DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE
Ljubljana, 4. oktober 1996

Letnik XXII

St. 38

POROČILA
Poročilo Preiskovalne komisije Državnega zbora RS za parlamentarno preiskavo o sumu zlorabe javnih
pooblastil pri poslovanju podjetij HIT d.o.o. Nova Gorica, Elan, Slovenske železarne, banke, ki so v
sanacijskem postopku in dodelitve koncestij za uvoz sladkorja, tudi za potrebe državnih rezerv
- EPA 1599 - Poročilo Preiskovalne komisije o raziskovanju povojnih množičnih pobojev, pravno dvomljivih
procesov in drugih tovrstnih nepravilnosti
- EPA 1630-
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Poročilo

PREISKOVALNE

KOMISIJE OZ RS ZA

PARLAMENTARNO PREISKAVO 0 SUMU

ZLORARE JAVNIH POORLASTIL PRI

POSLOVANJU PODJETIJ HIT, d.O.O.

NOVA GORICA,

ELAN, SLOVENSKE

ŽELEZARNE, RANKE, KI SO V

SANACIJSKEM

POSTOPKU

IN

DODELITVE KONCESIJ ZA UVOZ

SLADKORJA, TUUI ZA POTREDE

DRŽAVNIH

REZERV

-EPA 1599Ločeni mnenji g. Marijana Poljška in g. Jožeta Leniča bosta
predloženi naknadno.
.»

Preiskovalna komisija za parlamentarno preiskavo o sumu
zlorabe javnih pooblastil pri poslovanju podjetij HIT, d. o. o. Nova
Gorica, Elan, Slovenske železarne, banke, ki so v sanacijskem
postopku in dodelitve koncesij za uvoz sladkorja, tudi za potrebe
državnih rezerv

V skladu s sklepom komisije, sprejetim na 60. seji, dne 15. 7.
1996, poročilu prilagam tudi ugovore na poročilo tistih nosilcev
javnih pooblastil, za katere obstaja sum zlorabe javnih pooblastil.

Številka: 000-01-90-2/116
Ljubljana, 10. september 1996

Predsednica
Polonca Dobrajc, l.r.

ZADEVA: predložitev poročila preiskovalne komisije DZ RS v
zadevi: "Sum zlorabe javnih pooblastil pri poslovanju podjetja
HIT, d. o. o. Nova Gorica".

Priloge:
- Poročilo
- Ločeno mnenje predsednice ge. Polonce Dobrajc
- Ločeno mnenje člana komisije g. Antona Peršaka
- Ugovor g. Danila Kovačiča
- Ugovor g.Janeza Kopača
- Ugovor g. Dušana Šešoka
- Ugovor g. Mitja Gasparija

V skladu z 10. in 22. členom poslovnika o parlamentarni
preiskavi (Ur. I. RS, št. 63/93) priloženo pošilja Poročilo komisije
v zadevi: "Sum zlorabe javnih pooblastil pri poslovanju podjetja
HIT, d. o. o. Nova Gorica".
Sestavni del poročila so tudi ločena mnenja predsednice ge.
Polonce Dobrajc ter članov komisije g. Antona Peršaka, g. Jožeta
Leniča in g. Marijana Poljška.
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a) zaslišala naslednje priče:

DRŽAVNI ZBOR
REPUBLIKE SLOVENIJE

- mag. IGORJA OMERZO, dipl. ekonomista;

Preiskovalna komisija za parlamentarno preiskavo o sumu zlorabe
javnih pooblastil pri poslovanju podjetij HIT, d. o. o. Nova Gorica,
Elan, bank, ki so v sanacijskem postopku, Slovenskih železarn,
dodelitve koncesij za uvoz sladkorja, tudi za potrebe državnih rezerv

- JANEZA KOPAČA, diplomiranega ekonomista;
- ZVONKA DRAKSLERJA, diplomiranega pravnika;
- mag. MITJA GASPARIJA, magistra ekonomije;

POROČILO

- MIRANA LIPOVCA, nezaposlenega;

Preiskovalna komisija Državnega zbora Republike Slovenije za
parlamentarno preiskavo o sumu zlorabe javnih pooblastil pri
poslovanju podjetij HIT, d. o. o. Nova Gorica, Elan, bank, ki so v
sanacijskem postopku, Slovenskih železarn, dodelitve koncesij za
uvoz sladkorja, tudi za potrebe državnih rezerv (v nadaljevanju
komisija) je v sestavi

- BENJAMINA STUBLJA, diplomiranega pravnika;
- DAVORINA LOZEJA, lesnega tehnika;
- DANILA KOVAČIČA, ing. organizacije dela;
- NELIDO NEMEC, prof. umetnostne zgodovine;

Polonca Dobrajc - predsednica, poslanka SNS;
Ciril Pucko - namestnik predsednice, poslanec SKD;
Ivo Hvalica - član, poslanec SDSS;
Jože Jagodnik - član, poslanec ZLSD;
Jože Lenič - član, poslanec LDS;
Anton Peršak - član, poslanec DS;
Marjan Podobnik - član, poslanec SLS;
Marijan Poljšak - član, samostojni poslanec;
dr. Leo Šešerko - član, poslanec LDS,

- DARKA MAKUCA, diplomiranega ekonomista;
- DUŠANA LUINA, diplomiranega ekonomista;
- ZORKA DEBELJAKA, diplomiranega ekonomista;
- RENATA BIZJAKA, diplomiranega ekonomista;
- ALDA FANELLIJA, prodajalca;

v parlamentarni preiskavi o sumu zlorabe javnih pooblastil pri
poslovanju podjetij HIT, d. o. o Nova Gorica, Elan, bank, ki so v
sanacijskem postopku, Slovenskih železarn, dodelitve koncesij za
uvoz sladkorja, tudi za potrebe državnih rezerv, ki jo je na zahtevo
36 poslancev odredil Državni zbor Republike Slovenije na sedmi
seji, dne 22. 4. 1993, na podlagi 22. člena poslovnika o
parlamentarni preiskavi (U. I. RS, št. 63/93), na 60. seji, dne 25.7.
1996 s 5 glasovi ZA in 2 PROTI, sprejela poročilo v zadevi "Sum
zlorabe javnih pooblastil pri poslovanju podjetja HIT, d. o. o. Nova
Gorica".

- ENESA LOJA, diplomiranega ekonomista;
- SRDANATOVORNIKA, diplomiranega pravnika;
- VLADIMIRJA MAKORIČA, ekonomista;
- KRISTINO DOLENC, profesorico;
- DRAGA MIROŠIČA, dipl. pravnika;
- BOGA ROGINO, pravnika;

Državni zbor Republike Slovenije je odredil, daje namen preiskave
v zadevi, ki je predmet tega poročila, ugotoviti, ali in v kolikšni meri
so bile v poslovanju podjetja HIT, d. o. o. Nova Gorica oškodovane
javne koristi in ali je prišlo do oškodovanja teh koristi na temelju
sodelovanja z nosilci javnih pooblastil.

- dr. MIHA BREJCA, profesorja;
- IGORJA BAVČARJA, dipl. politologa;
- DANILA ZORNA, ing. agronomije;

Komisija je na 1. seji sklenila, da naj preiskava odgovori zlasti na
naslednja vprašanja:

- VIKTORJA ŽAKLJA, ekonomista;

- ali so bili v poslovanje podjetja HIT, d. o. o in njegove lastninske
transformacije kakorkoli vpleteni funkcionarji z javnimi pooblastili;

- mag. JANEZA SIRŠETA, ekonomista;

- ali je podjetje HIT, d. o. o. financiralo volilne kampanje političnih
strank ali posameznikov za parlamentarne volitve leta 1992;

- IVANA ERŽENA, dipl. pravnika;

- ali je pri poslovanju podjetja HIT, d. o. o. zaradi zlorabe javnih
pooblastil prišlo do nezakonitega odtoka denarja prek državne meje;

- BRANKA BRAČKA, dipl. pravnika;

- ali so državne institucije, v skladu z veljavno zakonodajo,
pravočasno ukrepale ob dejstvu, da so bile seznanjene, daje prišlo
pri lastninskem preoblikovanju podjetja HIT, d. o. o. do vrste
nepravilnosti.

- JANEZA ZEMLJARIČA, dipl. pravnika;

- FRANKA RUTARJA, ekonomista;

- STANISLAVA DOLGANA, dipl. pravnika;

- MILANA DOMADENIKA, pravnika;
- BOJANA PODBEVŠKA, dipl. sociologa;

Opis poteka postopka

- dr. DARKA MAVRA, dipl. pravnika;

Komisija je v zadevi, ki je predmet tega poročila, imela 60 sej, in
sicer 32 posvetovalnih in 28 sej, na katerih je izvajala dokaze.

- SPOMENKO HRIBAR, upokojenko;

Po opravljenih pripravljalnih preiskovalnih dejanjih, s katerimi je
urejala gradivo za preiskavo in priskrbela potrebno dokazno gradivo,
zlasti ustrezne spise in listine, je komisija v dokaznem postopku:
poročevalec, št. 38

- DUŠANA ŠINIGOJA, diplomiranega ekonomista;
- ŠTEFANATEPEŠA, upokojenca;
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- pripombe na zapisnik o inšpekciji finančno materialnega
poslovanja, št. 93115, z dne 7.6.1993, L&L COMMUNICATIONS,
d. o. o. Ljubljana, z dne 17. 6.1993;

-TOMAŽA ERTLA, diplomiranega politologa;
- ERAZMO STEVANOVIČ, upokojenko;

- pripombe na zapisnik o inšpekciji finančno materialnega
poslovanja, št. 93111, z dne 14.5.1993, ITACA, d. o. o. Ljubljana,
z dne 20. 5.1993; odgovor na pripombe, z dne 3. 6.1993;

- POLDETA MAČKA, dipl. politologa;
- DORETA DOVEČARJA, dipl. pravnika;

- fotokopije računov št. 921926, z dne 19.6.1992; št. 42, z dne 9.
11. 1992; št. 921927, z dne 19. 11. 1992; št. 921897, z dne 19.
11. 1992; št. 44 z dne 9. 11. 1992 ter predračuna, št. 921879, z
dne 12. 11. 1992, ki jih je podjetju HIT, d. o. o. iz Nove Gorica
izstavilo podjetje KARTONAŽA iz Murske Sobote;

- DORICO STIPANIČ, dipl. pravnico;
- STANETA DOLANCA, upokojenca;
- DRAGA FERŠA, dipl. politologa;
- HINKA LUČOVNIKA, upokojenca;

- magnetogramski zapis izvajanja Igorja Bavčarja, ki ga je podal
na seji Komisije DZ za nadzor nad delom varnostnih in obveščevalnih
služb, dne 23. 4.1993.

- JOŽICO GAMBERGER, profesorico angleškega in francoskega
jezika;

- informacijo Ministrstva za finance v zvezi z zapisniki SDK RS o
inšpekcijskih pregledih v podjetjih iz sistema HIT, d. o. o. Nova
Gorica, z dne 13. 4. 1993;

- JOŽETA SAŠKA, upokojenca;
- dr. JANEZA DRNOVŠKA, dipl. ekonomista in

- informacijo Ministrstva za finance o obračunavanju davka na
dobitke pri posebnih igrah na srečo, št. 471-1/93, z dne 15. 2.
1993; z dopisom podjetja HIT, d. o. o. o isti tematiki, z dne 5. 2.
1993, ter dopisom "Pohorje, p. o.", z dne 3. 5.1993;

- LOJZETA PETERLETA, profesorja
b) vpogledala v naslednjo dokumentacijo:
- odredbe sodišča o kontroli komunikacijskih sredstev vodilnih
delavcev podjetja HIT, d. o. o.;

- informacijo Ministrstva za finance in SDK RS, Centrala Ljubljana
o inšpekcijskih ugotovitvah privatizacij podjetij iz sistema HIT, d. o.
0. Nova Gorica, z dne 7. 4. 1993 in 23. 3.1993;

- predloge MNZ RS Temeljnemu sodišču v Ljubljani za kontrolo
komunikacijskih sredstev vodilnih delavcev HIT, d. o. o.;

- zapisnik SDK RS Podružnica Ljubljana o opravljeni inšpekciji
finančno materialnega poslovanja za leto 1991 in 1992 pri HIT
Consulting, d.,o.,o. Ljubljana, št. 30-309/92-06-cs, z dne 15. 12.
1992;

- ovadbe MNZ RS v zvezi z raziskovanjem nepravilnosti v podjetju
HIT, d. o. o.;
- zapisnik o inšpekciji finančno materialnega poslovanja pri
Ministrstvu za turizem in gostinstvo, št. 93110, z dne 8. 6.1993;

- zapisnik SDK RS Podružnica Nova Gorica o inšpekciji finančno
materialnega poslovanja v letu 1991 in 1992 pri HITTOURS INTERNATIONAL Turizem, d. o. o. Nova Gorica, št. 370-74/92-2, z
dne 20. 1. 1993;

- zapisnik o inšpekciji finančno materialnega poslovanja pri Inštitutu
za ekonomska raziskovanja Ljubljana, št. 93124, z dne 8.6.1993;

- odločbo SDK RS Podružnica Ljubljana o nepravilnostih v
knjigovodstvu HIT Consulting, d. o. o. Ljubljana, št. 30-309/92-06cs, z dne 29.1.1993, in pritožba zoper navedeno odločbo, z dne
16. 2. 1993;

- zapisnik o inšpekciji finančno materialnega poslovanja pri L&L
COMMUNICATIONS d. o. o., št. 93115, z dne 7. 6.1993;
- zapisnik o inšpekciji finančno materialnega poslovanja pri Studio
VISTA, d. o. o„ št. 93112, z dne 8. 6.1993;

- zapisnik SDK RS Podružnica Nova Gorica o inšpekciji finančno
materialnega poslovanja v letih 1990, 1991, 1992 pri HIT Invest,
Investicije in razvoj, d. o. o. Nova Gorica, št. 370-73/92-2, z dne 20.
1. 1993;

- zapisnik o inšpekciji finančno materialnega poslovanja pri ITACA,
d. o. o., št. 93111, z dne 14.5.1993 - dodatni zapisnik z dne 3.6.
1993;

- zapisnik SDK RS Podružnica Ljubljana o inšpekciji finančno
materialnega poslovanja za leto 1992 pri HIT HOLDING, Družba
za upravljanje in financiranje, d. d. Ljubljana, št. 30-310/92-06-cs,
z dne 15.12. 1992;

- zapisnik o inšpekciji finančno materialnega poslovanja pri NIMB,
d. o. o., št. 93113, z dne 15. 5. 1993;
- informacija SDK RS podružnica Ljubljana o inšpekciji finančno
materialnega poslovanja pri Ministrstvu za turizem, Inštitutu za
ekonomska raziskovanja, L&L COMMUNICATIONS, d. o. o., Studio VISTA, d. o. o., Itaca, d. o. o., NIMB, d. o. o.;

- informacijo SDK RS, Centrala Ljubljana o poteku inšpekcijskega
pregledavpodjetjihHIT.d.o.o.zaleta 1990,1991,1992 s prilogami
k zapisniku 18. seje Vlade Republike Slovenije, točka 24c, št. 37238/93-I/ŠB, z dne 8. 4.1993;

- pripombe na zapisnik o inšpekciji finančno materialnega
poslovanja, št. 93124, z dne 8. 6. 1993, Inštituta za ekonomska
raziskovanja Ljubljana, z dne 18.6.1993, odgovor na pripombe, z
dne 22. 6.1993;

- dopolnilni zapisnik SDK RS, Podružnica Nova Gorica, ad tč. J št.
370-72/92, z dne 11.3.1993, v nalog Ministrstva za finance za
kontrolo poslovanja igralnic v Republiki Sloveniji, št. AM-d/76, poslan
SDK RS 7. 10. 1992;

- pripombe na zapisnik o inšpekciji finančno materialnega
poslovanja, št. 93110, z dne 8. 6.1993, Ministrstva za turizem in
gostinstvo Ljubljana, z dne 21. 6.1993, odgovor na pripombe, z
dne 23. 6. 1993;
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- dovoljenja za prirejanje posebnih iger na srečo posebni enoti na
Otočcu št. 471-9/90, posebni enoti v Kobaridu oziroma Tolminu št.
471-2/90 in 471-3/89, z dne 8. 5. 1990 in 25. 5. 1992 ter posebni
enoti v Kranjski Gori št. 471-6/88, z dne 14. 4. 1988;

to pomembna gospodarska veja, da se tu več ali manj posluje z
gotovino, da je znano, kdo v svetu nadzoruje to dejavnost, da smo
mlada država in bi pranje denarja, do katerega lahko prihaja,
povzročalo izjemno veliko težavo v taki državi in pri njeni uveljavitvi.

- mnenje Ministrstva za finance k predlogu za izdajo zakona o
prirejanju iger na srečo, ki so ga Skupščini Republike Slovenije
predložili poslanci Danilo Bašin, Spomenka Hribar in Aleksander
Lovec, št. 470-01/92-4/1-8;

Na vsa vprašanja, ki so bila naslovljena na nekdanje vodje Službe
državne varnosti (v nadaljevanju SDV), so ostala neodgovorjena.
Takratni minister za notranje zadeve izpričuje, da je zanimivo, da je
po nastavitvi dr. Mihe Brejca prišlo z italijanske strani do pobude o
sodelovanju na tem področju, pred tem pa ne. Takrat se je začela
tudi intenzivna razprava o igralništvu in o konceptu igralništva, ki je
sprožila dejavnost različnih lobijev, (še posebej agresiven je bil
novogoriški, ne pa portoroški lobi. Glede na vse te okoliščine, tako
izpričuje minister, se je odločil za skrbno pripravljeno akcijo in
nadaljuje: "V določenih zadevah sem osebno prosil za sodelovanje
ministra za finance (g. Dušana Šešoka in g. Mitja Gasparija), saj
delavec na ministrstvu za finance neposredno koordinira vsak korak
z najožjim vodstvom HIT-a". Ravno tako je prosil za sodelovanje
Službo družbenega knjigovodstva (v nadaljevanju SDK), da pri
pregledu upošteva in izloči vplivanje lokalnih interesov, saj je
obstajala zelo velika povezanost z lokalno politično in oblastno
strukturo. Akcija je bila najprej usmerjena v posojilniško službo, ki
je bila po teh izsledkih neusahljiv vir različnih finančnih operacij.
Pridobljeno je bilo tudi zelo zanimivo pričevanje prejšnjega šefa,
posojilnice g. Bruna Sacca, odkazovalo se je na povezovanje z
mafijo oz. na povezavo z nekaj italijanskimi mafijskimi družinami.
I
G. Igor Bavčar nadalje pove, da je zelo zanimiv položaj celotne
Primorske, tako Gorice kot Kopra, ki sta bili ključni za delovno
področje nekdanje SDV, ker se je tu dogajal neposreden stik takratne
Jugoslavije z Zahodom in je v bistvu slovenska SDV ustvarila
paralelno ekonomijo, skozi katero je vlekla različne poteze za
slovensko politiko. Ker je ob prevzemu Gotenice in Kočevske Reke
prišlo do indicev, ki so kazali na to, da se je nekdanja SDV aktivno
ukvarjala s tihotapljanjem alkohola, cigaret, avtomobilov, orožja in
verjetno tudi mamil, ter da je ta dejavnost potekala prav na tem
območju, so mnogi podatki, ki jih je mogoče primerjati, kazali na
obstoj neke paralelne ekonomije, po njegovem mnenju politično policijske. Zanjo naj bi bilo značilno, da se je proti njej takrat postavila
oziroma da jo je takrat skušala dobiti zvezna Udba. V nadaljevanju
akcije je prišlo tudi do vprašanja lastninjenja igralnice, in kasneje
tudi celotnega kompleksa turizma in prehrambene industrije, skozi
kupovanje različnih podjetij itd. Po ministrovem mnenju je vpletenost
politike In uradništva v trenutku, ko gre za prehod iz enega
gospodarskega sistema v drugega, ko zaščita, ki je veljala v
prejšnjem sistemu, v novem ne zadošča, potrebovala nove prijeme
za to, da bi se ta dejavnost lahko nadaljevala. Gospod Igor Bavčar
izpoveduje, da so bili posebej pozorni na zveze v ministrstvu za
finance in na zveze, ki jih je imel g. Danilo Kovačič v politiki. Pri tem
je omenil aktivno sodelovanje vrste poslancev, ki (po njegovem
mnenju) pogosto niso vedeli, za kaj natančno gre, ker niso bili
strokovnjaki s tega področja. Posebej zanimiv je bil primer, ki je bil
(po ministrovem mnenju) skrbno preštudiran in v sodelovanju z
delavci ministrstva za finance tudi na nek način legaliziran, to je
odpis davkov igralniške dejavnosti. Prav tako mu zdijo pomembna:
intenzivna srečevanja takratnega ministra za turizem, g. Janeza
Siršeta, z vodstvom HIT-a; različne podkupnine in druge manjše
usluge, ki so jih bili deležni nekateri ministri; donatorstva različnim
strankam, Svetovnemu kongresu itd. G. Igor Bavčar izpričuje, "da
je bila tako njegova kot Brejčeva ocena takorekoč soglasna, da so
se ob tem primeru srečali z delom politike, ki igra aktivno vlogo pri
izgrajevanju finančnega in gospodarskega (še posebej turističnega)
kompleksa, ki se bo sčasoma bodisi protizakonito bodisi pa z
lobiranjem in doseganjem "zakonitih metod" privatiziral in tako
medsebojno tesno prepletal, da ga ne bo več mogoče razplesti niti
podrediti zahtevam legalnega funkcioniranja". Ocenjeno je bilo, da
gre tu, ker se v glavnem posluje z gotovino, za idealno priložnost
za delovanje tujih mafijskih družb in da sta tu denar in politika
takorekoč idealno povezana. Poleg tega pa imajo ta dogajanja svojo

- revizijsko poročilo v postopku revizije pri pravni osebi Hit, Hoteli,
igralnice, turizem d. o. o. Nova Gorica, Cesta IX. Korpusa 35, št.
380-22/93-IV/šK z dne 21. 3. 1996.
c) prebrala izvededensko mnenje izvedenca finančne stroke
- JANEZA KOVAČIČA, dipl. ekonomista.
Parlamentarna preiskava v zadevah javnega pomena se opravi,
da se ugotovi in oceni dejansko stanje, ki je lahko podlaga za
odločanje Državnega zbora RS o politični odgovornosti nosilcev
javnih funkcij, za spremembo zakonodaje na določenem področju
in za druge odločitve Državnega zbora iz njegove pristojnosti (1.
člen zakona o parlamentarni preiskavi, U.l. RS, št. 63/93).
Parlamentarna preiskava je torej institut zakonodajne veje oblasti
ne pa sodne. Stvarna pristojnost je omejena na dejanja, ki nikakor
niso kazniva dejanja, gospodarski prestopki ali prekrški, temveč
gre za dejanja, ki pomenijo zlorabo oblasti v tistem delu, ki jih
država kazenskopravno ne sankcionira. Osebe, ki so lahko predmet
parlamentarne preiskave, morajo biti nosilci različnih javnih oz.
državnih funkcij, na svoje mesto pa so praviloma izvoljene oziroma
imenovane za določen in časovno omejen mandat. V tem primeru
gre predvsem za osebe, ki opravljajo funkcijo v izvršilni veji oblasti
(npr. ministri v vladi). Sankcija, ki lahko sledi parlamentarni
preiskavi, je lahko samo politična in le posledično tudi moralna,
kajti v primeru, da parlamentarna komisija ugotovi, da je bilo
storjeno kaznivo dejanje, mora zadevo prepustiti pristojnim organom
odkrivanja in kazenskega pregona. Nikakor pa ni delovno področje
parlamentarne preiskave odkrivanje storilcev kaznivih dejanj in
njihovo sojenje.
Vse navedeno komisija še posebej poudarja, ker je pri zadevi "Sum
zlorabe javnih pooblastil pri poslovanju podjetij ..." v komisiji ves
čas prihajalo do nesoglasij in do različnih interpretacij o obsegu
pristojnosti in predmetu parlamentarne preiskave.
Dejansko stanje
S problemom igralništva, kasneje pa s HIT, d. o. o., se je Ministrstvo
za notranje zadeve (takratni RSNZ), po pričevanju priče g. Milana
Domadenika, seznanilo 16. 7. 1990. Takrat je bil narejen uradni
zaznamek o domnevnih nepravilnostih v portoroškem Casinoju
(nepravilnosti v posojilni službi, pri napitninah, pri investicijah z
namenom, da se prikrije dotekanje denarja itd.). Z zadevo je bil
seznanjen takratni sekretar Republiškega sekretariata za notranje
zadeve (v nadaljevanju MNZ), g. Igor Bavčar, ki naj bi, po pričevanju
že navedene priče, zadevo predal pristojni službi (takratni upravi
za zatiranje kriminalitete). Kriminalistična služba se je nekaj časa
ukvarjala s problemom portoroškega Casinoja, vendar pa pri zadevi,
po izjavi priče dr. Darka Mavra, dalj od indicev in namigov ni prišla.
V drugi polovici leta 1991 se je v raziskavo problematike igralništva,
in s tem v zvezi domnevnih nepravilnosti, vključila tudi varnostna
informativna služba (v nadaljevanju VIS), ki je začela operativno,
predvsem pa s kontrolo telefonov, spremljati dogajanja v HIT Hoteli,
igralnice, turizem d. o. o. (v nadaljevanju Hit, d. o. o.). Razlogi, ki so
vodili ministra za notranje zadeve, g. Igorja Bavčarja in pa direktorja
VIS-a g. dr. Mihe Brejca, da so začeli z akcijo, so po izpovedbi
obeh sledeči indici, do katerih je prišla kriminalistična služba so
govorili o tem; da se mora igralništvo na splošno spremljati, da je
poročevalec, št. 38
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igralnicah prepustiti neposredno podjetnikom, država pa naj svoje
interese uveljavlja le z obdavčitvijo. Osnutek zakona treh poslancev
je v pretežnem delu smiselno povzemal rešitve iz vladnega osnutka,
zlasti v delu, ki je bil izrazito strokovnega značaja.

predzgodovino, ki je tesno povezana z nomenklaturo prejšnjega
sistema, z določenimi deli nekdanje SDV in sedaj delujoče VIS ter
s političnimi, bančnimi in gospodarskimi krogi, ki v politiki skušajo
na različne načine pridobiti v politiki naklonjenost novih iti za
odločanje sposobnih ljudi.

Bistvena razlika med obema osnutkoma je bila predvsem v
problematiki kapitalske strukture igralnic za prirejanje posebnih iger
na srečo oziroma v problematiki lastninskega preoblikovanja
obstoječih igralnic in Loterije Slovenije. V skladu s predlaganimi
izhodišči za zakonsko ureditev lastninskega preoblikovanja podjetij,
da naj glede lastninjenja podjetij za prirejanje iger na srečo velja
poseben režim, je vladni osnutek to lastninjenje uredil v celoti. Pri
tem je predlagal rešitev tako glede strukture lastninskega kapitala
za nove igralnice kot glede lastninjenja obstoječih igralnic in Loterije
Slovenije. Skupščinska telesa se s predlaganimi rešitvami vlade,
po katerih naj bi država postala lastnik kapitala igralnic in Loterije
Slovenije v višini 80 %, niso strinjala in so predvsem zaradi tega
zavrnila predloženi vladni osnutek ter dala predlagatelju usmeritve
za drugačno ureditev teh vprašanj v novem osnutku zakona.
Osnutek zakona treh poslancev pa problematike lastninskega
preoblikovanja obstoječih igralnic in Loterije Slovenije ni urejal
neposredno, temveč je poskušal ureditev tega vprašanja prepustiti
splošni zakonski ureditvi lastninskega preoblikovanja podjetij
nasploh. Tudi glede kapitalske strukture v novih igralnicah zakon
treh poslancev ni imel posebnih rešitev, temveč je to problematiko
reševal tako, da je za nove igralnice predvideval položaj delniške
družbe kot edine možne statusne oblike.Takšna rešitev je pomenila,
da bi bile igralnice, tako kot delniške družbe na drugih področjih, v
celoti last slučajnih delničarjev, ki bi z dividendami razpolagali
povsem samostojno. V predlogu za izdajo zakona oziroma v
obrazložitvi osnutka je sicer bilo izraženo, naj bi delničarji ta dobiček
usmerjali v nadaljnji razvoj turizma, vendar v osnutku zakona, torej
v normativnem delu, za to niso bili ponujeni nobeni izvedbeni
mehanizmi.

Po pričevanju dr. Mihe Brejca pa naj bi akcija stekla v okviru
uresničevanja enega izmed pooblastil VIS-a, to je spremljanja
poskusov rušenja ekonomskih temeljev slovenske države. Po
njegovem pričevanju je, ko je bilo v nekem trenutku ugotovljeno, da
je obseg dejanj tolikšen, da bi bilo potrebno o tem obvestiti vse
predsednike, to tudi storil. Obveščeni naj bi bili g. Milan Kučan, g.
dr. France Bučar (takrat predsednik republiške skupščine) in
podpredsednik Izvršnega sveta g. Herman Rigelnik. Poleti leta 1992
je bilo Ministrstvu za finance tudi predlagano, naj v HIT, d. o. o.
pošlje SDK. Po pričevanju dr. Mihe Brejca je ves čas te akcije v
zvezi s HIT, d. o. o. on sam sodeloval tudi z italijansko službo, ki je
imela takrat v pripravi akcijo "Mani pulitte". Pri tem naj bi italijanska
stran kazala izreden interes, saj so ponudili celo vrsto informacij,
ki so bile zelo koristne za razumevanje, kaj to mafija sploh je. Dr:
Miha Brejc pa tudi zatrjuje, da naj bi ves čas akcije znotraj ministrstva
sodelovali z Upravo kriminalistične službe (delovni pogovori) z
namenom, da so usklajevali akcije.
Uprava kriminalistične službe je 1992. leta pospešeno proučevala
problematiko domnevnega nezakonitega lastninjenja oziroma
prenosov poslovnih skladov v gorenjski verigi hotelov, pri kateri je
bil prisoten tudi HIT, d. o. o. oziroma HIT Invest, d. o. o., kar je
konec leta 1992 pripeljalo do vložitve sedmih kazenskih ovadb na
pristojna temeljna javna tožilstva. Kazenske ovadbe so bile
sestavljene med 29.10.1992 in 10.12.1992, in sicer zaradi sumov
kaznivih dejanj zlorabe pooblastil (132. čl. KZ) in zlorab položaja
ali pravic odgovorne osebe (133. čl. KZ). V letu 1993, in sicer med
1.4.1993 in 23.4.1993, je bilo na pristojna temeljna javna tožilstva
vloženo še 15 kazenskih ovadb zaradi sumov zlorab položaja ali
pravic odgovorne osebe (130. čl. KZ). Nekaj ovadb pa je bilo
vloženih tudi zaradi suma storitve kaznivega dejanja, sklenitve
škodljive pogodbe (133. čl. KZ), zlorabe pooblastil (132. čl. KZ),
goljufije (171. čl. KZ) in suma storitve kaznivega dejanja ponareditve
ali uničenje poslovnih listin (146. čl. KZ). V letu 1994 je bila vložena
še ena kazenska ovadba, in sicer zaradi suma storitve kaznivih
dejanja, zlorabe položaja ali pravic odgovorne osebe, kazniva
dejanja ali uničenja poslovnih listin in kaznivega dejanja pomoči
pri storitvi kaznivega dejanja. V zvezi z naštetimi kazenskimi
ovadbami je kriminalistična služba pristojnim temeljnim javnim
tožilstvom, zaradi suma storitve kaznivih dejanj, ovadila več kot 20
oseb.

Prirejanje posebnih iger na srečo je dejavnost, ki je povsod po
svetu predmet posebne zakonske ureditve in tudi ustrezne državne
intervencije.Ta dejavnost ima povsod značaj neke oblike državnega
monopola, katerega značilnost je tudi v tem, da se določeni del
prihodkov iz te dejavnosti usmerja v namene, ki jih določi država.
Tako je bilo v vladnem osnutku predvideno, da se 60 % dobička
igralnic, ki pripada državi kot lastniku dela kapitala v igralnicah,
usmerja v poseben sklad za pospeševanje turizma. Vladni osnutek
je v tem delu sledil osnovnemu izhodišču tedanje zakonodaje na
tem področju, po katerem so posebne igre na srečo oblika turistične
dejavnosti in so se zato prihodki iz te dejavnosti usmerjali tudi v
pospeševanje turizma, zlasti njegove infrastukture. Osnutek zakona
treh poslancev pa je takšno usmeritev opuščal, saj ni predvideval
usmerjanja dela prihodkov prek ustrezne institucije za razvoj
turizma, temveč je ves dobiček v celoti prepuščal delničarjem.

Ves ta čas je VIS prav tako vršila obdelavo domnevnih nepravilnosti,
in sicer s kontrolo telefonov, vse do 19.2.1993, ko je bil zamenjan
direktor službe dr. Miha Brejc.

Ministrstvo za finance je z dopisom dne 7.10.1992 zaprosilo SDK
- centralo v Ljubljani, da opravi kontrolo poslovanja vseh igralnic v
Republiki Sloveniji.Takšno informacijo naj bi ministrstvo potrebovalo
kot eno od analitičnih podlag pri pripravi nove zakonske ureditve s
področja iger na srečo.

Tedanji Izvršni svet (Vlada) oz. Rep. sekretariat za finance (sedaj
Ministrstvo za finance) pa je v obdobju 1991-1992 pripravil in
predložil tedanji Skupščini Republike Slovenije osnutek zakona o
igrah na srečo, ki pa v vseh svojih zborih ni dobil podpore oziroma
ni bil izglasovan. Hkrati pa so poslanci treh zborov Skupščine
Republike Slovenije predložili v obravnavo predlog za izdajo zakona
o prirejanju iger na srečo z osnutkom zakona, ki so ga vložili
poslanci: ga. Spomenka Hribar, g. Aleksander Lovec in g. Danilo
Bašin (v nadaljevanju zakon treh poslancev). Poslanci so pri
obravnavi vladnega osnutka predloga zakona izrazili poglavitne
pomisleke predvsem k dvema predlaganima izhodiščema, in sicer
glede lastninskega preoblikovanja igralnic in glede prirejanja
posebnih iger na srečo na igralne avtomate zunaj igralnic. V osnutku
vladnega zakona je bilo predvideno, da ima država večinski delež
tako pri novih igralnicah kot pri lastninskem preoblikovanju obstoječih
igralnic (konkretno 80-odstotni delež). Predvideni rešitvi so poslanci
nasprotovali z utemeljitvami, da država ne sme biti pretežni lastnik
igralnic, češ da je slab gospodar in da je zato treba lastništvo v

Inšpekcijski pregledi v podjetjih iz sistema HIT Nova Gorica so
trajali do začetka aprila 1993. Na podlagi pooblastila so se pregledi
začeli z inšpekcijo finančno-materialnega poslovanja v podjetjih iz
sistema HIT Nova Gorica, ki ga je dne 22.10.1992 izdala SDK podružnica Nova Gorica.
Med izvajanjem kontrole SDK nad opravljanjem igralniške dejavnosti
v igralnici HIT, d. o. o. Nova Gorica je navedeno podjetje zaprosilo
Ministrstvo za finance za pojasnilo glede obračunavanja davka na
dobitke pri posebnih igrah na srečo. Ministrstvo za finance je
podjetju odgovorilo 15. 2. 1993. Osnovno stališče ministrstva v
navedenem pojasnilu je, da se po mnenju ministrstva davek na
dobitke pri posebnih igrah na srečo ne plačuje. Davek na dobitke
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Politične stranke in posamezniki, za katere je komisija na osnovi
pričevanj in dokumentacije nedvomno ugotovila, da jim je HIT d. o.
0. dal določena sredstva v letih 1991 oziroma 1992, so:
Demokratska stranka (sofinanciranje prireditve), Socialistična
stranka Slovenije, sofinanciral je poslanske večere g. Boruta Pahorja
iz ZLSD, In kakor je izpovedala priča g. Bogo Rogina je bila SOPSu obljubljena povrnitev dela stroškov predvolilne kampanje.

od iger na srečo je namreč uveljavljen le za dobitke pri rednih igrah
na srečo, ki jih prirejajo Loterija Slovenija in nekatera društva (tombola, športna napoved, igre 3x3 ipd.), čeprav besedilo zakona o
davkih občanov glede navedenega davka morda ni povsem
natančno, pa je iz koncepta obdavčitve in veljavnega sistema
prirejanja posebnih iger na srečo, po mnenju ministrstva za finance
nesporno, da se davek na dobitke ne plačuje od posebnih iger na
srečo. Nikoli, v več deset letih, se ni postavilo vprašanje obdavčitve
dobitkav pri teh igrah. Tudi v sosednjih državah ni nikjer uveden
davek na dobitke pri posebnih igrah na srečo, temveč so predmet
obdavčitve povsod le igralnice kot prireditelji glede na doseženi
promet oziroma dobiček. Obdavčitev dobitkov pri posebnih igrah
na srečo na način, ki velja za redne igre na srečo, glede na naravo
in tehnologijo dejavnosti praktično ni izvedljiva. Tu se ne vodijo
nikakršne evidence o plačanih zneskih za udeležbo v igri in o
doseženih dobitkih. Plačila in izplačila se opravljajo neposredno
pri igralnih mizah, kjer lahko igralec v eni sami igri pri nekaterih
kombinacijah dobi, pri drugih pa izgubi, zato ni mogoče realno
ugotoviti dobitka, saj je lahko nek zadetek pri eni kombinaciji
dejansko le navidezen, če je igralec pri drugih kombinacijah izgubil
Igralni vložek. Prav tako morebitna izplačila pri blagajni še ne
pomenijo dobitka, saj je lahko igralec vložil v žetone večji znesek,
kot ga je na koncu dobil pri izmenjavi in bi tako moral plačati davek
od izgube. Ministrstvo zato meni, da se, tako kot po svetu, tudi pri
nas prihodek od igralništva zajema neposredno pri igralnici, pri
njenem celotnem prometu oziroma dobičku. Res pa je, da ostaja
odprto vprašanje, ali je veljavna obdavčitev zadostna. Tako je pri
nas z zakonom o prometnem davku uveden poseben prometni
davek od prometa storitev pri posebnih igrah na srečo. Ta davek se
plačuje v višini 20 % od doseženih prihodkov pri posameznih igrah,
medtem ko se prometni davek pri rednih igrah na srečo plačuje po
stopnji 5 %. igralci, ki dosežejo pri rednih igrah na srečo dobitek,
pa plačujejo še davek na dobitke po 15 % stopnji. Prometni davek
pri posebnih igrah na srečo je torej mnogo višji kot pri rednih igrah
na srečo, saj v določenem smislu vključuje tudi obdavčitev dobitkov.
Celotna obdavčitev pa je vezana neposredno na prihodek igralnice
in ne na trenutne dobitke posameznih igralcev, saj je pri posebnih
igrah na srečo, gledano na daljši rok, resnični dobitnik le igralnica.
S temi argumenti je Ministrstvo za finance utemeljilo svoje osnovno
stališče.

V letih 1991 in 1992 je HIT, d. o. o. financiral nekaj političnih strank.
Pri tem je potrebno navesti sledeče: takrat veljavni zakon o igrah
na srečo (Ur. I. SRS, št. 32/80 in 29/80) je določal: "da se lahko
posebne igre na srečo prireja le zato, da se z njimi izpopolnjuje
ponudba turističnih privlačnosti nekega kraja in se pridobijo finančna
sredstva za pospeševanje turizma" (drugi odstavek 2. čl.) in da se
"sredstva, ki se iz čistega dohodka, doseženega s poslovanjem
igralnice, namenijo za razširitev materialne osnove dela, usmerjajo
v vlaganja za pospeševanje turizma v skladu s samoupravnimi
sporazumi o temeljih planov organizacij združenega dela s področja
turizma v kraju, kjer je igralnica in v širšem turističnem območju"
(51. člen). Vendar pa je bil v letu 1988 sprejet zakon o podjetjih (Ur.
1. SFRJ, št. 77/88, 61/90 in Ur. I. 67/90, 42/90 in Ur.l. RS, št. 55/
90), ki je dokaj korenito posegel v takrat veljavni zakon o združenem
delu. Med drugim je tudi uvedel kategorijo dobička, za pravne osebe
pa je prinesel vrsto sprememb, tako statusno organizacijskih kakor
lastniških. V povezavi z zakonom o računovodstvu (Ur. I. SFRJ, št
12/89, 61/90 in Ur.l. SRS, 42/90), pa je prepuščal odločitev o delitvi
dobička določilom v splošnih aktih pravnih oseb (npr. v statutih).
Na podlagi zakona o podjetjih je prišlo v letu 1990 do delitve podjetja
HIT, p. o. Nova Gotica, in sicer se je podjetje HIT, p. o. razdelilo na
dve podjetji: HIT-INVEST, in HIT, Hoteli, igralnice, turizem, p. o.
Kasneje, še v istem letu, je prišlo pri slednjem do statusne
spremembe, tako da je iz HIT, p. o., ki je bilo podjetje v družbeni
lasti, nastal HIT, d. o. o, to je družba z omejeno odgovornostjo v
mešani lasti.
Podjetje HIT, d. o. o. Nova Gorica je bilo registrirano za več dejavnosti
(opravljanje gostinskih storitev in nastanitev, gostinskih storitev
prehrane, menjava tuje valute, prirejanje posebnih iger na srečo,
za zastopanje in konsignacijo, za trgovino na drobno, idr.). Z
zakonom o podjetjih so tako nekako zamrli družbeni dogovori, tako
da je 51. člen zakona o igrah na srečo ostal v"praznini" in praktično
brez instrumentov za njegovo izvajanje, razen seveda s strani SDK.
Pri tem je potrebno posebej opozoriti na vlogo SDK, ki je po zakonu
med drugim zadolžena za kontrolo zakonitosti razpolaganja z
družbenimi sredstvi, ki obsega kontrolo zakonitosti ustvarjanja,
razporejanja in uporabe družbenih sredstev. Dovoljenje za prirejanje
posebnih iger na srečo so imele namreč v izreku posebno določbo,
da "sme prireditelj prirejati te igre v posebni enoti, za katero se
sestavlja ločen obračun".

V letu 1991, predvsem pa v letu 1992 je s strani vodstva HIT, d. o.
o. potekalo precej agresivno lobiranje za zakon, ki bi uzakonil njihove
predloge oziroma že obstoječe lastninjenje, ki je bilo izvedeno v
letu 1990 na podlagi zagona o podjetjih (U.l. SFRJ, št. 77/88, 40/
89, 46/90 in 61/90). Lobiranje za zakon pa je časovno sovpadalo
tudi s predvolilno kampanjo pred volitvami, ki so bile 6. decembra
1992.
Glede na spisek pomembnih gostov, ki sta ga komisiji predložila g.
Danilo Kovačič in ga. Nelida Nemec, ki so v letu 1991 in 1992
obiskali podjetje HIT, d. o. o., pa je treba ugotoviti, da je šlo za
izredno široko zasnovano promocijo oziroma predstavitev igralniške
dejavnosti. Iz predloženega spiska je razvidno, da so obiskali
podjetje HIT, d. o. o. Nova Gorica: g. Dušan Šinigoj, g. Janez Bohorič,
g. Dušan Šešok, g. dr. Ludvik Toplak, g. Jože Zupančič, g. Lojze
Peterle, g. Janez Janša, g. Jelko Kacin, g. mag. Janez Kopač, g.
Alojzij Šuštar, g. Ingo Paš, g. dr. Janez Drnovšek, g. mag. Janez
Širše, g. Milan Kučan, g. Ciril Zlobec, g. dr. Andrej Ocvirk, g. Izidor
Rejc, g. Miha Jazbinšek, g. Sergij Pelhan, g. dr. Ljubo Sire, ga.
Darja Lavtižar Bebler, ga. dr. Alenka Slana, g. Marko Volč, g. Vitomir
Gros, g. mag. Mitja Gaspari in ga. Jožica Puhar.

V tem času pa tudi še ni bilo nobenega zakona, ki bi zakonsko
urejal predvolilno kampanjo in njeno financiranje. Takrat veljavni
zakon o političnem združevanju (Ur.l. SRS, št. 44/89, 3/90 in 35/
90) je določal da "pravne osebe prispevajo sredstva za delovanje
političnih organizacij iz dobička" (22. člen), tako da je financiranje
strank oziroma predvolilne kampanje ali obljuba o povrnitvi stroškov
predvolilne kampanje določenim strankam s strani HIT, d. o; o.
predvsem vprašanje, ali so se sredstva izdvajala iz dobička podjetja,
ali se je pri delitvi dobička upoštevalo določilo 51. člena zakona o
igrah na srečo in ali je delitev dobička bila opravljena na podlagi
določil statuta oziroma ali so jo v skladu s statutom odobrili za to
pristojni organi podjetja. Vse morebitne nepravilnosti in morebitne
nezakonitosti bi bilo po opravljenem kontrolnem pregledu SDK
mogoče sankcionirati, bodisi z izdajo odločb bodisi s prijavo
gospodarskih prestopkov ali kaznivih dejanj za to pristojnim
organom. Nepravilnosti pa bi lahko odkrila tudi policija. Pri tem
velja omeniti, da je bila zaradi določenih nepravilnosti v zvezi s

UGOTOVITVE
1. Ali je podjetje HIT, d. o. o. financiralo volilne kampanje političnih
strank ali posameznikov za parlamentarne volitve leta 1992?
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potekala dvotirno, brez zadovoljivega sodelovanja med Upravo za
zatiranje kriminalitete (sedaj upravo Kriminalistične službe) in VIS.
Čeprav je do prvih zaznav o možnih nepravilnostih v igralništvu
prišlo že leta 1990, so se z zadevo začeli aktivneje ukvarjati v
kriminalistični službi šele leta 1992. Ob tem je potrebno omeniti,
da je bila 1991 leta osamosvojitev Slovenije, pri čemer je povsem
razumljivo, da sta bila Republiški sekretariat za notranje zadeve in
celotna takratna milica zaposlena predvsem s tem, za našo državo
enkratnim dejanjem. Kriminalistična služba je najprej zbirala
podatke, kasneje, proti koncu leta 1992 pa tudi vložila kazenske
ovadbe zoper nekaj oseb. Kazniva dejanja, za katera so bile vložene
ovadbe, ne kaže ponovno navajati, šlo pa naj bi za t. i. divje
lastninjenje. Šele kasneje ob koncu prve polovice leta 1993 pa so
bile vložene tudi druge kazenske ovadbe. Pri tem velja omeniti
začudenje, da so informativne pogovore vodili mlajši kriminalisti
(kakor sledi iz kopij ovadb), navkljub temu da je po besedah priče,
g. Bojana Podbevška, šlo za izredno zapleteno pravno tematiko, s
katero so se pred vložitvijo kazenskih ovadb ukvarjali kar precej
časa. Ne glede na to pa velja omeniti, da je kriminalistična služba,
še preden je bila ustanovljena naša komisija, že pokazala rezultate
dela in vložila kar nekaj ovadb. Kriminalistična služba je praktično
do vložitve prvih ovadb delovala povsem ločeno od VIS-a, čeprav
bi v bistvu morali obe službi vsaj v nekaterih točkah (npr. pri
lastninskem preoblikovanju podjetij) sodelovati in izmenjavati
informacije. Varnostno informativna služba je s spremljanjem
oziroma s posebnimi metodami in sredstvi, konkretno s kontrolo
telefonov, spremljala dogajanja v HIT-u vse od novembra leta 1991
do 19.2.1993, to je eno leto in štiri mesece. Nerazumljivo je, da je
do prvega sestanka med delavcem VIS-a (g. Hinkom Lučovnikom)
in delavcem kriminalistične službe (g. Bojanom Podbevškom) prišlo
šele v oktobru 1992. Na tem sestanku naj bi delavec VIS prvič
omenil, da zadevo spremlja tudi VIS. To je zanimivo posebej še ob
dejstvu, daje bil z zadevo s strani direktorjaVIS-a ves čas obveščen
tudi minister za notranje zadeve, g. Igor Bavčar, česar slednji ne
zanika. Ni pa na podlagi tega vedenja predlagal ali sprejel nobenih
ukrepov.

financiranjem Socialistične stranke Slovenije s stranih HIT, d. o. o.
vložena kazenska ovadba, vendar šele leta 1994. Pri tem ne gre
zamenjevati kaznivih dejanj, ki so po zakonu predpisana, s tem,
komu je HIT, d. o. o. dajal sredstva za predvolilno kampanjo.
Vprašanje, katerim političnim strankam je HIT, d. o. o. namenil
sredstva v času pred volitvami oziroma kakšno politično opcijo
zastopajo te stranke, pa sproža dvom v sam sistem financiranja
političnih strank in v sistem politične opcije v demokratičnem
sistemu. Če je v letu 1992 HIT, d. o. o. delno financiral predvolilne
kampanje določenim političnim strankam ali jim je namenil kakšna
sredstva formalnopravno ne more biti sporno, razen če pri izdvajanju
sredstev za te namene niso bili kršeni zakoni in drugi predpisi ter
akti.
2) Ali je pri poslovanju podjetja HIT, d. o. o. zaradi zlorabe javnih
pooblastil prišlo do nezakonitega odtoka denarja prek državne
meje?
Glede na razpoložljiva pričevanja - zlasti g. dr. Mihe Brejca in g.
Igorja Bavčarja, je odgovor DA.
Predstojnik VIS-a, g. dr. Miha Brejc je na pričanju pred preiskovalno
komisijo izjavil, da jeVIS raziskoval zadevo in ugotavljal, kako poteka.
Ugotovljena je bila naveza s policisti in s carino. Po njegovem mnenju
naj bi šlo za nekakšno verigo na obeh straneh meje. Toda, ko se je
VIS približal poznavanju teh operacij, je prišlo do zamenjave
direktorja, ki je sicer do svojih informacij prihajal z najtesnejšimi
stiki z domačimi osebami kot tudi s tujimi-italijanskimi tajnimi
službami.
Pričevanje dr. Mihe Brejca, 19. maja 1994, stran 21, 22, 23, 24,.
Podobno je pred komisijo pričal tudi g. Igor Bavčar v tistem delu,
ko je razložil tezo, nastalo na njegovem ministrstvu o tako imenovani
dvojni ekonomiji, ki naj bi jo nekdanja oblast vzpostavila vzdolž
slovensko-italijanske meje. To pričanje je bilo izvedeno pred komisijo
Državnega zbora RS za nadzor nad delom varnostnih in
obveščevalnih služb, potrdil pa jo je tudi na zaslišanju pred
preiskovalno komisijo.

