ukazal ali celo 
lastnoročno storil, pa je dejstvo, da on teh zločinov ni preprečil. Da pa 
so se zgodili, ne more biti dvoma. Edvard Kardelj prav gotovo ne bi 
pisal neresnic v škodo partizanske vojske, da ne omenjamo 
protipartizanskih virov o partizanskem nasilju v tistem času.  
 
In tu ni šlo za nekaj posamičnih primerov, marveč za desetine ali celo nekaj 
sto ljudi, ki jih je pobila enota pod njegovim poveljstvom. In če ne bi ta enota 
zapustila Ljubljanske pokrajine, se lahko logično domneva, da bi zagrešila še 
več zločinov. Namreč, partizansko nasilje na »osvobojenem ozemlju« 
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Ljubljanske pokrajine je svoj vrhunec doseglo ravno konec junija in v juliju 
1942 in ni razloga, da ne bi domnevali, da bi bila v primeru njene navzočnosti 
na tem ozemlju v njem udeležena tudi 2. grupa odredov, če pa je to počela že 
pred tem. Po raziskavi Žrtve vojne in revolucije  

(http://www.ds-rs.si/dokumenti/publikaci je/Zbornik_05-1.pdf ), opravljeni na 
Inštutitu za novejšo zgodovino je bilo  ozemlju na Dolenjskem in Notranjskem, 
ki je bilo od aprila/maja do julija/avgusta 1942 pod nadzorom partizanov, 
evidentiranih okoli 600 civilnih žrtev, ki so jih ubili partizani, vendar pa to 
številka ni dokončna, kajti raziskava še ni zaključena. Seznam žrtev iz knjige 
Črne bukve o delu komunistične OF proti slovenskemu narodu (1944) je še 
precej daljši, a je treba tam navedene podatke vseeno jemati z rezervo.  

Čeprav je Kardelj v svojih pismih grajal te zločine in je partizansko 
vodstvo sprejelo tudi nekatere ukrepe za zajezitev teh pojavov, ker so 
se zavedali, da zaradi njih izgubljajo podporo med ljudstvom, pa 
storilci niso bili kaznovani, kot tudi sicer noben zločinec na partizanski 
strani ni odgovarjal za svoje zločine. Franc Rozman, katerega enota je 
nedvomno zagrešila številne zločine, je bil celo povišan v poveljnika 
slovenske partizanske vojske.  

Širši javnosti partizanski zločini v letu 1942 niso povsem neznani, vendar 
javnost ve o njih mnogo manj kot o zločinih iz leta 1945. Resda so, upoštevaje 
število žrtev, tudi mnogo manjši, a so za razumevanje medvojnega dogajanja 
pomembnejši. Namreč ti zločini so vzrok za »kolaboracijo«, domobransko 
prisego in vse kar zagovorniki partizanstva še danes očitajo drugi strani. 
Partizanski poboji leta '45 nimajo potenciala za reinterpretacijo medvojnega 
dogajanja, poboji '42 pa ga imajo in v temelju spreminjajo predstavo o tem kaj 
je bilo vzrok in kaj posledica tega kar se je pri nas dogajalo med 2. svetovno 
vojno, oziroma »kdo je prvi začel«. Po drugi strani pa je širši javnosti povsem 
neznana dejavnost partizanske enote enote pod poveljstvom Franca Rozmana - 
 Komandanta Staneta v takratnem času. V njegovih življenjepisih, ki so 
večinoma slavospevi s seznami njegovih junaštev, je njegovo početje spomladi 
1942 na Dolenjskem zavito v molk.  

To, da je bil poveljnik 2. grupe odredov je vse kar slovenska javnost ve 
o njegovi dejavnosti v tistem času. Ta ista javnost zasluži, da se 
natančneje osvetli njegova vloga pri zločinih, katere je zagrešila 
njegova enota v tistem času. To je potrebno zaradi zgodovinske 
resnice. Tega človeka se v Sloveniji še danes časti kot narodnega 
heroja in junaškega poveljnika, toda če se izkaže, da je bil on 
odgovoren za zločine, katere je počenjala njegova enota, potem je ta 
njegova slava popolnoma nezaslužena. Tudi če je bil res sposoben 
vojaški poveljnik, ga to ne more rehabilitirati za morebitne zločine, za 
katere bi bil odgovoren. Seveda so to zaenkrat le domneve, toda dovolj 
resne, da se ustanovi komisija zgodovinarjev, ki bi natančneje preučila 
dejavnost 2. grupe odredov na Dolenjskem spomladi 1942 ter potrdila 
ali ovrgla domnevno krivdo Franca Rozmana pri zločinih.  

