
 1 

POP TV, 2003-06-19, TRENJA  
Povojna grobišča 

 
Gosti: Janez Drobnič, Franci Žnidaršič  

 
Zgodovina ponovno razburja politiko in javnost. So bili domobranci vojaki, so bili po vojni pobiti 
žrtve revolucionarnega nasilja, kaj naj piše na prikritih grobiščih pobitih po vojni? To so vprašanja, 
ki so v parlamentu razdelila poslance. Šokanten je tudi podatek, da je v Sloveniji 196 uradno 
popisanih prikritih grobišč, razen tega pa naj bi jih bilo še najmanj 187. Ali bomo po dvanajstih 
letih samostojne države zmogli preseči travme iz preteklosti?  
 
Soočenje argumentov: Janeza Drobniča in Francija Žnidarši ča. 
 
Franc Žnidaršič, državni sekretar  
Spoštovani, sporočam vam, da je bilo priložnosti za soočenje mnenj v času priprave zakona dovolj. 
Zakon je sprejet in o njem ne želim več polemizirati."  
 
Janeza Drobniča  
Učinki predloženega zakona bodo porazni za narodno pomiritev in pravno državo. Medtem ko 
padlim partizanom, fašistom in nacistom priznava vojaški status in vojaški grob, pobitim 
predstavnikom protikomunističnega odpora, ki so bili vojni ujetniki, tega ne priznava. S tem 
zakonom se nacionalizira grobišča, saj svojec ne more več izvesti prekopa svojega pokojnika brez 
soglasja države; če dobi soglasje, mora vse stroške kriti sam. Si predstavljate kako boste dobili 
svojega sorodnika pod 30 m plastjo smeti in 20 m blata v Teharjih in koliko vas bo to stalo, če vam 
bodo sploh dovolili. To je cinizem najvišje vrste. S sanitarnimi pokopi se bo zabrisala sled zločina, 
tako da se ne bo mogla vložiti nobena ovadba za genocid, pokojne žrtve pa ne bodo nikoli več 
identificirane. Povojne civilne osebe kot npr. Dachavske žrtve, bodo žrtve vojne, čeprav leta 1950 
že zdavnaj ni bilo vojne. To so lahko žrtve revolucionarnega ali če hočete komunističnega terorja. 
Takšne izjave kažejo željo sprenevedanja. Tisti ki so bili nasilno pobiti, so bili potem 50 let nasilno 
utišani, sedaj bodo še nasilno proti svoji volji zaznamovani, ker se ni vprašalo svojcev za mnenje 
glede obeležja in napisa. Ključno besedo pri tem zakonu so imeli tisti, ki so bili na strani 
revolucionarnih oblasti in ti so imeli besedo kako z grobišči in kakšni naj bodo napisi. Z zakonom 
se bo legaliziral na črno zgrajen spomenik v Rogu pod Krenom. Oskrunjeni grobovi po direktivi 
komunistične oblasti pod vodstvom Z. Poliča iz leta 1945 pa ne bodo grobišča (Orlov vrh na 
Golovcu npr.). Na nekaterih grobiščih se še vedno izvaja ta proti civilizacijska direktiva - omenim 
naj Teharje, kjer vadijo golf na grobovih, pobite po vojni pa še vedno zasipajo z blatom in smetmi. 
Napis? Žrtve povojnih dogodkov? (katerih ? tudi žrtve pretepov, plazov,..) je sprenevedanje in 
politično manipuliranje. Podobno je s terminom "žrtve usmrtitev", saj je usmrtitev akt na podlagi 
sodne odločbe, ki je v naštetih primerih ni bilo. Hkrati je to tudi tautologija. So bile morda žrtve v 
Auschwitzu potemtakem žrtve vojnih naključij! Katastrofalen zakon!!!  
 
KOMENTIRA DRŽAVLJAN »primus« 20.06.2003  
sicer pa, na trenjih je bilo 66% glasov za to, da se doda REVOLUCIONARNO NASILJE. Mislim, 
da bi se morali vsi, ki so podprli ta zakon, pošteno zamisliti. Predvsem pa vlada, ki naj bi delovala v 
imenu ljudstva. Trenutno pa kaže, da deluje proti volji ljudstva.  
Novice 24ur: "Na vojnih grobiščih, kot določa zakona, niso dovoljene označbe, besedila ali simboli, 
ki poveličujejo in slavijo pripadnost ali sodelovanje z okupatorji.  
Označbe na vojnih grobiščih, ki so bile v uporabi do uveljavitve tega zakona, se ne bodo 
spreminjale, razen, če bi bile na teh grobiščih, nedovoljene označbe ali če bo spremembo označb 
predlagal upravljavec ali lastnik."  
Upam, da bo država in zveza borcev uvidevna do zakona in odstranila vse rdeče zvezde in sporna 
besedila kot PARTIZANI, REVOLUCIJA, NOB, TALCI, itd (niso dovoljene označbe, besedila ali 
simboli, ki poveličujejo in slavijo pripadnost). Po ustavi smo vsi enakopravni pred zakonom. 
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Vprašanje za g. Drobniča: v primeru, da se s komunističnih obeležij ne odstranijo navedena 
znamenja in besedila, ali gre za kršitev Zakona o vojnih grobiščih, kakšne so kazenske določbe in, 
na koga se lahko naslovi kršitev?  
 
PIETETA:  Nasilje revolucionarjev in CK ZKS (ANNO 2003) preko svojih zgodovinskih in 
strokovnih (?) poslancev po 60 letih še vedno sejejo svoj bes in demokracijo zločincev. Narodna 
»vseljudska« oblast ter zraven polna usta demokracije ni niti zmožna priznati žrtve lastnega naroda, 
postaviti jim obeležja, kako naj potem še razmišlja o desetkrat več pobitih drugih narodov na 
svojem ozemlju. Izvajanja genocida nad drugim narodom na svojem ozemlju nihče ni pripravljen to 
priznati, še najbolj postransko politično združenje ne, o obeležju pa ne smejo niti razmišljati, saj so 
vsi plod revolucije.  
Ob našem prvem predstavljanju na spletnih straneh smo izrazili nezadovoljstvo z izborom prvega 
nagrajenega modela za spominsko obeležje žrtvam nasilja. Med razpravo pa je nek gospod 
pripomnil, da je ta izbran model spominskega obeležja »BUDISTIČNI ZVON« 
 