Z zakonom o notranjih zadevah (Ur.l. SRS, št. 28/80, 38/88, 27/89,
in Ur. I. RS, 19/91, 4/92 in 58/93) je namreč v drugem členu
določeno, da so zadeve državne varnosti, zadeve varovanja ustavne
ureditve pred nasilnim rušenjem, pred delovanjem tujih
obveščevalnih služb ter terorističnih skupin in organizacij; med
zadeve državne varnosti sodijo tudi zadeve zbiranja podatkov in
informacij, pomembnih za varnost in obrambo države. 19. člen pa
določa, daVIS s svojo dejavnostjo omogoča republiškemu sekretarju
za notranje zadeve, da pravočasno sprejme oziroma predlaga
potrebne ukrepe zoper nevarnosti, ki ogrožajo varnost in obstoj
države. Zaradi izpolnjevanja teh nalog V)§5 zbira, dokumentira in
analizira informacije o: "načrtih in delovanju tujih držav, njihovih
obveščevalnih služb ter drugih ustanov in organizacij, s katerimi
ogrožajo obrambne in varnostne interese ali škodujejo
gospodarskim in političnim interesom države in o pripravah in
izvrševanju terorističnih in drugih nasilnih dejanj organizacij in
skupin, ki jih izvršujejo v državi ali z zlorabo državnega prostora".
19.a člen pa določa, da VIS in kriminalistična služba lahko pod
pogoji, ki jih določa ta zakon, uporabljata posebne operativne
metode in sredstva dela.

In zakaj DA kot odgovor na drugi sklop vprašanj?
Na vprašanje predsedniku Vlade dr. Janezu Drnovšku, ali je bil dr.
Miha Brejc zamenjan, kot slednji trdi zato, ker je vedel preveč o
Hitu, je priča izjavila, da tedaj ni bilo afere HIT, da je bil predstojnik
VIS-a zamenjan po posvetu z vsemi koalicijskimi partnerji in da so
bila pri tem odločilni drugi pomisleki, kot je na primer, prisluškovanje
sedežu LDS, tik pred volitvami 1992 leta.
Zapisnik 25. septembra, stran 20, 21.
Nekdanji direktor VIS-a, dr. Miha Brejc, in nekdanji minister za
notranje zadeve, g. Igor Bavčar, pa v svojih pričevanjih ostajata pri
domnevi, da bi bilo šele s kontinuirano akcijo mogoče zategniti
mrežo.
3) Ali so državne institucije, v skladu z veljavno zakonodajo,
pravočasno ukrepale ob dejstvu, da so bile seznanjene, da je prišlo
pri lastninskem preoblikovanju podjetja HIT, d. o. o. do vrste
nepravilnosti?

Glede na kompleksnost in širino zadeve, kot sta jo predstavila v
pričevanju g. Igor Bavčar in dr. Miha Brejc (mafija, ogroženost
države, vpletenost nekaterih politikov, organizirani kriminal, pranje
denarja, divje lastninjenje, tuje obveščevalne službe), je dokaj
nerazumljivo, da sta se vVIS-u z zadevo praktično ukvarjala le dva
človeka. To sta bila, kakor je izpričal dr. Miha Brejc, on sam - kot
direktor in njegov svetovalec g. Hinko Lučovnik, če seveda
odštejemo operativce, ki so izvajali kontrolo. Ne glede na vse trditve
o potrebni zaprtosti zadeve v čim ožji krog ljudi, sama razsežnost,
kakor sta jo opisala dr. Miha Brejc in g. Igor Bavčar, postavlja zadevo
v precej čudno luč.

Državni organi oziroma institucije, ki naj bi v skladu z veljavno
zakonodajo skrbeli za zakonitost poslovanja in lastninska
preoblikovanja HIT, p. o., kasnejšega HIT, d. o. o., so naslednji: organi
pregona, v prvi vrsti policija oziroma Ministrstvo za notranje zadeve,
Služba družbenega knjigovodstva, Ministrstvo za finance oziroma
takratni Republiški sekretariat za finance in družbeni pravobranilec
samoupravljanja.
Na podlagi ugotovljenega dejanskega stanja se lahko ugotovi: v
Ministrstvu za notranje zadeve (v nadaljevanju MNZ), je zadeva
9
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V zvezi z gradivom, ki ga je komisiji Državnega zbora RS za nadzor
nad delom varnostnih in obveščevalnih služb dne 23.4.1993 izročil
dr. Miha Brejc (tako imenovani "dosje HIT'), kakor tudi glede gradiva,
ki je bilo kasneje pridobljeno z rekonstrukcijo računalniške baze
VIS in je bilo preiskovalni komisiji izročeno naknadno, je potrebno
reči sledeče: del tega gradiva ne moremo imeti za dokazno gradivo,
saj v veljavni zakonodaji za to ni podlage. Gre le za gradivo, ki
vsebuje vrsto indicev in namigovanj na nepravilnosti oziroma
nezakonitosti, pridobljeno pa je bilo, večinoma, s kontrolo telefonov
in faksov. Del tega gradiva pa sestavljajo še dokumenti in dopisi,
zbrani z drugimi metodami, tako pri tako imenovanem divjem
lastninjenju kot pri poslovanju HIT, d. o. o. nasploh. V gradivu se
zaznajo tudi povezave s političnimi strukturami in lobiranje. Prav
zaradi vseh teh indicev je še posebej zanimivo, da s strani VIS-a ni
prišlo do izmenjave informacij s kriminalistično službo. Vsekakor bi
moral minister, ki je po zakonu odgovoren za področje svojega dela,
ustrezno ukrepati. To velja še posebej ob dejstvu, da je
kriminalistična služba precej časa raziskovala zadevo, preden je
prišlo do vložitve prvih kazenskih ovadb. Po drugi strani pa je
potrebno navesti, da kriminalistična služba, kakor so izpričale priče,
pri svojem delu nikoli ni ocenila, da bi se bilo pri raziskavi tega
primera potrebno poslužiti posebnih metod in sredstev, čeprav je
za to imela zakonske možnosti.

Glede samega gradiva o HIT-u in njegovega začasnega izginotja,
ki ga je Komisiji za nadzor nad delom varnostnih in obveščevalnih
služb prinesel dr. Miha Brejc, pa jo zanimivo pričanje g. Hinka
Lučovnika, osebnega svetovalca dr. Mihe Brejca v času, ko je bil
le-ta direktor VIS-a. G. Hinko Lučovnik je namreč izpovedal, da je
bil 19. 2. 1992 (ta dan je Vlada RS na mesto direktorja VIS-a
imenovala g. Janeza Siršeta) poslan domov, da se v službo ni več
vrnil in da je bil 6. 3.1993 upokojen. Na vprašanje, kdo je gradivo
dal dr. Mihi Brejcu, je odgovoril, da on sam in to potem, ko ga je
prinesel s tajne lokacije. Gradivo mu je izročil v službi na mizo. Na
posebno vprašanje, katerega dne mu ga je izročil, je odgovoril, da
v času, ko sta bila še oba, to je dr. Miha Brejc in on sam, zaposlena
v VIS-u. Dr. Miha Brejc pa trdi, da je gradivo "dosje HIT" prinesel v
parlament s tajne lokacije. Kje je bilo torej gradivo od časa, ko je
bil g. Hinko Lučovnik odstranjen z dela, to je 19.2.1993, do dne,
ko ga je dr. Miha Brejc prinesel v parlament, to je 23. 4. 1993?
Odprto ostaja tudi vprašanje da je bilo oziroma ali je bilo gradivo
VIS, preden je bilo izročeno Komisiji DZ za nadzor nad delom
varnostnih in obveščevalnih služb, dva meseca izven
institucionalnega nadzora.
Vsekakor bo treba čimprej sprejeti nov zakon o varnostno
informativni službi, v katerem bodo pristojnosti konkretneje
opredeljene, hkrati pa bodo morala biti zelo pozorno oblikovana
poglavja o njihovemu nadzoru. S tem bi se morda za naprej lahko
izognili dosedanjim tipskim obrazložitvam odredb sodišča za
kontrolo telefona, in sicer: "iz obrazložitve predloga ministra za
notranje zadeve (tega in tega), ki jamči za točnost podatkov v
predlogu, izhaja, da je dejavnost g. (tega in tega) takšne narave,
da je predlagana dopustitev od načela neprekršljivosti tajnosti občil
neogibno potrebna za varnost države Republike Slovenije in ni v
nesorazmerju s ciljem, zaradi katerega je odstop od tega ustavnega
načela odrejen. Predlog ministra za notranje zadeve je zato
utemeljen".

Glede na to, da so bile kontrole telefonov izvedene na podlagi
odredb sodišča in so bile izdane za konkretno osebo, pa vseeno
ne moremo mimo eventualne prekoračitve zakonske pristojnosti,
ki opredeljuje delo VIS. Zadeva oziroma odprtje zadeve ni bilo
registrirano v skladu z zakonskimi akti o delovanju VIS, sploh pa se
postavlja vprašanje glede zbiranje podatkov, ki se neposredno ne
nanašajo na delovanje tujih varnostnih in obveščevalnih služb in
organizacij. Tu gre predvsem za problem "divjega" lastninjenja inže
prej navedenih zadev, kot npr. lobiranje. Vsekakor so to zadeve, ki
bi jih morala obravnavati kriminalistična služba, slednja pa bi se v
konkretnem primeru lahko odločila tudi za uporabo posebnih metod
in sredstev, tako pa je kriminalistična služba dobila gradivo VIS-a v
zadevi HIT, d. o. o. šele leta 1993 oziroma 1994. Ne glede na
pričevanje dr. Mihe Brejca, kaj naj bi pomenili dokumenti v dosjeju,
je potrebno povedati, da so to le indici, ki bi jih bilo potrebno z
nadaljnjim delom, to je delom kriminalistične službe, uporabiti tako,
da bi se mogoče prišlo do dokazov, ki bi omogočali vložitve
eventualnih kazenskih ovadb in v nadaljevanju tudi obsodb na
sodišču. Da sami dokumenti brez nadaljnje raziskave niso zadostna
podlaga za "obsodbo", je potrdil tudi sodni izvedenec finančne
stroke.

Služba družbenega knjigovodstva je opravljala med drugim tudi
kontrolo finančnega in materialnega poslovanju uporabnikov
družbenih sredstev po določbah od 41. do 68. člena zakona o
SDK, ki se je v skladu z ustavnim zakonom za izvedbo temeljne
ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije
uporabljal kot republiški predpis. V zakonu je podrobneje določena
vsebina posameznih kontrolnih funkcij SDK, ki zajema zlasti:
kontrolo pravilnosti podatkov o razpolaganju z družbenimi sredstvi,
kontrolo zakonitosti razpolaganja z družbenimi sredstvi, kontrolo
izpolnjevanja obveznosti (glede davkov in drugih davščin), kontrolo
rednosti in ažurnosti ter zakonitosti vodenja knjigovodskih in drugih
evidenc. Kontrolo pri posameznih uporabnikih opravljajo
pooblaščeni delavci ustrezne organizacijske enote službe. O
opravljeni kontroli pri uporabniku se sestavi zapisnik. Zapisnik se
takoj dostavi uporabniku, ki nanj lahko poda svoje pripombe.
Uporabniku se poleg zapisnika predloži tudi pisna dokumentacija
o stanju, ugotovljenem v kontrolnem postopku, če so bile v tem
postopku ugotovljene številne in hujše nepravilnosti in nezakonitosti.
Če se v kontrolnem postopku ugotovijo nepravilnosti in nezakonitosti
izda pooblaščeni delavec odločbo, s katero uporabniku naloži
določena dejanja za njihovo odpravo. Če se v kontrolnem postopku
ugotovijo dejanja, ki imajo znake kaznivega dejanja, gospodarskega
prestopka ali prekrška, mora služba o tem obvestiti pristojnega
tožilca oziroma organ za prekrške. V skladu z navedenimi rešitvami
v zakonu SDK torej vodi kontrolni postopek pri posameznem
uporabniku povsem samostojno in na podlagi ugotovitev izdaja
ustrezne ukrepe - odločbe. Te odločbe se izdajo po splošnem
upravnem postopku, v katerem lahko uporabnik uveljavlja svoje
interese z rednimi ali izrednimi pravnimi sredstvi, končno pa se
lahko obrne tudi na vrhovno sodišče s sprožitvijo računsko upravnega spora.

Glede na razsežnost zadeve, kot jo je predstavil g. Igor Bavčar, je
prav tako nerazumljivo, da v času, ko je bil minister za notranje
zadeve, ni o razsežnostih (in s tem posledično o nevarnosti za
državo), pisno obvestil nikogar od članov vlade oziroma izvršnega
sveta. Nerazumljiv je tudi odnos direktorja VIS-a, ki je sam, po
lastni izjavi hodil od člana do člana izvršnega sveta, do predsednikov
in jim samo ustno poročal. Prav gotovo bi bile njegove trditve o
tem, kaj jim je poročal, dosti bolj verodostojne, če bi jim poročal
pisno. Ob tem je spet potrebno omeniti določbo 19. člena zakona
o notranjih zadevah, ki določa, da republiški sekretar pravočasno
sprejme oziroma predlaga potrebne ukrepe zoper nevarnosti, ki
ogrožajo varnost in obstoj države, na podlagi podatkov, ki mu jih
zbere Varnostno informativna služba. Minister za notranje zadeve
pa v tem času o problematiki HIT, d. o. o. ni pisno obveščal nikogar.
Ob tem velja poudariti, da pranje denarja kot tako v tem obdobju
še nI bilo kaznivo dejanje in je bil zakon o preprečevanju pranja
denarja sprejet šele leta 1994 (Ur.l. RS, št. 36/94).
Odprto obstaja tudi vprašanje, zakaj je g. Igor Bavčar kot minister
za notranje zadeve podpisal predhodno soglasje za odprtje Hitove
igralnice v Kobaridu 13.6.1991, če igralništvo res predstavlja tako
problematiko, kot jo je izpričal. Predhodno soglasje pa je bilo za to
igralnico s strani Ministrstva za notranje zadeve dano še enkrat, in
sicer meseca maja leta 1992.
poročevalec, št. 38

Po zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur.l. RS, št. 55/92
in 7/93) in na podlagi Uredbe o načinu izvedbe postopkov revizije
(Ur.l. RS, št. 9/93) pa SDK opravlja tudi postopek revizije. V postopku
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revizije "se pred začetkom preoblikovanja v podjetjih ali v od njih
odvisnih ali povezanih podjetjih, ali so se v času od 1.1.1990 do
uveljavitve tega zakona kakorkoli statusno preoblikovala,
reorganizirala, brezplačno prenašala družbeni kapital ali
ustanavljala in vlagala v nova podjetja, ali so prenašala posamezne
poslovne funkcije na druga podjetja, opravi finančni, računovodski
in pravni pregled ter preverjanje zakonitosti in pravilnosti poslovanja,
če obstoji utemeljen sum, da je pri tem prišlo do oškodovanja
družbene lastnine" (48. člen zakona o lastninskem preoblikovanju).
Postopek revizije lahko v skladu z 49. členom navedenega zakona
zahtevajo organi za notranje zadeve, javni tožilec, javni
pravobranilec, družbeni pravobranilec samoupravljanja, Agencija
..., sklad, odškodninski in pokojninski sklad, upravičenci iz 9. člena
tega zakona, skupščine družbenopolitičnih skupnosti, postopek
revizije pa lahko po uradni dolžnosti začne tudi SDK.

informiranje, podružnica Nova Gorica, v dopisu z dne 6. 5. 1996
sporoča komisiji, da se še ni opredelila do pripomb revidiranih družb
(pripombe naj bi agencija prejela konec meseca aprila in v začetku
maja 1996).

SDK je torej imela glede na zakonska pooblastila vse možnosti,
da bi opravila kontrolni pregled v HIT, d. o. o. Generalni direktor
SDK, g. Igor Omerza, je v pričevanju sicer navedel, da služba ni
bila pristojna za pregled igralnic, da je za to pristojno ministrstvo
za finance oziroma občinski upravni organ, vendar temu ne moremo
pritrditi. Zakon o igrah na srečo (Ur.l. SRS, št. 32/80 in 32/80) v 52.
členu sicer določa, da"nadzor nad izvajanjem tega zakona opravljajo
v okviru svojih pravic in dolžnosti za družbene prihodke pristojni
upravni organi v občinah ter republiški sekretariat za finance",
vendar ta isti zakon določa le, kaj so igre na srečo, zakaj se smejo
prirejati, kdo jih sme prirejati, kako se prirejajo oziroma način
prirejanja in med drugim tudi, kdo je pristojen za izdajo dovoljenj
in nadzor nad izvajanjem tega zakona. Poleg tega so v zakonu tudi
posebej opredeljene posebne igre na srečo, to so igre na srečo, ki
se igrajo v posebnih igralnicah, in poleg ostalega, kar velja za
posebne igre na srečo, tudi, kdo jih sme igrati. Pri tem je potrebno
še dodati, da"smejo posebne igre na srečo prirejati le organizacije
združenega dela, ki opravljajo le gostinske oziroma turistične
storitve ali se ukvarjajo s pospeševanjem turizma" (tretji odstavek
4. člena zakona o igrah na srečo); torej prirejanje posebnih iger na
srečo ne more biti osnovna oziroma edina dejavnost pravne osebe,
temveč le ena od dejavnosti. V konkretnem primeru je bil HIT, d. o.
o. registriran na več dejavnost in je dejavnosti prirejanja posebnih
iger na srečo le ena med njimi. Da je SDK potrebovala za pregled
HIT pooblastilo od ministrstva za finance, torej ne drži.Tudi dopis,
na podlagi katerega naj bi opravila kontrolne preglede, je le predlog
ministrstva za finance, ne pa pooblastilo ministrstva za finance.
Zamuda oziroma neaktivnost SDK pri odločitvi o kontroli v sistemu
HIT, pri poslovanju katerega naj bi šlo za številne nepravilnosti, je
milo rečeno nerazumljiva. Generalni direktor SDK, g. Igor Omerza,
je sicer izpričal, da je šele na podlagi zaprosila ministrstva za finance izvedel za možne nepravilnosti pri poslovanju HIT, d. o. o.,
vendar pa sta njegovo izpovedbo ovrgla tako g. Igor Bavčar kakor
tudi dr. Miha Brejc, ko sta zatrjevala, da sta se o problematiki
poslovanja HIT, d. o. o.že prej pogovarjala z direktorjem SDK. Ravno
na podlagi teh razgovorov naj bi prišlo v nadaljevanju tudi do tega,
da morajo od ministrstva za finance dobiti pooblastilo, ki ga za
nadzor nikoli niso dobili.

Ministrstvo je v skladu z zakonom določeno tudi za nadzor nad
izvajanjem zakona o igrah na srečo. V letih 1991-1992 je ministrstvo
za finance tedanjim zborom republiške skupšine predložilo v
obravnavo in sprejem predlog zakona o igrah na srečo z osnutkom
zakona. Dogodki, ki so se potem zvrstili, so opisani v dejanskem
stanju in jih ne bomo ponavljali. Nerazumljivo pa je, da je ministrstvo
za finance pripravilo spremembo zakona brez poprejšnjih analiz in
brez celovitega vpogleda v to dejavnost. Igralništvo je namreč konec
80-ih let, predvsem pa s HIT-om doseglo razvoj, ki je presegal
veljavni zakon. Ob tem je potrebno opozoriti še na nastajajoče
družbene spremembe, kot so prehod na tržno gospodarstvo, ipd.
Pred spremembo zakona o igrah na srečo bi bilo nujno, da vlada
oziroma Izvršni svet dobi celovitejši vpogled v igralništvo (kot v eni
od vej turizma in nasploh možni veji pridobitništva). Zakon o igrah
na srečo, ki je bil veljaven do maja 1995, je bil sprejet že leta 1980
in je kot tak, glede na razvoj igralništva in novih tržnih odnosov
zastarel.To vsekakor ne pomeni, da ga ni treba spoštovati in daje
dovoljeno kršiti njegova določila.

Ministrstvo za finance je upravni organ, ki med drugim v skladu z
zakonom izdaja dovoljenja za prirejanje iger na srečo, in dovoljenja
za prirejanje posebnih iger na srečo. 41. člen Zakona o igrah na
srečo določa, da "je za prirejanje posebnih iger na srečo potrebno
dovoljenje, ki ga izda Republiški sekretariat za finance po prostem
preudarku, ko dobi poprej mnenje republiških upravnih organov,
pristojnih za turistično dejavnost, notranje zadeve in mednarodno
sodelovanje. Za zaokroženo turistično območje, ki ga določi
republiški upravni organ, pristojen za turistično dejavnost, se sme
izdati dovoljenje le za eno igralnico".

Enako nedotaknjeno je ostalo tudi vprašanje določbe 4. člena
zakona o igrah na srečo, ki v tretjem odstavku določa, da smejo
posebne igre na srečo prirejati le organizacije združenega dela, ki
opravljajo gostinske oziroma turistične storitve ali se ukvarjajo s
pospeševanjem turizma. Gre predvsem za vprašanje, ali lahko na
podlagi veljavnega zakona posebne igre na srečo prireja samo
pravna oseba v družbeni lasti ali tudi druge pravne osebe, npr. v
mešani lasti. Ne gre pa prezreti dejstva, da podjetje HIT, ko so bila
izdana dovoljenja za prirejanje posebnih iger na srečo HIT, d. o. o.,
še ni bil podjetje v mešani lasti, temveč je bil družbeno podjetje.
Vsekakor bi se moral tedanji Izvršni svet oziroma Vlada RS bolj
podrobneje seznaniti s to tematiko, a tudi delegati v vseh treh zborih
tedanje republiške skupščine. Dejstvo jd;' da je "družbeni model
lastninjenja prehitel prepotrebno spremembo zakonodaje". Ob vseh
indicih na številne nepravilnosti pa je tudi nerazumljivo, da ni prišlo
do večje izmenjave informacij med samimi člani Izvršnega sveta
oziroma Vlade. Glede na problem, ki so ga mnoge priče predstavile
bi bilo pričakovati, da bo igralništvo kot točka dnevnega reda
uvrščeno vsaj na sejo izvršnega sveta, če že ne na dnevni red
zasedanja republiške skupščine. Zakaj se to ni zgodilo,"ni vedela
povedati nobena priča. Pri tem lahko razdelimo člane izvršnega
sveta na tiste, ki so izpričano vedeli za nepravilnosti, in na tiste, ki
jim razmah In razvoj Igralništva nikakor ni mogel biti neznan, saj so
bili z njim seznanjeni, ko so se udeleževali mnogih sprejemov Ipd.
Vodilni delavci v HIT, d. o. o. so namreč izvajali močno propagandno
akcijo in predstavljali svoje dosežke tako ljudem iz gospodarstva
kakor tudi ljudem iz politike.

V tem sklopu je treba omeniti še en daljši nerazumljiv časovni
razkorak, in sicer so Ministrstvo za notranje zadeve, Uprava za
notranje zadeve Kranj, dne 23. 3. 1993, Agencija Republike
Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo, dne 7. 4. 1993,
Komisija DZ RS za spremljanje in nadzor lastninskega
preoblikovanja družbene lastnine, dne 13. 4. 1993 in družbeni
pravobranilec samoupravljanja RS, dne 5.4.1993 zahtevali, da se
pri pravni osebi HIT, Hoteli, igralnice, turizem d. o. o. Nova Gorica,
opravi revizija na podlagi določb 48. do 52. člena zakona o
lastninskem preoblikovanju podjetij. Revizijski postopek je bil
opravljen v času od 10. 8. do 11.8.1994 ter od 1. 3.1995 do 21.
3.1996. Revizijsko poročilo pa v času, ko pišemo to poročilo, torej
meseca julija 1996, še ni dokončno in predstavlja poslovno
skrivnost, saj Agencija RS za plačilni promet, nadziranje in

Šele oktobra leta 1992 je Ministrstvo za finance zaprosilo SDK,
naj izvrši v HIT, d. o. o. kontrolo z razlogom, da to potrebujejo kot
eno izmed analitičnih podlag za pripravo novega zakona. To se je
zgodilo šele potem, ko v skupščinski proceduri ni dobil podpore
vladni zakon o igrah na srečo, ko je že bil vložen zakon treh
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poslancev in ko so že potekala izredno močna lobiranja glede
privatizacijskih modelov podjetij, ki prirejajo posebne igre na srečo.

javnih pooblastil poleg g. Janeza Siršeta, za katerega je DZ RS to
že ugotovil, na podlagi vmesnega poročila, še za naslednje nosilce
javnih pooblastil:

V času, ko je bil minister za finance g. Janez Kopač, je bilo izdano
začasno dovoljenje za prirejanje posebnih iger na srečo v Hitovi
igralnici v Tolminu. Pri tej odločbi je opaziti, da je bilo poprejšnje
mnenje treh republiških upravnih organov ("za turizem, notranje
zadeve in za mednarodno sodelovanje") pridobljeno po telefonu,
tri dni kasneje pa je bila začasno odločba podpisana. Gre za
odločbo, ki je še za leto in pol podaljšala začasno dovoljenje za
prirejanje posebnih iger na srečo HIT, d. o. o. v Tolminu, tako da je
ta igralnica delovala na podlagi začasnih dovoljenj dve leti in pol.To
je ista igralnica, v kateri je bila leta 1996 pompozno opravljena
policijska "racija". Tudi pri tej odločbi kakor tudi pri prejšnji za to
igralnico smo opazili, da je iz izreka odločbe izpuščena določba,
da se morajo posebne igre na srečo prirejati v posebni enoti, za
katero se vodi ločen obračun. Naj omenimo, da so ministrstva v
času med aprilom 1990 in aprilom 1993 vodili trije ministri (minister Dušan Sešok od 9. 5. 1991 do 13. 5. 1992, minister Janez
Kopač od 14.5.1992 do 10.6.1992, minister Mitja Gaspari pa od
takrat dalje).

G. Danilo Kovačič
Dejavnost Danila Kovačiča je razvidna iz vloženih ovadb in obtožnice
ter poteka sojenja vodilnim iz HIT-a pred novogoriškim sodiščem v
letih 1994, 1995 in 1996.
Danilo Kovačič ni prekinil s svojo netransparentno dejavnostjo niti
potem, ko je bil 6.12.1992 izvoljen v Državni svet. Iz dokumentov
je mogoče tudi sklepati, da se je Danilo Kovačič kandidiral v Državni
svet zgolj zaradi tega, da bi zabrisal svojo dejavnost in prišel do
poslanske imunitete.
Iz faktur "Kartonažne" iz Murske Sobote pa je razvidno tudi
nezakonito financiranje predvolilne kampanije Danila Kovačiča. V
primeru pogodbe Studio Marketing - Radio Koper pa ga je zaradi
ponarejanja pogodbe Ministrstvo za notranje zadeve ovadilo
Državnemu tožilstvu že 23. 9.1993.
Mag. Mitja Gaspari, mag. Janez Kopač, g. Dušan Šešok

Ravnanje državnega uslužbenca na Ministrstvo za finance, g.
Zvonka Drakslerja, ki je bil zadolžen za problematiko iger na srečo,
je moralno vprašljivo.

Zaradi delovanja Zvonka Drakslerja, uradnika v Ministrstvu za finance. Delovanje Zvonka Dakslerja je opisano na 34. in 35. strani
tega poročila. Komisija meni, da bi morale navedene osebe, ki so
v tem času opravljale funkcijo ministra v Ministrstvu za finance,
(Dušan Šešok od 9.5.1991 do 13. 5.1992, minister Janez Kopač
od 14.5.1992 do 10.6.1992, minister Mitja Gaspari pa od takrat
dalje) preprečiti njegovo delovanje in so zato objektivno odgovorne.

Na podlagi informacije VIS "o igralništvu in segmentu posojilništva
na našem območju", z dne 12.12.1991 je razvidno, daje bil ključna
oseba oziroma "zveza" med igralnicami in vlado prav uslužbenec v
finančnem ministrstvu, g. Zvonko Draksler. Zvonko Draksler je
neuradno in na nelegalen način ptenašal informacije Danilu
Kovačiču, posledica tega je bilo zavlačevanje sprejemanja igralniške
zakonodaje, ki jo je predlagala vlada, zaradi tega pa je bil znatno
zmanjšan davčni prihodek države.

Predlog sklepov
Komisija predlaga Državnemu zboru Republike Slovenije, da
sprejme naslednje sklepe:

Zvonko Draksler je nastopal tudi v republiški skupščini kot
predstavnik Ministrstva za finance. Igral je dvojno igro, bil korumpiran
in je državne koristi podredil svojim materialnim interesom.

1. Državni zbor Republike Slovenije zadolžuje Vlado Republike
Slovenije, da pripravi predlog zakona, ki bo urejal delovanje tajnih
oziroma varnostnih služb.

Nerazumno je, kako je lahko Zvonko Draksler več kot 2 leti
nenadzorovano počel stvari, ki so bile v škodo tako Ministrstvu za
finance kot državi v celoti.

2. Državni zbor Republike Slovenije meni, da je potrebno spremeniti
in dopolniti zakon in poslovnik o parlamentarni preiskavi (Ur. list
RS, št. 63/93), posebno v tistem delu, ki se nanaša na status
preiskovanca v parlamentarni preiskavi.

Postavlja se vprašanje, zakaj VIS ni odreagirala in podatkov o
eventualnih kršitvah ni sporočila kriminalistični službi, s čimer bi
lahko bile morebitne kršitve danes že sankcionirane, seveda tako
kot predpisujejo zakoni in kot se v pravni državi pričakuje. Vsakakor
ni način, da se podatki o pripravah zakona sporočajo ljudem, ki bi
jih eventualno sprejeti zakon zadeval, ker je to v neskladju z načelom
enakosti pred zakonom, saj v tem primeru prihaja do zlorabe tako
imenovanih notranjih informacij.

3. Državni zbor Republike Slovenije zadolžuje Vlado Republike
Slovenije, da pripravi spremembe in dopolnitve zakona o
nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo,
posebno v tistem delu, ki se nanaša na sprejemanje daril.

Za vsa namigovanja bi morda prišla v poštev le disciplinska
odgovornost delavca - po zakonu o delavcih v državnih organih.
Kljub vsem očitkom pa ne gre prezreti dejstva, da je Ministrstvo za
finance vseeno pripravilo in predložilo v proceduro zakon, ki nikakor
ni bil "pisan na kožo" HIT, d. o. o. oziroma ki v predlaganih rešitvah
ni povzemal danega stanja v HIT, d. o. o.

Sestavni del poročila so tudi ločena mnenja predsednice komisije
Polonce Dobrajc in članov komisije g. Antona Peršaka, g. Marijana
Poljška in Jožeta Leniča.
V skladu s sklepom komisije, sprejetim na 60. seji dne 15.7.1996,
so poročilu priloženi tudi ugovori na poročilo tistih, za katere je
komisija ugotovila, da obstaja sum, da so zlorabili javna pooblastila.

4. Ali so bili v poslovanje podjetja HIT, d. o. o. in njegove lastninske
transformacije kakorkoli vpleteni funkcionarji z javnimi pooblastili?
Vloga posameznih nosilcev javnih pooblastil pri poslovanju podjetja
HIT, d. o. o. je razvidna iz dokumentacije, zaslišanja in soočenja
prič. Preiskovalna komisija je ugotovila, da obstaja sum zlorabe
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Predsednica
Polonca Dobrajc, l.r.
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- ali je podjetje HIT, d. o. o. financiralo volilne kampanje političnih
strank za parlamentarne volitve leta 1992;

Polonca Dobrajc, poslanka
Državnega zbora Republike Slovenije
Poslanska skupina
Slovenske nacionalne stranke - SNS,
predsednica Preiskovalne komisije
Državnega zbora
Republike Slovenije
za parlamentarno preiskavo o sumu
zlorabe javnih pooblastil pri
poslovanju podjetij HIT, d. o. o.
Nova Gorica, Elan, Slovenskih železarn,
bank, ki so v sanacijskem postopku in
dodelitve koncesij za uvoz sladkorja,
tudi za potrebe državnih rezerv

- ali je pri poslovanju podjetja HIT, d. o. o. zaradi zlorabe javnih
pooblastil prišlo do nezakonitega odtoka denarja preko državne
meje;
- ali so državne institucije, v skladu z veljavno zakonodajo,
pravočasno ukrepale ob dejstvu, da so bile seznanjene, daje prišlo
pri lastninskem preoblikovanju podjetja HIT, d. o. o. do vrste
nepravilnosti.
Opis poteka postopka
Komisija je v zadevi, ki je predmet tega poročila imela 55 sej, od
tega 27 posvetovalnih in 28 na katerih je izvajala dokaze.

LOČENO MNENJE K POROČILU V ZADEVI "SUM
ZLORABE JAVNIH POOBLASTIL PRI
POSLOVANJU PODJETJA HIT, D. O. O. NOVA
GORICA"

Po opravljenih pripravljalnih preiskovalnih dejanjih, s katerimi je
urejala gradivo za preiskavo in priskrbela potrebno dokazno gradivo,
zlasti ustrezne spise in listine, je komisija v dokaznem postopku:
a) Zaslišala naslednje priče:

Preiskovalna komisija Državnega zbora Republike Slovenije za
parlamentarno preiskavo o sumu zlorabe javnih pooblastil pri
poslovanju podjetij HIT, d. o. o. Nova Gorica, Elan, bank, ki so v
sanacijskem postopku, Slovenskih železarn, dodelitve koncesij za
uvoz sladkorja, tudi za potrebe državnih rezerv (v nadaljevanju
komisija) je v sestavi

- mag. IGORJA OMERZO, dipl. ekonomista;
- JANEZA KOPAČA, diplomiranega ekonomista;
- ZVONKA DRAKSLERJA, diplomiranega pravnika;
- mag. MITJA GASPARIJA, magistra ekonomije;

Polonca Dobrajc - predsednica, poslanka SNS;
Ciril Pucko - namestnik predsednice, poslanec SKD;

- MIRANA LIPOVCA, nezaposlenega; - BENJAMINA STUBLJA,
diplomiranega pravnika;

Ivo Hvalica - član, poslanec SDSS;

- DAVORINA LOZEJA, lesnega tehnika;

Jože Jagodnik - član, poslanec ZLSD;

- DANILA KOVAČIČA, ing. organizacije dela;

Jože Lenič - član, poslanec LDS;

- NELIDO NEMEC, prof. umetnostne zgodovine;

Anton Peršak - član, poslanec DS;

- DARKA MAKUCA, diplomiranega ekonomista;

Marjan Podobnik - član, poslanec SLS;

- DUŠANA LUINA, diplomiranega ekonomista;

Marijan Poljšak - član, samostojni poslanec;

- ZORKA DEBELJAKA, diplomiranega ekonomista;

dr. Leo Šešerko - član, poslanec LDS,

- RENATA BIZJAKA, diplomiranega ekonomista;

v parlamentarni preiskavi o- sumu zlorabe javnih pooblastil pri
poslovanju podjetij HIT, d. o. o Nova Gorica, Elan, bank, ki so v
sanacijskem postopku, Slovenskih železarn, dodelitve koncesij za
uvoz sladkorja, tudi za potrebe državnih rezerv, ki jo je na zahtevo
36 poslancev odredil Državni zbor Republike Slovenije na sedmi
seji dne, 22. 4. 1993, na podlagi 22. člena poslovnika o
parlamentarni preiskavi (U. I. RS, št. 63/93), na .... seji dne z ...
glasovi za in ... proti sprejela poročilo v zadevi sum zlorabe javnih
pooblastil pri poslovanju podjetja HIT, d. o. o. Nova Gorica.

- ALDA FANELLIJA, prodajalca;

Državni zbor Republike Slovenije je odredil, daje namen preiskave
v zadevi, ki je predmet tega poročila ugotoviti ali in v kolikšni meri
so bile v poslovanju podjetja HIT, d. o. o. Nova Gorica oškodovane
javne koristi in ali je prišlo do oškodovanja teh koristi na temelju
sodelovanja z nosilci javnih pooblastil.

- DRAGA MIROŠIČA, dipl. pravnika;

Komisija je na 1. seji sklenila, da naj preiskava odgovori zlasti na
naslednja vprašanja:

- IGORJA BAVČARJA, dipl. politologa;

- ali so bili v poslovanje podjetja HIT, d. o. o in njegove lastninske
transformacije kakorkoli vpleteni funkcionarji z javnimi pooblastili;

- VIKTORJA ŽAKLJA, ekonomista;

*»
- ENESA LOJA, diplomiranega ekonomista;
- SRDANATOVORNIKA, diplomiranega pravnika;
-VLADIMIRA MAKORIČA, ekonomista;
- KRISTINO DOLENC, profesorico;

- BOGA ROGINO, pravnika;
- dr. MIHA BREJCA, profesorja;

- DANILA ZORNA, ing. agronomije;
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- zapisnik o inšpekciji finančno materialnega poslovanja pri ITACA,
d. o. o., št. 93111, z dne 14.5.1993 - dodatni zapisnik z dne 3. 6.
1993;

- JANEZA SIRŠETA, ekonomista;
- FRANKA RUTARJA, ekonomista;
- IVANA ERŽENA, dipl. pravnika;

- zapisnik o inšpekciji finančno materialnega poslovanja pri NIMB,
d. o. o., št. 93113, z dne 15. 5. 1993;

- BRANKA BRAČKA, dipl. pravnika;

- informacija SDK RS podružnica Ljubljana o inšpekciji finančno
materialnega poslovanja pri Ministrstvu za turizem, Inštitutu za
ekonomska raziskovanja, L & L COMMUNICATIONS, d. o. o., Studio VISTA, d. o. o., Itaca, d. o. o., NIMB, d. o. o.;

- STANISLAVA DOLGANA, dipl. pravnika;
- JANEZA ZEMLJARIČA, dipl. pravnika;
- MILANA DOMADENIKA, pravnika;

- pripombe na zapisnik o inšpekciji finančno materialnega
poslovanja, št. 93124, z dne 8. 6. 1993 Inštituta za ekonomska
raziskovanja Ljubljana, z dne 18. 6.1993, odgovor na pripombe z
dne 22. 6. 1993;

- BOJANA PODBEVŠKA, dipl. sociologa;
- dr. DARKA MAVRA, dipl. pravnika;

- pripombe na zapisnik o inšpekciji finančno materialnega
poslovanja, št. 93110, z dne 8. 6. 1993 Ministrstva za turizem in
gostinstvo Ljubljana, z dne 21. 6. 1993, odgovor na pripombe, z
dne 23. 6. 1993;

- SPOMENKO HRIBAR, upokojenko.
- DUŠANA ŠINIGOJA, diplomiranega ekonomista;
- ŠTEFANATEPEŠA, upokojenca;

- pripombe na zapisnik o inšpekciji finančno materialnega
poslovanja, št. 93115, z dne 7.6.1993, L & L COMMUNICATIONS,
d. o. o. Ljubljana, z dne 17. 6.1993;
t'.
- pripombe na zapisnik o inšpekciji finančno materialnega
poslovanja, št. 93111, z dne 14.5.1993, ITACA, d. o. o. Ljubljana,
z dne 20. 5.1993, odgovor na pripombe, z dne 3. 6.1993;

- TOMAŽA ERTLA, diplomiranega politologa;
- ERAZMO STEVANOVIČ, upokojenko;
- POLDETA MAČKA, dipl. politologa;
- DORETA DOVEČARJA, dipl. pravnika;

- fotokopije računov št. 921926, z dne 19. 6.1992, št. 42, z dne 9.
11. 1992, št. 921927, z dne 19. 11. 1992, št. 921897, z dne 19.
11. 1992, št. 44 z dne 9. 11. 1992 ter predračuna, št. 921879, z
dne 12. 11. 1992, ki jih je podjetju HIT, d. o. o. iz Nove Gorica
izstavilo podjetje KARTONAŽA iz Murske Sobote;

- DORICO STIPANIČ, dipl. pravnico;
- STANETA DOLANCA, upokojenca;
- DRAGA FERŠA, dipl. politologa;

- magnetogramski zapis izvajanja Igorja Bavčarja, ki ga je podal
na seji Komisije DZ za nadzor nad delom varnostnih in obveščevalnih
služb dne, 23. 4. 1993.

- HINKA LUČOVNIKA, upokojenca;
- JOŽICO GAMBERGER, profesorico angleškega in francoskega
jezika;

- informacijo Ministrstva za finance v zvezi z zapisniki SDK RS o
inšpekcijskih pregledih v podjetjih iz sistema HIT, d. o. o. Nova
Gorica, z dne 13. 4.1993;

- JOŽETA SAŠKA, upokojenca;
- dr. JANEZA DRNOVŠKA, dipl. ekonomista in

- informacijo Ministrstva za finance o obračunavanju davka na
dobitke pri posebnih igrah na srečo, št. 471-1/93, z dne 15. 2.
1993 z dopisom podjetja HIT, d. o. o. o isti tematiki z dne 5. 2.
1993, ter dopisom "Pohorje, p. o.", z dne 3. 5.1993;

- LOJZETA PETERLETA, poslanca Državnega zbora RS.
b) Vpogledala v naslednjo dokumentacijo:

- informacijo Ministrstva za finance in SDK RS, Centrala Ljubljana
o inšpekcijskih ugotovitvah privatizacij podjetij iz sistema HIT, d. o.
o. Nova Gorica, z dne 7. 4. 1993 in 23. 3. 1993;

- odredbe sodišča o kontroli komunikacijskih sredstev vodilnih
delavcev podjetja HIT, d. o. o.;
- predloge MNZ RS Temeljnemu sodišču v Ljubljani za kontrolo
komunikacijskih sredstev vodilnih delavcev HIT, d. o. o.;

- zapisnik SDK RS Podružnica Ljubljana o opravljeni inšpekciji
finančno materialnega poslovanja za leto 1991 in 1992 pri HIT
Consulting, d.,o.,o. Ljubljana, št. 30-309/92-06-cs, z dne 15. 12.
1992;

- ovadbe MNZ RS v zvezi z raziskovanjem nepravilnosti v podjetju
HIT, d. o. o.;

- zapisnik SDK RS Podružnica Nova Gorica o inšpekciji finančno
materialnega poslovanja v letu 1991 in 1992 pri HITTOURS INTERNATIONAL Turizem, d. o. o. Nova Gorica, št. 370-74/92-2, z
dne 20. 1. 1993;

- zapisnik o inšpekciji finančno materialnega poslovanja pri
Ministrstvu za turizem in gostinstvo, št. 93110, z dne 8. 6.1993;
- zapisnik o inšpekciji finančno materialnega poslovanja pri Inštitutu
za ekonomska raziskovanja Ljubljana, št. 93124, z dne 8.6.1993;

- odločbo SDK RS Podružnica Ljubljana o nepravilnostih v
knjigovodstvu HIT Consulting, d. o. o. Ljubljana, št. 30-309/92-06cs, z dne 29.1.1993 in pritožba zoper zgoraj navedeno odločbo, z
dne 16. 2. 1993;

- zapisnik o inšpekciji finančno materialnega poslovanja pri L & L
COMMUNICATIONS d. o. o., št. 93115, z dne 7. 6.1993;
- zapisnik o inšpekciji finančno materialnega poslovanja pri Studio
VISTA, d. o. o., št. 93112, z dne 8. 6.1993;
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nesoglasij in do različnih interpretacij o obsegu pristojnosti in
predmetu parlamentarne preiskave.