Vsako izogibanje, da bi se strokovno nepristransko preučile te stvari, bo le 
potrjevalo sum, da je bil tudi Franc Rozman odgovoren za te zločine in 
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postavljalo na laž javno podobo, katero je desetletja o njem skrbno gradila 
komunistična propaganda.  

To je tem bolj pomembno tudi zato, ker je po tem človeku 
poimenovana tudi vojašnica Slovenske vojske (SV) v Mostah v 
Ljubljani, kar pa se tiče vseh nas davkoplačevalcev, ki plačujemo za 
SV. Bil bi škandal brez primere, če bi vojska demokratične države 
poimenovala svoje vojašnice po ljudeh, ki so zagrešili vojne zločine v 
imenu totalitarne ideologije, kot je komunizem. Predstavljajte si 
reakcijo evropske javnosti, če bi vojašnice sedanje nemške vojske 
nosile imena esesovskih in drugih nacističih zločincev! Že samo 
poimenovanje po partizanskih poveljnikih je neprimerno, kajti to na 
posreden način nakazuje, da je današnja Slovenska vojska (SV) dedič 
medvojne partizanske vojske, kar je nesprejemljivo iz več vidikov.  
 

Po eni strani je SV vojska neodvisne države Slovenije in ne ozemeljski del neke 
druge vojske, kot je bil to primer s slovenskimi partizani, ki so bili del 
jugoslovanske partizanske vojske. SV je depolitizrana vojska, katero naj bi vsi 
Slovenci, ne glede na politično prepričanje, sprejemali za svojo in se 
identificirali z njo, partizanska vojska pa je bila tipična strankarska vojska 
Komunistične partije Jugoslavije (KPJ), kar je bilo na zunaj vidno v njenih 
simbolih in institutu političnega komisarja, kot predstavnika KPJ v vojski. 
Partizanov že med vojno velik del slovenskega naroda ni doživljal kot svojo 
vojsko, tudi zaradi zaradi zverstev, katere je zagrešila ta vojska in o katerih je 
pisal Edvard Kardelj. Največji moralni neuspeh tega gibanja, ki se je razglašalo 
za »narodnoosvobodilno« je bilo dejstvo, da je znatni del naroda v njih videl 
večje zlo od okupatorjev ter se bil prisiljen obrniti k tujcem po zaščito pred 
domačimi »osvoboditelji«.  
 

Kljub večdestletnemu sistematičnemu vsiljevanju komunistično-
partizanskega pogleda na medvojno dogajanje od vrtca naprej, pa tudi 
danes velik in vedno večji del slovenskega naroda v partizanstvu ne 
vidi silo, ki se je borila za svobodno Slovenijo, marveč za komunistično 
Slovenijo v Titovi Jugoslaviji. Bilo bi jih še več, če bi več ljudi poznalo 
tudi drugo, protipartizansko plat našega medvojnega dogajanja, mnogi 
pa še vedno čutijo nesproščenost in celo strah ob javnemu izražanju 
svojega mnenja, ki se ne ujema s partizansko »resnico«. Tako 
partizanstvo kot domobranstvo ne moreta biti povezovalna dejavnika 
slovenskega naroda, identifikacija sedanje slovenske države s 
katerimkoli od njiju (v praksi je to aktualno le za partizanstvo, 
katerega nekateri vztrajno vsiljujejo kot vsenarodno gibanje iz 
katerega naj bi izšla današnja Slovenija) pa le podaljšuje razdvojenost 
v narodu in onemogoča spravo. Ta zapis ne pomeni prejudiciranje 
krivde Franca Rozmana – Komandanta Staneta. Vsekakor pa obstaja 
utemeljen sum, da je on zagrešil vojne zločine. V interesu zgodovinske resnice, 
preseganja delitev med Slovenci, kredibilnosti Slovenske vojske in nenazadnje 
tudi zaščite dobrega imena Franca Rozmana pa je nujno, da se ugotovi polna 
resnica o tem človeku. Dolžnost naših šol je, povedo mladim rodovom resnico 
in ne mite o našem medvojnem dogajanju.  
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Pomeni pa izdaja spominskega kovanca nominalne vrednosti dveh 
evrov z njegovo podobo žalitev za vse narode Evrope, še posebej pa za 
Slovenski narod, saj se je boril za režim, ki je premnogo Slovenscem 
prinesel smrt, trpljenje in črno prihodnost, poleg tega pa je režim, za 
katerega se je zgoraj omenjeni boril tudi na območju EU označen za 
zločinski sistem, izenačen z nacizmom in fašizmom... 