- zapisnik SDK RS Podružnica Nova Gorica o inšpekciji finančno
materialnega poslovanja v letih 1990, 1991, 1992 pri HIT Invest,
investicije in razvoj, d. o. o. Nova Gorica, št. 370-73/92-2, z dne 20.
1. 1993;

Dejansko stanje

- zapisnik SDK RS Podružnica Ljubljana o inšpekciji finančno
materialnega poslovanja za leto 1992 pri HIT HOLDING, Družba
za upravljanje in financiranje, d. d. Ljubljana, št. 30-310/92-06-cs,
z dne 15. 12. 1992;

S problemom igralništva, kasneje pa s HIT, d. o. o. se je Ministrstvo
za notranje zadeve (takratni RSNZ), po pričevanju priče g. Milana
Domadenika seznanilo 16. 7. 1990, ko je bil narejen uradni
zaznamek o domnevnih nepravilnostih v portoroškem Casinoju
(nepravilnosti v posojilni službi, pri napitninah, pri investicijah z
namenom da se prikrije dotekanje denarja itd.). Z zadevo je bil
seznanjen takratni sekretar Republiškega sekretariata za notranje
zadeve (v nadaljevanju MNZ*) g. Igor Bavčar, ki naj bi zadevo predal
za to pristojni službi (takratni upravi za zatiranje kriminalitete).
Kriminalistična služba se je nekaj časa ukvarjala s problemom
portoroškega Casinoja, vendar pa pri zadevi, po izjavi priče dr.
Darka Mavra, dalj od indicev in namigov ni prišla. V drugi polovici
leta 1991 se je v raziskavo problematike igralništva in s tem v zvezi
domnevnih nepravilnosti vključila tudi varnostna informativna služba
(v nadaljevanju VIS), ki je začela operativno, predvsem pa s prisluhi
telefonov, spremljati dogajanja v HIT Hoteli, igralnice, turizem d. o.
o. (v nadaljevanju Hit, d. o. o.). Razlogi, ki so vodili ministra za
notranje zadeve g. Igorja Bavčarja in pa direktorjaVIS-a g. dr. Brejca,
da so začeli z akcijo, so po izpovedbi obeh sledeči: indici, do katerih
je prišla kriminalistična služba so govorili o tem, da je potrebno
igralništvo na sploh spremljati, da je to pomembna gospodarska
veja, da se tu več ali manj posluje z gotovino, da je znano, kdo v
svetu nadzoruje to dejavnost, da smo mlada država in bi pranje
denarja, do katerega lahko prihaja, povzročalo izjemno veliko težavo
v taki državi in pri njeni uveljavitvi. Nadalje so vsa vprašanja, ki so
bila naslovljena na bivše vodje Službe državne varnosti (v
nadaljevanju SDV) ostala neodgovorjena. Takratni minister za
notranje zadeve izpričuje, da je zanimivo, da je po nastavitvi dr.
Brejca prišlo do pobude z italijanske strani za sodelovanje na tem
področju, ne pa prej. Takrat se je začela tudi intenzivna razprava o
igralništvu, ki je sprožila dejavnost različnih lobijev, posebej
agresivno tistih iz Nove Gorice, ne pa iz Portoroža, glede samega
koncepta. Glede na vse te okoliščine, izpričuje minister, se je odločil
za skrbno pripravljeno akcijo in nadaljuje," v določenih zadevah
sem osebno prosil za sodelovanje ministra za finance (g. Šešoka
in g. Gasparija) saj delavec na ministrstvu za finance neposredno
koordinira vsak korak z najožjim vodstvom HIT-a". Ravno tako je
prosil za sodelovanje Službo družbenega knjigovodstva, (v
nadaljevanju SDK), da pri pregledu upošteva in izloči vplivanje
lokalnih interesov, saj je obstajala zelo velika povezanost z lokalno
politično in oblastno strukturo. Akcija je bila najprej usmerjena v
posojilniško službo, ki je bila po teh izsledkih neusahljiv vir različnih
finančnih operacij. Nadalje je bilo pridobljeno zelo zanimivo
pričevanje prejšnjega šefa posojilnice g. Bruna Sacca, odkazovalo
se je na povezovanje z mafijo oz. na povezavo z nekaj italijanskimi
mafijskimi družinami. G. Bavčar nadalje pove, da je zelo zanimiva
celotna pozicija Primorske, tako Gorice kot Kopra, ki sta bili ključni
za področje bivše SDV, ker se je tu dogajal neposredni stik takratne
Jugoslavije z Zahodom in je v bistvu slovenska SDV ustvarila
paralelno ekonomijo skozi katero je vlekla različne poteze za
slovensko politiko. Ker so ob prevzemu Gotenice in Kočevske reke
prišli do indicev, ki so kazali na to, da se je bivša SDV aktivno
ukvarjala s tihotapljanjem alkohola, cigaret, avtomobilov, orožja in
verjetno tudi mamil, ter da je ta dejavnost potekala prav na tem
področju so mnogi podatki, ki jih je mogoče primerjati, kazali na
obstoj neke paralelne ekonomije, po njegovem mnenju politično
policijske. Zanjo naj bi bilo značilno, da se je proti njej takrat postavila

- informacijo SDK RS, Centrala Ljubljana o poteku inšpekcijskega
pregleda v podjetjih HIT, d. o. o. za leta 1990,1991,1992 s prilogami
k zapisniku 18. seje Vlade Republike Slovenije točka 24c, št. 37238/93-l/ŠB, z dne 8. 4.1993;
- dopolnilni zapisnik SDK RS, Podružnica Nova Gorica, ad tč. J št.
370-72/92, z dne 11.3. 1993, v nalog Ministrstva za finance za
kontrolo poslovanja igralnic v Republiki Sloveniji, št. AM-d/76, poslan
SDK RS 7. 10. 1992;
- dovoljenja za prirejanje posebnih iger na srečo posebni enoti na
Otočcu št. 471-9/90, posebni enoti v Kobaridu oziroma Tolminu št.
471-2/90 in 471-3/89, z dne 8. 5. 1990 in 25. 5. 1992 in posebni
enoti v Kranjski gori št. 471-6/88, z dne 14. 4. 1988;
- mnenje Ministrstva za finance k predlogu za izdajo zakona o
prirejanju iger na srečo, ki so ga Skupščini Republike Slovenije
predložili poslanci Danilo Bašin, Spomenka Hribar in Aleksander
Lovec, št. 470-01/92-4/1-8;
- revizijsko poročilo v postopku revizije pri pravni osebi Hit, Hoteli,
igralnice, turizem d. o. o. Nova Gorica, Cesta IX. Korpusa 35, št.
380-22/93-IV/šK z dne 21. 3. 1996.
c) Prebrala izvedensko mnenje izvedenca
finančne stroke
- JANEZA KOVAČIČA, dipl. ekonomista.
Parlamentarna preiskava v zadevah javnega pomena se opravi,
da se ugotovi in oceni dejansko stanje, ki je lahko podlaga za
odločanje Državnega zbora RS o politični odgovornosti nosilcev
javnih funkcij, za spremembo zakonodaje na določenem področju
in za druge odločitve Državnega zbora iz njegove pristojnosti (1.
člen zakona o parlamentarni preiskavi, U.l. RS, št. 63/93).
Parlamentarna preiskava je torej institut zakonodajne veje oblasti
in ne sodne. Stvarna pristojnost je omejena na dejanja, ki nikakor
niso kazniva dejanja, gospodarski prestopki ali prekrški, temveč
gre za dejanja, ki pomenijo zlorabo oblasti v tistem delu, ki s strani
države ni kazenskopravno sankcionirana. Osebe, ki so lahko
predmet parlamentarne preiskave, morajo biti nosilci različnih javnih
oz. državnih funkcij, na svoje mesto pa so praviloma izvoljene
oziroma imenovane za določen, časovno omejen mandat.
Predvsem gre v tem primeru za osebe, ki opravljajo funkcijo v
izvršilni veji oblasti (npr. ministri v vladi). Sankcija, ki lahko sledi
parlamentarni preiskavi, pa je samo politična in posledično moralna,
kajti v primeru, da parlamentarna komisija pri svojem delu ugotovi,
da je bilo storjeno kaznivo dejanje mora zadevo prepustiti pristojnim
organom odkrivanja in kazenskega pregona. Nikakor pa ni področje
dela parlamentarne preiskave odkrivanje storilcev kaznivih dejanj
in njihovo sojenje.
Zgornje vrstice sem napisala, ker je pri zadevi "Sum zlorabe javnih
pooblastil pri poslovanju podjetij..." v komisiji ves čas prihajajo do

' Z zakonom o organizaciji in delovnem področju republiške uprave (U. I. RS,
št. 27/91), ki je za čel veljati 28.6.1991 so se v republiški upravi, kot upravni
organi za posamezna upravna področja ustanovila ministrstva.
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še ena kazenska ovadba in sicer zaradi suma storitve kaznivih
dejanja, zlorabe položaja ali pravic odgovorne osebe, kazniva
dejanja ali uničenja poslovnih listin in kaznivega dejanja pomoči
pri storitvi kaznivega dejanja. V zvezi z zgoraj naštetimi kazenskimi
ovadbami je bilo tako s strani kriminalistične službe pristojnim
temeljnim javnim tožilstvom zaradi suma storitve kaznivih dejanj
ovadenih več kot 20 oseb.

oz., da jo je takrat skušala dobiti zvezna Udba.V nadaljevanju akcije
je prišlo tudi do vprašanja lastninjenja igralnice in potem sploh
celotnega kompleksa turizma in prehrambene industrije, skozi
kupovanje različnih podjetij itd. Po mnenju ministra je vpletenost
politike in uradništva v momentu, ko gre za prehod iz enega
gospodarskega sistema v drugega, ko zaščita, ki je veljala v
prejšnjem sistemu, v novem ne zadošča, potrebovala nove prijeme
zato, da bi se ta dejavnost lahko nadaljevala. Gospod Igor Bavčar
izpoveduje, da so bili posebej pozorni na zveze v Ministrstvu za
finance in na zveze, ki jih je imel g. Danilo Kovačič v politiki. Pri tem
je omenil aktivno sodelovanje vrste poslancev, ki po njegovem
mnenju pogosto niso vedeli za kaj natančno gre, ker niso bili
strokovnjaki s tega področja. Posebej zanimiv je bil primer, ki je bil
po ministrovem mnenju skrbno preštudiran in v sodelovanju z delavci
v Ministrstvu za finance tudi na nek način legaliziran, to je odpis
davkov igralniške dejavnosti. Nadalje se mu zdijo pomembna zelo
intenzivno srečevanje takratnega ministra za turizem g. Siršeta z
vodstvom HIT-a, nadalje različne podkupnine in druge manjše
usluge, ki so jih bili deležni nekateri ministri, donatorstva različnim
strankam, Svetovnemu kongresu itd. G. Igor Bavčar izpričuje, "da
je bila tako njegova kot Brejčeva ocena takorekoč soglasna, da so
se ob tem primeru srečali z delom politike, ki igra aktivno vlogo pri
izgrajevanju finančnega in gospodarskega, še posebej turističnega
kompleksa, ki se bo ščasoma bodisi protizakonito, bodisi pa z
lobiranjem in dosego "zakonitih metod" privatiziral in tako
medsebojno tesno prepletal, da ga ne bo več mogoče razplesti niti
podrediti zahtevam legalnega funkcioniranja". Ocena je bila, da
gre tu, ker se v glavnem posluje z gotovino, za idealno priložnost
za delovanje tujih mafijskih družb, in da sta tu denar in politika
takorekoč idealno povezana. Poleg tega pa imajo ta dogajanja svojo
predzgodovino, ki je tesno povezana z nomenklaturo prejšnjega
sistema, z določenimi deli SDV in sedaj delujoče VIS, s političnimi,
bančnimi in gospodarskimi krogi in ki skušajo na različen način
pridobiti v politiki naklonjenost novih in za odločanje sposobnih
ljudi.

Ves ta čas je VIS prav tako vršila obdelavo domnevnih nepravilnosti
in sicer s prisluhi telefonov vse do 19.2.1993, ko je bil zamenjan
direktor službe dr. Miha Brejc.
Vlada (takratni Izvršni svet) oz. ministrstvo za finance (takratni
Republiški sekretariat za finance) pa je v obdobju let 1991-92
pripravil in predložit takratni Skupščini Republike Slovenije osnutek
zakona o igrah na srečo, ki pa v vseh zborih takratne skupščine ni
dobil podpore oz. ni bil izglasovan. Obenem pa so poslanci treh
zborov Skupščine R Slovenije predložili v obravnavo predlog za
izdajo zakona o prirejanju iger na srečo z osnutkom zakona, ki so
ga vložili poslanci ga. Spomenka Hribar, g. Aleksander Lovec in g.
Danilo Bašin (v nadaljevanju Zakon treh poslancev). Poslanci so
pri obravnavi vladnega osnutka predloga zakona izrazili poglavitne
pomisleke predvsem k dvema predlaganima izhodiščema in sicer
glede lastninskega preoblikovanja igralnic in glede prirejanja
posebnih iger na srečo na igralne avtomate zunaj igralnic. V osnutku
vladnega zakona je bili predvideno, da ima država večinski delež
tako pri novih igralnicah, kot pri lastninskem preoblikovanju
obstoječih igralnic (konkretno 80% delež). Predvideni rešitvi so
poslanci nasprotovali z utemeljitvami, da država ne sme biti pretežni
lastnik igralnic, češ da je slab gospodar in da je zato treba lastništvo
v igralnicah prepustiti neposredno podjetnikom, država pa naj svoje
interese uveljavlja le z obdavčitvijo. Osnutek zakona treh poslancev
je v pretežnem delu smiselno povzemal rešitve iz vladnega osnutka,
zlasti v delu, ki je bil izrazito strokovnega značaja.
Bistvena razlika med obema osnutkoma je bila predvsem v
problematiki kapitalske strukture igralnic za prirejanje posebnih iger
na srečo oz. v problematiki lastninskega preoblikovanja obstoječih
igralnic in Loterije Slovenije. V skladu s predlaganimi izhodišči za
zakonsko ureditev lastninskega preoblikovanja podjetij, da naj glede
lastninjenja podjetij za prirejanje iger na srečo velja poseben režim,
je vladni osnutek to lastninjenje uredil v celoti. Pri tem je predlagal
rešitev tako glede kapitalske strukture za nove igralnice kot glede
lastninjenja obstoječih igralnic in Loterije Slovenije. Skupščinska
telesa se s predlaganimi rešitvami vlade po katerih naj bi država
postala lastnik kapitala igralnic in Loterije Slovenije v višini 80 %,
niso strinjala in so predvsem zaradi tega zavrnila predloženi vladni
osnutek in dala predlagatelju usmeritve za drugačno ureditev teh
vprašanj v novem osnutku zakona. Osnutek zakona treh poslancev
pa problematike lastninskega preoblikovanja obstoječih igralnic in
Loterije Slovenije neposredno ni urejal, temveč je poskušal ureditev
tega vprašanja prepustiti splošni zakonski ureditvi lastninskega
preoblikovanja podjetij nasploh. Tudi glede kapitalske strukture v
novih igralnicah zakon treh poslancev ni imel posebnih rešitev,
temveč je to problematiko reševal tako, da je predvideval za nove
igralnice položaj delniške družbe kot edino možno statusno obliko.
Takšna rešitev je pomenila, da bi bile igralnic tako kot delniške družbe
na drugih področjih v celoti last slučajnih delničarjev, ki bi z
dividendaml razpolagali povsem samostojno. V predlogu za izcfajo
zakona oz. v obrazložitvi osnutka je sicer bilo izraženo naj bi
delničarji ta dobiček usmerjali v nadaljnji razvoj turizma, vendar v
osnutku zakona, torej v normativnem delu zato niso bili ponujeni
nobeni izvedbeni mehanizmi.

Po pričevanju dr. Mihe Brejca pa naj bi akcija stekla v okviru
uresničevanja enega izmed pooblastil VIS-a, to je spremljanja
poiskusov rušenja ekonomskih temeljev slovenske države. Po
njegovem pričevanju je, ko je bilo v nekem trenutku ugotovljeno, da
je obseg dejanj tolikšen, da bi bilo potrebno o tem obvestiti vse
predsednike, to tudi storil. Obveščeni naj bi bili g. Milan Kučan, g.
dr. France Bučar (takrat predsednik Republiške skupščine) in
podpredsednik Izvršnega sveta g. Herman Rigelnik. Poleti leta 1992
je bilo Ministrstvu za finance tudi predlagano, naj v HIT, d. o. o.
pošlje SDK. Po pričevanju dr. Brejca je ves čas te akcije v zvezi s
HIT, d. o. o. on sam sodeloval tudi z italijansko službo, ki je imela
takrat v pripravi akcijo "Mani pulitte". Pri tem naj bi italijanska stran
kazala izreden interes, saj so ponudili celo vrsto informacij, ki so
bile zelo koristne pri predstavi, kaj to mafija sploh je. Dr. Brejc pa
tudi zatrjuje, da naj bi ves čas akcije znotraj ministrstva sodelovali
z upravo Kriminalistične službe (delovni pogovori), zato da so se
akcije usklajevale.
V letu 1992 je Uprava kriminalistične službe pospešeno proučevala
problematiko domnevnega nezakonitega lastninjenja oziroma
prenosov poslovnih skladov v Gorenjski verigi hotelov, pri kateri je
bil prisoten tudi HIT, d. o. o. oz. HIT Invest, d. o. o., kar je konec leta
1992 pripeljalo do vložitve sedmih kazenskih ovadb na pristojna
Temeljna javna tožilstva. Kazenske ovadbe so bile sestavljene med
29.10.1992 in 10.12.1992 in sicer zaradi sumov kaznivih dejanj
zlorabe pooblastil (132. čl. KZ) in zlorab položaja ali pravic
odgovorne osebe (133. čl. KZ). V letu 1993 in sicer med 1.4.1993
in 23.4.1993 je bilo na pristojna temeljna javna tožilstva vloženo
še 15 kazenskih ovadb, zaradi sumov zlorab položaja ali pravic
odgovorne osebe (130. čl. KZ). Nekaj ovadb pa je bilo vloženih
tudi zaradi suma storitve kaznivega dejanja sklenitve škodljive
pogodbe (133. čl. KZ), zlorabe pooblastil (132. čl. KZ), goljufije
(171. čl. KZ) In suma storitve kaznivega dejanja ponareditve ali
uničenje poslovnih listin (146. čl. KZ). V letu 1994 je bila vložena
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Prirejanje posebnih iger na srečo je dejavnost, ki je povsod po
svetu predmet posebne zakonske ureditve in tudi ustrezne državne
intervencije.Ta dejavnost ima povsod značaj neke oblike državnega
monopola, katerega značilnost je tudi v tem, da se določni del
prihodkov iz te dejavnosti usmerja v namene, ki jih določi država.
Tako je bilo v vladnem osnutku predvideno, da se 60 % dobička
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V letu 1991, predvsem pa v letu 1992 je s strani vodstva HIT, d. o.
o. potekalo precej agresivno lobiranje za zakon, ki bi uzakonil njihove
predloge oziroma že obstoječe lastninjenje, ki je bilo izvedeno v
letu 1990 na podlagi zakona o podjetjih (U.l. SFRJ, št. 77/88, 40/
89, 46/90 in 61/90). Lobiranje za zakon pa je časovno sovpadalo
tudi s predvolilno kampanjo pred volitvami ki so bile 6. decembra
1992.

igralnic, ki pripada državi kot lastniku dela kapitala v igralnicah,
usmerja v poseben sklad za pospeševanje turizma. Vladni osnutek
je v tem delu sledil osnovnemu izhodišču tedanje zakonodaje na
tem področju, po katerem so posebne igre na srečo oblika turistične
dejavnosti in so se zato prihodki iz te dejavnosti usmerjali tudi v
pospeševanje turizma, zlasti njegove infrastukture. Osnutek zakona
treh poslancev pa je takšno usmeritev opuščal, saj ni predvideval
usmerjanja dela prihodkov preko ustrezne institucije za razvoj
turizma, temveč je ves dobiček v celoti prepuščal delničarjem.

Glede na spisek pomembnih gostov, ki sta ga predložila komisiji g.
Danilo Kovačič in ga. Nelida Nemec, ki so v letu 1991 in 1992
obiskovali igralnico v HIT-u, d. o. o., pa je potrebno ugotoviti, da je
šlo za izredno široko zasnovano promocijo oz. predstavitev
igralniške dejavnosti. Iz predloženega spiska je razvidno, da so
obiskali igralnico: g. Dušan Šinigij, g. Janez Bohorič, g. Dušan
Šešok, g. LudvikToplak, g. Jože Zupančič, g. Lojze Peterle, g. Janez
Janša, g. Jelko Kacin, g. Janez Kopač, g. Alojzij Šuštar, g. Ingo
Paš, g. dr. Janez Drnovšek, g. Janez Širše, g. Milan Kučan, g. Ciril
Zlobec, g. dr. Andrej Ocvirk, g. Izidor Rejc, g. Miha Jazbinšek, g.
Sergij Pelhan, g. dr. Ljubo Sire, ga. Darja Lavtižar Bebler, ga. dr.
Alenka Slana, g. Marko Volč, g, Vitomir Gros, g. Mitja Gaspari in
ga. Jožica Puhar.

Ministrstvo za finance je z dopisom dne 7.10.1992 zaprosilo SDK
- centralo v Ljubljani, da opravi kontrolo poslovanja vseh igralnic v
Republiki Sloveniji.Takšno informacijo naj bi ministrstvo potrebovalo,
kot eno od analitičnih podlag pri pripravi nove zakonske ureditve s
področja iger na srečo.
,
Inšpekcijski pregledi v podjetjih iz sistema HIT Nova Gorica so
trajali do začetka aprila 1993. Začeli so se na podlagi pooblastila,
z inšpekcijo finančno-materialnega poslovanja v podjetjih iz sistema
HIT Nova Gorica, ki ga je dne 22.10.1992 izdala SDK - podružnica
Nova Gorica.
Med izvajanjem kontrole SDK nad opravljanjem igralniške dejavnosti
v igralnici HIT, d. o. o Nova Gorica je navedeno podjetje zaprosilo
Ministrstvo za finance za pojasnilo glede obračunavanja davka na
dobitke pri posebnih igrah na srečo. Ministrstvo za finance je
podjetju odgovorilo 15. 2. 1993. Osnovno stališče ministrstva v
navedenem pojasnilu je v tem, da se po mnenju ministrstva davek
na dobitke pri posebnih igrah na srečo ne plačuje. Davek na dobitke
od iger na srečo je namreč uveljavljen le za dobitke pri rednih igrah
na srečo, ki jih prirejajo Loterija Slovenija in nekatera društva (tombola, športna napoved, igre 3x3 ipd.). Čeprav besedilo zakona o
davkih občanov glede navedenega davka morda ni povsem
natančno, pa je iz koncepta obdavčitve in veljavnega sistema
prirejanja posebnih iger na srečo, po mnenju ministrstva za finance
nesporno, da se davek na dobitke ne plačuje od posebnih iger na
srečo. Nikoli, v več deset letih, se ni postavilo vprašanje obdavčitve
dobitkov pri teh igrah. Tudi v sosednjih državah ni nikjer uveden
davek na dobitke pri posebnih igrah na srečo, temveč so povsod
predmet obdavčitve le igralnice kot prireditelji glede na doseženi
promet oziroma dobiček. Obdavčitev dobitkov pri posebnih igrah
na srečo na način, ki velja za redne igre na srečo glede na naravo
In tehnologijo dejavnosti praktično ni izvedljiva. Tu se ne vodijo
nikakršne evidence o plačanih zneskih za udeležbo v igri in o
doseženih dobitkih. Plačila in izplačila se opravljajo neposredno
pri igralnih mizah, kjer lahko igralec pri eni sami igri pri nekaterih
kombinacijah dobi pri drugih pa izgubi, zato ni mogoče realno
ugotoviti dobitka, saj je lahko nek zadetek pri eni kombinaciji
dejansko le navidezen, če je igralec pri drugih kombinacija izgubil
igralni vložek. Prav tako morebitna izplačila pri blagajni še ne
pomenijo dobitka, saj je lahko igralec vložil v žetone večji znesek
kot ga je na koncu dobil pri izmenjavi in bi tako moral plačati davek
od izgube. Ministrstvo zato meni, da se tako kot po svetu tudi pri
nas prihodek od igralništva zajema neposredno pri igralnici, pri
njenem celotnem prometu oziroma dobičku. Res pa je, da ostaja
odprto vprašanje ali je veljavna obdavčitev zadostna. Tako je pri
nas z zakonom o prometnem davku uveden poseben prometni
davek od prometa storitev pri posebnih igrah na srečo. Ta davek ae
plačuje v višini 20 % od doseženih prihodkov pri posameznih igrah,
medtem ko se prometni davek pri rednih igrah na srečo plačuje po
stopnji 5%. Igralci, ki dosežejo pri rednih igrah na srečo dobitek,
pa plačujejo še davek na dobitke po stopnji 15 %. Prometni davek
pri posebnih igrah na srečo je torej mnogo višji kot pri rednih igrah
na srečo, saj v določenem smislu vključuje tudi obdavčitev dobitkov.
Celotna obdavčitev pa je vezana neposredno na prihodek igralnice
in ne na trenutne dobitke posameznih igralcev, saj je pri posebnih
igrah na srečo gledano na daljši rok resnični dobitnik le igralnica. S
temi argumenti je ministrstvo za finance utemeljilo svoje osnovno
stališče.

Stranke oziroma posamezniki, ki jim }e dal HIT, d. o. o. v letih 1991
oziroma 1992 in določena denarna sredstva so: Demokratska
stranka, Socialistična stranka Slovenije, sofinanciral je poslanske
večere g. Boruta Pahorja iz ZLSD in kakor je povedala priča g.
Bogo Rogina je bilo SOPS-u obljubljena povrnitev dela stroškov
predvolilne kampanje.
Ugotovitve
Državni organi oziroma institucije, ki naj bi v skladu z veljavno
zakonodajo skrbeli za zakonitost poslovanja in preoblikovanja HIT,
p. o., kasnejšega HIT, d.o.o. so sledeči: organi pregona, v prvi vrsti
policija oziroma Ministrstvo za notranje zadeve, Služba družbenega
knjigovodstva, Ministrstvo za finance oz. takratni Republiški
sekretariat za finance in družbeni pravobranilec samoupravljanja.
Na podlagi ugotovljenega dejanskega stanja je moč ugotoviti
sledeče: v Ministrstvu za notranje zadeve (v nadaljevanju MNZ), je
zadeva potekala dvotirno in praktično brez vsakega sodelovanja
med upravo za zatiranje kriminalitete (sedaj upravo Kriminalistične
službe) in VIS. Čeprav je do prvih zaznav o možnih nepravilnostih
v igralništvu prišlo že leta 1990 so se z zadevo začeli aktivneje
ukvarjati v kriminalistični službi šele leta 1992. Ob tem je potrebno
omeniti, daje bilo 1991 leto osamosvojitve Slovenije pri čemer je
povsem razumljivo, da je bil Republiški sekretariat za notranje
zadeve in celotna takratna milica zaposlena predvsem s tem
enkratnim dejanjem za našo državo. Krimirlalistična služba je najprej
zbirala podatke, kasneje konec leta 1992 pa tudi vložila kazenske
ovadbe zoper nekaj oseb. Kazniva dejanja, za katera so bile vložene
ovadbe ne kaže ponovno navajati, šlo pa naj bi za t.i. divje
lastninjenje, šele kasneje konec prve polovice leta 1993 pa so bile
vložene tudi druge kazenske ovadbe. Pri tem velja ome ti začudenje,
da so informativne razgovore vodili mlajši kriminalisti (kakor sledi
iz kopij ovadb) navkljub temu, da je po besedah priče g. Podbevška
šlo za izredno zapleteno pravno tematiko s katero so se pred
vložitvijo kazenskih ovadb ukvarjali kar precej časa. Ne glede na to
pa velja omeniti, da je kriminalistična služba, še preden je bila
ustanovljena naša komisija, že pokazala rezultate dela in vložila
kar nekaj ovadb. Kriminalistična služba je praktično do vložitve prvih
ovadb delovala povsem ločeno od VIS-a, čeprav bi v bistvu morali
obe službi vsaj v nekaj točkah sodelovati in izmenjavati informacije.
Varnostno informativna služba je s spremljanjem oz. s posebnimi
metodami in sredstvi, konkretno s prisluhi telefonov, spremljala
dogajanja v HIT-u vse od novembra leta 1991 do 19.2.1993, to je
leto in štiri mesece. Nerazumljivo je, da je do prvega sestanka
med delavcem VIS-a (g. Hinka Lučovnikom) in delavcem
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navedenih zadev kot npr. lobiranje. Vsekakor so to zadeve, ki bi jih
morala obravnavati kriminalistična služba, ki bi se v konkretnem
primeru lahko odločila tudi za uporabo posebnih metod in sredstev,
tako pa je kriminalistična služba gradivo VIS-a v zadevi HIT, d. o. o.
dobila šele leta 1993 oz. 1994. Ne glede na pričevanje dr. Brejca,
kaj naj bi pomenili dokumenti v dosjeju pa je potrebno povedati, da
so to le Indici, ki bi jih bilo potrebno z nadaljnjim delom, to je delom
kriminalistične službe, uporabiti tako, da bi se mogoče prišlo do
dokazov, ki bi omogočali vložitve eventuelnih kazenskih ovadb in
seveda v nadaljevanju obsodb na sodišču. Da sami dokumenti brez
nadaljnje raziskave niso zadostna podlaga za "obsodbo", je potrdil
tudi sodni izvedenec finančne stroke.

kriminalistične službe (g. Bojana Podbevškom) prišlo šele konec
oktobra 1992. Na tem sestanku naj bi delavecVIS prvič omenil, da
zadevo spremlja tudiVIS. Zadeva je zanimiva posebej še ob dejstvu,
da je bil z zadevo s strani direktorja VIS-a ves čas obveščen tudi
minister za notranje zadeve g. Igor Bavčar, česar slednji ne zanika.
Ni pa na podlagi tega vedenja predlagal ali sprejel nobenih ukrepov.
Z zakonom o notranjih zadevah (U.l. SRS, št. 28/80, 38/88, 27/89,
In Ur. I. RS 19/91,4/92 in 58/93) je namreč v drugem členu določeno,
da so zadeve državne varnosti zadeve varovanja ustavne ureditve
pred nasilnim rušenjem, pred delovanjem tujih obveščevalnih služb
ter terorističnih skupin in organizacij: med zadeve državne varnosti
sodijo tudi zadeve zbiranja podatkov in informacij pomembnih za
varnost in obrambo države, 19. člen pa določa, da VIS s svojo
dejavnostjo republiškemu sekretarju za notranje zadeve omogoča,
da pravočasno sprejme oziroma predlaga potrebne ukrepe zoper
nevarnosti ki ogrožajo varnost in obstoj države. Zaradi izpolnjevanja
teh nalog VIS zbira, dokumentira in analizira informacije o: "načrtih
In delovanju tujih držav, njihovih obveščevalnih služb ter drugih
ustanov in organizacij, s katerimi ogrožajo obrambne in varnostne
interese ali škodujejo gospodarskim in političnim interesom države
in o pripravah in izvrševanju terorističnih in drugih nasilnih dejanj
organizacij in skupin, ki jih izvršujejo v državi ali z zlorabo državnega
prostora". 19.a člen pa določa, da VIS in kriminalistična služba
lahko, pod pogoji, ki jih določa ta zakon, uporabljata posebne
operativne metode in sredstva dela.

Glede na razsežnost zadeve kot jo je predstavil g. Igor Bavčar je
prav tako nerazumljivo, da v času, ko je bil minister za notranje
zadeve, ni o razsežnostih in s tem posledično nevarnosti za državo
pisno obvestil nikogar od članov vlade oz. izvršnega sveta.
Nerazumljiv je tudi odnos direktorja VIS-a, ki je sam po lastni izjavi
hodil od člana do člana izvršnega sveta, do predsednikov in jim
samo ustno poročal. Prav gotovo bi bile njegove trditve o tem kaj
jim je poročal, dosti bolj verodostojne, če bi jim poročal pisno. Ob
tem je spet potrebno omeniti določbo 19. člena zakona o notranjih
zadevah, ki določa, da republiški sekretar pravočasno sprejme oz.
predlaga potrebne ukrepe zoper nevarnosti, ki ogrožajo varnost in
obstoj države na podlagi podatkov, ki mu jih zbere Varnostno
informativna služba. Minister za notranje zadeve pa v tem času o
problematiki HIT, d. o. o. ni pisno obveščal nikogar, kakor tudi ni
predlagal določenih ukrepov. Ob tem velja poudariti, da pranje
denarja kot tako v tem obdobju še ni bilo kaznivo dejanje in je bil
zakon o preprečevanju pranja denarja sprejet šele leta 1994 (U.l.
RS, št. 36/94).

Glede na kompleksnost in širino zadeve, kot sta jo predstavila v
pričevanju g. Igor Bavčar in dr. Miha Brejc (mafija, ogroženost
države, vpletenost nekaterih politikov, organizirani kriminal, pranje
denarja, divje lastninjenje, tuje obveščevalne službe) je dokaj
nerazumljivo, da sta se vVIS-u z zadevo praktično ukvarjala le dva
človeka.To sta bila, kakor je izpričal dr. Brejc, on sam kot direktor in
njegov svetovalec g. Lučovnik, če seveda odštejemo operativce ki
so Izvajali prisluhe. Ne glede na vse trditve o potrebni zaprtosti
zadeve v čim ožji krog ljudi, sama razsežnost kakor sta jo opisala
dr. Brejc in g. Bavčar, postavlja zadevo v precej čudno luč.

Odprto obstaja tudi vprašanje, zakaj je g. Igor Bavčar kot minister
za notranje zadeve, podpisal predhodno soglasje za odprtje Hitove
igralnice v Kobaridu 13. 6.1991 če igralništvo res predstavlja tako
problematiko kot jo je izpričal. Predhodno soglasje pa je bilo za to
igralnico s strani Ministrstva za notranje zadeve dano še enkrats in
sicer meseca maja leta 1992.

V zvezi z gradivom, ki ga je komisiji Državnega zbora RS za nadzor
nad delom varnostnih in obveščevalnih služb dne 23.4.1993 izročil
dr. Miha Brejc (tako imenovan i "dosje HIT') kakor tudi glede gradiva,
ki je bilo kasneje pridobljeno z rekonstrukcijo računalniške baze
VIS in je bilo preiskovalni komisiji izročeno naknadno, je potrebno
reči sledeče: tega gradiva ni moč šteti kot dokaznega, saj v veljavni
zakonodaji za to ni podlage. Gre le za gradivo, ki vsebuje vrsto
Indicev in namigovanj na nepravilnosti oziroma nezakonitosti,
pridobljeno pa je bilo v večini s prisluhi telefonov in faksov. Del tega
gradiva pa sestavljajo še dokumenti in dopisi zbrani z drugimi
metodami, tako pri tako imenovanem divjem lastninjenju kot pri
poslovanju HIT, d. o. o nasploh. V gradivu je moč zaznati tudi
povezave s političnimi strukturami in lobiranje. Ravno zaradi vseh
teh Indicev je še posebej zanimivo, da s strani VIS-a ni prišlo do
Izmenjave Informacij s kriminalistično službo. Vsekakor bi moral
minister, ki je po zakonu odgovoren za področje svojega dela, storiti
ustrezne ukrepe. Posebej še ob dejstvu, da je kriminalistična služba
dokaj dolgo časa raziskovala zadevo, preden je prišlo do vložitve
prvih kazenskih ovadb. Po drugI strani pa je potrebno navesti, da
kriminalistična služba, kakor so Izpričale priče, pri svojem delu nikoli
nI ocenila, da bi se bilo pri raziskavi tega primera potrebno poslužiti
posebnih metod in sredstev, čeprav Je za to Imela zakonske
možnosti.

Enako ostaja odprto vprašanje, zakaj minister za notranje zadeve
ni ravnal v skladu z 21. členom zakona o notranjih zadevah.Ta člen
v prvem odstavku določa, da republiški sekretar poroča o varnostnih
razmerah in drugih notranjih zadevah Skupščini SR Slovenije in
njenemu izvršnemu svetu ter Predsedstvu SR Slovenije in
njegovemu svetu za varstvo ustavne ureditve. Po drugem odstavku
tega istega člena pa republiški sekretar poroča Predsedstvu
Republike Slovenije o vprašanjih sistema varstva ustavne ureditve,
ki so pomembna za politično usmerjanje in usklajevanje dela
organov za notranje zadeve ter o vseh drugih vprašanjih, ki imajo
pomen za varnost države. Če je slediti pričevanju g. Igorja Bavčarja,
in dr. Mihe Brejca o razsežnostih in pomembnosti zadeve, ter o
vpletenosti posameznih politikov v to zadevo, bi prav gotovo lahko
obvestil vsaj en organ, ki ga je bil po zakonu dolžan obveščati.
Glede samega gradiva o HIT-u in njegovega začasnega izginotja,
ki ga je komisiji za nadzor nad delom varnostnih in obveščevalnih
^|užb prinesel dr. Miha Brejc, pa je zanimivo pričanje g. Hinka
Lučovnlka, osebnega svetovalca dr. Mihe Brejca v času ko je bil leta direktor VIS-a. G. Hinko Lučovnik je namreč izpovedal, da je bil
19.2.1992 (ta dan je Vlada RS na mesto direktorja VIS-a imenovala
g. Janeza Siršeta) poslan domov, da se v službo ni več vrnil, in da
Je bil 6.3.1993 upokojen. Na vprašanje, kdo je gradivo dal d. Mihi
Brejcu, je odgovoril, da on sam in to potem, ko ga je prinesel s
tajne lokacije. Gradivo mu je Izročil v službi na mizo. Na posebno
vprašanje, katerega dne mu gaje izročil, je odgovoril, da v času ko
sta bila še oba, to je dr. Brejc in on sam, zaposlena v VIS. Dr. Brejc
pa trdi, da je gradivo "dosje HIT" prinesel v parlament s tajne
lokacije. Kje je bilo torej gradivo od časa, ko je bil g. Lučovnik
odstranjen z dela, to je 19. 2. 1993 do dne, ko ga je dr. Brejc
prinesel v parlament, to je 23. 4. 1993? Ostaja pa odprto tudi

Glede na to, da so bile kontrole telefonov Izvedene na podlagi
odredb sodišča in so bile izdane za konkretno osebo, pa vseeno
ne moremo mimo eventuelne prekoračitve zakonske pristojnosti,
ki opredeljuje delo VIS. Zadeva oz. odprtje zadeve ni bilo registrirano
v skladu z zakonskimi akti o delovanju VIS, sploh pa se postavlja
vprašanje glede zbiranje podatkov, ki se neposredno ne nanašajo
na delovanje tujih varnostnih in obveščevalnih služb In organizacij.
Tu gre predvsem za problem "divjega" lastninjenja In že prej
poročevalec, št. 38
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SDK je torej imela glede na zakonska pooblastila vse možnosti,
da bi opravila kontrolni pregled v HIT, d. o. o. Generalni direktor
SDK g. Igor Omerza je v pričevanju sicer navedel, da služba ni bila
pristojna za pregled igralnic, da je za to pristojno Ministrstvo za
finance oz. občinski upravni organ, vendar temu ni moč pritrditi.
Zakon o igrah na srečo (U.l. SRS, št. 32/80 in 32/80) v 52. členu
sicer določa da "nadzor nad izvajanjem tega zakona opravljajo v
okviru svojih pfevic in dolžnosti za družbene prihodke pristojni
upravni organi v občinah ter republiški sekretariat za finance",
vendar ta isti zakon določa le, kaj so igre na srečo, zakaj se srrojo
prirejati, kdo jih sme prirejati, kako se prirejajo oz. način prirejanja
in med drugim tudi kdo je pristojen za izdajo dovoljenj in nadzor
nad izvajanjem tega zakona. Poleg tega so v zakonu tudi posebej
opredeljene posebne igre na srečo, to so igre na srečo, ki se igrajo
v posebnih igralnicah in poleg ostalega, kar velja za posebne igre
na srečo tudi kdo jih sme igrati. Pri tem je potrebno še dodati, da
"smejo posebne igre na srečo prirejati le organizacije združenega
dela, ki opravljajo le gostinske oziroma turistične storitve, ali se
ukvarjajo s pospeševanjem turizma" (tretji odstavek 4. člena zakona
o igrah na srečo), torej prirejanje posebnih iger na srečo ne more
biti osnovna oz. edina dejavnost pravne osebe, temveč le ena od
dejavnosti. V konkretnem primeru je bil HIT, d. o. o. registriran na
več dejavnost in je dejavnosti prirejanja posebnih iger na srečo le
ena med njimi. Da je SDK potrebovala za pregled HIT pooblastilo
od ministrstva za finance torej ne drži.Tudi dopis na podlagi katerega
naj bi opravila kontrolne preglede, je le predlog ministrstva za finance ne pa pooblastilo ministrstva za finance. Zamuda oz.
neaktivnost SDK pri odločitvi o kontroli v sistemu HIT, pri poslovanju
katerega naj bi šlo za številne nepravilnosti, je milo rečeno
nerazumljiva. Generalni direktor SDK, g. Igor Omerza je sicer
izpričal, da je šele na podlagi zaprosila ministrstva za finance izvedel
za možne nepravilnosti pri poslovanju HIT, d. o. o., vendar pa sta
njegovo izpovedbo ovrgla tako g. Igor Bavčar kakor tudi dr. Miha
Brejc, ko sta zatrjevala, da sta se o problematiki poslovanja HIT, d.
o. o. že prej pogovarjala z direktorjem SDK. Ravno na podlagi teh
razgovorov naj bi prišlo v nadaljevanju tudi do tega, da morajo od
ministrstva za finance dobiti pooblastilo, ki ga za kontrolo nikoli
niso dobili.

vprašanje da oziroma ali je bilo gradivo VIS, predenje bilo izročeno
Komisiji DZ za nadzor nad delom varnostnih in obveščevalnih služb,
dva meseca izven institucionalnega nadzora.
Vsekakor bo potrebno čimprej sprejeti nov zakon o varnostno
informativni službi, v katerem bo potrebno pristojnosti konkretneje
opredeliti, potrebno pa bo posebno pozornost posvetiti tudi
njihovemu nadzoru. S tem bi se bilo v bodoče mogoče lahko izognili
dosedanjim tipskim obrazložitvam odredb sodišča za prisluhe
telefona in sicer: "iz obrazložitve predloga ministra za notranje
zadeve (tega in tega), ki jamči za točnost podatkov v predlogu
izhaja, da je dejavnost g. (tega in tega), takšne narave, da je
predlagana dopustitev od načela neprekršljivosti tajnosti občil
neogibno potrebna za varnost države Republike Slovenije in ni v
nesorazmerju s ciljem, zaradi katerega je odstop od tega ustavnega
načela odrejen. Predlog ministra za notranje zadeve je zato
utemeljen".
Služba družbenega knjigovodstva je opravljala med drugim tudi
kontrolo finančnega in materialnega poslovanju uporabnikov
družbenih sredstev po določbah od 41. do 68. člena zakona o
SDK, ki se je v skladu z ustavnim zakonom za izvedbo temeljne
ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije
uporabljal kot republiški predpis. V zakonu je podrobneje določena
vsebina posameznih kontrolnih funkcij SDK, ki zajema zlasti:
kontrolo pravilnosti podatkov o razpolaganju z družbenimi sredstvi,
kontrolo zakonitosti razpolaganja z družbenimi sredstvi, kontrolo
izpolnjevanja obveznosti (glede davkov in drugih davščin), kontrolo
rednosti in ažurnosti ter zakonitosti vodenja knjigovodskih in drugih
evidenc. Kontrolo pri posameznih uporabnikih opravljajo
pooblaščeni delavci ustrezne organizacijske enote službe. O
opravljeni kontroli pri uporabniku se sestavi zapisnik. Zapisnik se
takoj dostavi uporabniku, ki nanj lahko sporoči svoje pripombe.
Uporabniku se poleg zapisnika predloži tudi pisna dokumentacija
o stanju, ugotovljenem v kontrolnem postopku, če so bile v tem
postopku ugotovljene številne in hujše nepravilnosti in zakonitosti.
Če se v kontrolnem postopku ugotovijo nepravilnosti in nezakonitosti
izda pooblaščeni delavec odločbo s katero uporabniku naloži
določena dejanja za njihovo odpravo. Če se v kontrolnem postopku
ugotovijo dejanja, ki imajo znake kaznivega dejanja, gospodarskega
prestopka ali prekrška, mora služba o tem obvestiti pristojnega
tožilca oziroma organ za prekrške. V skladu z navedenimi rešitvami
v zakonu, SDK torej vodi kontrolni postopek pri posameznem
uporabniku povsem samostojno in na podlagi ugotovitev izdaja
ustrezne ukrepe - odločbe. Te odločbe se izdajo po splošnem
upravnem postopku, v katerem lahko uporabnik uveljavlja svoje
interese z rednimi ali izrednimi pravnimi sredstvi, končno pa se
lahko obrne tudi na vrhovno sodišče s sprožitvijo računsko upravnega spora.

V sklopu te zadeve je potrebno omeniti še en daljši nerazumljiv
časovni razkorak in sicer so Ministrstvo za notranje zadeve, Uprava
za notranje zadeve Kranj dne 23. 3. 1993, Agencija Republike
Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo dne 7.4.1993, Komisija
DZ RS za spremljanje in nadzor lastninskega preoblikovanja
družbene lastnine dne 13. 4. 1993 in družbeni pravobranilec
samoupravljanja RS dne 5.4.1993 zahtevali, da se pri pravni osebi
HIT, Hoteli, igralnice, turizem d.o.o. Nova Gorica, opravi revizija na
podlagi določb 48. do 52. člena zakona o lastninskem preoblikovanju
podjetij. Revizijski postopek je bil opravljen v času od 10.8. do 11.
8.1994 ter od 1. 3. 1995 do 21. 3.1996. Revizijsko poročilo pa v
času, ko pišem to poročilo, torej konec meseca junija 1996 še ni
dokončno in predstavlja poslovno skrivnost, saj Agencija RS za
plačilni promet, nadziranje in informiranje, podružnica Nova Gorica,
v dopisu z dne 6.5.1996 sporoča komisiji, da se še ni opredelila do
pripomb revidiranih družb (pripombe naj bi agencija prejela konec
meseca aprila in v začetku maja 1996).

Po zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij (U.l. RS, št. 55/92
in 7/93) in na podlagi Uredbe o načinu izvedbe postopkov revizije
(U.l. RS, št. 9/93) pa SDK opravlja tudi postopek revizije. V postopku
revizije, "se pred začetkom preoblikovanja v podjetjih ali v od njih
odvisnih ali povezanih podjetjih, ali so se v času od 1.1.1990 do
uveljavitve tega zakona kakorkoli statusno preoblikovala,
reorganizirala, brezplačno prenašala družbeni kapital ali
ustanavljala in vlagala v nova podjetja ali so prenašala posamezne
poslovne funkcije na druga podjetja, opravi finančni, računovodski
in pravni pregled ter preverjanje zakonitosti in pravilnosti poslovanja,
če obstoji utemeljen sum, da je pri tem prišlo do oškodovanja
družbene lastnine" (48. člen zakona o lastninskem preoblikovanju).
Postopek revizije lahko v skladu z 49. členom zgoraj navedenega
zakona zahtevajo organi za notranje zadeve, javni tožilec, javni
pravobranilec, družbeni pravobranilec samoupravljanja, Agencija
..., sklad, odškodninski in pokojninski sklad, upravičenci iz 9. člena
tega zakona, skupščine družbenopolitičnih skupnosti, postopek
revizije pa lahko po uradni dolžnosti začne tudi SDK.

Ministrstvo za finance je upravni organ, ki med drugim v skladu z
zakonom izdaja dovoljenja za prirejanje iger na srečo, kakor tudi
dovoljenja za prirejanje posebnih iger na srečo. 41. člen Zakona o
igrah na srečo določa, da" je za prirejanje posebnih iger na srečo
potrebno dovoljenje, ki ga izda Republiški sekretariat za finance
po prostem preudarku, ko dobi poprej mnenje republiških upravnih
organov, pristojnih za turistično dejavnost, notranje zadeve in
mednarodno sodelovanje. Za zaokroženo turistično območje, ki
ga določi republiški upravni organ, pristojen za turistično dejavnost,
se sme izdati dovoljenje le za eno igralnico.
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in aprilom 1993 vodili trije ministri (minister Dušan Šešok od 9.5.
1991 do 13. 5.1992, minister Janez Kopač od 14. 5.1992 do 10.
6.1992, minster Mitja Gaspari pa od takrat dalje).

Ministrstvo je v skladu z zakonom določeno tudi za nadzor nad
izvajanjem zakona o igrah na srečo. V letih 1991 -92 je ministrstvo
za finance takratnim zborom Republiške skupšine predložilo v
obravnavo In sprejem predlog zakona o igrah na srečo z osnutkom
zakona. Dogodki, ki so se potem zvrstili so opisani v dejanskem
stanju in jih ne kaže ponavljati. Nerazumljivo pa je, da je ministrstvo
za finance pripravilo spremembo zakona brez poprejšnjih analiz in
brez celovitega vpogleda v to dejavnsot. Igralništvo je namreč konec
80-ih let, predvsem pa s HIT-om doseglo razvoj, ki je presegal
obstoječi zakon. Ob tem je potrebno opozoriti še na nastajajoče
družbene spremembe, kot so prehod na tržno gospodarstvo ipd.
Pred spremembo zakona o igrah na srečo bi bilo po mojem mnenju
nujno potrebno dobiti v vladi oz. Izvršnem svetu celovitejši vpogled
v igralništvo, kot eni izmed vej turizma in nasploh možni veji
pridobitništva. Zakon o igrah na srečo ki je veljaven še sedaj je bil
sprejet že leta 1980 in je kot tak, glede na razvoj igralništva in pa
novih tržnih odnosov zastarel. To vsekakor ne pomeni, da ga ni
potrebno spoštovati in da je dovoljeno kršiti njegova določila.

Ravnanje državnega uslužbenca na Ministrstvo za finance, g.
Zvonka Drakslerja, ki je bil zadolžen za problematiko iger na srečo
v tej zadevi vsekakor ni takšno da bi lahko služIlo za mode*
državnega uradnika. Njegovi kontakti z vodstvom HIT, d. o. o. so bili
povsem nepotrebni, saj se zakon ni pisal za HIT, d. o. o., temveč za
Republiko Slovenijo, ki naj bi s tem zakonom uredila področje
prirejanje iger na srečo ter kot država na tej dejavnosti tudi kaj
iztržila in sicer na način, ki bi bil sprejemljiv tako za pravne osebe,
ki se ukvarjajo s prirejanjem iger na srečo oziroma posebnih iger
na srečo, kakor tudi za državo samo. Tudi ustni razgovori med
direktorjem VIS-a in ministrom za finance, v katerih naj bi bil minister seznanjem z nepravilnostmi konkretnega delavca so milo
rečeno "domači". Postavlja se vprašanje, zakaj VIS ni odreagirala
in podatkov o eventuelnih kršitvah nI sporočila kriminalistični službi,
s čimer bi lahko bile morebitne kršitve danes že sankcionirane,
seveda tako kot predpisujejo zakoni in kot se pričakuje v pravni
državi. Vsakakor ni način, da se podatki o pripravah zakona
sporočajo ljudem, ki bi jih eventuelno sprejeti zakon zadeval, saj je
to v neskladju z načelom enakosti pred zakonom, saj v tem primeru
prihaja do zlorabe t. i. notranjih informacij.

Enako nedotaknjeno je ostalo tudi vprašanje določbe 4. člena
zakona o igrah na srečo, ki v tretjem odstavku določa, da smejo
posebne igre na srečo prirejati le organizacije združenega dela, ki
opravljajo gostinske oz. turistične storitve, ali se ukvarjajo s
pospeševanjem turizma. Gre predvsem za vprašanje, ali lahko na
podlagi obstoječega zakona, posebne igre na srečo prireja samo
pravna oseba v družbeni lasti ali tudi druge pravne osebe npr. v
mešani lasti. Ne gre pa prezreti dejstva, da ko so bila izdana
dovoljenja za prirejanje posebnih iger na srečo HIT, d. o. o., ko le-ta
še ni bil podjetje v mešani lasti, temveč je bil družbeno podjetje.

Za vsa namigovanja, bi eventuelno prišla v poštev le disciplinska
odgovornost delavca po Zakonu o delavcih v državnih organih. Kljub
vsem očitkom pa ne gre prezreti dejstva, da je Ministrstvo za finance vendarle pripravilo in predložilo v proceduro zakon, ki nikakor
ni bil "pisan na kožo" Hit, d. o. o. oziroma, ki v predlaganih rešitvah
ni povzemal obstoječega stanja v Hit, d. o. o.

Vsekakor bi se moral takratni Izvršni svet oz. Vlada RS bolj
podrobneje seznaniti s to tematiko prav tako pa tudi takratni delegati
v vseh treh zborih Republiške skupščine. Dejstvo je, da je "družbeni
model lastninjenja prehitel prepotrebno spremembo zakonodaje".
Ob vseh indicih na številne nepravilnosti pa je tudi nerazumljivo,
da ni prišlo do večje izmenjave informacij med samimi člani
takratnega Izvršnega sveta oz. vlade. Glede na problem, ki je bil
predstavljen s strani večih prič, bi bilo pričakovati, da bo igralništvo
kot točka dnevnega reda uvrščena vsaj na sejo Izvršnega sveta,
če že ne na dnevni red zasedanja Republiške skupščine. Zakaj se
to ni zgodilo, ni vedela povedati nobena priča. Pri tem gre deliti
člane izvršnega sveta zgolj na tiste, ki so izpričano vedeli za
nepravilnosti in na tiste, ki jim razmah in razvoj igralništva nikakor
ni mogel biti neznan, saj so bili z njim seznanjeni ko so se
udeleževali raznih sprejemov ipd. Vodilni v HIT, d. o. o. so namreč
izvajali močno propagandno akcijo in predstavljali svoje dosežke
tako ljudem iz gospodarstva, kakor tudi ljudem iz politike.

V letih 1991 in 1992 je HIT, d. o. o.financiral nekaj političnih strank.
Pri tem je potrebno navesti sledeče: takrat veljavni zakon o igrah
na srečo (U. I. SRS, št. 32/80 in 29/80) je določal: "da se lahko
posebne igre na srečo prireja le zato, da se z njimi izpopolnjuje
ponudba turističnih privlačnosti nekega kraja in pridobijo finančna
sredstva za pospeševanje turizma" (drugi odstavek 2. čl.) in da se
"sredstva, ki se iz čistega dohodka doseženega s poslovanjem
igralnice namenijo za razširitev materialne osnove dela usmerjajo
v vlaganja za pospeševanje turizma v skladu s samoupravnimi
sporazumi o temeljih planov organizacij združenega dela s področja
turizma v kraju kjer je igralnica in v širšem turističnem območju"
(51. člen). Vendar pa je bil v letu 1988 sprejet zakon o podjetjih
(U.l. SFRJ, št. 77/88.... 61/90 in U.l. 67/90, 42/90 in U.l. RS, št. 55/
90), ki je dokaj korenito posegel v takrat veljavni zakon o združenem
delu. Med drugim je tudi uvedel kategorijo dobička, za pravne osebe
pa je prinesel vrsto sprememb, tako statusno organizacijskih, kakor
lastniških. V povezavi z zakonom o računovodstvu (U.l. SFRJ, št
12/89...61/90 in U.l. SRS 42/90), pa je prepuščal odločitev o delitvi
dobička določilom v splošnih aktih pravnih oseb (npr. v statutih).

Šele oktobra leta 1992 je Ministrstvo za finance zaprosilo SDK naj
izvrši v HIT, d. o. o. kontrolo z razlogom, da to potrebujejo kot eno
izmed analitičnih podlag za pripravo novega zakona.To se je zgodilo
šele potem, ko v skupščinski proceduri ni dobil podpore vladni
zakon o igrah na srečo, ko je že bil vložen zakon treh poslancev in
ko so že poteka izredno močna lobiranja glede privatizacijskih
modelov podjetij, ki prirejajo posebne igre na srečo.

Na podlagi zakona o podjetjih je prišlo v letu 1990 do delitve podjetja
HIT, p. o. Nova Gorica, ki sicer se je podjetje HIT, p. o. razdelilo na
dve podjetji, HIT-INVEST, in HIT, hoteli, igralnice, turizem, p. o.
Kasneje, še v istem letu, je prišlo pri slednjem do statusne
spremembe, tako da je iz HIT, p. o. ki je bilo podjetje v družbeni
lasti, do HIT, d. o. o, to je v družbo z omejeno odgovornostjo v
mešani lasti.

V času, ko je bil minister za finance g. Kopač je bilo izdano začasno
dovoljenje za prirejanje posebnih iger na srečo v Hitovi igralnici v
Tolminu. Pri tej odločbi je opaziti, da je bilo poprejšnje mnenje treh
republiških upravnih organov ("za turizem, notranje zadeve in za
mednarodno sodelovanje"), pridobljeno po telefonu, tri dni kasneje
pa je bila začasno odločba podpisana. Gre za odločbo, ki je še za
leto in pol podaljšala začasno dovoljenje za prirejanje posebnih
iger na srečo HIT, d. o. o. v Tolminu, tako da je ta igralnica delovala
na podlagi začasnih dovoljenj dve leti in pol. To je ista igralnica, v
kateri je bila leta 1996 pompozno opravljena policijska "racija". Poleg
tega pa je pri tej odločbi, kakor tudi pri prejšnji za to igralnico opaziti,
da je iz izreka odločbe izpuščena določba, da se morajo posebne
igre na srečo prirejati v posebni enoti, za katero se vodi ločen
obračun. Naj omenim, da so ministrstva v času med aprilom 1990
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Podjetje HIT, d. o. o. Nova Gorica je bilo registrirano za več dejavnosti
(opravljanje gostinskih storitev in nastanitev, gostinskih storitev
prehrane, menjava tuje valute, prirejanje posebnih iger na srečo,
za zastopanje in konsignacijo, za trgovino na drobno, idr.). Z
zakonom o podjetjih so tako nekako zamrli družbeni dogovori tako,
da je 51. člen zakona o Igrah na srečo ostal v"praznini" in praktično
brez instrumentov za njegovo izvajanje, razen seveda s strani SDK.
Pri tem je potrebno posebej opozoriti na vlogo SDK, ki je po zakonu
med drugim zadolžena za kontrolo zakonitosti razpolaganja z
družbenimi sredstvi, ki obsega kontrolo zakonitosti ustvarjanja,
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razporejanja in uporabe družbenih sredstev. Dovoljenje za prirejanje
posebnih iger na srečo so imele namreč v izreku posebno določbo,
da "sme prireditelj prirejati te igre v posebni enoti, za katero se
sestavlja ločen obračun".

II.
Pri tem je potrebno poudariti, da so bili funkcionarji, ki so vodili te
organe tako ali drugače seznanjeni z zadevo najbolj prav gotovo
minister za notranje zadeve. V tem kontekstu, v kontekstu opustitve,
(se pravi biti dolžan nekaj storiti, pa ne ukrepati), bi se jim prav
gotovo lahko očitala zloraba javnih pooblastil. Pri tem ne gre zlorabe
javnih pooblastil zamenjevati s kaznivimi dejanji določenimi v
kazenskem zakonu, saj so le-ta sankcionirana s strani države in
kot kazniva dejanja v pristojnosti za razsojanje v sodni veji oblasti.

V tem času pa tudi še ni bilo nobenega zakona, ki bi zakonsko
urejal predvolilno kampanjo in njeno financiranje. Takrat veljavni
zakon o političnem združevanju (U.l. SRS, št. 44/89,3/90 in 35/90)
je določal da "pravne osebe prispevajo sredstva za delovanje
političnih organizacij Iz dobička" (22. člen), tako da je financiranje
strank oziroma predvolilne kampanje ali obljuba o povrnitvi stroškov
predvolilne kampanje določenim strankam s strani HIT, d. o. o.
predvsem vprašanje ali so se sredstva izdvajala iz dobička podjetja,
ali se je pri delitvi dobička upoštevalo določilo 51. člena zakona o
igrah na srečo in ali je delitev dobička bila opravljena na podlagi
določil statuta oz. ali so jo v skladu s statutom odobrili za to pristojni
organi podjetja. Vse morebitne nepravilnosti in morebitne
nezakonitosti bi bilo moč sankcionirati po opravljenem kontrolnem
pregledu SDK, bodisi z izdajo odločb, oziroma s prijavo
gospodarskih prestopkov ali kaznivih dejanj, za to pristojnim
organom. Nepravilnosti pa bi lahko odkrila tudi policija. Pri tem
velja omeniti, da je bila zaradi določenih nepravilnosti v zvezi s
financiranjem socialistične stranke Slovenije s stranih HIT, d. o. o.,
vložena kazenska ovadba, vendar šele leta 1994. Pri tem ne gre
zamenjevati kaznivih dejanj, ki so po zakonu predpisana s tem,
komu je HIT, d. o. o. dajal sredstva za predvolilno kampanjo.
Vprašanje, katerim političnim strankam je HIT, d. o. o. namenila
sredstva v času pred volitvami oz. kakšno politično opcijo zastopajo
te stranke, pa postavlja pod vprašaj sam sistem financiranja
političnih strank in sistem politične opcije v demokratičnem sistemu.
Če je v letu 1992 HIT, d. o. o delno financiral predvolilne kampanje
določenim političnim strankam ali jim je namenil kakšna sredstva
pravno formalno ne more biti sporno, razen če pri izdvajanju sredstev
za te namene niso bili kršeni zakoni in drugi predpisi ter akti.

Vendar nihče med njimi ni bil pred komisijo vabljen s statusom
preiskovanca (razen g. Janeza Siršeta). Razlogi, zakaj vse to, so
mnogoteri, med drugim tudi v dejstvu, da so se za časa trajanja
preiskovalne komisije mnoga politična prijateljstva razdrla oz.
razdirala in druga sklenila oz. sklepala na novo. Eden od razlogov
pa je prav gotovo tudi to, da je komisija pričela z delom kot prva
preiskovalna komisija v tem sklicu državnega zbora, da je skoraj tri
četrt leta delala brez zakona (samo na podlagi od 14. do 38. člena
določil ustave in ob smiselni uporabi zakona o kazenskem postopku)
in je praktično ob svojem delu še sooblikovala zakon o parlamentarni
preiskavi.
III.
V zvezi z zakonom o parlamentarni preiskavi bi bilo smiselno
razmisliti o spremembah in sicer v delu, ki se nanaša na
preiskovanca. Glede na to, da se tudi sedaj, ko je sprejet zakon o
parlamentarni preiskavi, na podlagi njegovega 19. člena uporabljajo
določbe zakona o kazenskem postopku je problem dokazovanja
dokaj otežen, tako zaradi potrebnega pravnega znanja, kakor zaradi
različnih predstav inželja posameznikov v preiskovalni komisiji. Ne
glede na to, da je sankcija za morebitno ugotovljeno zlorabo javnih
pooblastil samo politična in v posledici moralna, je potrebno zlorabo
vseeno dokazati. Sum kot tak, pač ne zadostuje. Pri statusu
preiskovanca pa se včasih dozdeva, da je že sam status
preiskovanca, ki se nekomu dodeli dovolj in da je s tem, s to
stigmatizacijo že vse doseženo. In zopet se pozablja na pravila
dokazovanja in potrebo, da je tudi zlorabo javnih pooblastil potrebno
dokazati; zagotovo z dokazi, ki so veljavni in dopustni po zakonu o
kazenskem postopku, seveda z veljavnostjo zakona, ki je veljal, ko
je bilo dejanje storjeno. Pri parlamentarni preiskavi je v tem
kontekstu preveč povdarjen in "iskan" preiskovanec (ki je med drugim
lahko podvržen tudi različnim trenutnim "političnim prijateljstvom" ves čas se je namreč potrebno zavedati, da je parlamentarna
preiskovalna komisija samo posebno delovno telo zakonodajne veje
oblasti in kot tako sestavljeno iz bolj ali manj politično opredeljenih
članov, za razliko od sodišč, ki sodijo v tretjo vejo oblasti in so pri
odločanju neodvisna) kot potencialni kandidat, da je zlorabil javna
pooblastila in premalo povdarjeno dejansko stanje, ki naj bo podlaga
državnemu zboru za odločanje bodisi o politični odgovornosti
nosilcev javnih pooblastil, za spremembo zakonodaje na določenem
področju ali za druge odločitve iz pristojnosti državnega zbora. Že
sama razjasnitev oziroma ugotovitev dejanskega stanja ima v
primeru "afer" včasih dovolj veliko težo. V primeru spremembe
zakona o parlamentarni preiskavi bi bilo prav tako smiselno razmisliti
o tem, da se preiskovancem oz. pričam (če bo status preiskovanca
odpravljen) vroči zaključno poročilo o zadevi. Na poročilo naj bi se
jim omogočilo odgovoriti v primernem roku, njihov odgovor pa bi
bil sestavni del zaključnega poročila, ki bi ga obravnaval državni
zbor.

V primeru financiranja "predvolilne kampanje" direktorja HIT, d. o.
o. g. Danila Kovačiča, pa je bila prav tako zaradi suma kaznivih
dejanj vložena kazenska ovadba.
SKLEPNE MISLI
I.
Glede na napisano lahko ugotovim, da je pri vseh državnih organih
oziroma institucijah (razen pri Kriminalistični službi), ki naj bi tako
ali drugače na podlagi zakonov skrbele za širši oz. ožji nadzor nad
zakonitostjo in pravilnostjo poslovanja HIT, d. o. o. prišlo do vrste
nerazumljih odločitev oz. zamud pri izvajanju nadzora.
Po 3. členu zakona o organizaciji in delovnem področju republiške
uprave (U.l. RS, št. 27/91) so se za ministre uporabljale določbe
zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine
SR Slovenije ter o republiških upravnih organih (U.l. SRS št. 24/79,
12/82, 39/85, 37/87 in 18/88), ki se nanašajo na republiške
sekretarje. Ta zakon pa je v drugem odstavku 36. člena določal, da
mora funkcionar, na podlagi in v mejah ustave, zakona in statuta,
drugih predpisov in splošnih aktov, smernic skupščine
družbenopolitične skupnosti ter načelnih stališč in smernic
izvršnega sveta vestno opravljati funkcijo, ki mu je poverjena in je
osebno odgovoren za njeno opravljanje, kot tudi za delo organa, ki
ga vodi, ter za stanje na področju, za katero je ustanovljen organ.
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dejavnostjo (U.l. RS, št. 49/92) in sicer v delu, ki se nanaša na
sprejemanje daril. V 3. členu zakona, ki pa v času ki zajema
obravnavanje suma zlorabe javnih pooblastil pri poslovanju podjetja
HIT, d. o. o. ni veljal, res prepoveduje sprejemanje daril, vendar pa
se darila kljub temu lahko sprejemajo, če se dokaže, da niso bila
dana osebi zaradi opravljanja javne funkcije. Bolj sprejemljivo bi
bilo, če se določi vrednost, do katere se lahko funkcionarjem kakor
tudi vsem drugim, ki opravljajo takšne ali drugačne javne funkcije
dajejo darila. Pri tem so mišljena darila majhne vrednosti, recimo
do vrednosti 1000 SIT.

IV.
Poleg sprememb zakona o parlamentarni preiskavi bi bilo vsekakor
potrebno takoj sprejeti nov zakon o tajnih službah oz. varnostnih
službah, jim povsem konkretno določiti pristojnosti, predvsem pa
poostriti in doreči nadzor nad njihovim delom. V zvezi z njihovo
pristojnostjo pa bi bilo potrebno tudi hkrati sprejeti nov zakon o
policiji.
V

Polonca Dobrajc, I. r.
Ljubljana, junij 1996

Glede na ugotovljeno dejansko stanje bi bilo smiselno spremeniti
zakon o nezdružljivoti opravljanja javne funkcije s pridobitno

obtožujoče pismo g. Jegliča, saj zaslišanja g. Jegliča denimo sploh
ni uspela izvesti. Ali je bila torej zamenjava dr. Brejca februarja
1993 v resnici zgolj politično motivirana ali pa je res šlo za
odstranitev nadležnega preiskovalca, ki je bil na sledi zlorabam in
kriminalnim dejanjem, v katere naj bi bili vpleteni posamezni nosilci
oblasti, ki so do te oblasti prišli zlasti po volitvah I. 1992?

Tone Peršak
Poslanec DZ RS
Posl. skupina
Demokratske stranke Slovenije
Član preiskovalne komisije za parlamentarno
preiskavo o sumu zlorabe javnih pooblastil
pri poslovanju podjetij Hit, d.o.o.
Nova Gorica, Elan, Slovenske železarne, banke,
ki so v sanacijskem postopku in dodelitev
koncesij za uvoz sladkorja tudi za potrebe
državnih rezerv

2. Zakaj so ministri za finance oziroma vlada (do januarja 1993
Izvršni svet Skupščine RS) mimo zakona, ki je tedaj veljal, dovoljevali
odpiranje novih igralnic brez ustreznega dovoljenja oziroma, zakaj
je vlada dovoljevala očitne kršitve tedaj veljavnega zakona o
prirejanju iger na srečo? Pri tem je nesporno, da se početje
igralniških podjetij, ki ni bilo v skladu z veljavnim zakonom, ni
dogajalo brez vednosti vlade, saj so se posamezni člani vlade celo
udeleževali otvoritev igralnic, ki so bile odprte brez ustreznega
dovoljenja itd. (Tolmin, Perla).

LOČENO MNENJE H KONČNEMU POROČILU V
ZADEVI "SUM ZLORABE JAVNIH POOBLASTIL
PRI POSLOVANJU PODJETJA HIT, d.o.o. NOVA
GORICA"
•
Podpisani, kot član imenovane preiskovalne komisije soglašam s
predlogom končnega poročila v zadevi "Sum zlorabe javnih
pooblastil pri poslovanju podjetja HIT, d.o.o. Nova Gorica", kakor je
bil kot kompromisni predlog večine članov komisije izglasovan na
seji komisije 25. julija 1996. K temu predlogu poročila pa želim kot
svoje ločeno mnenje podati naslednja svoja stališča in ugotovitve
o ključnih odprtih vprašanjih glede katerih po mojem mnenju obstoja
verjetnost zlorab javnih pooblastil s strani posameznih nosilcev
javnih pooblastil, izoblikovana na osnovi poznavanja indicov in
dokazov, s katerimi je komisija razpolagala v obliki pisnih gradiv in
pričevanj v predlogu poročila navednih prič:

3. Ali so o nepravilnostih v postopkih lastninjenja v okviru podjetja
HIT in v postopkih lastninjenja drugih podjetij, v katerih je sodelovalo
podjetje HIT karkoli vedeli ali celo bili v njih udeleženi nosilci javnih
pooblastil, politični funkcionarji? Zakaj tudi po tem, ko je bila o teh
postopkih obveščena celo že tudi javnost, in ko je bilo jasno, da gre
za uporabo dobičkov v nasprotju s tedaj veljavnim zakonom o igrah
na srečo in zakonodajo, ki je urejela vprašanja družbene lastnine,
lastninjenja, delitve dobičkov ipd.,.niso reagirali za to pooblaščeni
organi, med njimi tudi ministrstvo za finance, SDK in organi za
notranje zadeve?
4. Ali so se in do kdaj so se nekdanje tajne službe (SDV, morda
KOS) financirale tudi s sredstvi, ki naj bi jih na nelegalen način
dobivale iz igralnic, s čimernaj bi bili povezani tudi nosilci javnih
pooblastil, zlasti tisti, ki so jim bile te službe formalno podrejene do
spremembe političnega sistema (v I. 1990), neformalno pa po
mnenju nekaterih tudi še kasneje?

1. Zakaj se po zamenjavi direktorja VIS (19. februarja 1993) ni
nadaljevala preiskava VIS (in kriminalistične službe MNZ) v zvezi z
domnevnim odtokom gotovine iz igralnice HIT čez državno mejo in
domnevnim "pranjem denarja" v igralnici HIT ter v zvezi z domnevnim
financiranjem tajnih služb z denarjem iz igralnic oziroma, zakaj se
ni nadaljevala z enako intenziteto kot se je po trditvah bivšega
ministra za notranje zadeve, g. Igorja Bavčarja in bivšega direktorja
VIS, dr. M. Brejca odvijala do 19. februarja 1993? V zvezi s tem je
komisija, zlasti iz pričanja dr. Brejca in g. Lučovnika, izvedela, da
dr. Brejc gradiv v zvezi s preiskavo, izvajano do 19. februarja 1993,
ni predal svojemu nasledniku na funkciji direktorja VIS, kjer je bil g.
J. Širše, direktor VIS po 19. februarju 1993, pred tem vključen v
preiskavo, g. Lučovnik pa je bil z istim dnem "poslan domov", ni pa
ji uspelo ugotoviti, zakaj preiskave niso nadalajevali uslužbenci VIS,
ki so v preiskavi sodelovali do 19. februarja 1993 oziroma, zakaj o
preiskavi in njenih rezultatih niso obvestili novega direktorja VIS
itd.? Komisija ni mogla z zadostno zanesljivostjo ugotoviti, ali je do
zamenjave dr. Brejca (pismo g. Jegliča) dejansko prišlo tudi zaradi
preiskave v podjetju HIT oziroma, kaj je bilo dejanski povod za
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Komisiji se glede na omejene možnosti uporabe preiskovalnih metod
in sredstev, glede na omejene možnosti pomoči preizkušenih
kvalificiranih preiskovalcev in tudi glede na nekatere nedorečenosti
zakona, ki ureja delovanje parlamentarnih preiskovalnih komisij ni
uspelo dokopati do ustreznih odgovorov glede navedenih vprašanj.
Deloma tudi zato ne, ker je vsaj v določenem delu komisija bolj
usmerila svojo pozornost na nekatera druga vprašanja, v še večji
meri pa najbrž zato, ker so bile naloge te preiskovalne komisije
izrazito preširoko postavljene. Preiskovalna komisija v skladu z
zakonom nima na voljo potrebnih sredstev, s katerimi bi se lahko
dokopala do dokazov materialne narave in je v tem pogledu v celoti
odvisna od drugih organov in služb, pri čemer nima nobene
možnosti dejanskega preverjanja verodostojnosti informacij, ki jih
dobi. Več ali manj vsa pričanja oziroma zaslišanja prič so se izrodila
v polemiko politične narave, komisija pa tudi v tem pogledu ni imela
na voljo nikakršnih sredstev in ne možnosti, da bi vključila
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tem Izvršnim svetom skupščine RS in igralnicami (zlasti podjetjem
HIT) očitno vladalo nekakšno soglasje o tem, da igralnice lahko
poslujejo mimo veljavnega zakona. Osnovna zloraba poblastil je
torej v tem, da je vrh izvršilne oblasti oziroma, da so tisti člani tega
vrha, ki so bili po zakonu dolžni nadzorovati poslovanje igralnic, to
tolerirali in dopustili, da se je ta dejavnost odvijala tako rekoč mimo
zakona, ne da bi to vsaj skušali preprečiti, in ne da bi nemudoma
predlagali drugačen zakon, če so do neke mere ustrezno ocenili,
da veljavni zakon ni več primeren. Kar zadeva domnevne in tudi
verjetne zlorabe pooblastil v povezavi z domnevnimi kriminalnimi
dejavnostmi, pa komisija, kot rečeno, v bistvu ni imela možnosti za
odkrivanje in dokazovanje teh zlorab, prav gotovo pa bi morala, če
bi to zares želela, najprej nekatere od prič, prevesti v status
preiskovancev.

strokovnjake, s pomočjo katerih bi lahko preverila verodostojnost
izjav prič, kot to lahko stori sodišče s pomočjo ekspertov za različna
področja. Brez teh možnosti pa je bila v tem primeru komisij dokaj
nemočna, saj so bile domnevne zlorabe pooblastil v tej zadevi v
večini primerov tesno povezane z domnevnimi dejavnostmi
kriminalne narave (pranje denarja, odliv gotovinskih sredstev v
tujino, nezakonito financiranje tajnih služb ipd.) in bi tako pravzaprav
morala komisija, če bi želela dokazati zlorabe pooblastil v bistvu
dokazati tudi omenjena kriminalna dejanja, za kar pa ni imela
nikakršnih možnosti.
Tako rekoč ob osnovi smeri preiskave je komisija naletela tudi na
dokaj verodostojne dokaze o zlorabah pooblastil, ki so bile posredno
povezane s poslovanjem podjetja HIT. Gre predvsem za dokaj
vprašljivo poslovanje ministrstva za turizem v določnem obdobju,
zajeto zlasti v vmesnem poročilu komisije, ki ga je Državni zbor že
obravnaval.

Tone Peršak, I. r.

Kot temeljno ugotovitev želim poudariti, da je vendarle mogoče
ugotoviti, da je v odnosu med politiko, zlasti vlado oziroma pred

Ljubljana, 31. julija 1996

t

23

poročevalec, št. 38

Moja dejavnost je vedno bila transparentna, tako v funkciji
individualnega poslovodnega organa HIT d.o.o. (generalnega
direktorja), kot je vedno bila in je tudi sedaj v funkciji člana
Državnega sveta. Kot generalni direktor podjetja HIT sem to funkcijo
opravljal transparentno v skladu z veljavnimi zakoni in sprejetimi
akti ter poslovno politiko podjetja HIT. Kot član Državnega sveta pa
ves čas izvajam svojo funkcijo transparentno v skladu z ustavo,
zakoni in poslovnikom Državnega sveta. V poročilu komisija ni
opisala nobene moje netransparentne dejavnosti, niti ni navedla
kakršnegakoli dokumenta, ki bi to njeno trditev dokazoval. Sicer pa
netransparentnost sama po sebi, kot je opisana v poročilu, niti ne
pomeni suma zlorabe javnih pooblastil. Takšna izmišljena in
neresnična trditev je le neupravičena in groba osebna žalitev.

DANILO KOVAČIČ
LEDINE 139
5000 NOVA GORICA

DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE
Preiskovalna komisija za parlamentarno preiskavo o sumu zlorabe
javnih pooblastil pri poslovanju podjetij HIT d.o.o. Nova Gorica, Elan,
Slovenske železarne, banke, ki so v sanacijskem postopku, dodelitve
koncesij za uvoz sladkorja, tudi za potrebe državnih rezerv
Datum: 12.8.1996

Drugi stavek drugega odstavka na 36. strani poročila se glasi: "Iz
dokumentov je mogoče tudi sklepati, da se je Danilo Kovačič
kandidiral v Državni svet zgolj zaradi tega, da bi zabrisal svojo
dejavnost in prišel do poslanske imunitete."

Zadeva: UGOVOR
Podpisani Danilo Kovačič dajem zgoraj navedeni preiskovalni komisiji
Državnega zbora

Ta trditev je čista laž in groba osebnažalitev. Za kandidaturo v Državni
svet se nisem predlagal sam, pač pa so me v to prepričali člani
Društva poslovodnih delavcev Severno Primorske regije zato, ker
sem več let uspešno vodil podjetje HIT, ki je za to regijo izrednega
pomena. O kandidaturi pred tem nisem nikdar razmišljal. Zadnjo
sem se odločil šele po tem, ko so s predlogom Društva poslovodnih
delavcev Severne Primorske soglašali tudi moji najožji sodelavci in
jo tudi podprli. Dokument, na katerega se za to trditev komisija
sklicuje, je lahko le ponarejen in izmišljen.

UGOVOR
na poročilo v zadevi: "sum zlorabe javnih pooblastil pri poslovanju
podjetja HIT d.o.o. Nova Gorica".
Moj ugovor se nanaša na ugotovitve komisije, da obstaja sum, da
sem kot nosilec javnih pooblastil le-te zlorabil kot je opisano na 36.
strani poročila.

Neresnična inžaljiva je tudi trditev, da sem se kandidiral zgolj zaradi
tega, da bi s kandidiranjem zabrisal svojo dejavnost in prišel do
poslanske imunitete. Nikdar nisem niti pomislil na to, da bi, kar trdi
komisija, kandidiral zgolj zaradi tega, da bi zabrisal svojo dejavnost
in prišel do poslanske imunitete.

Komisija na 10. strani poročila ugotavlja, da je v njeni pristojnosti,
da ugotovi In oceni dejansko stanje, ki je lahko podlaga za odločanje
Državnega zbora Republike Slovenije o politični odgovornosti
nosilcev javnih funkcij, ki pomenijo zlorabo oblasti v tistem delu, ki
jih država kazenskopravno ne sankcionira. Komisija nadalje
ugotavlja: "Osebe, ki so lahko predmet parlamentarne preiskave,
morajo biti nosilci različnih javnih oziroma državnih funkcij, na svoje
mesto pa so praviloma izvoljene oziroma imenovane za določen in
časovno omejen mandat. V tem primeru gre predvsem za osebe,
ki opravljajo funkcijo v izvršilni veji oblasti (na primer ministri v
vladi)."

S kandidiranjem ne more nihče zabrisati nobene svoje dejavnosti.
Sicer pa bi morala komisija obrazložiti, kakšno svojo dejavnost naj
bi zabrisal in predočiti dokaze, iz katerih je mogoče to tudi
utemeljeno sklepati. Če takšni dokazi obstajajo, so gotovo
neresnični ali izmišljeni. Tudi to trditev ni mogoče povezovati s
sumom zlorabe javnih pooblastil, zato ni nobenega utemeljenega
razloga, da ostane zapisana v poročilu.

Ker nikoli nisem bil in tudi sedaj nisem nosilec javnih oziroma
državnih funkcij v izvršilni veji oblasti, nikoli nisem imel in tudi sedaj
nimam javnih pooblastil in zaradi tega ne sodim med tiste osebe,
ki so lahko predmet parlamentarne preiskave. V to parlamentarno
preiskavo tudi nisem bil vključen kot preiskovanec, pač pa le kot
priča. Ker me za preiskovanca komisija nikoli ni določila, me tudi
ne more obravnavati kot osebo, ki je kršila javna pooblastila. Sicer
pa tudi iz ugotovitev, ki jih je komisija opisala, ni niti ene ugotovitve
takšne narave, da bi komisija lahko upravičeno sumila, da sem
zlorabil javna pooblastila.

Trditev, da sem se kandidiral zato, da bi prišel do poslanske imunitete
je izmišljena. Ker se na poslansko imuniteto nisem nikoli skliceval,
zaščite poslanske imunitete nisem nikoli uporabil, in je popolnoma
vseeno, če imuniteto imam ali je nimam. Za to trditev pa gotovo
tudi ni verodostojnih dokazov, če pa dokazi so, kot trdi komisija, so
gotovo neresnični in izmišljeni.Tudi to trditev ni mogoče povezovati
s sumom zlorabe javnih pooblastil in zato v poročilo komisije ne
sodi.
Neresničen je tudi prvi stavek tretjega odstavka na 36. strani
poročila, ki se glasi: "Iz faktur "Kartonažne" iz Murske Sobote pa je
razvidno tudi nezakonito financiranje predvolilne kampanje Danila
Kovačiča."

Na 36. strani poročila pod naslovom "g. Danilo Kovačič" v prvem
odstavku komisija trdi: "Dejavnost Danila Kovačiča je razvidna iz
vloženih ovadb in obtožnice ter poteka sojenja vodilnim iz HIT-a
pred novogoriškim sodiščem v letu 1994,1995 in 1996."

Iz faktur "Kartonažne" ne more biti razvidno financiranje moje
predvolilne kampanje, ker s tem podjetjem moja predvolilna
kampanja ni imela nobene povezave. Če obstajajo fakture
"Kartonažne", iz katerih naj bi bilo razvidno financiranje predvolilne
kampanje, so te fakture neresnične ali ponarejene.

V zgoraj navedenih dokumentih ni opisanega nobenega takšnega
dejanja, katerega bi lahko komisija opredelila, da pomeni sum
zlorabe javnih pooblastil in komisija v poročilu tudi ni navedla
nobenih dejstev iz teh dokumentov, ki bi nakazovali sum, da sem
zlorabil javna pooblastila. V pravni državi pa gotovo ne more biti
osnova za utemeljitev suma zlorabe javnih pooblastil le pavšalno
omenjanje ovadb, obtožnice in poteka sojenja, zato ni razloga, da
je zgornji stavek vključen v poročilo.

Neresnična in nesmiselna je tudi trditev v zadnjem odstavku tretjega
odstavka na 36. strani poročila, da sem ponaredil pogodbo Studio
marketing-Radio Koper. Pri pripravi te pogodbe nisem sodeloval.
Te pogodbe nisem nikoli videl in je tudi nisem ponaredil.

V drugem odstavku na 36. strani poročila komisija trdi: "Danilo
Kovačič ni prekinil s svojo netransparentno dejavnostjo niti potem,
koje bil 6.12.1992 izvoljen v Državni svet."
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Iz mojih obrazložitev je jasno razvidno, da nisem nikoli bil in tudi
sedaj nisem nosilec javnih pooblastil, zato tudi ne more obstajati
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sum, da sem javna pooblastila zlorabil. Nobena zapisana ugotovitev
komisije tudi, če bi bila resnična, ampak resnična nI, ne more
pomeniti suma zlorabe javnih pooblastil, ker ne ustreza dejanju, ki
bi lahko pomenilo sum zlorabe javnih pooblastil, kot je določeno v
zakonu o parlamentarni preiskavi in v sklepu, s katerim je Državni
zbor komisiji odredil okvire parlamentarne preiskave. V prvem
odstavku na 2. strani poročila je namreč zapisano, "da je namen
preiskave v zadevi, ki je predmet tega poročila, ugotoviti, ali in v
kolikšni meri so bile v poslovanju podjetja HIT d.o.o. Nova Gorica
oškodovane javne koristi in ali je prišlo do oškodovanja teh koristi
na temelju sodelovanja z nosilci javnih pooblastil."

tej uspešni In hitri rasti podjetja HIT je odločujoče vplivalo moje
vsestransko angažiranje, ki je omogočilo intenzivno pridobivanje
in hitro vključevanje pridobljenega strokovnega znanja v poslovanje
podjetja. Predvsem zato je HIT postal eno najuspešnejših podjetij
v državi.
Komisijo in Državni zbor Republike Slovenije prosim, da odredi, tia
se mi dostavi fotokopije dokumentov, na katere se v poročilu sklicuje
komisija in da se mi tudi navede, v katerih točkah ali trditvah me ti
dokumenti obremenjujejo, in sicer:
- fotokopije vloženih ovadb,
■'
- fotokopije strani z obremenjujočimi trditvami v obtožnici, ki
predstavljajo sum zlorabe javnih pooblastil,
- fotokopijo dokumenta, iz katerega je razvidna moja
netransparentna dejavnost,
- fotokopijo dokumentov, iz katerih je mogoče sklepati, da sem
kandidiral v Državni svet zgolj zaradi tega, da bi zabrisal svojo
dejavnost in prišel do poslanske imunitete,
- fotokopije faktur "Kartonažne" iz Murske Sobote, iz katerih je
razvidno nezakonito financiranje moje predvolilne kampanje,
- fotokopijo ponarejene pogodbe Studio marketing-Radio Koper,
- fotokopijo ovadbe MNZ, ki jo je dostavilo Državnemu tožilstvu
23.9.1993,
- izvedensko mnenje izvedenca finančne stroke.

Preiskovalna komisija za parlamentarno preiskavo Državnega zbora
Republike Slovenije o sumu zlorabe javnih pooblastil pri poslovanju
podjetja HIT d.o.o. Nova Gorica v poročilu ni ugotovila nobenega
oškodovanja javnih koristi, ker v resnici tudi ni bilo v poslovanju
podjetja HIT d.o.o. Nova Gorica nobenega oškodovanja javnih
koristi, ne na temelju sodelovanja z nosilci javnih pooblastil in ne v
nobenem drugem primeru. Tudi nobena zapisana ugotovitev na
36. strani poročila, ki se nanaša name, ne sodi v okvir preiskave, ki
jo je komisiji določil Državni zbor, zato ne more biti opredeljena kot
sum zlorabe javnih pooblastil. Opisane trditve, s katerimi me
komisija obremenjuje, so tudi sicer neresnične ali izmišljene.
Komisiji in Državnemu zboru zato predlagam, da črta vse tri
odstavke na 36. strani poročila pod naslovom "g. Danilo Kovačič",
ki se nanašajo name kot na nosilca javnih pooblastil, saj javnih
pooblastil nimam in jih tudi nikoli nisem imel.

Komisijo in Državni zbor Republike Slovenije prosim, da mi zagotovi
vse pravice, ki mi po ustavi in zakonih pripadajo ter da upošteva
vsa dejstva, opisana v mojem ugovoru na poročilo, poročilo ustrezno
popravi ter tako popravljeno poročilo sprejme.

Podjetje HIT d.o.o. Nova Gorica ni oškodovalo nobenih javnih koristi,
ampak je državi ustvarilo več kot 1 milijardo DEM direktnega
deviznega priliva in prinaša državnemu proračunu in paradržavnim
skladom več kot 100 mio DEM oziroma 10 milijard SIT proračunskih
prihodkov letno. To pomeni skoraj 2% državnega proračuna.

V kolikor bi komisija menila za potrebno, sem ji pripravljen ta ugovor
tudi dodatno obrazložiti.
Ker poročilo komisije zajema ocene in ugotovitve delovanja podjetja
HIT v času, ki sem ga kot individualni poslovodni organ (generalni
direktor) vodil in imam na ugotovitve in ocene, ki so opisane v
poročilu, utemeljene pripombe, ki jih nisem mogel pisno dostaviti
komisiji v od nje določenem osem dnevnem roku, prosim Državni
zbor Republike Slovenije, da mi omogoči, da se vključim v razpravo
o poročilu, ko bo poročilo obravnavano na seji Državnega zbora.

V osemnajstih letih poslovanja se je letni obseg deviznega priliva
tega podjetja povečal za več kot 50-krat, obseg poslovanja za več
kot 30-krat, število zaposlenih pa za 5-krat. To smo dosegli brez
pomoči države, brez zadolževanja pri poslovnih partnerjih, ampak
le s sredstvi podjetja in krediti, ki jih HIT redno vrača. Z ustvarjenim
dobičkom iz poslovanja s pretežno tujimi gosti, je podjetje HIT
bistveno povečalo vrednost sredstev in to le z uspešnim vodenjem
podjetja in kvalitetnim izvajanjem privlačnih turističnih storitev. K

Danilo Kovačič, I.r.
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v slovenski skupščini) ni nikoli obvestil o kakršnihkoli
nepravilnostih v Hitu ali v kakšnem drugem igralniškem podjetju
ali pa pri delu Zvonka Drakslerja kot uslužbenca ministrstva.
Takratna Varnostno-informativna služba oz. njen direktor Miha
Brejc me kot ministra celo zavestno ni hotel obveščati o
nepravilnostih (to je izjavil ob zaslišanju na vaši komisiji), ker se nI
strinjal z mojimi političnimi stališči. To pa je po moje resnična
zloraba javnih pooblastil, kaznivo pa je tudi prikrivanje kaznivih
dejanj. Kot lahko preberem v vašem poročilu, je VIS že 12.12.1991,
torej pol leta pred mojim ministrovanjem, vedel kaj se v Hitu dogaja.
Ko že govorim o neobveščanju, moram omeniti, da mi kakršnihkoli
nepravilnosti pri delovanju Hita ni omenil niti takratni ministrski
kolega Igor Bavčar, tedaj minister za notranje zadeve.

Državni zbor RS
mag.Janez Kopač, poslanec LDS

Ljubljana, 3.8.1996
Preiskovalna komisija za parlamentarno
preiskavo o sumu zlorabe javnih pooblastil
pri poslovanju podjetij HIT d.o.o.,
Nova Gorica, . ..
ga.Polonca Dobrajc, predsednica

Poročilo vaše komisije pa je kontradiktorno. Če je Zvonko Draksler
stvari počel nenadzorovano, kot pišete, potem njegovi
predpostavljeni ne morejo biti osumljeni zlorabe javnih pooblastil.

ZADEVA: Pripombe na poročilo v zadevi "Sum zlorabe javnih
pooblastil pri poslovanju podjetja HIT d.o.o., Nova Gorica"

Z nepravilnostmi v Hitu sem bil prvič seznanjen šele koncem marca
1993, ko je mene in generalnega sekretarja LDS Gregorja Golobiča
na posvet poklicala Romana Logar, takratna direktorica SDK.
Pokazala nama je zapisnik o inšpekcijskem pregledu HIT-a in naju
vsa zgrožena vprašala za nasvet kaj naj stori z zapisnikom s
šokantnimi ugotovitvami. Oba sva ji svetovala naj zapisnik
nemudoma pošlje v Državni zbor, saj bi sicer neupravičeno prevzela
veliko odgovornost. To se je res zgodilo in že čez kakšen teden so
zapisnik obravnavali na Komisiji za spremljanje lastninskega
preoblikovanja podjetij, po kateri je Marjan Podobnik sklical tiskovno
konferenco in zapisnik predstavil javnosti. Tako sele začela t.i.afera
Hit.

Kljub dejstvu, da nisem prejel celotnega poročila, vam vseeno
pošiljam svoje pripombe nanj.
Najprej moram ponovno (kot že v dopisu z dne 19.7.) ugotoviti, da
sem bil na komisiji obravnavan kot priča, v poročilu pa sem
nenadoma prekvalificiran v osumljenca. Določbe zakona o
parlamentarni preiskavi (UL RS 63/93) jasno opredeljujejo
proceduro v zvezi s preiskovanci (samo ti so lahko osumljeni
česarkoli). Zanje je potreben dokazni sklep, ki ga niste nikoli sprejeli
in ga niti niste skušali sprejeti. To bi lahko naredili še po mojem
izrecnem pozivu 19.7. letos, vendar ste se temu izognili in zavestno
kršili zakon o parlamentarni preiskavi. Zato poročilo, vsaj v zvezi z
menoj, ocenjujem kot nezakonito odposlan politični pamflet.

Zaradi vsega navedenega zanikam kakršnokoli zlorabo javnih
pooblastil in ne pristajam na objektivno odgovornost.

V točki 4 na str. 36 trdite, da smo trije finančni ministri iz
obravnavanega časa osumljeni zlorabe javnih pooblastil zaradi
delovanja Zvonka Drakslerja. In to je vse. V nadaljevanju je le še
obrazložitev take trditve, češ da smo objektivno odgovorni, ker bi
morali (razumeti pa je, da nismo) preprečiti njegovo delovanje.

Sama vsebina poročila je sicer polna napak in nedokazanih trditev.
Spet opozarjam le na navedbe v zvezi z menoj.
Na str. 34 piše, da je bilo v času mojega ministrovanja izdano
začasno dovoljenje za prirejanje posebnih iger na srečo v Hitovi
igralnici v Tolminu. Resnica je, da sem kot minister le podaljšal
začasno dovoljenje, ki je bilo prvič izdano 14.6.1991, torej eno leto
pred mojim ministrovanjem.

Taka trditev v vašem poročilu je enostavno smešna. Po tej logiki je
osumljen zlorabe javnih pooblastil vsak minister, ki ne ve kaj vse
počno njegovi podrejeni. Sicer pa me še do danes ni nihče uradno
obvestil o tem, da bi Zvonko Draksler počel kaj nezakonitega ali
kaj, kar bi bilo v izrecnem nasprotju z navodili ministra. Zato ne
morem pristajati na njegovo kriminalizacijo vnaprej in tudi na svojo
objektivno odgovornost zaradi njega ne. Na str. 35 v poročilu sicer
pišete, da je nelegalno prenašal informacije Danilu Kovačiču zaradi
česar je kasnila igralniška zakonodaja, da je bil korumpiran in da
je stvari počel nenadzorovano. Vse to je brez podrobnejše
obrazložitve ter dokazov (pišete celo, da gre le za namigovanja) in
če so že te obtožbe zanj resnične, bi vsaj zanj lahko sprejeli dokazni
sklep in ga obravnavali kot preiskovanca. Tako pa Imam bolj občutek,
da se je v poročilu Zvonko Draksler znašel samo zato, da smo se
na nek način v njem lahko znašli tudi ministri Šešok, Gaspari in
jaz.