GREGOR MEDVEŠEK  

2011-04-17 
Na dan volitev v Evropski parlament so v Velenju okoli Titovega spomenika zasadili nekaj tisoč 
umetnih nageljčkov. Turistom razkazujejo kot neko posebnost – kar tudi je zločinec Tito. 
Ustanavljajo se društva »Društvo mladi partizani«…, se grupirajo in »krolijo « po ulicah… 
To so »naši«, sredstev jim ne bo primanjkovalo…, imajo dovolj »ozimnice«. 
Nedavno so g. Marka Štrovsa nenadoma zamenjali (puč), sedaj to komisijo vodi partizan Jamnik. 
Inštitut za narodno spravo je letos povabil ljudi in tudi g. Permeta ne nek posvet. Kot vedno, Perme 
je »slovenska sramota«, tako nekateri. Spomenik društva v Kočevskem Rogu ima še vedno 
odločbo za rušenje ! Nekdo od govornikov na tem srečanju v Ljubljani opozori prisotne: »če nebi 
bilo Permeta, vi danes nebi bili tu..«. 
Kaj to pomeni ?  
Mislimo si samo mi, kateri marsikaj javno vemo – kot je tudi podloga teksta za proti evro kovancu. 
Ob takem opozorilu gospoda (?) so tedaj trije »komunjari« protestno zapustili dvorano. 
Gospod Perme je pripravil več strani materiala in ga porazdelil prisotnim, ko pa je ob priložnosti 
povedal prisotnim, kar si je želel, je zapustil in odšel domov, je utrujen in bolan. 
Permeta zelo spoštujem, večkrat se pogovarjava po telefonu, tudi obiščem ga občasno. 
 
Gospod Grega, ko vas vidim na polju, v koruzi ali med krompirju, bi dejal, glej kmeta, priden je. 
Kot dolgoletni gradbeni delavec sem že zdavnaj spoznal, da ne moremo in ne smemo ljudi 
vrednotiti po videzu. Šele potem, ko jih pogledamo od znotraj, morda takrat več presenečenj. 
 
Crngrob !? 
 
Pripravljen je material za objavo v obsegu 96 strani.  
Obstalo je. Uprl sem se, da ne bom sodeloval v taki grupi, ki HVALI umazane polpismene udbaše. 
Ko smo to »očistili« iz teksta, je zaspalo pri samih Hrvatih, ti so še vedno polni HDZ-jev in 
podobnih komunjarcev, tako kot celotna vlada in Sabor v Zagrebu. Borben narod – pa brez glave. 
V Slovenji je Savez hrvatskih društava, ima 12 društev. 
Nekateri odhajajo na srbske prireditve, v Bleiburg ali v Crngrob nikoli ! Pa so Hrvati. 
Celo ljubljanski župnik kot vodja Hrvatske katoličke misije – Ljubljana, nikoli še v Crngrobu. 
Generali – še jih bomo rabili, nikoli ne bo zmanjkali »volje« in ne ljudi (kanonfutre) za nove vojne. 
Človek – pošast ! 
Bil sem to soboto in sicer tudi večkrat v Ljubljani, o tem se malo ve, ustanovljena je »Uljudbena 
Hrvaska Vlada«, sem njen član in tudi precej aktiven. Svašta načrtujemo, postopoma, vladajoči 
kakor tudi celotna opozicija so sami »bebci«, lopovi in lažnivci, časi so, ko so nam politiki največji 
lopovi, lažnivci in težka nacionalna sramota – Masoni ne mirujejo, kapital in ne čast je vladar sveta. 
 
Peticija, je na mestu, jo bom podpisal, malo kasneje a jo bom. 
 
Lep dan 
 
dragutin 
 