Na isti strani poročila piše, da so ministrstvo za finance v času
med aprilom 1990 in aprilom 1993 vodili trije ministri. To ni res.
Ministrov je bilo v tem času pet (pred Dušanom Šešokom še Rudi
Šepič in dr.Marko Kranjec).
Na str. 33 piše, da bi se morali delegati vseh treh zborov tedanje
republiške skupščine podrobneje seznaniti s tematiko iger na srečo.
Kot priča sem posebej razlagal, da sem v vlogi predsednika
tedanjega odbora za javne finance in proračun organiziral javno
obravnavo predloga zakona o igrah na srečo, ki se je je udeležilo
okrog 40 delegatov in predstavnikov zainteresirane javnosti in da
je bila to v prejšnji skupščini praktično edina javna obravnava
kakšnega zakona, prav na podlagi te javne obravnave pa je bil
kasneje zavrnjen prvi osnutek predloga zakona o Igrah na srečo.
To poudarjam zato, ker danes mnogi nepoznavalci takratnih razprav
mislijo, da so bile razprave usmerjene po eni strani ie v prid in po
drugi strani le proti interesom Hita. Nasprotno. Predlog zakona o
igrah na srečo, ki ga je zagovarjalo vodstvo Hita in so ga v proceduro
vložili trije poslanci nikoli sploh ni bil obravnavan niti na seji
matičnega odbora, ki sem ga vodil, kaj šele na seji skupščinskih
zborov. Ukvarjali smo se z dejavnostjo prirejanja iger na srečo, ne
pa s Hitom.

Vaš sum o moji zlorabi javnih pooblastil pa je smešen tudi zato, ker
sem bil minister manj kot mesec dni in se v tem času s problematiko
iger na srečo zagotovo nisem ukvarjal več kot nekaj minut in zato,
ker ob nastopu svojega ministrovanja nisem dobil nobenega
primopredajnega zapisnika v katerem bi bilo igralništvo kakorkoli
izpostavljeno ali sploh omenjeno.
Zelo resno pa je drugo dejstvo. Noben represivni organ me kot
ministra (in prej kot predsednika odbora za javne finance in proračun
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na nelegalen način prenašal informacije direktorju HIT-a, igral dvojno
igro, bil korumpiran in bi naj državne koristi podredil svojim
materialnim interesom (stran 35 poročila). Njegovo delovanje bi
naj bilo moralno vprašljivo (stran 34 poročila.)

DUŠAN ŠEŠOK
Zadružna 32
1218 KOMENDA
Številka: 000-01-90-2/116

Nič mi ni znano o tem, da bi bil gospod Zvonko Draksler s
pravnomočno sodbo pristojnega sodišča obsojen za korupcijo ali
kakršnokoli drugo nelegalno dejavnost. To ne izhaja niti iz vašega
poročila.

DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zgrozil sem se ob načinu razmišljanja, ki izhaja iz vašega poročila,
da sem objektivno odgovoren, ker nisem preprečil gospodu
Drakslerju njegovega delovanja, kakršnega mu vi očitate, ki, kot
kaže, gospodu Drakslerju do danes ni bilo dokazano s pravnomočno
sodno odločbo.

Preiskovalna komisija
za parlamentarno preiskavo o sumu
zlorabe javnih pooblastil
pri poslovanju podjetij HIT, d.o.o., Nova Gorica, Elan, bank,
ki so v sanacijskem postopku, Slovenskih
železarn, dodelitev koncesij za uvoz sladkorja,
tudi za potrebe državnih rezerv

Če teoretično poskušam sprejeti način razmišljanja, ki se pojavlja
v tem poročilu, bi to lahko tudi pomenilo, da je predsednik
parlamenta objektivno odgovoren, ker komisiji ni preprečil kršitve
posameznih določb Zakona o parlamentarni komisiji.

Predsednica parlamentarne komisije:
gospa Polonca Dobrajc

Takšno razmišljanje je seveda pp mojem mnenju popolnoma
nevzdržno in ga v celoti zavračam.

Spoštovani!

Na strani 35 poročila je navedeno, da je Ministrstvo za finance
vseeno pripravilo in predložilo v proceduro zakon, ki nikakor ni bil
"pisan na kožo" HIT d.o.o.

Dne 28.8.1996 sem prejel vaše poročilo. Pozivate me naj podam
pripombe.

Kot zanimivost vam lahko sporočim, da je tekst tega zakona pripravil
ravno gospod Zvonko Draksler.
S spoštovanjem *

Iz poročila izhaja, da bi naj bil objektivno odgovoren kot minister
za finance v času od 09.05.1991 do 13.05.1992, ker nisem preprečil
delovanja gospoda Zvonka Drakslerja (stran 37 poročila).

.

Po vaših ugotovitvah bi naj gospod Zvonko Draksler neuradno in

Dušan Šešok, l.r.
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MITJA GASPARI

Ministrstva za finance tudi na nek način legaliziran; da je šlo za
precej agresivno lobiranje, ki je časovno sovpadalo s predvolilno
kampanjo leta 1992; da sem (ob mnogih drugih) obiskoval podjetje
HIT (pri čemer pa ni v poročilu pojasnjen vzrok mojega obiska in
tako dalje). Poročilo tako ne postavlja meje, katere dejavnosti, akti
in ravnanja so bili po njenem mnenju oziroma prepričanju
nezakoniti, kateri pa moralno ali kako drugače nedopustni ali
vprašljivi, seveda z navedbo dokaza, ocene oziroma okoliščine,
zaradi katerih je Komisija sprejela takšno odločitev.

MINISTRSTVO ZA FINANCE
Župančičeva 3
1000 LJUBLJANA
DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE
Preiskovalna komisija za parlamentarno
preiskavo o sumu zlorabe javnih
pooblastil pri poslovanju podjetij
HIT, d.o.o. Nova Gorica, Elan,
Slovenske železarne, banke, ki so v
sanacijskem postopku, dodelitve koncesij
za uvoz sladkorja, tudi za potrebe
državnih rezerv

4. Čeprav je v poročilu dejansko stanje opisano na 9 straneh, ostaja
nepojasnjeno, katere okoliščine, zlasti pa dejstva, je štela Komisija
za resnične in preverljive: na podlagi katerih trditev in katerih
preverljive: na podlagi katerih trditev in katerih dokaznih sredstev
(prič oziroma listinskih dokazov) jih je ocenila kot verodostojne.
Zakaj se ni v primerih, ko se izpovedbe prič niso ujemale glede
pomembnih dejstev, ni odločila za soočenje prič. Komisija je sicer
zaslišala 48 prič ter vpogledala v 30 listinskih dokazov, ni pa ocenila
njihove teže oziroma verodostojnosti. Ni ugotavljala usklajenosti
niti razlik glede pomembnih dejstev, kar pa je ključno in odločilno
za pravilno in popolno oceno dejanskega stanja.

Šubičeva 3
1000 LJUBLJANA
ZADEVA: PRIPOMBE IN UGOVOR NA POROČILO KOMISIJE
O ZADEVI: SUM ZLORABE JAVNIH POOBLASTIL PRI
POSLOVANJU PODJETJA HIT, D.O.O. NOVA GORICA

II. UGOVORI

Na poročilo, ki ste mi ga posredovali 30. julija 1996 z dopisom št.
000-01-09-2/116 vam v predpisanem roku pošiljam pripombe in
ugovore. Pri tem se omejujem le na svojo vlogo v preiskovalni zadevi
HIT, kot ministra za finance in predstojnika Ministrstva za finance v
obdobju od 10. junija 1992 naprej, ko me je takratna Skupščina
Republike Slovenije imenovala za ministra.

1. Menim, da je bil v postopku kot ga je vodila komisija, kršen
zakon. Ves čas trajanja postopka me je namreč Komisija vabila ter
obravnavala kot pričo: nikoli nisem prejel nobenega dokaznega
sklepa, da bi bil določen kot preiskovanec - oseba, na katero se
parlamentarna preiskava nanaša - v celoti ali deloma. Takšno
ravnanje Komisije nima nobene opore oziroma opravičila v zakonu,
zato mu ugovarjam.

I. PRIPOMBE

2. Ugovarjam tudi, ker mi ni bila dana nikakršna možnost, da bi bil
kot priča soočen z drugimi pričami o pomembnih dejstvih, o katerih
so se naše izpovedbe razlikovale. Kot priči mi tudi ni Komisija
predložila nikakršnega pismenega dokaza, ki bi potrjeval nekaj
drugega kot sem izpovedal sam. Če bi me v skladu z zakonom
Komisija na določeni točki postopka začela obravnavati kot
preiskovanca (kar je bila glede na ugotovitve svojega poročila
dolžna), bi seveda imel pravico postavljati drugim pričam vprašanja,
zahtevati morebitno soočanje ter pregledati vsa pismena dokazila
- listine in spise. Tako pa so mi bile vse te možnosti, ki so temeljni
predpogoj za korekten postopek, v celoti kratene oziroma odvzete.

1. Komisija je nepopolno raziskala oziroma pojasnila ter ocenila
dejansko stanje. Bistvenih okoliščin, ki se nanašajo name, odkar
sem 10. junija 1992 postal minister: v kakšni fazi je bil zakonski
projekt iger na srečo; kako sem ravnal in sprejemal odločitve kot
funkcionar, ki je vodil oziroma vodi Ministrstvo za finance; ali sem
deloval znotraj pooblastil in pristojnosti, ki jih imam po zakonu; če
ne, s katerimi ravnanji oziroma opustitvijo dolžnih ravnanj naj bi
prekoračil oziroma morda celo zlorabil svoje pristojnosti kot nosilec
javnih funkcij; na podlagi katerega pisnega akta (pobude, predloga,
zahteve in tako naprej) bi moral kaj storiti, pa nisem. Vsega tega
Komisija pri raziskovanju in oceni dejanskega stanja ni storila.

3. Iz dela mnenja, ki obsega ugotovitve Komisije, izhaja, "da je
nerazumljivo, da je Ministrstvo za finance pripravilo spremembe
zakona o igrah na srečo brez poprejšnjih analiz in brez celovitega
vpogleda v to dejavnost, ter da je nerazumljivo, da ni prišlo do
večje izmenjave informacij med samimi člani izvršnega sveta
oziroma vlade." Takšni ugotovitvi, ker (če) se nanaša tudi name,
odločno ugovarjam. Kako sem ravnal, sem podrobno opisal,
zaslišan kot priča. Tudi moj predlog SDK-ju 7.10.1992, naj opravi
kontrolo pfoslovanja vseh igralnic, da bi tako dobili eno od analitičnih
podlag pri pripravi nove zakonodaje, jasno potrjuje, da se ta
ugotovitev ne more nanašati name.

2. Komisija je tudi zmotno ocenila dejansko stanje. Iz poročila v
delu, ki opisuje dejansko stanje, izhaja, da naj bi mi bilo že poleti
1992 predlagano, da bi v HIT poslal SDK. Poročilo izhaja iz zmotne
ocene, češ, da vse do 7.10.1992 (ko sem predlagal SDK.naj opravi
kontrolo poslovanja vseh igralnic v Sloveniji, da bi tako dobili eno
od analitičnih podlag pri pripravi nove zakonske ureditve) nisem
ukrepal, pa bi mogel oziroma celo moral. Resnica je popolnoma
drugačna. Dokler sta bili v HIT-u varnostno informativna služba ter
kriminalisti, mi je bilo naročeno, naj se počaka s kontrolo s strani
SDK. V spisu ni - niti ni bil meni predočen noben dokaz, noben
pisni akt, ki bi potrjeval resničnost "dejanskega" stanja, kot ga je
ocenila Komisija.

4. Komisija je v svojem poročilu tudi ugotovila, "da je bilo ravnanje
državnega uslužbenca iz Ministrstva za finance, Zvonka Drakslerja
moralno vprašljivo; da je Zvonko Draksler neuradno in na
neregularen način prenašal informacije Danilu Kovačiču, zaradi
česar je prišlo do zavlačevanja sprejemanja igralniške zakonodaje;
da je igral dvojno vlogo, da je bil korumpiran, da je državne koristi
podredil svojim materialnim interesom; da je nerazumno, d je več
kot 2 leti nenadzorovano počel stvari, ki so bile v škodo tako
ministrstvu kot državi v celoti; da vsekakor ni način, da se podatki
o pripravah zakonodaje sporočajo ljudem, ki bi jih eventualno sprejeti
zakon zadeval. Ker je to v neskladju z načelom enakosti pred
zakonom; da bi moral jaz kot minister preprečiti njegovo delovanje

3. Kljub temu, da sem večkrat, podrobno in prepričljivo, opisal svoje
delovanje, ravnanje in odločitve v zvezi s HIT-om, jih Komisija v
poročilu ne omenja. Namesto na korektnem čimbolj natančnem in
objektivnem prikazu in oceni dejanskega stanja, ostaja poročilo v
tem delu le pri pavšalnih trditvah in subjektivnih ocenah,
podkrepljenih ne z dokazi, pač pa z nekaterimi indici in namigovanji.
Tako je v poročilu omenjeno, da je bila razprava o igralništvu
intenzivna, "da je bila sprožena dejavnost različnih lobijev, da je šlo
za vpletenost politike in uradništva, da je šlo za posebno zanimiv
primer, ki naj bi bil skrbno preštudiran in v sodelovanju z delavci
poročevalec, št. 38

28

odgovornosti, ki sem jih imel in jih imam kot nosilec javnih funkcij minister za finance. Trdim pa, da takšnih dejstev in dokazov v mojem
primeru ni, zato ugovarjam ugotovitvi Komisije, da sem objektivno
odgovoren in da gre v mojem primeru za sum zlorabe javnih
pooblastil.

In sem zato objektivno odgovoren".
Te ugotovitve niso v ničemer podprte z ustreznimi dokazi. Ni
pojasnjeno, na podlagi katerih dejstev in dokazov je bilo ugotovljeno,
da naj bi gospod Zvonko Draksler neuradno in na nelegalen način
prenašal informacije; kakšne informacije je prenašal; ni opisana
vloga delovne skupine oziroma Komisije za pripravo koncepta
zakona o igrah na srečo, ki je bila oblikovana pred mojim prihodom,
njena sestava in način njenega delovanja: niso predloženi dokazi
in utemeljitve za ocene, da naj bi Zvonko Draksler igral dvojno vlogo
ali da naj bi bil korumpiran; kdo, kdaj, in na kakšen način naj bi me
(VIS ali MNZ) opozoril na okoliščine, ki bi to potrjevale. Politično bi
bil jaz lahko odgovoren le za obdobje od mojega imenovanja (10.
junija 1992) dalje, ne pa za obdobje pred tem datumom. Nikakor
pa ne gre za "objektivno" odgovornost. Šlo bi lahko za morebitno
politično odgovornost, če bi okoliščine dejstva ter dokazi nudili oporo
za ugotovitev, da sem presegel ali zlorabil pooblastila in

Glede na vse to predlagam, da Državni zbor ne sprejme poročila
Komisije v zadevi HIT v delu, ki se nanaša na mojo vlogo oziroma
udeležbo, pač pa da ga zavrne kot podlago za odločanje, saj je
bilo dejansko stanje ugotovljeno nepopolno in zmotno; kršen je bil
zakon o parlamentarni preiskavi in so zato ugotovitve Komisije
napačne in neutemeljene.
Mitja Gaspari, l.r.
Ljubljana, 6. avgusta 1996
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Preiskovalna komisija o

RAZISKOVANJU

MNOŽIČNIH

DVOMLJIVIH

TOVRSTNIH

POVOJNIH

POBOJEV,

PRAVNO

PROCESOV

IN

DRUGIH

NEPRAVILNOSTI

- EPA 1630 -

Številka: 020-02/93-36/21
Ljubljana, 24.9.1996

Člani komisije so bili enotni in soglasni pri sprejetju uvoda, II.
dela vmesnega poročila ter priloge, pri I. delu pa niso dosegli
soglasja v celoti, in sicer v izseku, ki vsebuje bistvene
ugotovitve preiskave ter predlog sklepov. Šest članov komisije,
kar predstavlja večino, in sicer Miran Potrč, dr. Janko Predan,
Maks Lavrinc, Danica Simšič, Zmago Jelinčič ter Maria
Pozsonec je predložilo ugotovitve preiskave ter predloge
sklepov. Druga skupina petih članov, dr. Jože Pučnik, Ignac
Polajnar, Alojzij Metelko, Sašo Lap ter Andrej Lenarčič je
predložila bistvene ugotovitve preiskave in predlog sklepov,
ki predstavljajo ločeno mnenje.

Predmet: Vmesno poročilo o povojnih množičnih pobojih
V prilogi pošiljam Vmesno poročilo o raziskovanju povojnih
množičnih pobojev Preiskovalne komisije Državnega zbora
R Slovenije o raziskovanju povojnih množičnih pobojev, pravno
dvomljivih procesov in drugih tovrstnih nepravilnosti. Poročilo
ima naslov vmesno iz razloga, ker komisija ni uspela dokončati
vsega dela za kar je bila ustanovljena, in sicer tistega, ki
obsega pravno dvomljive procese in druge tovrstne
nepravilnosti.

Zahtevam, da predložena vmesna poročila Preiskovalne
komisije o raziskovanju povojnih množičnih pobojev, pravno
dvomljivih procesov in drugih tovrstnih nepravilnosti v skladu
z 22. členom Poslovnika o parlamentarni preiskavi
obravnavamo na seji Državnega zbora.
t

Priloženo vmesno poročilo sprejeto na 55. seji Preiskovalne
komisije o raziskovanju povojnih množičnih pobojev, pravno
dvomljivih procesov in drugih tovrstnih nepravilnosti, dne
24.9.1996, obsega: uvod, I. del II. del ter prilogo. V I. delu je v
skladu s Poslovnikom o parlamentarni preiskavi naveden opis
poteka postopka preiskave, dokazila, bistvene ugotovitve
preiskave ter predlog sklepov. V II. delu je vsebovan strokovni
del, ki ga je sestavil strokovni sodelavec komisije g. Jurij
Šinkovec, profesor zgodovine. Kot priloga vmesnemu poročilu
so vprašanja, ki so jih pismeno zastavili člani preiskovalne
komisije zgodovinarjem: dr. Tonetu Ferencu, dr. Jeri Vodušek
Starič in mag. Borisu Mlakarju ter njihovi odgovori na
zastavljena vprašanja.

Predsednik
dr. Jože Pučnik, l.r.
Priloge - Vmesno poročilo o raziskovanju povojnih množičnih
pobojev s prilogo
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II.

PREGLED VSEBINE VMESNEGA POROČILA
o raziskovanju povojnih množičnih pobojev

Koga so pobijali?
Pobiti so pripadali naslednjim skupinam:

UVOD

1) ujeti pripadniki domobranskih enot, "plave garde", bivših "vaških
straž" itd., ki so jih ujeli na področju Slovenije;

I. DEL (4 strani)

2) ujetniki, ki so ob koncu vojne pobegnili iz Slovenije in so jih
zavezniki vrnili v Slovenijo;

1. UGOTOVITVE PREISKAVE IN SKLEPI (8
strani)

3) vojni ujetniki, ki so bili mobilizirani v nemško armado in so jih
vrnili vzhodni in zahodni zavezniki v Slovenijo;

(večinska skupina članov preiskovalne komisije: Miran Potrč,
dr. Janko Predan, Maks Lavrinc, Danica Simšič, Zmago Jelinčič
in Maria Pozsonec).

4) civilne osebe, ki so se med vojno izmikale mobilizaciji katerekoli
v bojih udeležene strani, po koncu vojne pa so se na poziv javile
novim oblastem;

2. ZAKLJUČKI, KOT BISTVENE UGOTOVITVE
PREISKAVE

5) civilne osebe, ki so bile svojci vojaških ujetnikov pod 1 in 2;

(10 strani)

6) civilne osebe slovenskega porekla, ki so pod nemško okupacijo
prostovoljno prevzele nemško državljanstvo ("rdeča legitimacija"
"kulturbundovci");

(manjšinska skupina članov preiskovalne komisije: dr. Jože
Pučnik, Ignac Polajnar, Alojzij Metelko, Sašo Lap in Andrej
Lenarčič).

7) civilne osebe slovenskega porekla, ki so se navduševale nad
nemško okupacijo in to javno pokazale ("nemčurji") in osebe, ki so
bile zaposlene v nemški upravi;

3. SKLEPI

8) civilne osebe nemške narodnosti (pripadniki nemške manjšine
na Štajerskem, v Prekmurju in na Koroškem, pripadniki
"Kočevarjev");

(manjšinska skupina članov preiskovalne komisije: dr. Jože
Pučnik, Ignac Polajnar, Alojzij Metelko, Sašo Lap in Andrej
Lenarčič).
II. DEL (118 strani)

9) civilne osebe, o katerih so bile prijave, da so delovali proti NOB
(aktivno ali pasivno z negativnimi izjavami);

Vmesno poročilo, ki ga je sestavil Jurij Šinkovec in ga je
preiskovalna komisija na 35. seji določila za izhodišče pri
formuliranju zaključkov vmesnega poročila.

10) osebe, ki so bile na poglasi amnestije ali kako drugače
izpuščene iz taborišč ter poslane v kraj stalnega prebivališča.
"Odločitev za vračanje jugoslovanskim oblastem so Angleži preklicali
že 1.6.1945 (izrecno za civiliste, saj so vojaški ujetniki razen četnikov
že bili vrnjeni), ko so dobili dokaze, da veliki del vrnjenih ujetnikov
v Sloveniji pobijajo. J.M Addis, ki je v britanskem zunanjem
ministrstvu vodil t.i. "južni oddelek" tega ministrstva, je septembra
1945 zabeležil naslednjo pripombo: "Izročitev Slovencev in ostalih
Titovim silam s strani 8. Armade v Avstriji je bila strahovita napaka.
Popravljena je bila šele, ko je bila prijavljena glavnemu štabu.
Medtem pa so konec maja, skozi približno teden dni, britanske
čete pošiljale te nesrečne ljudi čez mejo, da jih je poklala Titova
vojska. Todorovičeva izjava ima prizvok resnice. Njen glavni smisel
potrjujejo ostala poročila. Ni dvoma, da je tam prišlo do pokola
širokih razmer, kjer se ni delala razlika.." (dokaz VIII, 11 str.213).

III. DEL (58 strani)
Odgovori zgodovinarjev (prof. dr.Tone Ferenc, dr. Jera Vodušek
Starič in mag. Boris Mlakar) na vprašanja komisije
Zaključki, ki iih ie kot bistvene ugotovitve
Preiskave sprejela manjšinska skupina članov
preiskovalne komisije (dr. Jože Pučnik, a. lanac
Polajnar, a. Aloizii Metelko, a. Sašo Lap, g.
Andrei Lenarčič) in predstavljajo ločeno mnenje:

Dne 5. septembra 1945 je britansko zunanje ministrstvo poslalo
svoji ambasadi v Beograd pismo, kjer pod točko 2. pravi: "Izročitev
Slovencev in drugih s strani 8 armade v Avstriji Titovim silam konec
maja je bila, seveda, strašna napaka, ki je bila popravljena takoj,
čim je bila sporočena vrhovnemu poveljstvu". Dne 5. novembra
1945 je naslednik J.M.Addisa na vodstvu "južnega oddelka"
britanskega zunanjega ministrstva (J.R.Coivllle) svojemu
nadrejenemu poslal zapis o izročitvi vojnih ujetnikov Jugoslovanom,
v katerem med drugim pravi: "Po mojem mnenju bi morali, ker je bil
incident sramoten, vojno ministrstvo prositi, da naj uvede
preiskavo o neposredni odgovornosti za izročitev nesrečnih
Hrvatov v gotovo in neprijetno smrt v času, ko so na visoki ravni
še vedno obravnavali vprašanje njihove usode. Toda to bo
neizogibno zahtevalo več tednov.

Neizpodbitno dejstvo je, da so se na območju Slovenije po
15.5.1945 izvršili množični poboji ujetih pripadnikov vojaških enot
In civilistov. Med pobitimi so bili tudi starci, ženske In otroci ter
oskrunjenje pokopališč in grobov pripadnikov domobranskih In
drugih protikomunističnlh oboroženih skupin in političnih veljakov.
Usmrtitve brez podlage v pravnomočnih sodbah pristojnih sodišč
veljajo v sodobnem demokratičnem svetu, neodvisno od vzrokov
In razlogov zanje, za zločin, za katerega nosijo odgovornost tako
tisti, ki so take poboje ukazali, kot tudi vsi, ki so jih izvrševali.
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Sestavljalci omenjenih seznamov iz leta 1964 niso upoštevali
domobrancev, ki so ostali doma ter so bili kasneje aretirani, kot
tudi ne nekaterih drugih manjših kategorij. Ob pavšalnih ocenah
odstotkov pobitih, ki pa so, kot rečeno, v primeru vrnjenih
domobrancev precej utemeljene, so prišli do rezultata, da je bilo
poleti 1945 s strani enot OZN-e, KNOJ-a ter Jugoslovanske
armade pobitih 11750 Slovencev, med katerimi je seveda bila
velika večina vojnih ujetnikov oziroma bivših domobrancev".

Pričakujem, da bo Noel-Baker sodil, da bi bilo treba majorju Lloydz
čimprej poslati kak odgovor. Po mojem mnenju ne moremo storiti
več kot to, da priznamo, da se je dogodila resna napaka in da
zgodba ne dela posebne časti neposredno prizadetim častnikom.
Nobenega smisla nima, da bi skušali potlačiti incident, ki je
nebranljiv." {dokaz VIII 11 str. 214).
Iz teh dokumentov sledi, da Angleži ujetnikov ne bi bili izročili, če
bi bili vedeli, da bodo v Jugoslaviji večinoma pobiti brez sodnega
ugotavljanja individualne krivde.

Navedbe dr. Borisa Mlakarja očitno zadevajo samo domobrance
in njihove svojce, ne zajemajo pa števila civilistov, ki so bili pobiti
na Štajerskem (primer je IV, točka 4).

III.
Oblika uničevanja ("pobijanja") ljudi so bila tudi "koncentracijska
taborišča OZNE", kjer so umirali civilisti in vojaški ujetniki od lakote,
bolezni ali mučenja. Najbolj znana so taborišča v Kidričev&m
(Strnišče), Bresternica in Studenci pri Mariboru, Teharje, Šentvid
pri Ljubljani, na Kočevskem, itd.. Podobne uničevalne razmere
so bile tudi v takratnih "sodnih" zaporih, ki jih je do konca leta
1945 upravljala OZNA.

6) Do natančnega števila in seznama vseh pobitih vojnih ujetnikov
in civilistov v obdobju po 15.5.1945 bomo prišli šele tedaj, ko bo
najdeno gradivo o popisu prebivalstva, ki ga je avgusta 1945 vodilo
Ministrstvo za notranje zadeve Narodne vlade Slovenije in tudi drugi
dokumenti, ki jih v odgovoru Komisiji navaja dr. Jera Vodušek-Starič
z domnevo, da bi morali biti ohranjeni (stran 12-13 njenega poročila).
Žrtve komunizma seveda niso bili samo domobranci in njihovi svojci.
Na Štajerskem, kjer domobranstva ni bilo, je bilo po vojni aretiranih
veliko število civilistov. Knjiga "totengedenkbuch der DeutchUntersteirer" navaja seznam pogrešanih in pobitih civilistov, ki
vsebuje 2341 imen, pri čemer avtorji zagotavljajo, da seznam ni
dokončen.

Po pričevanju nekdanjih internirancev iz taborišča Hrastovec, g.
Kaszas Mirka in g. Biro Jožefa in po pregledu dokumentacije,
preiskovalna komisija ugotavlja, da je bilo med taboriščniki okrog
30% otrok in 40% žensk, tudi starejših. Zanje ni mogoče trditi, da
so bili zaprti zaradi sovražnega ali političnega delovanja zoper
tedanjo oblast.

7) Na področju Slovenije je bilo po 15.5.1945 pobitih tudi veliko
število vojnih ujetnikov in civilistov iz južnih republik bivše Jugoslavije.
S to skupino pobitih oseb se naša preiskovalna komisija doslej ni
ukvarjala.

IV.
Števila izvensodno pobitih vojnih ujetnikov in civilnih oseb:
1) Dokončnega števila še vedno ni mogoče ugotoviti. Dokler ni
poimenskega seznama pobitih iz vseh skupin, ki so navedene pod
II, se ugotovitve dopolnjujejo z ocenami in izračuni.

V.
Po poročilih občinskih komisij, izpovedih zaslišanih prič in po izjavah,
ki so bile objavljene v medijih in drugih publikacijah obstaja na
Slovenskem cela vrsta grobišč, o katerih se domneva, da je v
njih bilo pokopanih večje število oseb.

2) Postopek dosedanjega ugotavljanja števila pobitih oseb se
razlikuje v posameznih slovenskih pokrajinah.
3) V Ljubljanski pokrajini z Ljubljano, Dolenjsko, Notranjsko in Belo
krajino, na Gorenjskem in Primorskem je razmeroma zelo natančno,
čeravno še ne dokončno, ugotovljeno število pobitih pripadnikov
domobrancev in civilistov. To delo je opravila Nova slovenska zaveza.
Doslej je zbrala 244 imen civilnih oseb, ki so bile umorjene po
9.5.1945 in seznam 5135 imen domobrancev, ki so bili umorjeni
po 9.5.1945. Pri teh številkah je potrebno upoštevati, da je Nova
slovenska zaveza popisovala žrtve predvsem na področju bivše
ljubljanske pokrajine. Število pobitih civilistov na severnem
.Primorskem še ni ugotovljeno.

Največkrat se omenjajo naslednja Grobišča:
-Teharje
- kraške jame in brezna v Kočevskem Rogu
- protitankovski jarek pri Brežicah
- protitankovski jarek pri Bistrici ob Sotli (takrat Šempeter pod
Svetimi gorami)
•»
- protitankovski jarki na Teznem pri Mariboru

4) Preiskovalna komisija je ugotovila, da so se množični izvensodni
poboji izvrševali tudi na Štajerskem, kjer ni bilo domobranstva.Tukaj
je šlo predvsem za poboje civilistov, ki jih je praviloma aretirala
OZNA. Komisija je obravnavala tudi seznam povojnih pobitih ali
izginulih civilistov na Štajerskem, ki obsega 2341 imen.

- Hrastovec pri Lenartu
- Areh na Pohorju
- Pohorje nad Hočami

5) Slovenskim zgodovinarjem doslej ni uspelo ugotoviti zanesljivega
števila pobitih oseb v povojnem obdobju. Vzrok za to vidijo v dejstvu,
da je bilo arhivsko gradivo bodisi uničeno ali pa skrito, odgovorni
funkcionarji takratne slovenske OZNE in II. divizije KNOJ-a pa trdijo,
da o stvareh niso nič vedeli. Najkonkretnejše navedbe najdemo
pri zgodovinarju dr. Borisu Mlakarju, ki v odgovoru na vprašanje
naše komisije o številu pobitih vrnjenih vojnih ujetnikov, civilov ter
v Sloveniji ujetih domobrancev prihaja do naslednjih dveh zaključnih
ugotovitev:

- Kidričevo (takrat Strnišče)
- protiletalsko zaklonišče pri Slovenski Bistrici
-Tepanje pri Oplotnici
- kraške jame v okolici Logatca
- Brezarjevo brezno pri Podutiku

" Mnogo domobrancev, ki so ostali doma, se je na poziv javilo
novim oblastem, pri čemer se v nekaterih primerih večina nikdar ni
vrnila domov; tak primer velja recimo za Rovte.

- Žančani pri Slovenj Gradcu
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VI.

V okolici Celja je veliko ugotovljenih grobišč. Skupščina občine
Celje je dne 19. februarja 1993 s posebnim odlokom o varovanju
In začasnem urejanju grobišč zaščitila 29 lokacij.

Metode pri množičnem pobijanju.
Na osnovi pričevanj žrtev, ki so se uspele rešiti, vožnikov, ki so
sodelovali pri transportu žrtev na morišča ter izpovedi nekaterih
aktivnih udeležencev pri množičnih pobojih je mogoče zaenkrat
ugotoviti naslednje:

Bežigrad - Gaje - Čret
Mlinarjev Janez
Zgornja Hudinja - Nova vas (n.pr.Golovec)

1) Transporti na morišča so bili skrbno organizirani.

Košnica

2) Delitev nalog je bila naslednja: OZN-a je odredila čas, kraj in
osebe za likvidacijo. Odredila je tudi enoto KNOJ-a, ki je to nalogo
izvršila. Transportna sredstva, običajno tovorne avtomobile, včasih
tudi avtobuse, je po nalogu OZN-e moral dati na razpolago KNOJ.
Režija in nadzor vsake take akcije je vršil za to določeni oficir OZNE.

Selce • razdelilna transformatorska postaja pestno pokopališče
Mirna pot
Tumova ulica
Tud rež

3) Vezanje žrtev je opravila enota KNOJ-a. Metoda vezanja je bila
večinoma enotna: s telefonsko žico so bile zvezane roke vsake
žrtve na hrbtu, nato pa po dve osebi skupaj, tako da sta bile s
telefonsko žico povezani nadlaktnici obeh.

Babno
Socka

4) Nakladanje žrtev na kamione je bilo po izpovedi očividcev in
žrtev izredno brutalno. Spremljalo ga je tudi pretepanje in zmerjanje.
Naloženi so bili tudi drug na drugega, saj so jih z enim kamionom
transportirali tudi 50 in več oseb.

Zgornje Selo
Trnovlje pri Socki
Čatrova hosta

5) Pred pobijanjem so se morale žrtve praviloma sezuti in sleči,
večinoma do golega. Nekateri so smeli obdržati del spodnjega
perila.

Sončni park
Brezovica

6) Nekatera pričevanja govorijo tudi o pobojih skupin, pri katerih ni
prišlo do slačenja žrtev.

Vojnik - pokopališče

7) Samo pobijanje žrtev je potekalo na različne načine. Največkrat
se poroča o metodi, da je žrtev sama ali v dvoje morala stopiti k
jami, kjer je dobila strel v tilnik ali v glavo. Drugi način je bil, da je
pred jamo morala stopiti skupina žrtev, ki je bila nato pokošena z
avtomatičnim orožjem. O tretjem načinu imamo samo eno
pričevanje: žrtve so se morale uleči na dno izkopane jame, kjer so
bile pobite z avtomatičnim orožjem (Kamniška Bistrica).

Višnja vas
Šmarjeta - Hmezad
Medlog - Lipovškov travnik
Vojnik - hmeljišče
Vojnik - pod gozdom

8) Pobite žrtve pogosto niso bile takoj mrtve. Streli pogosto niso
zadeli ali niso zadeli dovolj dobro. Tako v kraške jame kakor tudi v
izkopane jame so padale žrtve napol žive. Včasih so bile naknadno
pobite s streli ali z ročnimi granatami, včasih pa so počasi umirale.
Omenja se tudi, da je bila nametana zemlja na zgolj ranjene žrtve.
(Pohorje nad Hočami).

Undek - pod gradom
Bukovje
Rakova steza - pod Stražo

9) Kraške jame na Rogu so kmalu po pobijanju tudi minirali, da bi
zasuli vhod. Tako je bilo pobitih tudi večina tistih, ki so padli v jamo
težje ali lažje ranjeni...

Rakova steza - Stražica
Kozjek

10) V večini primerov pred pobijanjem nikomur niso prečitali smrtne
obsodbe. Teh praviloma sploh ni bilo. Le pri pobojih v bombne lijake
v Laškem je po pričevanju prišlo do tega, da je oficir, ki je vodil
usmrtitev, prečital vsaki žrtvi stavek ali dva.

Mestni park
Na gričku - Petriček
Dostop do morišč oziroma množičnih grobišč je bil pred
demokratičnimi volitvami 1990 otežen, ponekod tudi prepovedan.
Ob obletnicah in ob dnevu mrtvih so bile postavljene straže, ki so
odganjale svojce in preprečevale, da bi prižgali svečko na
domnevnem grobu svojcev.

11) V posameznih krajih je prihajalo tudi do drugačnih in še bolj
krutih metod pobijanja žrtev. V Slovenski Bistrici so okrog 40 - 45
domačinov nagnali v protiletalsko zaklonišče in ga zminirall. Prav
tako v okolici Slovenske Bistrice so v gozdu Velenik skupino
domačinov pobili s koli.

Prej ali slej bo potrebno s pomočjo strokovno izvedenih ekshumacij
preveriti navedbe prič in ugotoviti število okostij v vseh odkritih
grobiščih.
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12) Poroča se tudi o posameznih primerih posebne krutosti pri
poboju posameznikov, kar je verjetno pripisati zgolj sadizmu
odgovornih posameznikov pri OZN-i (primeri posiljevanja).
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13) Pokopi pobitih so bili izvršeni praviloma zelo površno. Primer
Brezarjevega brezna v Podutiku kaže, da OZN-i posledice tako
površnega pokopavanja niso bile znane. Zato je že poleti 1945
prišlo do pojavov, ki so zahtevali različne oblike "saniranja" (izraz
funkcionarja v vrhu slovenske OZN-e). Iz Brezarjevega brezna se
je izvršil prekop trupel, pri Kidričevem (Strnišče) so morali naknadno
dovažati zemljo in posipavati z apnom, podobno na Teznem in
tudi v Slovenski Bistrici. Kot poroča ena od zaslišanih prič so
"sanacijo" kraških jam v Rogu vršili tudi še v letu 1951, ko so
nekaj tednov s kamioni in s pomočjo nemških ujetnikov dovažali
gramoz in kamenje, da bi prekinili nevzdržen smrad, ki je iz brezen
vel tudi po petih letih. Brezno Pod Krenom so kasneje še večkrat
zasipavali z miniranjem.

ki so zanje važne in ki jih lahko vedo, in na koncu zaključil, naj
prekontrolirajo kadre, da bodo dobri in naj maksimalno pomagajo
OZN-i v vsakem pogledu. (Dokument VII, št. 4: Pismi z dne
3.10.1944 in 14.10.1944). Dejansko ni skoraj bilo seje politbiroja
CK KPS spomladi 1945, na kateri ne bi razpravljali tudi o OZN-I.

VII.

2) Vloga KPJ In z njo KP Slovenije je očitna in dokazana. KP je bila
edina in monopolna politična sila v Jugoslaviji in v Sloveniji. OZNa je bila ustanovljena (1944) z odlokom generalnega sekretarja
KPJ, načelnik zvezne OZN-e je bil Rankovič, ki je bil istočasno
organizacijski sekretar KPJ, vse načelniki republiških OZN so bili
istočasno člani republiških politbirojev KP. Podobno velja za
Slovenijo: Ivan Maček je bil član politbiroja KPS, njegov naslednik
Boris Kraiger je bil tudi dolgoletni član politbiroja KPS, isto tako
načelnik OZN-e za Ljubljano. Vsi pokrajinski, okrožni in okrajni
načelniki so bili pomembni funkcionarji KP na pokrajinskem,
okrožnem in okrajnem nivoju. Politbiro KPS je kontroliral delovanje
OZN-e in OZN-a je poročala Politbiroju, pa tudi na nivoju okrožja
in okraja.

VIII.
1) Temeljnega pomena vseh teh zaključkov je ugotovitev, da je
takratna državna oblast dopustila, da so paradržavne institucije
(KPS, OZNA, KNOJ) odredile in izvrševale množične poboje vojnih
ujetnikov, aretiranih civilistov in repatriirancev mimo pristojnih
državnih organov.

Kdo je odredil množične poboje in kdo jih je izvrševal?
1. Odnos do ujetih sovražnikov je gotovo določilo najvišje
jugoslovansko partijsko in državno vodstvo, ki so ga takrat sestavljali
isti ljudje, to je najvišji funkcionarji KPJ.
2. Izvajanje te odločitve je bilo prenešeno na republiške cekaje
(politbiroje), na republiška vodsh a OZN-e in na enote jugoslovanske
armade, predvsem KNOJ-a.
3. V Sloveniji je to bil politbiro KPS, vodstvo slovenske OZN-e in
enote II. divizije KNOJ-a.

3) Med KPJ in KPS ni bilo v času množičnih pobojev nobenih
načelnih razhajanj, ki bi kakorkoli omogočali omejitev odgovornosti
KPS za povojne zločine (če uporabimo izraz zgodovinarja prof. dr.
Ferenca). Kardelj je bil desna roka Titu. Istočasno je bil Kardelj
neomajna avtoriteta slovenske komunistične partije. Zaupanje
slovenskih komunistov Titu in jugoslovanski partiji je bilo v tem času
absolutno in slovenski komunisti so izvajali vse naloge, ki so prišle
iz Beograda.Tako tudi na področju"čiščenja razrednega sovražnika"
in odstranjevanja "potencialnih nasprotnikov" režima.

4. Odločilna vloga KP je očitna tudi v različnem odnosu do ujetih
vojakov okupatorja (1.1945 Nemcev, 1.1943 pa podobno do ujetih
Italijanov) in do ujetih vojakov protirevolucije. Medtem, ko so
komunistične oblasti večino ujetih nemških vojakov po daljšem ali
krajšem ujetništvu izpustili, je bila večina ujetih vojakov nasprotne
strani v državljanski vojni pobitih. Ta različni odnos, ki ni v razmerju
z morebitno krivdo ujetnikov, kaže na ideološke kriterije, kar je
narekovalo obračun s potencionalnimi nasprotniki režima.
5. Pogoji civilistov na Štajerskem in Koroškem kažejo poleg
nacionalnega kriterija (nemška narodnost) tudi kriterij pripadnosti
določenemu socialnemu razredu. To potrjujejo tudi primeri poboja
celih družin s starci, ženskami in otroci.

4) Med zvezno in slovensko OZN-o ni bilo nobenih znanih razhajanj
glede vprašanja množičnih pobojev vojnih ujetnikov in civilistov.
Kakor je verjetno, da je splošno navodilo prišlo iz Beograda (Tito,
Kardelj, Rankovič), tako je tudi očitno, da kraških jam na Rogu niso
izbrali v Beogradu, prav tako ne opuščenih rudnikov v "rdečih
revirjih", protitankoviskih jarkov v Brežicah, Brezarjevega brezna v
Podutiku in tudi ne kraških jam v okolici Logatca. Vse to so bili
"ustvarjalni" prispevki slovenske OZN-e k projektu jugoslovanske
partije, ki ga je v Sloveniji izvajala KPS.

6. Pristojnosti republiških vodstev OZN-e so bile določene z zveznim
ustanovitvenim predpisom. Tudi v Sloveniji je očitna personalna
povezava s KP: vsi oficirji OZN-e so bili člani KP, pokrajinske in
okrožne pooblaščence OZN-e je potrjeval politbiro KPS, načelnik
OZNE za Slovenijo in tudi okrožni pooblaščenci so morali poročati
ustreznemu forumu KPS, Itd.. Organizacijska paralela med OZNO
in KPS je vidna tudi v tem, da je načelnik republiške OZNE istočasno
član politbiroja KPS. Njegov naslednik je tudi bil član politbiroja
KPS.

5) Republika Slovenija je pravna država, zato je dolžna odkrivati in
razčistiti to tragično poglavje nacionalne zgodovine. Prav tako in
tudi iz razloga kulture in pietete je dolžna primerno pokopati ostanke
žrtev množičnih pobojev in popraviti krivice, kolikor je danes to še
mogoče.

7. Največje število vrnjenih domobrancev je šlo skozi taborišča
OZNE in od tod na morišča. Izbor za likvidacijo je opravljala OZN A,
stražile in spremljale pa so jih enote KNOJ-a. Po izjavah prič so
likvidacijo večjih ali manjših skupin vodili oficirji OZNE.

6) Zaradi mednarodno pravnih obveznosti je država Republika
Slovenija dolžna preko sodnih oblasti natančneje precizirati, v katere
kategorije vojnih zločinov spadajo povojni poboji ujetih vojakov in
civilistov na Slovenskem in kazensko pravno ukrepati.

8. Edvard Kardelj je v jeseni 1944 v dogovoru z Rankovičem (ki je
bil zvezni načelnik OZNE) pisal CK v Slovenijo, da mora partija
organizirati kontrolo nad OZNO, da ne bo "zastranjevala"; da mora
načelnik OZN-e za Slovenijo I. Maček poročati na sejah politbiroja
CK KPS o vseh važnejših stvareh, o svojem delu in predlogih, o
kadrih, od CK pa mora sprejemati splošno linijo za svojo dejavnost;
prav tako mora OZN-a obveščati nižje partijske organe o stvareh,

dr. Jože Pučnik, l.r.
Ignac Polajnar, l.r.
Alojzij Metelko, l.r.
Sašo Lap, l.r.
Andrej Lenarčič, l.r.
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PREDLOG SKLEPOV

- razporejenost vojaških enot s poudarkom na navzočnosti teh
enot na območjih, kjer so se izvajali povojni množični poboji;

(manjšinske skupine članov preiskovalne
komisije)

- politične okoliščine in odnos zaveznikov do Slovenije ob koncu
druge svetovne vojne;

1. Državni zbor ugotavlja, da pravno in moralno odgovornost za
izvršene povojne množične poboje nosi vodstvo Komunistične
partije, ki je v povojnih letih imelo absolutno oblast v Sloveniji.

- odgovornost takratne slovenske vlade in vodstva KP za dogajanje
ob koncu druge svetovne vojne na območjih Slovenije.
Kot preiskovanci so bili določeni: Mitja Ribičič, Bojan Polak, Albert
Svetina, Anton Zgonc, Franc Tavčar, Zdenko Zavadlav, Zoran Polič,
Janez Japelj in Miha Čerin.

2. Državni zbor ugotavlja, da Je Republika Slovenija iz pravnih in
kulturnih razlogov dolžna primerno pokopati ostanke žrtev
množičnih pobojev, primerno označiti grobišča in popraviti krivice,
kolikor je danes to še mogoče.

Pred komisijo je bilo v zvezi s povojnimi poboji zaslišanih 7
preiskovancev in sicer Albert Svetina, Bojan Polak, Zdenko
Zavadlav, Anton Zgonc, Zoran Polič, Janez Japelj in Mitja Ribičič.

3. Državni zbor zahteva, da Vlada Republike Slovenije pripravi vse
pravne in materialne pogoje, da sodne oblasti natančno določijo, v
katere kategorije zločinov spadajo povojni pogoji ujetih vojakov in
civilistov na Slovenskem in kazensko pravno ukrepajo.

Franc Tavčar in Miha Čerin sta se opravičila z zdravniškimi potrdili.
Ostalih zaslišanih, ki jim je komisija z dokaznim sklepom odredila
status priče, je bilo 32.

dr. Jože Pučnik, l.r.
Ignac Polajnar, l.r.
Alojzij Metelko, l.r.
Sašo Lap, l.r.
Andrej Lenarčič, l.r.

To so bili: Avgust Povše, Alojz Petek, Franc Miklavčič, Zvonko
Lamut, Ignac Stavber, Franc Kac, Jakob Ugovšek, Franc Janež,'
Alojzij Balkovec, Ivan Turk, Dušan Bravničar, Franc Konobelj,
Franc Jelovšek, Marica Žibret, Mirko Kocjan, Dušan Harlander,
Franc Venišnik, Matija Maležič, Milan Turin, Egon Conradi, Vasja
Kogej, dr. Viktor Vauhnik, Zorka Cekič-Maležič, Niko Hudoklin,
Franc Dejak, Tone Oblak, Branko Pogačnik, Ivan Korošec, Ivan
Mittians, Ivan Živkovič, Jožef Biro, Mirko Kaszas In Marjan
Učakar.

VMESNO POROČILO O POVOJNIH MNOŽIČNIH
POBOJIH

Listinsko gradivo, ki je bilo uporabljeno pri izdelavi vmesnega
poročila, so ekspertize znanstvenikov - zgodovinarjev, arhivsko
gradivo in publikacije o obravnavani temi.

UVOD

Sodelovanje s strokovnjaki iz zgodovine je bilo izvršeno na način,
da so člani komisije pripravili vprašanja v pismeni obliki, na katera
so bili podani pismeni odgovori. Sodelovali so: dr. Tone Ferenc,
dr. Jera Vodušek-Starič in mag. Boris Mlakar.

Državni zbor R Slovenije je na 10. seji, dne 5.7.1993, odredil
parlamentarno preiskavo o raziskovanju povojnih množičnih pobojev,
pravno dvomljivih procesov in drugih tovrstnih nepravilnosti z
namenom, ugotoviti in osvetliti dejstva v zvezi s povojnimi
množičnimi poboji ter tudi posameznimi likvidacijami ter
pravnodvomljivimi procesi v naši polpretekli dobi, s poudarkom na
povojnih množičnih pobojih (Ur. list RS 39/93).

Listinsko gradivo je bilo pridobljeno iz Arhiva Slovenije, Arhiva
Ministrstva za notranje zadeve, iz mikrofilmov dokumentacije SOVE
ter publikacij, ki obravnavajo tozadevno tematiko. Listinski dokazi
so:

Z odlokom, ki ga je DZ sprejel na seji dne 17.9.1993, je določil
sestavo in imenovanje predsednika ter podpredsednika
Preiskovalne komisije o raziskovanju povojnih pobojev,
pravnodvomljivih procesov in drugih tovrstnih nepravilnosti. Za
predsednika je bil imenovan dr. Jože Pučnik, za podpredsednika
dr. Janko Predan in za ostale člane, Maksimiljan Lavrinc, Ignac
Polajnar, Miran Potrč, Zmago Jelinčič, Danica Simšič, Alojzij Metelko,
Sašo Lap in Marija Pozsonec. 31. januarja 1996 je bil v komisijo
imenovan dodaten član, in sicer Andrej Lenarčič.

Arhiv MNZ RS 301/2; Navodilo Josipa Broza o organizaciji OZNE
13.5.1944.
Arhiv MNZ RS 301/2; Navodilo Josipa Broza o organizaciji KNOJA
15.8.1944.
Arhiv MNZ RS 301/2; Ukaz Josipa Broza o formiranju štaba KNOJA
20.8.1944.
Arhiv RS, fond CK KPS; Pismo Edvarda Kardelja CK KPS v zvezi
z OZNO 13.10. in 14.10.1944.

Prva, konstitutivna seja je bila 24.9.1993.
Do 30.9.1996 je komisija opravila 55. sej.

Arhiv MNZ A-13-0; Letno poročilo RSNZ za leto 1945 (12.5.15.10.1945).

I. DEL

Arhiv MNZ RS 301/2; Odredba načelstva OZNE o aretacijah
14.12.1944.

Na tretji seji so člani preiskovalne komisije sprejeli dokazni sklep,
ki je začrtal delo komisije in določil preiskovance v okviru prve
naloge preiskovalne komisije: Povojni množični poboji.

Dokumentacija SOVE; Gradivo OZNE za okrožje Celje 1945.

Vsebina dokaznega sklepa je, da mora komisija glede pobojev
ugotoviti:

Arhiv MNZ Dosjeji OZNE; Pismo Jožeta Basaja o izročitvi Slovenske
narodne vojske.

- politično in institucionalno organiziranost politične, državne in
vojaške oblasti v Sloveniji in Jugoslaviji ob koncu vojne ter formalni
in dejanski vpliv posameznikov v tej strukturi;

Gradivo župnije St. Lorenc; dokumenti o taborišču Strnišče.
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Arhiv RS Fond CK KPS; seja politbiroja CK KPS 31.8.1945.
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Arhiv MNZ, 2. divizija KNOJ-a, obveščevalni oddelek 1945, A23-4; vojaško politično poročilo za drugo polovico januarja 1946.

Palme mučeništva, Ubiti in pomorjeni slovenski duhovniki,
redovniki in bogoslovci in nekateri verni laiki, Celje 1995.

Arhiv MNZ, 2. divizija KNOJ-a, obveščevalni oddelek 1945, A23-4; poročilo pomočnika pooblaščenca OZNE za Cankarjevo
brigado 26.2.1946.

Zdenko Zavadlav, Obletnice brez parad, Nezaprto pismo dr.
Jožetu Pučniku, Matiji Maležiču in Mitji Ribičiču, Ljubljana 1995.
Primorski dnevnik, 7.8.1990, št. 175, Kdaj so bili usmrčeni? Podatki
iz jugoslovanskih virov o Italijanih, ki so bili maja 1945 deportirani
v Italijo. Prof. dr. Tone Ferenc.

Zgodovina organov za notranje zadeve v SRSI/2, Služba državne
varnosti (OZNA) od ustanovitve do 9. maja 1945, str. 9-11, 2636, 42, 43, 48, 52, 55-57, 63, 99-101, 110, 113-115, 121.

Delo, 13.6.1991, Kje so bili usmrčeni? Po 46 letih končno potrjeno,
da so mrtvi. Prof. dr.Tone Ferenc.

Zgodovina organov za notranje zadeve v SRS II/2, Ministrstvo za
notranje zadeve od ustanovitve do konca leta 1945, str. 4-6,12-14,
76, 124-125.

Kopija originalne knjige z naslovom Totengedenkbuch der
Deutsch-Untersteirer (avtor je Landmannschaft der DeutschUndersteirer), ki so jo dobili v knjižnici Inštituta za narodnostna
vprašanja v Ljubljani.

Zgodovina organov za notranje zadeve v SRS 1945-46-47 l/3a,
str. 4-8.

Skupni seštevek imen vseh civilistov, ki so na znan ali neznan način
izgubili življenje po koncu II. svetovne vojne, po mestnih okrožjih:
Celje, Maribor z okolico, Radlje ob Dravi, Slovenj Gradec, Ljutomer,
Ruj, Murska Sobota.

RSNZ, Zaščita narodnoosvobodilnega boja, gradivo s posvetovanja
v Ljubljani 23. in 24.11.1976, str. 29, 31, 77, 85.
Obren Džordževič, Zaštita revolucije, Beograd 1979, str. 221, 236,
237, 238.

Dokumentacija SOVE (mikrofilm U-051993-051996): poročilo
oddelka OZNE za mesto Maribor OZNI za Slovenijo.

Žirovski občasnik št. 17-1990, vse žrtve II. svetovne vojne med
Žirovci, str. 9-30.
Boris Vlašič, Aleksandar Vojinovič, Križni put, Zagreb 1991.

Dokumentacija SOVE (mikrofilm U-051997): pismo Cirila (Mitje)
Ribičiča z dne 13.6.1945 Matiji Mačku.

Volkermord derTito-Partisanen 1944-1948, Dokumentation 1993,
str. 9-25, 207-281.

Gradivo Sekretariata Okrajnega ljudskega odbora Trebnje.
Dokumenti o amnestiji.

Sepp Janko, Weg und Ende der deutschen Volksgruppe in
Jugoslavvien, Leopold StockerVerlag Graz-Stuttgart 1982, str. 293309.

Ivan Jan; Korenine zla, Odstrte zavese - od strani 455 do 499
Pri oblikovanju zaključkov vmesnega poročila o povojnih množičnih
pobojih je imela komisija za izhodišče vmesno poročilo, ki ga je na
podlagi naštetih dokazov, izdelal strokovni sodelavec komisije,
zgodovinar Jurij Šinkovec. To stališče je bilo s sklepom sprejeto na
35. seji.

Koledar svobodne Slovenije 1949, Buenos Aires, str. 95-97.
Zbornik svobodne Slovenije 1973-1975, str. 206-215.
France Nučič, Dobrepoljska Hirošima, Videm Dobrepolje 1995.

Na osnovi izvedenih dokazov je Preiskovalna komisija o raziskovanju
povojnih množičnih pobojev, pravno dvomljivih procesov in drugih
tovrstnih nepravilnosti prišla do

Če je dežela izročena v brezbožneževe roke, v spomin žrtvam
komunistične revolucije v Št. Rušertu in okolici 1941-1949,
Št.Rupert 1995.

zaključkov:

Nikoli premagani, Zapisi o pobojih in žrtvah komunističnega nasilja
ter drugih žrtvah II. svetovne vojne v fari Šentjošt s podružnicami:
Butajnovo, Planina, Smrečjem in delom Samotorice, Šentjošt 1995.

1. Zaključki, ki jih je, kot bistvene ugotovitve preiskave sprejela
večinska skupina članov preiskovalne komisije (Potrč, dr. Predan,
Simšič, Pozsonec, Jelinčič, Lavrinc): •

Ključne značilnosti slovenske politike v letih 1929-1955, Znanstveno
poročilo, Ljubljana, 1995, str. 66-80.
Ljubo Sire, Resnična borba za svobodo, Množično ubijanje - čast
ali sramota za Slovence, Kranj 1995.
Žrtve vojne 1941-1945 Župnije Sv. Mihaela, Odbor za postavitev
obeležja žrtvam vojne 1941-45 župnije Šmihel.

2. Zaključki, ki jih je kot bistvene ugotovitve preiskave sprejela
manjšinska skupina članov preiskovalne komisije (dr. Pučnik,
Polajnar, Metelko, Lap, Lenarčič in predstavljajo ločeno mnenje:

Jože Pirjevec, Jugoslavija - Nastanek, razvoj ter razpad
Karadjordjevičeve in Titove Jugoslavije, Koper 1995, str. 155170.
Farne spominske plošče, Prva knjiga, Ljubljana 1995.
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ste nam ga posredovali s pismom.

Miran POTRČ
dr. Janko PREDAN
Maks LAVRINC
Danica Simšič
Zmago JELINČIČ
Maria POZSONEC

Menimo, da glede na zaključek dela Državnega zbora in Zakona
o parlamentarni preiskavi nima več nobenega smisla govoriti o
vmesnem poročilu, saj komisija do konca mandata nobenega
dodatnega (končnega) poročila več ne bo mogla pripraviti.
Hkrati smo prepričani, da ste dolžni, glede na večino članov
preiskovalne komisije, ki smo podpisali predlog ugotovitev preiskave
ter predlog sklepov, ki naj jih obravnava in sprejme Državni zbor
predlagamo besedilo predložiti Državnemu zboru kot poročilo in
predlog preiskovalne komisije, vsebino, ki jo bo oblikovala skupina
petih članov preiskovalne komisije pa kot njihovo ločeno mnenje.

Datum: 18.9.1996
g. dr. Jože PUČNIK
predsednik Preiskovalne komisije o raziskovanju
povojnih množičnih pobojev, pravno dvomljivih
procesov in drugih tovrstnih nepravilnosti

S spoštovanjem
Miran Potrč,
dr. Janko Predan,
Maks Lavric,
Danica Simšič,
Zmago Jelinčič,
Maria Pozsonec,

V skladu z Vašim pismom z dne 17.9.1996 Vam v prilogi pošiljamo
besedilo "ugotovitev preiskave" in "predlogov sklepov", ki jih
preiskovalna komisija predlaga v obravnavo in sprejem Državnemu
zboru.

l.r.
l.r.
l.r.
l.r.
l.r.
l.r.

Soglašamo, da je uvodni del poročila lahko pripravljen tako, kot

Poslanke in poslanci - člani preiskovalne komisije
Miran POTRČ
dr. Janko PREDAN
Maks LAVRINC
Danica SIMŠIČ
Zmago JELINČIČ
Maria POZSONEC

spominske plošče), 16.000 oziroma skupno s četniškimi odredi
16.500 (mag. Boris Mlakar) do 13.000 (ključne značilnosti
slovenske politike v letih 1929-1955).
Glede števila domobrancev in civilistov, prebeglih na Koroško,
se številke gibljejo med 25.000 (poročilo poveljnika 5. korpusa 8.
armade zaveznikov dne 15. maja 1945), 24.000 (poročilo
feldmaršala Aleksandra generalu Eisenhovverju z dne 17. maja),
17.000 Slovencev, od tega 6.OO0 civilistov (kapetan Nicholsen
19. maja 1945). Mag. Boris Mlakar ocenjuje, da je na Koroško
prišlo manj kot 12.000 pripadnikov SNV (domobrancev).

Podpisani poslanci predlagamo, da preiskovalna komisija sprejme
naslednje:

Tudi podatki o vrnjenih zajetih domobrancih in civilistih se
razlikujejo. Kartner Nachrichten so 1. junija poročale o 12.280
odpeljanih v Italijo, 2. junija pa je Slovenski poročevalec pisal, da
je "te dni" prispelo s transporterjem v Kranj 1550 belogardistov.
Predsednik Slovenskega narodnega odbora je pisal, da je bilo
med 27. in 31. majem vrnjenih 11.100 slovenskih oficirjev in
vojakov, po izjavi polkovnika Vizjaka med njimi 500-600 civilistov.
Ameriška ambasada v Beogradu pa je poročala, da je bilo med
23. in 31. majem izročenih 8.263 Slovencev.

UGOTOVITVE PREISKAVE
1. V preiskovalni komisiji se je na podlagi izvedenih dokazov kot
nesporno potrdilo, da so bili neposredno po koncu II. svetovne
vojne, v največjem obsegu v maju in juniju 1945, izvršeni množični
izvensodni poboji.
2. Med izvensodno pobitimi je nesporno največ od zaveznikov iz
Koroške vrnjenih "slovenskih domobrancev" (pripadnikov "Slovenske
narodne vojske"). Poleg te največje skupine so poboji zajeli še
pripadnike domobranskih enot, ki so bili zajeti na območju Slovenije,
ali pa so se sami javili novim oblastem.

Tudi o številu pobitih uradnih podatkov ni. Zgodovinarji navajajo
naslednje možne podatke: 7.000 - 8.000 (dr. Tone Ferenc), 8.000
(Hrvaški demograf Žerjavič samo za pobite na Kočevskem), 11.750
Slovencev, med katerimi je bila velika večina vojnih ujetnikov oziroma
bivših domobrancev (dr. Jera Vodušek Starič), 3.103 ubitih civilistov,
1072 padlih in 9.047 vrnjenih vojakov (Bela knjiga slovenskega
protikomunističnega upora). Po različnih virih je bilo usmrćenih
med 7.000 in 12.000 domobrancev, po dosedanjih ugotovitvah
slovenskega zgodovinopisja med 7.000 in 8.000 (Ključne značilnosti
slovenske politike v letih 1929 - 1955).
«
Najbolj dokumentiran vir je predložil Slovenski spominski odbor s
knjigo "Farne spominske plošče". V njej so zbrana imena in čas
smrti za 81 župnij Ljubljanske nadškofije od 150, za katere avtorji
menijo, da je bila v njih revolucija najbolj surova in državljanska
vojna najbolj srdita. Avtorji navajajo podatke za 5.227 oseb domobrancev, vrnjenih iz Vetrinja ali ostalih doma in pomorjenih
po 9.5.1945 ter imena 244 civilistov, in sicer 79 žensk in 165
moških, umorjenih po 9.5.1945, večina vrnjenih iz Vetrinja, nekaj

Posamezna pričevanja govore tudi o skupinah ubitih pripadnikov
Kulturbunda, (članov švabsko-nemške kulturne zveze) nemške
in slovenske narodnosti, o skupinah hrvaških domobranov,
ustašev in četnikov, o pripadnikih SS-enot zajetih nemških vojakov,
pa tudi o tem, da so bili med pobitimi tudi civilisti, v nekaterih
primerih celo ženske in otroci. Eno pričevanje navaja, daje verjetno
bila ubita tudi manjša skupina vrnjenih Slovencev - prisilno
mobiliziranih v nemško vojsko.
3. Točnega števila ubitih preiskovalna komisija za enkrat ni mogla
ugotoviti. Različni viri in različne ocene se nanašajo predvsem na
število vrnjenih in pobitih domobrancev in civilistov iz Koroške,
medtem ko ocen o številu pobitih drugih morebitnih skupin
preiskovalna komisija ni pridobila. Glede števila domobrancev ob
koncu II. svetovne vojne se številke gibljejo med 18.000 (Zbornik
završne operacije za oslobođenje Jugoslavije),17.000 (Farne
poročevalec, št. 38
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ločene in kasneje drugam odpeljane tudi ženske. Preiskovanci in
priče tudi govore o tem, da je odločala OZNA. Način odločanja je
opisan različno. Omenja se, vendar ne v primeru domobrancev,
da je sezname potrjevala OZNA v Ljubljani in v enem primeru
(Slovenska Bistrica) da so odločali predstavniki KPS in OZNE.
Razmere v taboriščih so opisane kot skrajno slabe. Priča se tudi
o surovem in brutalnem ravnanju z jetniki.

pa pobranih na domu. Avtorji ocenjujejo, da je v knjigi polovica
vseh ljudi, ki so bili, kot rečeno, žrtve komunizma.
4. Nesporna je ugotovitev, da se slovenski domobranci niso predali
partizanom, temveč so se z boji, skupaj s pripadniki drugih
protipartizanskih skupin prebili na Koroško in predali zaveznikom.
Usoda ujetih domobrancev v Vetrinju je bila v rokah zavezniške
vojske. Zavezniki so v času umika različnih vojaških enot na
Koroško in v Julijsko krajino izdali ukaze, da morajo
protipartizanske enote biti razporejene in nameščene v begunska
taborišča, pod nobenim pogojem pa jim ne sme biti dovoljeno
boriti se na strani zaveznikov. Nadalje ne sme biti nikakršnega
sodelovanja z zavezniki, na protipartizanske formacije pa je treba
gledati kot na razporejene sovražne enote (dr. Jera Vodušek
Starič). Nesporno je, da so slovenske domobrance vračali brez
orožja (dr. Tone Ferenc). Ti so v prvih transportih mislili, da jih
peljejo v Italijo, od koder bodo skupaj z britansko in ameriško
vojsko sodelovali v vojaških operacijah proti Jugoslaviji. Zavezniški
štabi so se resno ukvarjali s takim načrtovanjem v času tržaškega
vprašanja (dr.Tone Ferenc). General Krener je 26. maja v Vetrinju
razglasil splošno mobilizacijo v SNV, enako tudi Slovenska legija,
katere pripadniki so se morali obvezno javiti SNV. SNV je poskušala
v taborišču uvesti vsestransko vojaško disciplino (mag. Boris
Mlakar). V tem času so krožile vesti, ki so jih podpirali tudi slovenski
protirevolucionarni voditelji, da bo prišlo do koncentracije in
okrepitve kraljeve vojske, predvsem pa do pridružitve zavezniški
vojski. V končni fazi pa do vrnitve v Slovenijo in osvoboditve
izpod Titove okupacije. Zavezniki tokrat za takšne načrte niso
dajali povoda, vzdušje med begunci pa je bilo takšno. Zato so ob
prvih transportih to doživljali kot začetek izpolnitve takih
pričakovanj (mag. Boris Mlakar). Takšna je bila tudi politika
slovenskega protirevolucionarnega vodstva. V strateškem pogledu
je šlo za načrt, ki ni bil nikdar popolnoma izdelan, da ob koncu
vojne na Slovenskem organizirano prevzame oblast, prizna
legitimnost kralja Petra II. in ponovno tudi generala Draže
Mihajloviča vsaj za ozemlje Slovenije, ob tem pa bi se slovenske
protirevolucionarne sile skupaj s srbskimi protirevolucionarnimi
silami vojaško upirale partizanski vojski. Ob tej "državljanski vojni"
naj bi podobno kot v Grčiji, zahodni zavezniki posredovali na njihovi
strani in jih zaščitili (Ključne značilnosti slovenske politike v letih
1929-1955).

Taborišča so praviloma varovali pripadniki KNOJ-a, po večini
pričevanj praviloma Slovenci, čeprav se izjemoma omenja tudi
druge enote in pripadnike drugih narodov.
6. Več je pričevanj o "nalaganju" zapornikov, predvidenih za
likvidacije, na kamione in avtobuse. Vsa govore o skrajno surovih
postopkih. Med "nakladanjem" so bili praviloma po dva zvezana
s telefonsko žico, bili so pretepani, peti so morali domobranske
pesmi, poljubljati slovensko zemljo. Pred pobojem so se praviloma
morali sleči do golega, le izjemoma so ostali na pol oblečeni.
Usmrćeni so bili s strelom v tilnik ali skupinsko z brzostrelkami in
suvani v jame. Mnogi so padli v jame le ranjeni. Tudi v jame so
streljali ali metali ročne bombe, nato pa zasuli. Le v enem primeru
se navaja, da jim je bila prebrana kratka obsodba.
«
Kot najbolj množična grobišča se navajajo kraške jame pri
Macesnovi gorici in pod Krenom v Kočevskem Rogu, protitankovski
jarki pri Brežicah, Brezarjevo brezno pri Podutiku, Rudnik Laško, v
enem primeru tudi Zagorje.
Za pobite iz drugih skupjn, ne domobrancev, priče navajajo
Pohorje nad Hočami, protitankovsko zaklonišče v Slovenski
Bistrici, Kamniško bistrico pri Kamniku, zapor v Begunjah, Bistrico
ob Sotli. Usmrtitve na Pohorju opisujejo priče za podobno krute,
protitankovsko zaklonišče pri Slovenski Bistrici pa naj bi bilo po
usmrtitvah razstreljeno.
Po izpovedi prič, je zaradi površnih pokopov žrtev in velikega
števila trupel, prišlo do potrebe po naknadnem urejanju grobišč "saniranja stanja".
7. Kateri organi oziroma institucije so neposredno sodelovale pri
izbiri zaprtih za poboje in pri njihovi izvršitvi, je preiskovalna komisija
ugotovila. To so bile enote OZNE in KNOJ-a, omenja pa se tudi
druge enote JA.

5. Glavna zbirna taborišča za vrnjene domobrance sta bila v
Teharjih in Šentvidu.

OZNA in KNOJ sta bili vojaški formaciji, vezani hierarhično do
svojih komand v Beogradu in preko njih do generalštaba JA. Tudi
enote OZNE in KNOJ v Sloveniji so bile organizirane in vodene
po vojaških pravilih.

V pričevanjih pa se omenjajo še: Strnišče pri Kidričevem, Zapori
v Mariboru in pomožni zapori v Brestanici, Stari pisker v Celju,
Ljubljanski zapori, vojašnica v Slovenski Bistrici, zapori v Slovenski
Bistrici, Begunje - vendar praviloma vse v povezavi z drugimi
skupinami zapornikov, ne pa z vrnjenimi domobranci.

Z veliko gotovostjo je mogoče trditi, da so enote KNOJ varovale
taborišča, izvajale pripravo morišč, izvajale prevoz na morišča,
opravljale usmrtitve in zakrivale grobove. Posamična pričevanja
pa dopuščajo tudi možnost, da je usmrtitve, posebej v Kočevskem
Rogu, izvrševala posebna hercegovska brigada pod poveljstvom
Sime Dubajiča. O tem naj bi, v doslej nedosegljivih arhivih v
Beogradu, obstajali zelo verjetno celo pisni dokazi. Prav tako je
nesporno, da so bile posamezne enote KNOJ za te naloge
dodeljene organom OZNE. Pri tem večina pričevanj napeljuje na
sklep, da so enote KNOJ prejemale naloge neposredno od
Okrožnih ali drugih nižjih poveljstev OZNE in da poveljstvo II.
divizije KNOJ, v katero so sicer formacijsko spadale, o tem ni niti
odločalo niti dobivalo poročila.

V taborišču v Hrastovcu pa so bili nekaj mesecev zaprti v veliki
meri slovenski državljani madžarske narodnosti. Med njimi je bilo
okrog 30% otrok in 40% žensk, tudi starejših. Zanje ni mogoče
trditi, da so bili zaprti zaradi sovražnega ali političnega delovanja
zoper tedanjo oblast. Kar zadeva postopek z zaprtimi domobranci
zgodovinarji pričajo, da so sezname "likvidiranih" sestavljali po
zelo kratkih zaslišanjih oficirji OZNE. Razvrščali so jih v skupine
A, B in C (dr. Tone Ferenc). V prvo kategorijo so prišli mladoletniki,
ki so bili večinoma v celoti izpuščeni in poslani domov. Kategorija
B je bila pretežno, kategorija C pa v celoti likvidirana. Bile so tudi
izjeme. Določeno število domobrancev se je znašlo pred sodišči
In bilo obsojeno na zaporne kazni. Znan je podatek, da je bilo v
taborišču Teharje pomiloščenih skoraj 400 mladoletnih
domobrancev, ki pa se niso vsi vrnili domov, ker so jih različne
neformalne skupine "maščevalcev" likvidirale (mag. Boris Mlakar).

Z veliko gotovostjo je mogoče trditi, da so okrožna poveljstva
OZNE oziroma njihovi oficirji odločali o izboru za usmrtitev, izbirali
lokacije morišč in nadzorovali usmrtitve. Ob tem večina pričevalcev
meni, da je težko izključiti veliko verjetnost, da je za usmrtitve ne
le vedel ampak jih vsaj kot izvršitev ukaza nadrejene komande
zapovedal načelnik republiške OZNE (v spornem obdobju Ivan
Maček-Matija). Take možnosti po večini ne izključijo niti

Določeno selekcijo potrjujejo tudi izpovedi nekaterih
preiskovancev in prič. Nekateri pričajo, da so bile iz taborišč
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preiskovanci. Njej v prid pa govore tudi dokazi o kontaktih
načelnika OZNE za Slovenijo s komandantom jugoslovanske
OZNE (v tem času Aleksander Rankovič), hierarhična
organizacija OZNE, njegov osebni vpliv in tudi način delovanja,
komuniciranja in odločanja. Ob tem večina preiskovancev in prič
govori o posebnih odnosih v OZNI, za katere so bili značilni slepa
pokornost izvajanju ukazov, velika konspirativnost, zelo omejeno
medsebojno komuniciranje in molčečnost o lastnih nalogah in
akcijah celo med pripadniki OZNE.

delu tudi po vojni, in da so jih verjetno dobivali člani politbiroja CK
KPS in gotovo tudi Edvard Kardelj v Beogradu. Do spomladi 1945
skoraj ni bilo seje politbiroja CK KPS, na kateri ne bi razpravljali
tudi o OZNI.
Hkrati pa meni, da ni podatkov o tem, da bi Maček v politbiroju
komu posebej odgovarjal. Da pa je verjetno dnevno komuniciral s
sekretarjem in organizacijskim sekretarjem politbiroja,
najverjetneje z Borisom Kidričem, ki je vodil politiko partije v
Sloveniji.

8. Glede temeljnega vprašanja, kdo je sprejel odločitev za povojne
množične poboje, posebej vrnjenih domobrancev, in kdo naj bi bil
odgovoren za ta dejanja, preiskovalna komisija ni mogla priti do
zadostnih podatkov za nedvomno oceno in ugotovitev.

Hkrati meni, da je OZNA pri sodelovanju z drugimi organi včasih
menila, da je pomembnejša od ostalih. Dr. Tone Ferenc pa meni,
da iz virov, ki jih pozna, ni mogoče zanesljivo sklepati, da bi KP na
vseh ravneh odločala o delu OZNE in, da se Maček verjetno nI
dosti posvetoval o delu OZNE, ki jo je vodil. Navaja tudi, da je
kader za OZNO Ivan Maček izbiral sam, seveda s soglasjem
politbiroja CK KPS. Nadalje navaja tudi dokumente, ki kažejo na
posamezna nesoglasja med organi KP in OZNO. Tudi iz pričevanja
preiskovancev in prič, ki so glede teh vprašanj gotovo manj
pomembna, izhajajo različne ocene.

Komisija je na podlagi izvedenih dokazov prepričana, da je
odločitev o povojnih množičnih pobojih, posebej vrnjenih
domobrancev, morala biti sprejeta, saj množičnost usmrtitev in
njihovo izvajanje ne omogoča sklepa, da bi bile te usmrtitve
opravljene samovoljno, na podlagi odločitev posameznikov ali
organov na nižjih ravneh poveljevanja, ali pa kot neposredno
maščevanje posameznikov ali skupin. Za posamezne poboje je
to mogoče predpostavljati, za usmrtitev nesporno več tisoč
vrnjenih domobrancev pa gotovo ne.

- Preiskovalna komisija ni imela na razpolago neposrednih virov
ali pričevanj, ki bi dopuščali sklep, da je o poboju vrnjenih
domobrancev odločal politbiro CK KPJ. Na razpolago tudi ni imela
neposrednih dokazov, da bi bila taka odločitev sprejeta na ravni
poveljevanja pri vrhovnem komandantu JA maršalu Titu. Kljub
temu pa največ pričevanj napotuje na možni sklep, da je bila taka
odločitev posredovana Ivanu Mačku ob njegovem sestanku s
Titom v Beogradu aprila 1945, ali na podlagi sestankov poveljnikov
armad v Zagrebu maja 1945 oz. ob obisku Tita konec maja v
Ljubljani. Iz knjige in pričevanja Marjana Učakarja -Ljuba pa ravno
-obratno izhaja, da maršal Tito ni sprejel odločitve o pobojih niti ni
zanje vedel, temveč sta brez njegove vednosti poboje
kolaborantov s posebnim odlokom ukazala Aleksander Rankovič
in Arsa Jovanović.

Preiskovalna komisija ni uspela pridobiti neposrednih virov, ki bi
dopuščali neizpodbiten sklep o tem, kdo je sprejel odločitev o
poboju domobrancev, tudi konkreten potek sprejemanja odločitev
ni poznan in dokazan.
♦
Preiskovalna komisija je poskušala posebej osvetliti vprašanja
razmerij med KPS ter OZNO, KNOJ-em in JA, pa tudi med KP ter
JA, KNOJ-em in vlado Slovenije. Iz odgovorov zgodovinarjev,
ocenjenih virov in pričevanj se kot verjetne kažejo naslednje
ugotovitve:
- Preiskovalna komisija je nedvomno ugotovila, da vlada Narodne
republike Slovenije in posebej njeno ministrstvo za notranje zadeve
neposredno po vojni ni imelo pristojnosti odločanja o vrnjenih
domobrancih in drugih jetnikih, da ni odločalo o tem, kdo se zapre
ali usmrti in da ni sodelovalo ali odločalo o usmrtitvah.

Preiskovalna komisija na podlagi izvedenih dokazov torej ne more
z gotovostjo odgovoriti na temeljno zastavljeno vprašanje o
odgovornosti za odločitve s povojnih množičnih pobojih, posebej
vrnjenih domobrancev in o odgovornosti političnih in oblastnih
organov v Sloveniji in (ali) Jugoslaviji zanje. Pomanjkanje dokazov
za odgovor na to ključno vprašanje pa ne more odvrniti komisije,
pa tudi vsakega njenega člana od več možnih predpostavk, katerim
je skupna ugotovitev, da je odločitev bila sprejeta in da so, ne glede
na formalno vlogo, v kateri so ob tem sodelovali, to odločitev morale sprejeti ali biti z njo seznanjene in sodelovati pri njenem
izvrševanju vsaj nekatere ključne in najodgovornejše osebnosti
takratnega časa v Jugoslaviji in Sloveniji, ki so poleg vojaških imele
tudi najpomembnejše položaje v KP in deloma tudi v oblastnih
organih.

- Preiskovalna komisija je nedvomno ugotovila, da sta bili OZNA
In KNOJ neposredno po osvoboditvi in v času povojnih množičnih
pobojev vojaški, centralizirani organizaciji, neposredno podrejeni
svojim komandam in generalštabu JLA, saj je bila v tem času
slovenska partizanska vojska že podrejena JA. Za ta čas, vsaj v
formalnem smislu, neposredno odgovornost za delovanje OZNE
In KNOJ ni bila niti pri Narodni vladi Slovenije niti pri politbiroju CK
KPS. Da naj bi bile te odločitve predvsem vojaškega značaja,
govore tudi dejstva, da se je v prvi vrsti razreševala problematika
vojaških ujetnikov, da so ujetnike sprejemale vojaške enote ter
da sta bila OZNA in KNOJ vključena v vojaški sistem JA.

PREDLOG SKLEPOV

• KP je bila v tem obdobju nesporno vodilna politična sila upora
proti okupatorju in NOB. Nedvomno je bil njen cilj tudi revolucionarna
preobrazba družbe in prevzem oblasti po končani vojni. Nesporna
je tudi njena odločilna vloga pri usmerjanju političnih ciljev NOB in
revolucije, dominantna kadrovska vloga in vpliv na kadrovanje
najpomembnejših funkcij, tudi v partizanskih enotah in kasneje v
JA, v OZNI in KNOJ. Pri tem so ocene o vplivu posameznikov in
organov KP različne.

Preiskovalna komisija predlaga, da DZ razpravlja o njenem poročilu
in po razpravi sprejme naslednje sklepe:
1. DZ sprejema ugotovitve in ocene preiskovalne komisije, podane
v njenem vmesnem poročilu z dne ....
2. DZ, kot najvišji zakonodajni organ Republike Slovenije, ki je
pravni naslednik bivše SFRJ:

Razpoložljivi in pregledani viri, pa tudi mnenja zgodovinarjev o
tem, ne potrjujejo predpostavke, da bi formalno delujoči organi KP
v Sloveniji ali v Jugoslaviji na svojih sejah sprejeli odločitev o
povojnih množičnih pobojih domobrancev. Mnenja o neformalni
odločitvi ali vsaj neformalni obveščenosti vodstva ali
posameznikov iz vodstva pa so si različna. Tako dr. Jera
Vodušek Starič meni, da je OZNA sestavljala poročila o svojem
poročevalec, št. 38

- ugotavlja, da pravno in moralno odgovornost za izvršene povojne
množične poboje, posebej vrnjenih domobrancev, nosi prejšnja
oblast In njena državno-pravna predhodnica;
- obsoja izvršene izvensodne množične povojne poboje, posebej
vrnjenih domobrancev, in sicer ne glede na razloge in okoliščine,
40

v katerih so bili opravljeni in ne glede na vlogo domobranstva med
okupacijo Slovenije in celo morebitno posamično krivdo pobitih;

zgodovinska dejstva, katerih uporaba in zloraba ne sme
povzročati novih delitev, nasprotovanj in sovraštev;

- izraža najgloblje obžalovanje za storjene krivice in njihove
posledice vsem svojcem pobitih in se obvezuje, da bo, v okviru
materialnih možnosti, te krivice popravil;

- zagotavlja, da bo storil vse, da se bo Republika Slovenija razvijala
in uveljavljala kot demokratična, pravna in socialna država, v
kateri bo posebna skrb posvečena varovanju človekovih pravic
in človekovega dostojanstva.

- poudarja nedvoumno in zgodovinsko ter mednarodno politično
ovrednoteno vlogo NOB za narodno osvoboditev in graditev
slovenske državnosti;

3. DZ daje vse zbrano gradivo preiskovalne komisije ter njeno
poročilo na razpolago zgodovinarjem s pozivom, da nadaljujejo z
raziskovanjem okoliščin in vzrokov ter odgovornosti za povojne
množične poboje In njihove posledice, da bi se posebej z
odkrivanjem novih zgodovinskih virov, ta tragična" obdobja in
dejanja v slovenski zgodovini vsestransko osvetlila in
dokumentirala.

- odklanja vsakršno moralno krivdo zgolj na podlagi kriterija
pripadnosti katerikoli strani;
- poziva vse državljanke in državljane Republike Slovenije, da
tragična dejanja in delitve med drugo svetovno vojno na
Slovenskem in njihove posledice po vojni pomnijo kot kruta

Ljubljana, 18. september 1996

I
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II. DEL
VMESNO POROČILO O POVOJNIH MNOŽIČNIH POBOJIH

KAZALO

Kac,

I. POVOJNI POBOJI; 171. OZNA;

A./6. 13. seja, 9. 5. 1994 - J. Ugovšek, F. Janež, A. Balkovec, I.
Turk

A. Ustanovitev OZNE

A./7. 14. seja, 11.5 .1994 - A. Svetina

B. Delo OZNE po ustanovitvi

A./8. 16. seja, 9. 6. 1994 - D. Bravničar, F. Konobelj

C. OZNA za Slovenijo ob osvoboditvi

A./9. 17. seja, 16. 6. 1994 - M. Žibret, F. Jelovšek, M. Kocjan, D.
Harlander, F. Venišnik

D. OZNA za Slovenijo po osvoboditvi

A./10. 18. seja, T5. 7.1994 - M. Maležič, M. Turin, E. Conradi,
A./11. 21. seja, 20. 10. 1994 - M. fcibičič, V. Kogej

172. MEDSEBOJNA RAZMERJA: KNOJ, JA,
MNZ - OZNA

A./12. 27.seja, 4. 4. 1995 - Zorka Maležič

A. Ustanovitev KNOJa

A./13. 28.seja, 1. 6. 1995 - dr. Viktor Vauhnik

B. KNOJ pred osvoboditvijo
C. KNOJ po osvoboditvi

A./14. 31 .seja, 11.7. 1995 - France Dejak, Anton Oblak, Branko
Pogačnik, Niko Hudoklin

D. Ministrstvo za notranje zadeve 1945-46

A./15. 37.seja, 20. 11. 1995 - Ivan Korošec
A./16. 43.seja, 18. 3. 1996 - Ivan Mithans, Ivan Živkovič,

173. MEDSEBOJNA RAZMERJA: KPS - OZNA,
KNOJ, JA

A./17. 44.seja, 25. 3. 1996 - Jožef Biro, Mirko Kaszas
A./18. 48.seja, 4. 6. 1996 - soočenje Mitja Ribičič - Bojan Polak

A. Vpliv KP na delo in kadrovanje OZNE
A./1. Odgovori zgodovinarjev

A./19. 52.seja, 11.7. 1996 - Marjan Učakar

B. KPS - JA. KNOJ, Vlada LRS
B./1. Odgovori zgodovinarjev

VIRI IN LITERATURA
I. POVOJNI POBOJI - Kategorizacija dosedanjih ugotovitev na
podlagi arhivskega gradiva, strokovne literature, odgovorov prič in
preiskovancev ter mnenja zgodovinarjev.

174. POVOJNI MNOŽIČNI POBOJI
A. Umik In izročitev domobrancev in civilistov
A./1. Odgovori zgodovinarjev
♦
B. Množične likvidacije vrnjenih vojnih ujetnikov in civilistov
B./1. Odgovori zgodovinarjev
B./2. Arhivsko gradivo
a. Arhiv RS - dislocirana enota, Tomšičeva 5
b. Arhiv MNZ, Trdinova 8

171. OZNA
Status, organizacijska oblika in delo od ustanovitve do
preoblikovanja v UDV in vključitve v MNZ
A. Ustanovitev OZNE

C. Številčne ocene o pobitih vrnjenih vojnih ujetnikih In civilistih
C./1. Odgovori zgodovinarjev
C./2. Bela knjiga slovenskega protikomunlstičnega upora

Dne 13. maja 1944 je bila z navodilom maršala Tita vrhovnega
komandanta NOV In POJ in poverjenika za narodno obrambo
ustanovljena OZNA - Oddelek za zaščito naroda. Dne 18. maja
1944 pa je OZNA katere načelnik je postal Aleksander Rankovič
poslala navodilo vsem glavnim štabom in centralnim komitejem
KP. /1/

175. PRIČEVANJA O POVOJNIH POBOJIH
A. Povzetki magnetogramov sej preiskovalne komisije

Ustanovitev OZNE pomeni novo fazo v razvoju varnostno obveščevalne službe obenem pa tudi poenotenje te dejavnosti, ki
je imela v različnih delih Jugoslavije različne organizacijske oblike.
Pri organizaciji OZNE in izdelavi metodologije dela so bile
uporabljene izkušnje svetovalca polkovnika Timofejeva, člana
sovjetske vojaške misije, ki je bil oficir NKVD. 121

A/1. 5. seja, 30. 11. 1993 - A. Svetina, B. Polak
A./2. 7. seja 16. 12.1993 - Z. Zavadlav, A. Zgonc, Z. Polič
A./3. 8. seja, 19. 1. 1994 - J. Japelj
A./4.10. seja, 10. 3. 1994 - A. Povše, A. Petek *

V Sloveniji je bila leta 1941, točneje 15. avgusta ustanovljena
VOS OF -Varnostno obveščevalna služba OF. To službo je
ustanovil CK KPS oziroma Edvard Kardelj v Imenu CK KPJ. /3/

A./5.11. seja, 28. 3.1994 - F. Mlklavčič, Z. lamut, I. Stavber, F.
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Do ukinitve na 1. zasedanju SNOS v Črnomlju 19.2.1944 je VOS
obstajala kot posebna organizacija z izrednimi pooblastili in
polnomočji in neposredno vodena od KP. /3/ V skladu z celotnim
razvojem NOB je bil v Sloveniji ustanovljen ONZ - Odsek za
notranje zadeve. Njegov načelnik je postal Ivan Maček - Matija,
kasnejši načelnik OZNE za Slovenijo. Odsek je bil razdeljen na tri
sektorje: sektor za boj proti peti koloni, sektor za narodno zaščito
in sektor za notranjo administracijo. Sektor za boj proti peti koloni
je dobil na razpolago vojaško silo VDV - Vojska državne varnosti,
ki je bila sestavni del NOV. /1/

spadajo pod določeno korpusno oblast in neposredno postavlja
in vodi mrežo sodelavcev v različnih ustanovah. Pooblaščenci v
področjih (okrajih) organizirajo in vodijo mrežo svojega področja.
3. Tretja sekcija vodi obveščevalno mrežo v neposredni okolici
štaba korpusa in potom pooblaščencev (oficirjev za
kontraobveščevalno službo) v štabih divizij in brigad organizira
obveščevalno mrežo v četah in bataljonih.
Navodilo govori tudi o tem, da preiskave nad aretiranimi sovražnimi
elementi, begunci itd. izvaja odsek, ki je dal material za aretacijo.
Prvi odsek praviloma ne izvaja aretacij, niti preiskav. /1,4/

Nova organizacija je v svoj sestav vključila VOS z njenimi
organizacijskimi enotami - te so se vključile v sektor za boj proti
peti koloni. /3/

Načelnik OZNE pri Poverjeništvu za narodno obrambo je
operativno podrejen direktno vrhovnemu komandantu in
predsedniku Nacionalnega komiteja ( NKOJ ). Načelnik OZNE
poroča o rezultatih dela OZNE Nacionalnemu komiteju.

Rekli smo že, da je bila OZNA ustanovljena 13. maja 1944, na
območju Slovenije junija tega leta, v dokumentaciji pa najdemo to
oznako šele v avgustu, kar je posledica specifičnega razvoja
varnostno obveščevalne dejavnosti v Sloveniji. /3/

Načelniki OZNE na ozemlju glavnih štabov (štabov front, armad)
oziroma posameznih pokrajin ali oblasti so operativno podrejeni
OZNI pri Poverjeništvu za narodno obrambo. Delujejo po navodilih
vrhovnega komandanta, poverjenika za narodno obrambo in OZNE
pri Poverjeništvu za narodno obrambo.

V OZNO za Slovenijo je bil v celoti vključen sektor za boj proti peti
koloni, ki se je sprva imenoval oddelek državne varnosti obveščevalna služba, od srede aprila 1944 pa do ustanovitve
OZNE pa obveščevalni oddelek. Prvi načelnik tega oddelka je bil
Vito Kraigher, po 22. marcu 1944 pa Dušan Bravničar - Veljko. /
1/

Vsak odsek OZNE pri Poverjeništvu za narodno obrambo ima šefa,
namestnika in potrebno število pomočnikov. Isto velja za odseke
OZNE na ozemlju glavnih štabov oziroma pokrajin ali oblasti
Jugoslavije. OZNA korpusnih oblasti ima šefa odseka z
namestnikom ter vodje prve, druge in tretje sekcije.

Navodilo /4/ o ustanovitvi govori o treh nalogah OZNE in sicer:
a. politično obveščevalna služba na okupiranem ozemlju
Jugoslavije in v inozemstvu

Takšna struktura omogoča v vojnem času uspeh vsega sistema
ukrepov proti sovražnim elementom. Istočasno omogoča s
prehodom na mirnodobne razmere takojšnje formiranje aparata
državne varnosti s tem, da se iz vojske izdvojijo prvi in drugi odseki
OZNE. /1,4/ Dokument z oznako strogo zaupno je imel več
prilog, med njimi navodila o organizaciji radio - zvez OZNE. /4/

b. kontraobveščevalna služba na osvobojenem ozemlju
c. kontraobveščevalna služba v vojski
Za izvajanje teh nalog so bili ustanovljeni 4 odseki OZNE
Poverjeništva za narodno obrambo:

Navodilo načelnika OZNE general - lajtnanta Aleksandara
Rankoviča dne 18. maja 1944 /5/ govori o pomembnosti vojaške
in politične obveščevalne službe in kontraobveščevalna službe.
Zato je treba z največjo resnostjo pristopiti k organiziranju obeh.
Nadalje pravi, da morajo organi OZNE biti najdoslednejši zaščitniki
pridobitev NOB. Stroga in nepopustljiva do sovražnikov ter pravična
do vsakega poštenega človeka, bo OZNA postala najbolj priljubljena
organizacija pri narodu. /5/ Navodilo govori o nalogah OZNE pri
organiziranju obveščevalne in kontraobveščevalne službe - te pa
so konkretneje obdelane v že omenjenem dokumentu z dne 13.
maja 1944. /4/ Šematizmi in navodila so bili strogo zaupne narave
in so se morali kot taki najpazljiveje hraniti. En izvod so imeli samo
načelniki OZNE, ki so bili osebno odgovorni za njihovo hrambo.
/51

1. Prvi odsek (obveščevalni) organizira obveščevalne ilegalne
centre v raznih državah in v državnih ustanovah sovražnika na
okupiranem ozemlju, vodi njihovo delovanje, pridobiva in vzgaja
sodelavce ter organizira način za njihov prehod čez mejo na
neosvobojeno ozemlje, vodi delo prvih odsekov OZNA, jih
kontrolira in inštruira.
2. Drugi odsek (kontraobveščevalna služba na osvobojenem in
neosvobojenem ozemlju) ustvarja mrežo svojih zaupnikov v
različnih ustanovah, vodi njihovo delo, kontrolira dejavnost različnih
političnih skupin v NOG, delovanje tujih diplomatskih in vojaških
misij, vodi delo drugih odsekov OZNA, jih kontrolira in inštruira.
3. Tretji odsek (kontraobveščevalna služba v vojski) organizira
mrežo svojih sodelavcev v vojaških ustanovah in vodi delo tretjih
odsekov OZNA.

B. Delo OZNE po ustanovitvi
Začetek zaznamujejo napori za temeljito kadrovsko organizacijo
in organizacijo zaupniške mreže. Iz okrožnic in navodil (1. 6.
1944, 6. 6. 1944, 10. 6. 1944 itd.) so razvidne začetne težave pa
tudi način dela. /1/ Omenili smo že, da je oznako OZNA v
dokumentih moč najti šele avgusta 1944, vendar pa je delo po
začrtanih smernicah teklo že od 13. maja 1944. V novo
ustanovljeno OZNO za Slovenijo je bil v celoti vključen oddelek
za borbo proti peti koloni, kasnejši obveščevalni oddelek in
okrožne izpostave ONZ SNOS. /3/

4. Četrti odsek (statistično tehnični) vodi evidenco oseb, ki jih
obravnavajo prvi, drugi in tretji odsek, ukvarja se s specialno
fotografijo, šiframi, tajnimi pisavami itd.
V skladu s to organizacijsko shemo je bila organizirana tudi OZNA
na ozemlju glavnih štabov (front, armad) oziroma na ozemlju
posameznih pokrajin Jugoslavije. /1,4/ OZNA pri korpusnih
oblasteh (v Sloveniji VII., IX. korpus in IV. operativna cona) je
imela tri sekcije:

Ker se je organizacija varnostne službe usmerjala predvsem na
odkrivanje notranjega sovražnika, je obveščevalni oddelek izdal
navodilo o zbiranju podatkov o sovražnih elementih in sestavljanju
seznamov na njihovi podlagi. /1/ Organizacija je temeljila na
konspirativnosti in strogi vojaški disciplini, kader je prihajal iz vrst
borcev NOV, ki so bili izključno člani KP. /1/ Junija 1944 je

1. Prva sekcija pridobiva in pripravlja sodelavce ter jih pošilja na
okupirano ozemlje, ki meji na dotični korpus (korpusno oblast),
da zbirajo podatke predvsem krajevnega pomena.
2. Druga sekcija ima svoje pooblaščence v področjih (okrajih), ki
poročevalec, št. 38
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obveščevalni oddelek uvedel izpolnjevanje kadrovskih pol z
osebnimi podatki (21. 6. 1944). /1/Zaradi hitre rasti organizacije
je obveščevalni oddelek izdal okrožnico ( 14. 7.1944 ) s katero je
naročil, da je iz varnostnih razlogov potrebno izločiti iz službe vse
dezerterje iz nemške vojske in domobranstva, tiste, ki imajo ožje
sorodstvo v službi Gestapa, policije ali pri domobrancih. /1/

kasneje ustanovljen še 5. odsek. V vojnem času je oskrboval
bazo 24 z vsem potrebnim materialom. Šef odseka je bil Milan
Apih. /1/
Omeniti velja še naslednje dokumente iz katerih je razvidno
delovanje OZNE v tem času in njene pristojnosti:
1. Predsedstvo SNOS je 12.10.1944 poslalo OZNI za Slovenijo,
vsem okrožnim in okrajnim odborom NOO in OF odborom navodila
o zaplembi imovine sovražnikom. Uvodoma je bilo rečeno, da je
predsedstvo SNOS poverilo OZNI izvrševanje odloka o izjemnih
ukrepih proti belogardističnim družinam.Tako so bili organi OZNE
upravičeni izvrševati izgone in zaplembo imovine. Ker pa so se
dogajale nepravilnosti tako s strani članov NOO oz. OF odborov,
kakor s strani organov OZNE, je predsedstvo SNOS v šestih točkah
preciziralo postopek pri sami zaplembi. /8/

Posebna skrb je bila posvečena vzgoji kadra. Prvi obveščevalni
tečaj se je začel že marca 1944 v graščini v Gradacu pri Črnomlju.
Šola je imela konspirativni naslov T 77. Delovala je do 27. aprila
1945, po osvoboditvi pa je nadaljevala delo od 20. maja v Ljubljani
- Cekinov grad. Organizirana je bila po vojaških načelih, kar pomeni,
da je imela poleg inštruktorjev in predavateljev tudi komandanta in
političnega komisarja. /1/ Vodstvo in inštruktorji so bili stalni,
predavatelji pa so bili predvsem člani vodstva OZNE. Izbira kadra
za šolo je bila stroga. Po odhodu Vinka Bona je postal komandant
šole Franc Plos - Lado, kasnejši upravnik KPD Maribor. V okviru
šole so delovali obveščevalni, radiotelegrafski in strojepisni tečaj.
/1/ Šola je dobivala vsa navodila, ki jih je vodstvo OZNE pošiljalo
svojim izpostavam, vzorce zapisnikov zaslišanj ipd.

2. OZNA za Slovenijo je 27. novembra 1944 poslala šefom
odsekov in komandi šole OZNE za Slovenijo:
a. Amnestijski ocflok Predsedstva AVNOJa z dne 21. 11. 1944
b. Pojasnilo maršala Tita k temu offloku
c. Navodila Predsedstva SNOSa političnim aktivistom OF v zvezi
z gornjim odlokom
d. Besedilo odloka o prehodu sovražnikove imovine v državno
last.

Sedež OZNE za Slovenijo je bil na Stražnem vrhu pri Črnomlju,
šifrirano znan kot T 24. Načelstvo OZNE se je tu nahajalo skupaj
z štabom KNOJ - Korpus narodne obrambe Jugoslavije do
osvoboditve oziroma do premikov preko Gorskega Kotarja in
Primorske proti Ljubljani tik pred osvoboditvijo. /1/ Organizacijo
baze je vodil načelnik OZNE za Slovenijo Ivan Maček - Matija.
Njegov namestnik je bil sprva Albert Svetina - Erno, od 24. 7.
1944 pa dr. Jože Brilej - Bolko. /6/

O gornjih odlokih, zlasti pa o vsem v zvezi z amnestijskim odlokom,
so bili šefi odsekov in komanda šole dolžni seznaniti vse
podrejene. /9/

Organizacija je temeljila na popolni konspiraciji in na - v mejah
vojnih razmer - možnosti nemotenega delovanja. Načelstvo,
posamezni odseki, štab KNOJ, kurirji in zaščitna četa so bili
nameščeni v zidanicah. /1/ Dohod in odhod sta bila strogo
kontrolirana. Tudi delo v sami bazi je temeljilo na načelu tajnosti.
Stiki med posameznimi enotami so bili omejeni na najnujnejša
službena opravila, prepovedan je bil pogovor o delu z kadrom
drugega področja - odseka. Posebna pozornost je bila posvečena
dokumentaciji, ves arhiv je moral biti vsak večer pripravljen za
prenos, za posebne primere pa so bila pripravljena tudi skrivališča.
/1/

3. Načelstvo OZNE za Slovenijo je decembra 1944 izdalo okrožnico,
da morajo šefi odsekov pošiljati 15 - dnevna vojaško politična
poročila. V njih morajo na podlagi poročil, ki jih dobivajo od svojih
okrožnih in okrajnih organov OZNE analizirati položaj na svojem
sektorju in sicer v političnem, kakor tudi v vojaškem pogledu. Nadalje
sestavljajo šefi odsekov oz. njihovi namestniki ali pomočniki
mesečno organizacijsko poročilo, na podlagi podrobnih referatov
vodij sekcij in na podlagi njihovih lastnih opazovanj. Obsegati mora
kompletno organizacijo aparata po posameznih sekcijah vse do
okrajnih ali mestnih pooblaščencev in vse do brigadnih, odrednlh
ali področnih pooblaščencev OZNE. Šefi odsekov pa morajo pošiljati
tudi 15 - dnevno delovno poročilo. To obsega kratko poročilo o
vsakem posameznem primeru s katerim se je bavil celoten odsek
v razdobju preteklih 15 dni. Neodvisno od vseh zgoraj navedenih
poročil, pa je treba vsakodnevno obveščati Oddelek o vseh tekočih
problemih, ter mu zlasti pošiljati ves tekoči material. /10/

Iz T 24 je bilo vodeno delo OZNE na vsem slovenskem ozemlju. S
pomočjo kurirskih linij so prihajala in odhajala poročila in navodila
o delu. Od tu so tekle tudi vsakodnevne radijske zveze z vsemi
enotami v Sloveniji, z OZNO pri Poverjeništvu za narodno obrambo
NKOJ in z sosednjo OZNO za Hrvaško. /1/
♦
OZNA za Slovenijo je z svojimi odseki delovala v skladu z
ustanovitvenim dokumentom, ki je določal naloge posameznih
odsekov. Odseki OZNE za Slovenijo pa so se z svojimi navodili
obračali na posamezne sekcije.Taka je bila na primer podrobnejša
okrožnica, ki jo je 1. odsek OZNE za Slovenijo poslal kot navodilo
vsem 1.sekcijam 7.10.1944. /1/Omenimo tudi navodilo 1. odseka
OZNE za Jugoslavijo 22. 9. 1944 namenjeno načelstvu OZNE za
Slovenijo. Govori o obveščevalnem delu in kontrašpijonaži, podpisal
pa ga je načelnik - polkovnik Maks Bače. /7/

4. Dne 14. decembra 1944 je načelstvoOZNE za Slovenijo Izdalo
odredbo o postopkih pri aretacijah in preiskavi, ki v štirih točkah
določa kakšne so pristojnosti okrožnih in okrajnih pooblaščencev
OZNE, ter odsekov OZNE za korpusne oblasti. Odredbo je podpisal
načelnik - polkovnik Ivan Maček. /11/
5. Vsi zaupniki OZNE za oblast VII. korpusa, ki so bili na novo
postavljeni, so morali od januarja 1945 tudi obvezno podpisati
posebno izjavo o molčečnosti. /6/ Izjava se je glasila:
Podpisani se

Ohranjena so tudi posamezna poročila iz katerih je razvidno
delovanje OZNE v drugi polovici leta 1944 in v začetku leta 1945.
S pomočjo organizacijskih poročil je moč vsaj delno rekonstruirati
kadrovsko zasedbo OZNE v tem času. Vodstvo OZNE do maja
1945 so poleg načelnika Ivana Mačka - Matije sestavljali še
namestnik Jože Brilej - Bolko in pomočnika Albert Svetina - Erno
ter Ivo Svetina, šefi 1., 2. 3. in 4. odseka pa so bili dr. Slavko Zore,
Stane Runko - Mišo, Niko Šilih - Boris Nikič In Branko Ivanuš. /1/
V maju 1945 je postal namestnik načelnika OZNE Viktor Avbelj Rudi, avgusta pa ga je zamenjal Matija Maležič ■ Ciril.

obvezujem

1. Da bom aktivno sodeloval v borbi proti okupatorju in peti koloni
kot zaupnik (pooblaščenec) OZNE, ter da bom vse svoje tozadevno
delo izvrševal po direktivah in navodilih OZNE.
2. Da ne bom nikdar, nikjer, nikoder in nikomur pod nikakršnimi
pogoji govoril, da sem bil zaupnik ali govoril o stvareh, ki so mi bile
poznane v zvezi z mojim delom v OZNI.
3. Zavedam se, da me ta obveza veže tudi po tem, če bi prenehal
z delom pri OZNI ali bil prestavljen na drugo delo. Zavedam se, da
bi vsaka prekršitev te obveze v teku mojega aktivnega dela ali

Zaradi potrebe po organizirani finančno - materialni službi je bil
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bivše banke Slavije in začela utrjevati organizacijo po vsej Sloveniji
- okrožne oddelke v Ljubljani, Mariboru, Celju, Novem mestu,
Trstu in Gorici. Po umiku JA iz cone A 12. 6. 1945, se je kmalu
organizirala okrožna OZNA za vzhodnoprimorsko okrožje s
sedežem v Ajdovščini. /13/ Ob tem je potrebno povedati, da je
OZNA z načelnikom general - majorjem Ivanom Mačkom - Matijo
v tem času spadala pod ministrstvo za narodno obrambo DFJ in
je bila ločena od notranje uprave. Minister za notranje zadeve
LRS je bil Zoran Polič, ki je to funkcijo opravljal od 5. 5. 1945 do
8. 3. 1946.

pozneje, pomenila petokolonsko delovanje in bi se v tem primeru
opravičeno smatralo za sovražnika narodnoosvobodilnega gibanja
in temu primerno z menoj ravnalo.
4. Vzel sem na znanje, ako se kompromitiram ob polomu Nemčije,
da bom javno kazal, da delam za OF, se bo z mano postopalo kot
s petokoloncem.
To ni veljalo samo za pooblaščence OUNE za oblast VII. korpusa,
ampak tudi za vse ostale člane OZNE.

Konec leta 1945, so načelstvo OZNE za Slovenijo sestavljali
načelnik Ivan Maček - Matija, namestnik načelnika Matija Maležič
- Ciril in pomočniki načelnika Mitja Ribičič - Ciril, Vladimir Svetina
- Ivo In Niko Šilih - Boris. Iz ohranjenega seznama z dne 1.
januarja 1946 je razvidno, da je imela OZNA za Slovenijo poleg
načelstva še deset odsekov, sanitetno službo, upravljala je
centralne zapore v Ljubljani in nekatera taborišča, štab za
repatriacijo in vodila lastno šolo. /13/

C. OZNA za Slovenijo ob osvoboditvi
Spomladi 1945 je bilo delovanje OZNE naravnano na vojaški
zlom sovražnika. Zato je vodstvo že marca začelo razporejati
ljudi v mesta, ki bi jih zasedli ob vkorakanju enot NOV oz. JA. V ta
namen so bile nekatere strukture OZNA kot npr. za oblast VII.
korpusa razformirane, da je vodstvo lahko kader pravočasno
zbralo na T 24 oz. v zbirni bazi v Črnomlju, ga razporedilo in mu
dalo naloge. /1/

Po sprejetju prve ustave FLRJ 31.januarja 1946, so organi za
notranje zadeve dobili osnovo za pravno poslovanje. Temu je
aprila tega leta sledila reorganizacija notranjega resorja. Zadeve
državne varnosti, ki jih je dotlej opravljala OZNA v okviru ministrstva
za narodno obrambo in posli javne varnosti ter ljudske milice, ki
jih je dotlej opravljalo ministrstvo za notranje zadeve, so bili
združeni v enotno ministrstvo za notranje zadeve. Pri tem je bila
OZNA vključena v ministrstvo kot posebna uprava državne
varnosti - UDV. /3/ Ministrstvo za notranje zadeve je za krajši
čas - od 9.3.do 26.6. 1946 - prevzel Ivan Maček - Matija, za njim
pa Boris Kraigher.

Vsak član OZNE je že tedaj ali neposredno pred osvoboditvijo
točno vedel, kam naj gre in kakšno dolžnost naj prevzame.
Večina kadra, ki je bil tedaj pri T 24 je odšla v Ljubljano, vsi drugi
pa so z napredujočimi enotami odšli v naprej določene kraje. Na
zadnji seji politbiroja CK KPS pred koncem vojne - 8. aprila 1945,
so razporedili kadre po okrožjih, in sicer za civilno upravo, vodstvo
partijskih organizacij, OZNO in komande mest. Tako so npr.
OZNO v Trstu in Gorici zaupali Vladu Babiču in Mirku Zlatnarju. /
12/ Slednji je kasneje prevzel personalni odsek v UDV LRS.
OZNA je takoj zasedla sedeže sovražnih obveščevalnih in
policijskih organizacij, zasegla in zavarovala arhive, ter pričela z
aretacijami agenture in sovražnih elementov To ji je omogočilo
vnaprej pripravljeno gradivo in obstoječa mreža sodelavcev. Tako
je npr. decembra 1944 4. odsek imel v evidenci sovražnih
elementov za mesto Ljubljana 4095 oseb, brez tistih, ki so bili na
seznamih članov fašističnih množičnih organizacij. Aprila 1945
pa je izdelal preglede sovražnih elementov za Gorico, Celje,
Maribor in Celovec. /1/

Ministrstvo za notranje zadeve FLRJ je 2.4.1946 poslalo
ministrstvu LRS novo organizacijsko shemo notranjega resorja.
Navodilo uvaja funkcijo glavnega sekretarja, ki v glavnem
odgovarja funkciji namestnika načelnika oz. ministra in določa
njegovo delo. Navodilo govori tudi o tem kakšno naj bo številčno
stanje UDV po okrožjih in mestih. Podpisal je minister za notranje
zadeve general - lajtnant Aleksander Rankovič. /14/
Povedati je treba, da so se organizacijske oblike varnostne službe
pogostokrat menjale bodisi zaradi problematike s katero se je
ukvarjala v raznih obdobjih, bodisi zaradi prilagajanja novim
upravno političnim ureditvam v republiki - vse do poverjenikov v
ustanovah in podjetjih..

D. OZNA za Slovenijo po osvoboditvi
Ko govorimo o delu OZNE po 15. maju 1945 seveda ne moremo
mimo njene vloge pri organizaciji množičnih pobojev političnih
nasprotnikov. O tem bo govora v posebnem poglavju, lahko pa
rečemo, da ohranjeno arhivsko gradivo - razen manjših drobcev ne daje odgovorov na številna vprašanja v zvezi z OZNO in
likvidacijami. Odnos do arhivskega gradiva oz. njegovo uničevanje
predstavlja posebno temo.

Primer za to je npr. 3. odsek OZNE, ki se je od ustanovitve
ukvarjal z kontraob vešče val no dejavnostjo v vojaških enotah.
Njegove 3. sekcije pri korpusnih oblasteh so vodile mrežo pri
štabu korpusa in s pomočjo pooblaščencev v štabih divizij in
brigad organizirale obveščevalno mrežo v bataljonih in četah. /1/
Poleg oficirjev, ki so vodili kontraobveščevalno službo so bili v
operativnih enotah postavljeni tudi ilegalni pooblaščenci. Vsa
ilegalna mreža je bila pod neposrednim vodstvom 3. odseka
OZNE. /1/ Odsek je predvsem deloval na odkrivanju sovražnih
agentov, vrinjencev tujih obveščevalnih služb, zlasti gestapa.
Izvajal je kontrolo nad izpuščenimi iz zaporov in poslanimi v enote,
zasliševal je ujetnike in preverjal kader v svojih vojaških enotah.
V področje 3. odseka je spadala tudi obdelava zavezniških
vojaških misij na območju Slovenije ter ugotavljanje njihovega
delovanja in zvez. /1/

Glavna opora pri raziskovanju tega področja so bile bile zato
priče in preiskovanci - nekdanji višji In nižji uslužbenci aparata
OZNE, KNOJa, MNZ in seveda svojci ubitih ter drugi očividci
tedanjih dogodkov. Poročilo vsebuje le pričevanja, ki so bila dana
pred preiskovalno komisijo.
Zgodovina organov za notranje zadeve v SRS napisana v začetku
70 - tih let, govori o nalogah OZNE po vojni v smislu ohranitve
pridobitev NOB. OZNA je morala skrbeti za likvidacijo ostankov
okupatorskih, domobranskih in drugih skupin, preprečiti vohunsko
delovanje, ter delo klera in ostankov meščanskih strank. Ukrepala
je proti vojnim zločincem, sodelavcem okupatorja - tudi na področju
gospodarstva itd. OZNA je z aretacijami in preiskavami omogočila,
da so bili nasprotniki nove oblasti postavljeni pred sodišča. /13/
Od ustanovitve je bila OZNA edina pristojna za politična kazniva
dejanja in politične zapornike. /J.V.S./

Ko se je 1.3.1945 NOV preimenovala v JA, so se temu morali
prilagoditi tudi 3. odseki OZNE. Zato je OZNA ministrstva za
narodno obrambo DFJ izdala 24.3.1945 navodilo o organizaciji
OZNE v JA, v katerem je bilo zapisano, da armadna OZNA vodi
kontraobveščevalno dejavnost vseh enot, ki so v sestavi armade.
OZNA pri samostojnem korpusu pa je podrejena načelstvu OZNE
na delu Jugoslavije kjer se korpus nahaja. 121

Po prihodu v Ljubljano je OZNA za Slovenijo zasedla prostore
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e. Zavarovanje najvažnejših cest, železnic in mostov, zavodov
in tovarn, letališč in drugih objektov, ki imajo obrambni pomen.

Taka organizacija je obstajala do 27.7.1945, ko je OZNA ministrstva
za narodno obrambo DFJ odredila, da se 3. odseki OZNE v
posameznih delih Jugoslavije ukinejo oz. vključijo v OZNO pri
armadah. 3. odsek OZNE za Slovenijo je bil vključen v 4. armado
JA. Na ta način je bila vojaška kontraobveščevalna služba ločena
od civilne varnostne službe. /2/

f. Izvrševanje nalog OZNE v različnih operacijah ( pregoni, kontrola
prebivalcev pri hišni preiskavi, legitimiranja, zasede, sprovajanje
aretiranih, ujetnikov ) itd.
Struktura in organizacija KNOJa sta obdelani v desetih točkah.
Razvidno je, da je bil KNOJ podrejen neposredno poverjeniku za
Narodno obrambo, ki ga je vodil preko načelnika OZNE pri
Poverjeništvu za Narodno obrambo NKOJ. /16/

Tudi po tem, ko se je 3. odsek OZNE za Slovenijo izločil in postal
KOS 4. armade, je bila OZNA 2. divizije KNOJa še naprej vezana
na OZNO za Slovenijo. V ostalem pa se je 3. odsek vključil v
4.armado 27.7.1945. /6/ Načelnik OZNE v diviziji KNOJ je bil Miha
Čerin - Aleš.

Tretji sklop navodil v petih točkah določa način koordinacije KNOJa
z Glavnimi štabi in OZNE, zato si ga velja podrobneje ogledati.

Leta 1946 je bil formiran nov 3. odsek, ki pa nI imel nobene zveze
z prejšnjim. Ukvarjal se je izključno z rekonstrukcijo in obdelavo
nemške obveščevalne službe. /13/

1. Objekte, ki jih morajo varovati enote KNOJa odredi na svojem
območju načelnik OZNE v soglasju z dotičnim Glavnim štabom.
Po prejeti nalogi komandant enote KNOJa ( divizije, brigade,
bataljona ) izdela načrt razporeda svojih enot, pri tem pa mora
upoštevati, da vsaj tretjina sestava ostane v operativni rezervi. Štabi
divizij, brigad in bataljonov izdelajo načrt razporeda komandnega
kadra in izvajanja nalog v soglasju z načelnikom OZNE in pošljejo
štabu korpusa v potrditev.

\J2. MEDSEBOJNA RAZMERJA KNOJ, JA, MNZ OZNA
A. Ustanovitev KNOJa - Korpus narodne obrambe
Jugoslavije

2. Zaradi čim boljše koordinacije med akcijami KNOJa in
delovanjem OZNE, morajo biti štabi in komande korpusa v stalni
in najtesnejši zvezi z načelniki OZNE in vsemi njenimi najvišjimi
organi.

Z ukazom Josipa Broza - Tita, Vrhovnega komandanta NOV in
POJ ter poverjenika za narodno obrambo je bil 15.8.1944
ustanovljen KNOJ, ki je imel za nalogo zavarovanje zaledja NOV in
vzdrževanje reda na osvobojenem ozemlju. /1/ Kot OZNA je tudi
KNOJ predstavljal novo vsejugoslovansko organizacijo. V Sloveniji
je zamenjal oz. vključil brigade VDV. Te so bile štiri in sicer 1 .brigada
za območje Dolenjske in Notranjske - Vll.korpus, 2.brigada za
območje Gorenjske in Primorske - IX.korpus, 3.brigada za območje
Štajerske in Koroške - IV.operativna cona in 4.brigada - relejne
kurirske postaje. Postopoma je bila formirana 2.divizija KNOJa.

3. Štabi enot KNOJa ( brigad, bataljonov ali komand čet) dodelijo
po ukazu načelnika OZNE potrebno število vojakov in oficirjev za
izvajanje akcij OZNE. Taka enota je v tem času, pod poveljstvom
OZNE, ki akcijo izvaja. Organi OZNE pa te enote KNOJa ne smejo
zadrževati pri sebi dlje kot je nujno potrebno za izvajanje akcije.
4. V primeru nujnosti izvajanja borbenih akcij za likvidacijo
nasprotnikov, načrt izdelajo skupno načelnik Glavnega štaba,
načelnik OZNE in komandant enot KNOJa.

Poveljstvo VDV se je 3. decembra 1944 preimenovalo v 1.
slovensko divizijo NO - narodne obrambe 16/, kasneje pa je postala
2. divizija KNOJa. Predhodnik VDV v Sloveniji pa so bili bataljoni
in skupine varnostnikov VOS OF, ki so bili po ukinitvi VOS in
ustanovitvi poveljstva VDV marca 1944 vključeni v sestavo VDV.
/15/

5. V izrednih primerih ko je položaj na fronti težak, lahko štabi, ki
poveljujejo fronti po dogovoru z načelnikom OZNE uporabijo enote
KNOJa za obrambo ogroženega dela fronte, za zaustavljanje in
preureditev enot, ki bi bežale s fronte in bojne akcije za likvidacijo
sovražnega prodora. V takih primerih morajo biti enote KNOJa, ko
opravijo nalogo zamenjane in poslane na razpolago štabu KNOJa.

Enote VDV in pozneje KNOJa so bile organizacijsko in disciplinsko
odgovorne svojim nadrejenim štabom. Bile so izvršni oboroženi
organ najprej ONZ pri predsedstvu SNOS - od marca do junija
1944, nato načelstva OZNE za Slovenijo - od junija 1944 do pomladi
1946, in nazadnje UDV pri MNZ LRS do razformiranja - od pomladi
1946 do pomladi 1947. /T.F./

Vsaka enota KNOJa od bataljona navzgor je imela v svojem
štabu oficirja OZNE, ki se je ukvarjal predvsem z
kontraobveščevalnim delom. /T. F./ .»
Dne 20.avgusta 1944 je bil z ukazom J.B.Tita postavljen štab
KNOJa, Poverjeništva za narodno obrambo NKOJ. Komandant je
postal general - major Jovo Vukotič, politični komisar Vlada Janjič,
načelnik štaba pa podpolkovnik dr. Marjan Dermastja, dotedanji
prvi pomočnik Glavnega štaba štaba Slovenije. Načelnik OZNE
Poverjeništva za narodno obrambo je bil zadolžen, da izvrši
formiranje štaba KNOJa. /17/

Ustanovni dokument opredeljuje naloge, strukturo in organizacijo
ter način koordinacije akcij KNOJa z glavnimi štabi in OZNO. /16/
Naloge KNOJa
a. Boj s protinarodnimi elementi v zaledju NOVJ in likvidacija
četniških, ustaških, belogardističnih ter drugih protiljudskih band
na osvobojenem ozemlju Jugoslavije.

Kot že rečeno je v Sloveniji obstajala 2.divizija KNOJa. Iz seznama
poveljniškega sestava NOV in POS je razvidno, da so jo v letu 1945
vodili komandant Bojan Polak - Stjenka, politični komisar Janez
Japelj in načelnik štaba Franc Tavčar - Rok.

b. Zavarovanje centralnih organov oblasti ( NKOJ, Vrhovnega
štaba, glavnih štabov, OZNE ) itd.

Dne 25.aprila so pri KNOJu na Titov ukaz ustanovili še posebna
vojaška sodišča. Predsednik glavnega vojaškega sodišča KNOJa
je postal Špiro Mičunovič, člana pa Nikola Ljubičič in Franjo Kofler.
Pri slovenski diviziji KNOJa, je predsednik vojaškega sodišča postal
Janez Japelj, politkomisar divizije. /12/

c. Čiščenje razbitih ostankov sovražnih vojaških enot na
osvobojenem ozemlju ter špijonov in diverzantov katere je utegnil
sovražnik pustiti v zaledju NOVJ.
d. Zavarovanje luk, obal in državnih mej.
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B. KNOJ pred osvoboditvijo

pet okrožij: okrožno mesto Ljubljana, celjsko okrožje, ljubljansko
okrožje, mariborsko in novomeško okrožje. /21/ Tega meseca je
prišlo tudi do ponovne reorganizacije ministrstva tako, da je
njegova shema 22. septembra izgledala takole :
1. Obči oddelek
2. Personalni oddelek
3. Oddelek za narodno (javno ) varnost
4. Oddelek za kazenske zavode

Že aprila 1945 so se v divizijo KNOJa vključevali posamezni
partizanski odredi in povečali številčno sestavo divizije. Tito je
23.aprila ukazal, naj se vsi partizanski odredi v Sloveniji, ki so na
osvobojenem ozemlju vključijo v KNOJ, katerega štabi bodo izvedli
njihovo nadaljnjo razporeditev. /J.V.S./ To se je nadaljevalo tudi
maja, ko je bila med drugim vključena celotna 30.divizija. Dokončno
obliko je divizija KNOJa dobila s priključitvijo 15.udame divizije v
novembru 1945. /18/ Samo dve diviziji slovenske vojske sta ostali
v JA in sicer 14.divizija v 3.armadi in 31 .divizija v 4.armadi. Tako
je divizija KNOJa s približno 15.000 borci dosegla številčno stanje
medvojnih korpusov NOV.

Slednji, ki mu je načeloval Anton Krajšek je imel tri odseke :
1. Odsek za upravo zaporov
2. Odsek za uporabo delovne sile
3. Odsek za vzgojo kaznjencev
Ministrstvo je 5.junija 1945 izdalo navodila o sodelovanju NM Narodne milice z drugimi institucijami, vojsko in narodno oblastjo.
/21/

Z napredovanjem 4.armade JA proti Trstu, je dobila 2.brigada
KNOJa nalogo doseči Trst, ga z ostalimi enotami zasesti in se
postaviti na razpolago organom OZNE. 1.brigada je morala preko
Kočevja prodreti v Ljubljano istočasno z operativnimi enotami, 3.
brigada pa je napredovala proti Mariboru in ostalim centrom na
Štajerskem. Z zasedbo Trsta, Ljubljane in Maribora so enote
KNOJa takoj prevzele varovanje važnejših objektov in sodelovale v
čiščenju in uničevanjo preostalih sovražnih enot. /18/

a. Glede OZNE je veljalo sledeče :
Vsa okrajna in okrožna mačelstva NM morajo takoj stopiti v stik
s pristojnimi pooblaščenci OZNE in jim morajo nuditi vso potrebno
pomoč. O tem se načelniki oz. komandanti NM ustno dogovorijo z
oficirji OZNE in se ravnajo po njihovih navodilih. Tudi sestav NM
mora biti na razpolago OZNI za izvedbo potrebnih nalog, kadar bi
oficirji OZNE to zahtevali. Ti pa ne smejo brez pristanka okrožnega
načelstva NM zahtevati ljudi iz NM za svoje naloge. Za premestitev
funkcionarjev okrožne NM k drugim ustanovam je pristojna le
komanda NM pri MNZ.

C. KNOJ po osvoboditvi
Po osvoboditvi je poveljstvo divizije skupaj z načelstvom OZNA
prišlo v Ljubljano. Strokovna literatura je skopa s podatki o delovanju
KNOJa po 15.maju - uradna zgodovina je napisana za 2. in 3.
brigado 2.divizije KNOJ. /15/ Tudi dela o posameznih enotah NOV
v Sloveniji se zaključijo s 15.majem 1945. Tako kot pri preučevanju
vloge OZNE pri množičnih povojnih pobojih • in ob obstoječem
arhivskem gradivu, so tudi pri vpletenosti KNOJa pri tej zadevi
glavna opora priče in preiskovanci. Ob nekaterih izjavah, ki za
povojne dogodke bremenijo tedanjo JA je treba povedati, da sta
bila v tistem času tako OZNA kot KNOJ skupaj z JA del ministrstva
za narodno obrambo. Obe organizaciji sta imeli strogo vojaško
hiearhijo in oficirski sestav, organi OZNE so ostali uniformirani do
začetka 50 - tih let. Divizija KNOJa je imela po vojni štiri ali več
brigad in nekaj graničnih odsekov z pododseki. /T.R/

Aretacije osumljenih političnih zločinov vrši samo OZNA. Če organi
NM zvedo za tak zločin, morajo to takoj prijaviti organu OZNE, ki
bo storilca aretiral sam ali s pomočjo NM. Če obstaja nevarnost,
da bo storilec pobegnil, lahko aretacijo izvrši tudi NM. V takem
primeru mora storilca takoj predati OZNI z vsem materialom in
poročilom o kaznivem dejanju in aretaciji. /21/
b. Odnos NM - KNOJ, JA

Ministrstvo za obrambo FLRJ je dne 9.1.1946 postavilo za
komandanta 2.divizije KNOJa Stanka Semiča - Dakija. Iz arhivskega
gradiva je razvidno, da je med naloge KNOJa po vojni sodilo tudi
lovljenje dezerterjev, obenem pa je preiskoval in legitimiral na
demarkacijski črti. Stvari, ki jih je ob tem zaplenil je proti potrdilu
izročil NM, katere nastanitev je bila ločena od njegovih enot. /19/
Spomladi 1947 je bil KNOJ razformiran.

Vsa načelstva morajo NM biti v stalnih stikih z enotami KNOJa in
JA. Vsak član NM jim mora dajati vse potrebne podatke. Če je
potrebno morajo člani NM pomagati KNOJu kot vodniki oz. se
udeležiti zasledovanja band. V slednjem primeru so podrejeni
komandi dotične enote KNOJa. Enako mora biti sodelovanje z JA,
tam kjer ni enot KNOJa. /21/

Iz ohranjenih vojaško - političnih poročil in organizacijskih poročil
2.divizije KNOJa, je moč deloma rekonstruirati njeno delovanje v
letu 1945/46. Ohranjen je tudi seznam legalnega kadra OZNE v
diviziji z dne 14. marca 1946, ki ga je vodil major Miha Čerin. /20/

Vemo že, da OZNA v tem času še vedno spadala pod ministrstvo
za narodno obrambo, tako da MNZ nad njo ni imelo pristojnosti.
Zato se zdi verjetno, da MNZ LRS ni imel vpogleda v delovanje
OZNE za Slovenijo - še posebej v maju, juniju In juliju 1945, ko so
potekale množične likvidacije nasprotnikov. MNZ je prevzelo v
glavnem vse posle bivše banovine in tudi statistiko za notranjo
upravo, ki je bila v kraljevini Jugoslaviji vodena centralno za vso
državo. MNZ se je po vojni posluževalo pri svojem delu vseh pravnih
predpisov, ki sta jih izdala AVNOJ in SNOS za področje notranjih
zadev, poleg tega pa vseh tistih starih predpisov, ki jih še niso
nadomestili z novimi. To je dovoljeval 2.člen odloka AVNOJ z dne
3.februarja 1945. /3/

Delo ministrstva za notranje zadeve

D. Ministrstvo za notranje zadeve 1945 -1946
Z ustanovitvijo prve slovenske vlade, je predsedstvo SNOS izdalo
tudi zakon o narodni vladi Slovenije. Minister za notranje zadeve
je postal Zoran Polič, ki je to funkcijo opravljal do 9.marca 1946.
Ob prihodu v Ljubljano maja 1945 se je ministrstvo naselilo v
prostorih današnje vlade RS. Minister Polič je organiziral
ministrstvo v več odsekov. Njegov pomočnik je bil Boris Kocijančič.
Junija In julija 1945 je potekala reorganizacija in posle so razdelili
na tri oddelke: obči, personalni in oddelek za narodno varnost. /
21/

Minister Zoran Polič Je 12. junija 1945 poslal vsem okrožnim NOO
okrožnico, ki govori o odstranitvi fašističnih grobov. Sklicuje se na
nalog zveznega ministrstva za notranje zadeve dne 18. maja 1945.
NOO so morali obvestiti MNZ LRS, kaj so ukrenili glede odstranitve
grobov In kakšen odziv ima to pri prebivalstvu. /21/

Po sklepu zvezne vlade je 1.septembra 1945 MNZ prevzelo od
pravosodja (in OZNA ) vse zapore, kazenske zavode in taborišča.
Dne 6. septembra je začel veljati zakon o upravni razdelitvi
federalne Slovenije, s katerim je bilo njeno ozemlje razdeljeno na
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Poleg Zgodovine organov za notranje zadeve v SRS li/2, najdemo
podatke o delu v letu 1945 tudi v poročilu ministrstva, ki zajema
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Najtesnejša je bila povezava na ravni republike (poleg zvezne).
Načelnik OZNE za Slovenijo in kasneje minister za notranje zadeve
LRS (ko pride OZNA pod resor notranjega ministrstva, oz. se
ustanovi UDV) Ivan Maček Matija - član KP od leta 1930, je bil ves
ta čas (maj 1944-1946 in še naprej) član politbiroja CK KPS.
Viktor Avbelj - član KP od 1937, ki je bil zadolžen za OZNO v
Ljubljani tik po koncu vojne in je bil namestnik načelnika OZNE za
Slovenijo, je bil tudi član politbiroja CK KPS v tem času. Boris
Kraigher - član KP od 1934, ki je 17. junija postal minister za
notranje zadeve, je bil član politbiroja CK KPS med in po vojni. /
J.V.S./

obdobje od 12.maja do 15.oktobra 1945. /22/ Govori o številčnem
stanju NM in njenem sodelovanju z JA, KNOJem in OZNO, zajetih
nasprotnikih, opremi, orožju itd. Zanimivo je opažanje premajhne
povezave z sodišči in javnimi tožilci, ki ne postopajo po prijavah
preiskovalnih oddelkov in zapostavljanja NM s strani OZNE in
JA. Našteti so tudi zapori, KZ in taborišča, ki jih je ministrstvo
prevzelo v septembru 1945 : Ljubljana, Novo mesto, moška
kaznilnica Maribor, Bresternica, Studenci, Kočevje, Teharje, sodni
zapori Maribor.
Navedeno je trenutno številčno stanje priprtih, pa tudi težke
razmere, v katerih živijo. Večino teh zavodov je ministrstvo prevzelo
od OZNE, ki je imela v njih prvotno znatno večje število pripornikov.
Še posebej težak je bil njihov zdravstveni položaj v Ljubljani, Teharjih
in Kočevju. Posebna komisija, ki so jo sestavljali javni tožilec LRS,
okrožni javni tožilec,javni tožilec 4.armade JA in zastopnik
ministrstva je pregledala vse primere v Ljubljani. Rečeno je bilo,
da bo javni tožilec na podlagi ugotovitev te komisije pospešil
postopke in odredil, da se bodo nekateri priporniki branili na
prostosti. /22/

OZNA ni izbirala kadrov za partijske organe, vodila pa je kartoteke
s podatki o ljudeh, ki jih je posredovala pri karakteristikah. Pri
kadrovanju so ponavadi člani politbiroja zahtevali podatke od OZNE
o posamezni osebi. Obratno pa so na ravni politbiroja CK KPS
sklepali o vodstvenih kadrih za nižje - okrožne izpostave OZNE.
Povezava je potekala preko Ivana Mačka, ki je bil član politbiroja
CK KPS. Ni podatkov, da bi Maček v politbiroju komu posebej
odgovarjal. Verjetno pa je dnevno komuniciral s sekretarjem in
organizacijskim sekretarjem politbiroja, najverjetneje z Borisom
Kidričem, ki je vodil politiko partije v,Sloveniji. Aprila 1945 so določili
kadrovsko sestavo OZNE za čas ob koncu vojne na okrožni ravni.
Sklenili so tudi, da je potrebno OZNO okrepiti s "čimboljšimi
političnimi ljudmi". Prav tako je politbiro odločil kateri ljudje gredo iz
vojske v sestavo OZNE. V politbiroju CK KPS so nekaj časa
načrtovali, da bo načelnik OZNE tudi notranji minister za notranje
zadeve, kar je preprečil Tito. Kadrovsko politiko je v CK KPS vodila
kadrovska komisija v kateri so bili: Zdenka Kidrič, Durjava, Ludvik
Rode, Darinka Kovačič in Mirko Zlatnar - šef odseka za kadre pri
OZNI. Pravico zamenjati kadre v vojski, oz. OZNI je imelo republiško
vodstvo, vendar je za vodilne kadre v Sloveniji (republiška raven)
od konca leta 1942 naprej, moralo pridobiti privolitev Vrhovnega
štaba, oz. CK KPJ. O zamenjavi Ivana Mačka kot načelnika OZNE
oz. UDV in notranjega ministra so razpravljali tako v Ljubljani kot v
Beogradu spomladi 1946. Politbiro CK tako KPS kot KPJ je odločal
o kadrovanju in delu OZNE, ko je šlo za ključne zadeve. /J.V.S./

173. MEDSEBOJNA RAZMERJA KPS - OZNA,
KNOJ.JA
A. Vpliv KP na delo in kadrovanje OZNE
'
••• I
A./1. Odgovori zgodovinarjev
a. Dr. Jera Vodušek Starič
Delo OZNE je bilo na političnem področju usklajeno s političnimi
cilji in nalogami, ki jih je določal CK KPS. OZNA v KP ni imela
svojih poverjenikov, ker so bili v OZNI le člani KP kar so omenjali v
svojih poročilih. Decembra 1944 je Jože Brilej, namestnik načelnika
OZNE za Slovenijo, izdal navodilo, da morajo vsi šefi odsekov
sestavljati in pošiljati redna 14 dnevna politična poročila o razmerah
na terenu. Taka poročila so pri OZNI za Slovenijo sestavljali tudi po
vojni in so jih verjetno dobivali člani politbiroja CK KPS, gotovo pa
tudi Edvard Kardelj v Beogradu. /J.V.S./

b. Prof. dr. Tone Ferenc
Iz virov, ki jih pozna dr.Ferenc, ni mogoče zanesljivo sklepati, da
bi KP na vseh ravneh odločala o delu OZNE. Temeljna navodila je
dal Josip Broz - Tito 13. maja 1944 v Drvarju. ( O tem navodilu in
navodilu Aleksandra Rankoviča z dne 18. maja 1944 smo že govorili
). S tema dvema dokumentoma in morda tudi z ustnimi navodili se
je v drugi polovici maja 1944 v Drvarju seznanil tudi Ivan Maček Matija, ko je bil imenovan za načelnika OZNE za Slovenijo. Glede
na to, da je Tito poznal Mačka kot predvojnega sekretarja PK KPJ
za Slovenijo in sodelavca v letu 1941/42, ter na razmerje vpliva in
moči v CK KPS, se Maček verjetno ni dosti posvetoval o delu OZNE,
ki jo je vodil. /T.F./

Po prvih izkušnjah z OZNO je Edvard Kardelj jeseni 1944 pisal CK
KPS, da mora partija organizirati kontrolo nad OZNO, da mora
njen načelnik Ivan Maček poročati na sejah politbiroja CK KPS o
vseh važnejših stvareh, svojem delu in predlogih, o kadrih, od CK
pa mora sprejemati splošno linijo za svojo dejavnost. OZNA mora
obveščati nižje partijske organe o stvareh, ki so zanje važne in ki
jih lahko vedo. Govoril je tudi o kontroli kadrov, ki morajo biti dobri
in naj maksimalno pomagajo OZNI. Spomladi 1945 skoraj ni bilo
seje politbiroja CK KPS, na kateri ne bi razpravljali tudi o OZNI. /
J.V.S7

Pred koncem vojne je imel Ivan Maček - Matija 30. aprila 1945 v
Beogradu sestanek z Titom in Edvardom Kardeljem. Pogovarjali
so se o položaju v Sloveniji, oTrstu, skoraj gotovo pa so se pogovarjali
tudi o nalogah OZNE za Slovenijo v tem času. Iz zapiskov sej
politbiroja CK KPS od februarja 1944 do konca vojne je razvidno,
da je bil Maček navzoč na večini sej in je tudi pogosto razpravljal.
Občasno je bila na dnevnem redu tudi OZNA, kot npr. 14. junija
1944, ko je Maček poročal o poti v Drvar. Sprejet je bil sklep, da se
na njegov sektor dela dodelita France Popit - Jokl in Matija Maležič
- Ciril./T.F7

Teritorialni princip je bil upoštevan na ravni vseh organov - od
KPS, OF, sindikatov, sodstva, tožilstva do OZNE. Že med vojno
so oficirji OZNE sodelovali na skupnih sestankih z upravnimi
organi - na ustrezni ravni ali za posamezna področja dela
( sodstvo, tožilstvo ). OZNA je pri tem včasih menila, da je
pomembnejša od ostalih. Takrat in po vojni so morala vodstva
partije, ljudskih odborov in OZNE usklajevati delo. Največkrat je
šlo za osebni kontakt med vodstvi organov. Kasneje po vojni je
CK KPS poslal direktivo vsem okrajnim sekretarjem KPS, naj
vsaj enkrat mesečno skličejo koordinacijske sestanke. Teh naj
se udeležijo predstavnik okrajne kontrolne komisije, okrajni tožilec,
šef notranjega odseka in pooblaščenec UDV, da bi lahko
koordinirano in enotno izvajali direktive, ki so prihajale iz Ljubljane
od ustreznega organa. /J.V.S./

Tudi na nekaterih drugih sejah (21.8., 15.9., 5.12.1944 in 8.4.1945)
so govorili o OZNI. Predvsem je šlo za vojaški kader in kader s
terena, ki naj se dodeli OZNI - politkomisarji in partijski ter skojevski
funkcionarji, nadalje za vprašanje odnosa med KPS in OZNO ter
za naloge v smislu prevzema oblasti. Glede kadra OZNE je dr.
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Ferenc mnenja, da ga je Ivan Maček Izbiral sam seveda s
privoljenjem politbiroja CK KPS. Kot nekdanji politkomisar in nato
komandant GŠ NOV Slovenije je dobro poznal funkcionarje tako
v vojski, kot na terenu. Na seji S.aprila 1945 so določili okrožne
pooblaščence OZNE in imenovali 12 oseb iz vojske za delo v
OZNI. Na pokrajinski ravni so kader izbirali načelniki odsekov
OZNE za oblasti VII. in IX. korpusa ter IV. operativne cone (
France Popit, Miro Pere In Matija Maležič ), sporazumno z
oblastnimi komiteji KPS za Primorsko, Gorenjsko, Štajersko in
Koroško, število kadra OZNE v vojski in terenu je bilo približno
enako številčnemu stanju borcev v brigadi. /T.F./

da je organ KPS na željo določenega člana OZNE določal, kdo bo
šel s političnega dela ali iz vojske v OZNO. /T.F./
Oficirja OZNE je lahko odpoklical samo višji organ OZNE. Če je
oficir OZNE grobo kršil lik člana KPS, ga je KP kaznovala s
partijsko kaznijo. Tako so na seji politbiroja CK KPS dne 14.marca
1945, obravnavali namestnika načelnika OZNE za Slovenijo dr.
Jožeta Brileja. Iz gradiva KP po vojni je razvidno da so okrožni in
okrajni komiteji KPS večkrat obravnavali okrnjen ugled organov
OZNE. V posameznih primerih so pooblaščenci OZNE pozivali
komiteje KPS, naj njihovo članstvo pomaga OZNI - tudi s pozivom
na prijavljanje političnih nasprotnikov. /T.F./

O odnosih med KPS in OZNO so govorili zlasti na sejah
15.septembra in 3.ter 13. oktobra 1944. Kjer je bilo članov OZNE
več, so imeli posebno partijsko celico KPS, ki je bila podrejena
višjemu partijskemu organu v vojski ali na terenu. Kjer pa so bili v
kraju ali okrožju posamezni člani OZNE, so bili v celicah skupaj z
ostalimi člani KPS. Kardelj je kritiziral dejstvo, da OZNA v tem času
ni imela personalnega odseka ter naročil, da ga načelstvo OZNE
mora imeti. Profesor Ferenc ni zasledil podatka, da bi ga Maček
nato ustanovil. Na seji 13.oktobra 1944 je Maček govoril, da je
kadru razložil pomen OZNE in kakšne odnose mora imeti s KPS.
Na isti seji je Boris Kidrič povdaril, da je treba dati kader za OZNO
tudi iz okrajnih in okrožnih komitejev KPS. Na seji 9.avgusta 1944
je Maček dejal, da mora CK KPS izdati okrožnico o kompetencah
okrožnih organov OZNE. Izključiti je treba vsako izjemo, ki
omogoča likvidacije brez sodišč. V zapisku seje 14. avgusta
1944 piše, da organi OZNE niso nikomur odgovorni, dolžni pa so
vzdrževati stalen kontakt s terenskimi organizacijami. Rečeno je
tudi, da OZNA izdaja komunikeje o ukrepih, ki se razširijo. /T.F./

B. KP - JA, KNOJ, Vlada LRS
B./1. Odgovori zgodovinarjev
a. Dr. Jera Vodušek Starič
Podobno kot pri OZNI je potekala od pomladi 1945 tudi koordinacija
med 4.armado JA in politbirojem CK KPS, tako da JA ni bila
hierarhično čisto ločena od republiške politične oblasti. Prav tako
je malo verjetno, da bi KNOJ deloval brez vednosti vodilnih vojaških
in političnih organov. Naloge OZNE in KNOJa so bile ob prevzemu
oblasti podobne, tako politične in vojaške. KNOJ je sodeloval v
akcijah, ki jih je vodila OZNA. Za ta čas je bilo predvideno
sodelovanje med KP in JA. Na seje politbiroja CK KPS je bil vabljen
polkovnik Boško Šiljegovič, politični komisar 4.armade JA. Tudi poleti
1945 so imeli sestanke s predstavniki vojske. /J.V.S./

Na sejah politbiroja CK KPS med avgustom in septembrom 1944,
ter marcem in aprilom 1945 so največ govorili o nalogah vseh
organov narodnoosvobodilnega gibanja - tudi OZNE pri prevzemu
oblasti. Iz povojnega partijskega gradiva je moč razbrati, da so bili
okrajni in okrožni pooblaščenci OZNE večinoma tudi člani okrajnih
in okrožnih komitejev KPS. Ti komiteji pa niso obravnavali tekočih
nalog OZNE. Člani OZNE so imeli praviloma svoje partijske celice
ali pa skojevske skupine. To pomeni, da članstvo v KPS ni bilo strogo
obvezno za kader OZNE, verjetno pa so morali biti vsaj člani SKOJa.
Okrajni in okrožni komiteji KPS so celice OZNE nadzirali le glede
študijskega, ideološko političnega izobraževanja, niso pa posegali
v vsebino dela. Ni pa rečeno, da pooblaščenci OZNE niso osebno
obveščali političnih sekretarjev partijskih komitejev o
najpomembnejših ukrepih OZNE. /T.F./

Politbiro CK KPS je marca in aprila 1945 razvrščal ljudi za čas po
osvoboditvi, med drugim je določal kadre za bodočo Narodno vlado
Slovenije, za kar Je dobil potrditev CK KPJ. Prav tako kot o
imenovanju Narodne vlade Slovenije spomladi 1945, je politbiro
CK KPS sklepal tudi o reorganizaciji Vlade LRS marca 1946. Za
svoje kadrovske rešitve pa je vsakokrat prejel potrditev od Edvarda
Kardelja, člana politbiroja CK KPJ iz Beograda. ( Ministra za
notranje zadeve v letu 1946 Ivan Maček in Boris Kraigher, sta bila
oba medvojna in povojna člana politbiroja CK KPS ).
Politbiro CK KPS je usmerjal delovanje vlade preko svojih članov
in članov drugih partijskih teles. Ti so bili najprej v Narodni vladi
Slovenije, nato pa v Vladi LRS. O pomembnih političnih odločitvah
so najprej sklepali na sejah politbiroja CK KPS, nato pa je vlada
poskrbela za upravni del izvajanja le teh. Politbiro CK KPJ in kasneje
tudi predsedstvo vlade FLRJ sta direktno komunicirala z Borisem
Kidričem in nanj naslavljala večino svojih direktiv. V imenu obeh
zveznih organov je največkrat nastopal Edvard Kardelj. / J.V.S./

Kot primer, da je bilo lahko tudi drugače dr. Ferenc navaja pritožbo
sekretarja OK KPS Maribor Sergeja Kraigherja z dne 18.junija 1945.
V njej ta pravi, da je na sestanku s pomočnikom politkomisarja 3.
brigade VNO (Vojska narodne obrambe) in s pooblaščencem OZNE
( Kamilo Hilbert) zahteval, da ga obveščajo o čiščenju " švabskih
In ustaških band " kakor tudi o poteku preseljevanja Nemcev,
kulturbundovcev itd. v koncentracijska taborišča. Kljub temu, da bi
moral kot sekretar okrožja imeti vpogled, so izjavili, da njegovi
zahtevi in zahtevi CK ne morejo ugoditi," ker so vezani na izrecno
prepoved tov.Matije oz. štaba 1 .slovenske divizije KNOJ - a." Partijski
komiteji so članom OZNE nekajkrat izrekli tudi kazni zaradi
neustreznega vedenja, vendar primeri niso bili množični. /T.F./

174. POVOJNI MNOŽIČNI POBOJI
A. Umik in izročitev domobrancev in civilistov ocene številčnega stanja
O zgodovinskih okoliščinah umika protipartizanskih enot, ki so
se skupaj z nemško vojsko umaknile v Italijo in Avstrijo in načinu
njihove vrnitve jugoslovanskim oblastem je naše zgodovinopisje
že pisalo, v novejšem času smo lahko o tem brali tudi v časopisju
In v delih piscev iz nasprotnega tabora.

Pri stikih med vodilnimi organi KPS in načelstvom ter pooblaščenci
OZNE je veljal teritorialni princip, t.j. načelnik OZNE Ivan Maček politblro CK KPS, pokrajinski pooblaščenci OZNE ( oba korpusa in
operativna cona ) - oblastni komiteji KPS in štabi korpusov in cone,
okrožni pooblaščenci OZNE - okrožni komiteji KPS In okrajni
pooblaščenci OZNE - okrajni komiteji KPS. Pooblaščenci OZNE
naj bi bili načeloma tudi člani komitejev na njihovi ravni. Kaže pa,
da Je moral za pokrajinske in okrožne pooblaščence OZNE
predhodno dati potrditev politbiro CK KPS. Dr.Ferenc nI videl
virov, ki bi pričali o tem, da je OZNA določala kdo bo postal član
nekega vodstvenega organa KPS v vojnem času. Bili pa so primeri,
poročevalec, št. 38

Zaradi pomanjkanja arhivskega gradiva zaenkrat ni moč dati dati
odgovorov na precej vprašanj. Omenimo le razhajanja pri oceni
števila vrnjenih In pobitih. Zato je komisija skušala s pomočjo
zaslišanj prič, preiskovancev in vprašanj, ki jih je poslala
posameznim zgodovinarjem dodatno osvetliti tedanje dogajanje.
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Zadnja je 3. junija prostovoljno odšla skupina civilistov. Ameriška
ambasada v Beogradu je poročala, da je od 23. do 31. maja bilo
med drugim Izročenih 8.263 Slovencev. Pred prihodom
domobrancev na Koroško v začetku maja 1945, jim zavezniki
niso obljubljali, da jih bodo poslali v Italijo. O Italiji so govorili pri
vkrcevanju domobrancev na vlake pred izročitvijo Jugoslaviji. To
je bila zvijača, ki so se je posluževali britanski oficirji, saj po
ukazih za ta postopek niso smeli uporabiti sile. / J.V.S./

A./1. Odgovori zgodovinarjev
a. Prof. dr. Tone Ferenc
Britanska vojska je slovenske domobrance razorožila po prehodu
reke Drave za homburškim mostom pri Borovljah. Internirani so bili
na Vetrinjskem polju. Slovenski domobranci so v Vetrinju obdržali
svoje vojaško bojno stanje in se čeprav brez orožja urili za bojevanje.
Pridobivali so moške, celo mladoletnike za vstop v Slovensko
narodno vojsko, v katero so nekateri tudi vstopili. Sklep o njihovi
izročitvi je prišel iz zavezniškega štaba za Sredozemlje v Caserti
14.maja in od takrat naprej Britanci niso več sprejemali vdaje
jugoslovanskih oboroženih formacij. /T. F/

c. Mag. Boris Mlakar
Slovensko domobranstvo v Ljubljanski pokrajini, je jeseni 1944
štelo okrog 13.000 mož, do marca 1945 je število padlo na približno
12.000. Gorenjsko domobranstvo, je spomladi 1945 štelo približno
2.500 mož, primorsko domobranstvo je v tem času štelo nekaj čez
1.500 mož. Obstajali pa so še slovenski četniški odredi pod
poveljstvom generala Ivana Prezlja - Andreja, ki so skupno šteli
nad 500 mož. Vsi ti so sestavljali Slovensko narodno vojsko SNV, ki je bila pod vrhovnim poveljstvom generala Draže
Mihajloviča. Slovensko domobranstvo je sestavljalo Ljubljansko,
Gorenjsko domobranstvo pa Gorsko divizijo SNV. /B.M./

Slovenske domobrance so vračali brez orožja. Ti so v prvih
transportih mislili, da jih peljejo v Italijo, od koder bodo skupaj z
britansko in ameriško vojsko sodelovali v v vojaških operacijah proti
Jugoslaviji. Zavezniški štabi so se resno ukvarjali s takim
načrtovanjem v času tržaškega vprašanja. S tem, da so zavezniki
domobrancem kot cilj njihove poti navajali Italijo, so samo odgovarjali
na njihova vprašanja in jim niso ničesar obljubljali. /T.FV

Med 6. in 10. majem 1945 sta se na Koroško umikali predvsem
omenjeni diviziji - domobranci z Dolenjske, Notranjske in Gorenjske,
poleg njih pa tudi nekaj sto pripadnikov primorskega domobranstva
z območja Idrijskega in Postojnskega. Na Koroško sta se umaknila
tudi Štajerski četniški odred Jožeta Melaherja ter Mirenski četniški
odred. Ostali četniški odredi in glavnina primorskih domobrancev
so se umaknili skupaj s srbskimi četniki 1 .maja čez Sočo v Italijo In
se predali Britancem. /B.M./

b. Dr. Jera Vodušek Starič
Po britanskih podatkih so se enote po umiku na Koroško, 12.
maja formalno vdale 6.oklepni diviziji. Te enote so Britanci razorožili
in namestili v vetrinjsko taborišče po navodilih štaba britanske
8.armade. Zavezniki so v času umika različnih vojaških enot na
Koroško in v Julijsko krajino izdali ukaze, da morajo protipartizanske
enote biti razorožene in nameščene v begunska taborišča, pod
nobenim pogojem pa jim ne sme biti dovoljeno boriti se na strani
zaveznikov. Nadalje ne sme biti nikakršnega sodelovanja z zavezniki,
na protipartizanske formacije pa je treba gledati kot na razorožene
sovražne enote. /J.V.S./

Umikajoči na Koroško so se 12. in 13. maja pri Borovljah predali
enotam 6. britanske oklepne divizije. Z njimi je bilo tudi najmanj
6.000 civilistov. Števila domobrancev in četnikov, ki so se predali
Britancem ni moč natančno ugotoviti. Poveljnik teh enot general
Franc Krener je čez nekaj dni razoroženo vojsko združil v Ljubljansko
divizijo Jugoslovanske kraljevske vojske. Po pričevanjih je bil narejen
natančen seznam vojske, vendar se je kasneje izgubil. Na Koroško
se ni prebila Zaščita okraja Novo mesto pod poveljstvom majorja
Stamenkoviča, ki so jo partizani zaustavili in razbili na območju
Radeč oz. Zidanega mosta. Skupina je štela več kot 2.000 mož,
od katerih se je na Koroško prebilo 200 vojakov. /B.M./

Eno zgodnjih poročil govori o 13.000 Slovencih ter več tisočženskah
in otrocih. Dne 15. maja je poveljnik 5.korpusa, ki se je nahajal na
Koroškem, poročal nadrejenemu štabu 8.armade, da ima po zadnjih
- še ne dokončnih podatkih 25.000 Slovencev med enotami, ki so
se mu vdale. 17. maja je feldmaršal Aleksander poročal generalu
Eisenhovverju, da ima 24.000 slovenskih beguncev, 19.maja pa je
cpt. Nicholson poročal, da je v vetrinjskem taborišču 17.000
Slovencev, od tega 6.000 civilistov. Leta 1986 so visoki oficirji JLA
objavili v zborniku Završne operacije za oslobođenje Jugoslavije,
da se je na Koroško umaknilo 18.000 vojakov domobranskih enot 6 bataljonov in 80 teritorialnih čet. To število se ujema s podatki dr.
Mihe Kreka o številčnem stanju domobrancev iz jeseni 1944. Z
njimi naj bi se umaknilo približno 10.000 civilistov. /J.V.S./

Prav tako se niso uspeli prebiti domobranski ranjenci iz Ljubljane.
Na vlaku, ki je bil zaustavljen pri Lescah je bilo najmanj 150 ljudi.
Ponekod je na podeželju ostalo precej predvsem starejših
domobrancev, ki so se kasneje na poziv novih oblasti v glavnem
javili. Z domobranci se je na Koroško umaknilo tudi nekaj
mladeničev oz. simpatizerjev v vojaških uniformah, ki do tedaj
niso bili vključeni v vojaške enote. Iz različnih poročil je razvidno,
da je bilo določeno število domobrancev ujetih tudi drugod, na
Kamniškem ( 200 ), pred Ljubeljem, na dravskem mostu na
Koroškem, ugrabljenih iz taborišča v Vetrinju itd. Že pred prihodom
vrnjenih s Koroške, je bilo v zaporih OZNE več kot tisoč
domobrancev in ostalih nasprotnikov. /B.M./

Britanski 5.korpus je poročal 26. maja, da je 600 Slovencev
evakuiranih v Jugoslavijo, 29. maja pa, da je 28. maja evakuiral
3.000 Slovencev, 30.maja pa še 3.000. Vrnjeni so bili skozi Maria
Elend in Bleiburg. Dne 3.junija naj bi se še 300 civilistov javilo za
prostovoljno evakuacijo. Sprva so Britanci nameravali izročiti
jugoslovanski vojski tudi civiliste, ki so spremljali domobranske
enote, 1 .in 4.junija pa je bilo to preklicano - po podatkih iz britanske
uradne zbirke Covvgill report. /J.V.S./

Iz povedanega je moč sklepati, da je na Koroško prišlo manj kot
12.000 pripadnikov SNV, ki so se predali Britancem. Britanski viri
govore o različnih številkah : prvo poročilo 12. maja o 13.000
ujetih Slovencih, ocena 15. maja o 25.000 Slovencih, poročilo 19.
maja pa o 17.000 Slovencih, med katerimi, naj bi bilo 6.000
civilistov. Glede na poznejša poročila se zdi zadnja ocena najbližja
dejanskemu stanju. Britanci so domobrance ob izročitvi
jugoslovanskim oblastem tudi preštevali, vendar takšni dokumenti
še niso odkriti. Predstavljeni niso tudi v britanski uradni publikaciji
- t.i. Covvgill Report, ki govori o predaji jugoslovanskih in sovjetskih
državljanov iz Avstrije spomladi 1945. Prvo poročilo, katerega
podlaga bi lahko bili natančnejši seznami vrnjenih, je bilo poročilo
dr. Jožeta Basaja napisano 1 .junija 1945. Basajeve številke deloma
potrjuje tudi že omenjeni Covvgill Report. /B.M./

O izročitvi SNV - Slovenske narodne vojske je iz Celovca pisal
tudi dr. Jože Basaj, predsednik Slovenskega narodnega odbora.
Po njegovih podatkih je bilo v dneh med 27. in 31 .majem 1945
vrnjenih 11.100 slovenskih oficirjev In vojakov In 500 do 600
civilistov in sicer:
27.maja - 600
28.maja - 3.000
29.maja - 1.800
30.maja - 3.000
31 .maja-2.700
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Istega dne so tudi zavezniške Kaerntner Nachrichten poročale o
12.280 odpeljanih v Italijo. Dne 2. junija pa je Slovenski poročevalec
pisal, da je " te dni " prispelo s transportom v Kranj 1550
belogardistov. Podatke dr. Jožeta Basaja je prevzel tudi dr. Miha
Krek, ki je zaradi predaje in prvih novic o streljanju predanih
posredoval pri zavezniških civilnih in vojaških organih. Prosil je, da
se vsako nadaljnje predajanje ustavi ter da zavezniške misije
posredujejo, da se preneha z streljanjem. Enako število izročenih
slovenskih vojakov je navedel tudi škof dr.Gregorij Rožman, ki je 1.
avgusta 1945 pisal papežu o dogodkih v zvezi z njegovim eksilom.
Takšno število je kasneje navajala tudi ameriška obveščevalna
služba OSS. /B.M./

Na nek način je bila to za domobrance pričakovana obljuba, glede
na to, da je bila takrat v Italiji glavnina Jugoslovanske kraljevske
vojske, ki so jo sestavljali srbski četniki in prostovoljci, primorski
domobranci ter slovenski četniki. V tem času so krožile vesti, ki
so jih podpirali tudi slovenski protirevolucionarni voditelji, da bo
prišlo do koncentracije in okrepitve kraljevske vojske, predvsem
pa do pridružitve zavezniški vojski. V končni fazi pa tudi do vrnitve
v Slovenijo in osvoboditve izpod Titove okupacije. Zavezniki takrat
za takšne načrte niso dajali povoda, vzdušje med begunci pa je
bilo takšno. Zato so ob prvih transportih to doživljali, kot začetek
izpolnitve takih pričakovanj. /B.M./
Dejstvo je, da so domobrance Britanci vračali v Jugoslavijo
neoborožene, niso jim obljubljali nikakršne rešitve niti ne borbe z
jugoslovansko vojsko. Določeno število civilistov se je verjetno
preobleklo v uniforme, da bi hitreje prišli v " Italijo." Boris Mlakar
navaja dogodek 30.maja v Celovcu, ko je general Krener ob vse
pogostejših ubežnikih s transportov in njihovih alarmantnih izjavah
skušal dobiti pojasnilo od britanskega poveljstva. Visok britanski
častnik mu je zagotovil, da so transporti namenjeni v Palmanovo,
poveljnik 6. oklepne divizije general Murray pa mu je dal pisni memorandum v katerem govori o ukazu, da domobrance ob določenih
terminih odpravi v določene smeri. O cilju transportov ni obveščen,
niti za to odgovoren. Želi, da bi potekali brez uporabe sile in
pričakuje, da mu bo Krenner kot vojak pri tem v pomoč. /B.M./

General Krener je 26. maja v Vetrinju razglasil splošno mobilizacijo
v SNV, enako tudi Slovenska legija, katere pripadniki so se morali
obvezno javiti v SNV. SNV je poskušala v taborišču uvesti
vsestransko vojaško disciplino. To je med drugim pomenilo, da
so na novo potekali tudi vojaški zdravniški pregledi. Spoznani za
nesposobne so bili odpuščeni iz vojske. Vse to pa zaradi razvoja
dogodkov ni bistveno vplivalo na število pripadnikov SNV, oziroma
na število prepeljanih v Jugoslavijo. / B.M./
Pomembnejše je bilo dejstvo, daje bilo politično in vojaško vodstvo
domobrancev 30.maja dokončno seznanjeno, da transporti ne
peljejo v Italijo ampak v Jugoslavijo. Zato je bilo vojaštvo 1. in 2.
polka obveščeno o tem, tako da se je nekaj sto mož 1. polka pred
odhodom razkropilo, nekaj pa jih je upelo zbežati z zbirnih mest in
vlakov na avstrijski strani. Povedati je treba tudi, da so Britanci
dejansko prepeljali v Italijo nekaj slovenskih in srbskih Ijotičevcev
ter nekaj deset domobrancev, ki niso bili v Vetrinju, temveč na
zgornjem Koroškem. Govorili smo že o 600 vrnjenih civilistih v
označenih dnevih, že pred tem pa jih je bilo 24. maja vrnjenih vsaj
še 40. Dne 1. junija je bilo odločeno, da se civilisti ne bodo vračali
proti njihovi volji. 3.junija se je le 130 oseb v Vetrinju odločilo, da se
vrnejo v Jugoslavijo. /B.M./

B. Množične likvidacije vrnjenih vojnih
ujetnikov in civilistov. Postopek z vrnjenimi po
njihovi izročitvi - vloga vojaško političnega
vrha, OZNE in KNOJa
B./1. Odgovori zgodovinarjev
a. Prof. dr. Tone Ferenc

Zavezniki so se že od aprila 1945 ukvarjali s problemom 41
protititovskih" Jugoslovanov, saj so predvidevali, da se bodo umikali
na zahod in se jim predali. Posebej četniki na Primorskem so se
želeli pridružiti zaveznikom in bojevati proti Titovi vojski. Zavezniki
seveda o tem niso razmišljali. Ameriške in britanske vojaške ter
politične oblasti ( npr. britansko zunanje ministrstvo 30.aprila ) so
razpravljale o treh možnostih :

Za ta čas ni na voljo ustreznega arhivskega gradiva načelstva
OZNE za Slovenijo, prav tako ne okrožnih in okrajnih
pooblaščencev, niti ne pregledov organizacijske sestave OZNE
z imeni. Prav tako ni gradiva zbirnih taborišč ( Št.Vid, Teharje,
Škofja Loka itd). Zato ni moč zanesljivo ugotoviti, kdo je bil navzoč
pri povojnih množičnih pobojih. Pregledi kadrov obstoje za čas do
maja 1945 in nato iz konca tega leta. Nimamo virov, ki bi zanesljivo
opredelili vlogo zvezne OZNE pri načrtovanju množičnih pobojev
v Sloveniji, iz istega vzroka pa ni proučena tudi vloga operativnih
enot JA pri pobojih neslovenskih ujetnikov - nedičevcev,
Ijotičevcev, ustašev itd. Nekaj je o tem pred leti povedal povedal
Simo Dubajič v intervjuju za revijo Duga. / T.F./

1. Omenjene enote se izroči Titu
2. Uporabi se jih kot svoje pomožne sile
3. Razooroži se jih in internira v taborišča
Tako Američani kot Britanci so bili mnenja, da pride v poštev
samo tretja možnost. Sredi maja 1945 pa je prišlo pri Britancih do
drugačne odločitve, vsaj kar zadeva protititovske enote na
Koroškem. To je bilo povezano tudi s pogajanji za umik jugoslovanske
vojske iz Avstrije, z izročitvijo ruskih protiboljševiških enot Rdeči
armadi, z britanskimi logističnimi problemi itd. /B.M./

(Simo Dubajič je bil v tem času major v Operativnem oddelku
4.armade JA. 3.maja 1945 se je pridružil moto - mehaniziranemu
odredu 4. armade, ki je imel nalogo prodreti na Koroško, osvoboditi
Beljak in Celovec ter presekati umik sovražnim enotam, ki so se
umikale v Avstrijo. Odred je ustanovil 3. maja štab 4.armade pri
Trstu na ukaz maršala Tita. Ko se je odred 8.maja razdelil na dve
bojni grupi, je major Dubajič prevzel poveljstvo nad Koroško grupo
in z njo prodiral proti Celovcu. Bil je tudi oficir za vezo z Britanci,
sodeloval je pri zajetju ustaške vlade. /23/

Potek priprav in same odločitve za izročitev Hrvatov, del Srbov in
vseh Slovencev je razviden iz že omenjene britanske publikacije
Covvgill Report, o tem so govorili na znanstvenih simpozijih, izšli
so številni članki tako pri nas kot v emigraciji. Domobranci oziroma
pripadniki Slovenske narodne vojske so bili ob predaji Britancem
razooroženi. Po pričevanjih pa je bilo moč skriti nekaj lažjega
orožja. Ob ponovnih kasnejših kontrolah pa je bilo odkrito tudi to.
Ob odločitvi 17. in 18. maja, da se začne z evakuacijo - najprej
Hrvatov - je brigadir T. Law v navodilih podrčrtal, da se prizadetim
ne pove, kam gredo. Naslednji dan je stotnik Nicholson ugotavljal,
da prvi evakuiranci verjamejo da gredo v Italijo in ne Jugoslavijo.
Britanci so se skušali Izogniti uporabi sile, zato so uporabili laž.
/B.M./
poročevalec, št. 38

V letu 1995 je v intervjuju za časnik Globus ponovno opisal svojo
vlogo pri povojnih množičnih pobojih konec maja in v začetku
junija 1945. Po lastnih besedah je vodil likvidacije 30.000 Hrvatov
v Kočevskem Rogu. V Ljubljani je poročal Titu, Rankoviču in
Hebrangu o zajetju ustaške vlade, kasneje pa so mu Rankovičevi
sodelavci Ivan Maček, Maks Bače in Jovo Kapičič ukazali naj
ujete domobrance in ustaše odpelje v v Kočevski Rog in tam
likvidira. Glede na to, da je šlo za tolikšno število ljudi, Dubajič
meni, da ukaz ni bil izdan brez Titovega soglasja. Dubajič je po
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navodilih za to nalogo izbral " najboljše in najzanesljivejše
prostovoljce - komuniste in skojevce." Izbor je bil napravljen s
pomčjo komandanta XI.dalmatinske brigade. Z njimi je sodeloval
bataljon imenovan PPK - Proti peti koloni. Dubajič pri eksekucijah
neposredno ni bil udeležen, vodil jih je iz Kočevja.) /24/

Po mnenju dr. Voduškove so se za organizacijsko izvedbo in
podrobnosti dogovorili na sestanku komandantov 1„ 2. in 3.
armade in predstavnika General štaba J A Iz Beograda 10. maja
1945 v Zagrebu. Tja naj bi poslali tudi predstavnika iz Slovenije.
Vsebina sestanka ni znana, znana pa so povelja, ki so sledila in
iz katerih je moč sklepati, da so na sestanku govorili o usodi
hrvaških domobrancev in ustašev. O likvidacijah sta najverjetneje
govorila tudi Tito in Ivan Maček med Titovim obiskom v Sloveniji
konec maja 1945. Mogoče bodo v prihodnosti znani tudi podatki
o Titovih razgovorih v Moskvi. /J.V.S./

Sezname "lividiranih" so sestavili verjetno po zelo kratkih
zaslišanjih oficirji OZNE v že omenjenih sprejemnih taboriščih. Ti
oficirji so tudi razvrščali zaslišane v skupine A, B in C. Prof.
Ferenc ni uspel izvedeti ali je načelstvo OZNE za Slovenijo v
Ljubljani te sezname prej še potrdilo. Vsekakor je obstajala
določena selekcija o čemer pričajo preživeli domobranci iz Teharij
in Št. Vida nad Ljubljano in tudi zavezniški viri. Po kakšnih merilih
so oficirji OZNE - zasliševalci uvrščali jetnike v omenjene skupine,
vemo samo deduktivno. "Čiščenje" je bilo v rokah OZNE in ne
sodišč. Slovenska vojaška sodišča iz sodnega oddelka komande
vojne oblasti 4. armade, so sodila tistim, ki jih je OZNA po vrstitvi
v omenjene skupine pustila pri življenju, ter onim, ki jih je OZNA
posebej določila za sojenje. Bila so tudi odstopanja od meril. /T.F./

Povedati je treba, da so bili postopki tedanjih jugoslovanskih oblasti
z ujetniki zelo podobni postopkom, ki jih je izvajala sovjetska
oblast. Podobno kot SZ so zahtevali naj jim zahodni zavezniki
vrnejo prav vse Jugoslovane, ki se nahajajo na njihovem ozemlju
- v Avstriji, Nemčiji in drugje. Ta skladnost z sovjetskimi zahtevami,
je bila dnevno objavljana v tisku. Zavezniki tega niso hoteli storiti,
čeprav so spodbujali prostovoljni povratek v Jugoslavijo. Vračanje
ujetnikov in njihova usoda leta 1945 so bili še večkrat predmet
razprav. /J.V.S./

O enotah, ki so sodelovale pri likvidacijah, arhivskem gradivu ni
podatkov. Obstajajo nekatera pričevanja, ki jih je zbral in objavil Ivo
Žajdela. Kaže, da je iz vsake od takratnih treh brigad divizije KNOJa
bila skupina - morda prostovoljcev udeležena pri množičnih pobojih.
Zgodovina 2.in 3. brigade KNOJ-a, ki je objavljena sega samo do
srede maja 1945. V Zveznem arhivu v Koblenzu obstaja pričevanje
ujetega nemškega šoferja, ki je z nekaj sojetniki s tovornjakom
vozil žrtve iz Kočevja v Kočevski Rog. Prof. Ferenc meni, da
komandant ( podpolkovnik ) slovenske divizije KNOJa ni mogel
vedeti za vsako akcijo divizijskih enot. Vsekakor pa bi moral vedeti,
za kakšne dejavnosti jih uporablja OZNA. V razgovoru, ki ga je
imel s komandantom divizije KNOJa, mu je povedal, da mu ne
verjame, da ne bi že leta 1945 vedel, da enote KNOJa uporabljajo
za likvidacije nasprotnikov NOB, vendar je slednji ostal pri svoji
trditvi. /T. F./

c. Mag. Boris Mlakar
V glavnih ujetniških taboriščih je potekalo zasliševanje in
kategorizacija v skupine A, B In C. V prvo kategorijo so prišli
mladoletniki, ki so bili večinoma v celoti izpuščeni in poslani domov.
Kategorija B je bila pretežno, kategorija C pa v celoti likvidirana.
Obstajale so tudi izjeme, določeno število domobrancev se je znašlo
pred sodišči. Ti so bili v glavnem obsojeni na zaporne kazni. Tako
je eden od poveljnikov domobranskega bataljona pred nekaj leti
umrl v Ljubljani, vendar je mag. Mlakar mnenja, da je v tem primeru
verjetno šlo za posebno" igro
B./2. Arhivsko gradivo

Zgodovinopisje premalo pozna, kakšno gradivo je nastajalo pri
organih OZNE prve mesece po vojni v obdobju " čiščenja." Izjave
nekaterih bivših funkcionarjev OZNE o gradivu se med seboj zelo
razlikujejo. Zaradi tega je tudi težko odgovoriti kako je potekalo
medsebojno komuniciranje v letih 1945 - 46 med OZNO in
KNOJem. Brez dvoma je bilo tako imenovano čiščenje splošna
jugoslovanska zadeva ukazana z vrha. V Beogradu so se v drugi
polovici junija 1945 celo pritoževali, da gre zadeva v Sloveniji
prepočasi./T.F./

a. Arhiv RS - dislocirana enota, Tomšičeva 5
Gradivo zgodovinske komisije CK ZKS vsebuje zabeležki
pogovorov z Milanom Venišnikom dne 7.11.1984, Mitjo Ribičičem
dne 16.12.1984 in izjavo Anice Conradi dne 3.4.1985 v Trbovljah.
V pogovorih z Venišnikom in Ribičičem so sodelovali Viktor Avbelj,
Janez Vipotnik, Stane Markič in Ivan Križnar. V zabeležki pogovora
z Mitjo Ribičičem je uvodoma rečeno, da je bil naprošen za izjavo
v skladu z sklepom dveh zaprtih sej predsedstva CK ZKS junija
1984 o tem, da je treba zbrati gradivo o kaznovanju domobrancev
in omogočiti zgodovinarjem, da to proučijo.

b. Dr. Jera Vodušek Starič
Razen načelnih opredelitev, je o dejavnosti KNOJa malo podatkov
v dostopnih slovenskih arhivih, čeprav bi vsaj nekaj gradiva moraio
obstajati. So podatki o redkih komunikacijah KNOJa z upravnimi
organi. Tako npr. sporočajo, da so vojni ujetniki v njihovi pristojnosti
itd. Znano je, da je največje število vrnjenih domobrancev šlo skozi
kazenska taborišča, ki so bila pod poveljstvom OZNE in od tam na
morišča. Vsi pripadniki enot, ki so bile stacionirane npr. v Kočevju
so te postopke morali videti in o njih vedeti, če že v njih niso
sodelovali, saj so potek dogodkov zaznali in spremljali civilni očividci.
Enako velja za ostale lokacije in tudi za Ljubljano, saj so zvezane
ujetnike peljali peš skozi severni del mesta. O nekaterih transportih
zajetih so poročali v časopisu. /J.V.S./

Milan Venišnik je s skupino članov OZNA prišel v Celje v času, ko
so bile v njem še skupine Nemcev in ustašev. V naslednjih dneh
je z enotami KNOJ lovil ostanke teh enot. Kot pooblaščenec
OZNA je vedel, da so kasneje Angleži vrnili domobrance, ni pa
mogel precizirati kdaj se je to zgodilo. Prav tako ni vedel kdaj
bodo vrnjeni pripeljani. Ker je stanoval v bližini železniške postaje,
je nekega jutra zaslišal vpitje. Videl je vojake KNOJa, ki so z
vagonov izkrcavali domobrance in jih maltretirali. Poveljniku te
enote je rekel, da tako početje z vrnjenimi ni pravilno.

Izbor za likvidacije je opravljala OZNA, spremljale in stražile so
enote KNOJa. Poznamo pričevanja, da so posameznike v
taborišča hodili identificirati tudi aktivisti OF s terena. Odločitev o
tako obsežnem poboju zajetih enot je morala biti vnaprej
premišljena in dobro pripravljena. Sprejel jo je lahko le najvišji
politični vrh Jugoslavije - politbiro CK KPJ, kar je zapisal takratni
član Milovan Đilas. V njem sta bila tudi Edvard Kardelj in Miha
Marinko.

Vrnjene domobrance je sprejel KNOJ. Kljub temu, da je za vrnitev
Venišnik'vedel, pa se s tem ni ukvarjalo pooblaščenstvo OZNA
za celjsko okrožje. Zvezni člen med OZNA in KNOJem je bil
Tone Tumher, ki so ga kasneje zaradi prestopka zamenjali. O
vrnjenih domobrancih bi lahko kaj povedal tudi Mitja Ribičič, ki se
je v tistem času že vrnil iz šole v SZ in pa Marko Belin. Kako so
postopali z ujetimi Venišniku ni bilo znano. Povedal pa je, da se je
taborišče postopoma praznilo in da so domobrance vozili v nek
opuščen rov premogovnika v Laškem in jih tam likvidirali. O vrnjenih

a./1. Milan Venišnik

53

poročevalec, št. 38

ministra Snoja in dnevnik Izidorja Cankarja. Dejal je, da pri emigraciji
obstoji tendenca število ustreljenih čim bolj povečati z vključitvijo
padlih v boju in tudi drugih vojnih zločincev. Obenem pa je treba
upoštevati tudi delovanje ostankov domobranstva na naših tleh.

domobrancih v Teharju in Celju ni odločala okrožna OZNA. Ta je
Imela približno 15 oficirjev in je opravljala aretacije in zaslišanja
zlasti gestapovcev ter njihovih sodelavcev na širokem območju od
Brežic do Slovenske Bistrice in Zagorja. V mesecu dni, ko se je
taborišče vrnjenih domobrancev izpraznilo, jih 15 oficirjev tudi fizično
ne bi moglo zaslišati. Venišnik se je spominjal, da je bila med
vrnjenimi - pripeljanimi prek Dravograda po železnici - izpeljana
selekcija.

Raziskava naj bi zajela tudi pozive OF in odloke oblasti s katerimi
je bila opredeljena krivda domobrancev in določena višina kazni uničenje. Opredeliti mora amnestijske odloke vključno s proglasom
NZ o obvezni oddaji orožja, izdanim po osvoboditvi. Ugotoviti je
treba število ljudi, ki so zbežali k angleški 8. armadi oz. število ljudi
in enote, ki jih je 8. armada izročila Jugoslaviji. Prav tako bi bilo
treba ugotoviti dneve transportov, način prevoza z vlaki in kamioni,
smeri in kraje kjer so bili izročeni In zaprti domobranci. Ne bi smeli
zamenjevati Izročitve z valom repatriacije taboriščnikov in drugih
ljudi iz tujine. Ločiti jih je treba tudi od tistih, ki jih je OZNA aretirala.
Ribičič je dejal, da gre število vseh repatriiranih in zajetih daleč
preko 100.000.

Najprej so iz taborišča ločili vse do 18 leta starosti in za otroke
pripravili posebno otroško taborišče v Polzeli. Tja so pošiljali tudi
otroke folksdojčerjev. Aktivistke OF - med njimi tudi Venišnikova žena
- so to otroško taborišče obiskovale. Ustanovljeno je bilo zato, da
otroci ne bi občutili taborišča za vrnjene domobrance. Kakšen režim
je vladal v njem Venišnik ni vedel. Vedel pa je, da je bila opravljena
selekcija mladoletnikov in žensk pri likvidacijah v rudniškem rovu.
Venišnik je Izjavil, da je delal kot oficir OZNE in UDV od leta 1944
do leta 1952 in da v tem času ni bilo pretepanja zaprtih ljudi.
Spomnil pa se je primera, ko je podpolkovnik Javkovič ob inšpekciji
udaril ujetega ustaša. To se je zgodilo pri zaslišanju, ki ga je vodil
oficir okrožne OZNE. Venišnik je dal ujetnika odpeljati in je zaradi
takšnega ravnanja protestiral pri Javkoviću. Z gotovostjo je trdil, da
oficirji okrožne OZNE vrnjenih domobrancev niso pretepali.

Po njihovi vrnitvi se je takoj začela selekcija. Tito je naročil Ivanu
Mačku, naj takoj spustijo domov ženske, otroke ter mladoletnike,
pravzaprav vse civiliste, ki so nasedli sovražni propagandi, da bodo
uničeni. V zaporih pa so obdržali domobrance, ki so bili ugotovljeni
po posebnih seznamih, ki jih je imelo vodstvo OZNE že pred
osvoboditvijo. Selekcija vrnjenih ljudi je predstavljala tako obsežno
nalogo, da je tedanji aparat OZNt ni mogel povsem obvladati. V
Sloveniji je bilo zajetih na tisoče vojakov raznih enot, obenem pa je
OZNA aretirala sodelavce okupatorja, ki niso zbežali. Kjer so bili
zapori polni, so domobrance zapirali v improvizirane zapore v večjih
poslopjih. Hrano in kamione za prevoz je dala JA. Zaradi problemov
s prehranjevanjem soženske, otroke, mladoletnike in civiliste pošiljali
domov.

Edini, ki je imel stik z domobranci je bil Tone Turnher. Stražil pa jih
je poseben bataljon KNOJa, ki je imel svojo komando in v katerem
so bili poleg Slovencev tudi vojaki drugih Jugoslovanov. Venišnik je
slišal tudi za vrnitev ustašev in sodelavcev okupatorja na ozemlju
med Velenjem in mejo z Avstrijo. Ker se niso hoteli vdati so bili
pobiti. Veliko grobišče je nekje pri Doliču, vendar spada v čas
zaključnih bojev. Seznamov vrnjenih domobrancev OZNA za celjsko
okrožje ni dobila, niti jih ni zaslišala. Upravnik taborišča Teharje je
bil pripadnik KNOJa.

Ribičič je bil prisoten ob vdaji nemške vojske v Domžalah in se je
spominjal kako organizirano je potekala. Skupaj z generalom
Mačkom je bil na prvih kontrolah v Celju, Mariboru in centralnih
zaporih OZNE. Spomnil se je vožnje proti Celju, ko sta v bližini
Vranskega naletela na kolono ustašev, ki se je pomikala proti meji.
Maček je osebno in avtoritativno izpuščal mnoge priprte na podlagi
kratkega razgovora in osebne pripovedi. V Št.Vidu je bilo zaprtih
tudi 350 ljubljanskih mitničarjev. Aretirani so bili po nalogu Ivana
Mačka, ker Milanu Apihu niso pustili transporta mesa iz apaške
doline v Ljubljano. Po razgovoru Mačka z Borisem Kidričem so bili
izpuščeni. V taborišču Št.Vid je Ribičič spoznal tudi nekaj kmetov
iz Moravške doline, ki so prej pomagali partizanom, nato pred JA
zbežali na Koroško in bili nato vrnjeni. Po njegovem ukazu so bili
izpuščeni domov.

Viktor Avbelj je poudaril, daje bil takrat namestnik Ivana Mačka,
pa ni vedel da iz taborišča St.Vid vozijo domobrance v Kočevski
Rog in tam likvidirajo. Kasneje je izvedel, da je Peršič ( Bogomir)
zaradi teh dogodkov doživel živčni zlom. Celjska OZNA je imela
sprva svoje zapore v "Piskru", nato je KNOJ postavil taborišče
Teharje. Ko je bilo to izpraznjeno, so tam zapirali tudi politične jetnike,
manj obremenjene ljudi, ki jih je aretirala OZNA. Menda so izločili
tudi domobrance, ki so stopili v Slovensko domobranstvo v letu
1944. Avbelj se je spominjal, da je Tito osebno naročil Mačku, da
morajo matere z otroki izločiti iz taborišča.
Stane Markič je omenil domobranskega poročnika Kogeja, ki je
ostal živ ker zanj niso prejeli obremenilnih podatkov iz domačega
kraja. Venišnik je zatrdil, da Ivan Maček glede vrnjenih domobrancev
ni sklical nobenega sestanka pooblaščencev OZNE, Avbelj pa je
dejal, da politbiro CK KPS o usmrtitvah ni bil obveščen. Na celjski
železniški postaji je domobrance najbrž prevzel ToneTurnher. Janez
Vipotnik je povedal, da je Maček zelo skrival stvari glede vrnitve in
postopkov z domobranci. Spominja se, da je šel pogledat skupino
200 ljudi za katere so trdili da so četniki, v resnici pa je šlo za
starce, ženske in dekleta. Maček ga je oštel, češ da se vmešava v
njegove posle.

Pri domobrancih pa so ugotavljali identiteto in krivdo. Glede njihove
usode je odločilo osrednje jugoslovansko vodstvo. Ribičič sodi, da
je bila odločitev sprejeta že po osvoboditvi Beograda. Ko je tam
čakal na odhod v SZ je ugotovil, da so tamkajšnji organi OZNE in
KNOJ-a zaprli okrog 50.000 Beograjčanov, ki so biii obtoženi
četništva. Med njimi je spoznal nekaj Slovencev in posredoval za
njihovo izpustitev.Ta val čiščenja sodelavcev okupatorja, se je nato
za fronto pomikal proti zahodu. Najbrž je potekal kot vojaška akcija,
ki jo je vodila posebna skupina oficirjev. Ti so že v Beogradu dobili
določene izkušnje.

a./2. Mitja Ribičič

V Sloveniji je bilo preverjanje podatkov še težje ker se je tu vdalo
na tisoče vojakov raznih vojsk, med katerimi je bilo treba poiskati
vojne zločince. OZNA je imela dosti dela z ugotavljanjem krivde
pri ljudeh, ki jih je sama aretirala po prej pripravljenih seznamih.
Sredi preiskave pa so začeli prihajati transporti vrnjenih beguncev
s Koroške. Zanje so pripravili posebna taborišča v Teharju, Kranju,
škofji Loki in Št. Vidu pri Ljubljani. Ribičič je menil, da vrnjeni
domobranci in drugi begunci niso bili usmrćeni takoj po izročitvi.
Vse so v taboriščih popisali in ugotavljali osebno krivdo nato so
nekatere izpustili, druge obdržali v zaporih in tretje usmrtili. Pri
ugčtavljanju krivde so poleg podatkov, ki so jih Imeli, iskali tudi
informacije pri ljudeh, ki so dejavnost domobrancev najbolj poznali.

Ribičič je uvodoma povedal, da bo potrebno pregledati arhive
UDV, angleške arhive ter gradivo, ki ga je hranil Makso Šnuderl in
zanj trdil da mora ostati zaprto 30 let. Raziskava bi morala zajeti
obravnavo namena belogardizma oziroma domobranstva,
propagando politične emigracije, odnos med okupatorji,
domobranci, ustaši itd., njihovo ravnanje od kapitulacije Nemčije
do zadnjih bojev 15. maja 1945, njihovo vrnitev selekcijo In usmrtitev.
Upoštevati bi bilo treba odnos domobranstva do angleške politike
in politike jugoslovanske londonske vlade, katere sporazum sTitom
so domobranci odklanjali. S tem v zvezi je Ribičič omenil dnevnik
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V zaporih in taboriščih je obstajala točna evidenca pridržanih in
kriteriji za nadaljnjo preiskavo in selekcijo.

bil vsak poklican pred zasliševalca, kjer je moral povedati vsoje
podatke in v kateri enoti je bil. Najprej so bile zaslišane ženske,
še posebej tiste z otroki. Otroke so odpeljali v Celje, kjer so jih v
nekem internatu za Savinjo ( nad sedanjim parkom ) skopali,
oblekli in nahranili. Zaslišane ženske so tudi izpustili skupai z
otroki in jih poslali domov. Tudi moške, ki jim niso mogli dokazati
aktivnega delovanja v sovražnih enotah, so postopoma izpuščali.
Med množico so se skušali prikriti aktivni domobranci, vendar so
jih ljudje po zaslišanju sami izdali in dali zasliševalcem podatke o
njih. Take so za njihova dejanja postavili pred redno sodišče.

Selekcija in usmrtitev sta potekali hitro. Mitja Ribičič se je uprl
Ivanu Mačku, da bi sodeloval pri neki eksekuciji, nato ga Maček ni
več silil k temu. Spominjal se je težav poleti 1945, ker usmrčeni
niso bili dobro pokopani. Zato so posebne skupine grobišča
naknadno minirale, prekopavale trupla in nekatere jame
zabetonirale. Ribičič se je tudi spominjal, da je bila izpustitev
vrnjenih široka, domov so spuščali cele skupine. Med njimi so bili
tudi taki, ki so na zaslišanjih prikrili svoje sodelovanje z okupatorjem,
v domačem kraju pa so ljudje zahtevali njihovo kaznovanje. Celotno
preiskavo je vodil general Ivan Maček. Mitja Ribičič je odgovarjal
za preiskavo aretiranih v domovini. Njegov pomočnik je bil Bogomir
Peršič, za repatriirance pa je preiskavo usmerjal Nace Majcen.
Glede usode domobrancev je Ribičič govoril o izrednih ukrepih
znotraj vojaških operacij, ki so bili izvršeni v okviru izrednih
pooblastil, ki jih je imelo vojaško sodstvo. Ribičič je dejal, da ni šlo
za maščevanje, ker je bil revanšizem revoluciji tuj.

Fond IK CK KPS (CK KPS III., PB CK KPS 1945 54)
a./4. Seja Politbiroja CK KPS 31. avgusta 1945
Navzoči so bili: Luka (Franc Leskošek), Peter (Boris Kidrič), Vida
(Tomšič ), Matija (Ivan Maček ), Lidija ( Šentjurc ), Rudi ( Viktor
Avbelj).

Ob obiskih zaporov so ugotavljali prenapolnjenost in ponekod
posnemanje režima iz vojnega časa. Ponekod so zaprte oskrbovali
celo nemški ujetniki. Ker so iz nekaterih taborišč izpustili prevelike
skupine domobrancev, so bili izpusti kasneje omejeni. Ribičič se je
spominjal tudi samovoljnega ravnanja nekaterih odgovornih za
čuvanje in premeščanje ujetnikov. Kot primer je navedel skupino
gestapovcev poslanih na Bled, med potjo pa so jih spremljevalci
postrelili, češ da so hoteli pobegniti. O tem bi več lahko povedal
Boris Čižmek, ki je ta primer raziskoval. Ribičič je zvedel tudi za
primer samovoljnega maščevanja nad ustaši in četniki, ki so ga
vršili nekateri borci krajiških brigad, ter nad zaprtimi sodelaci
okupatorja iz njihovih krajev.

Dnevni red :
1. Politična in gospodarska situacija
2. Prijavljanje v OF
3. Sektaške napake
Pod tretjo točko so govorili tudi o sektaškem delovanju OZNE.
Kot primeri so navedeni Strnišče, črtanje iz volilnih imenikov in
nasilno oziroma oblastno postopanje. Ob primeru Strnišče je v
oklepaju zapisano ime Kamilo (Hilbert - načelnik OZNE za
mariborsko okrožje). Boris Kidrič je v zvezi z sektaštvom formuliral
sklep, da se začne temeljita kampanja oz.borba za zakonitost.
Poživiti je treba nadzorno komisijo pri IO, ki pa o stvareh ne bi
odločala, ampak bi Jih predajala forumom, ki so za to pristojni.
Tožilstvo bo prevzemalo nove naloge. Doslej je dokaj dobro
opravilo svoje delo v zvezi z preiskavami, sedaj pa je na prvem
mestu zakonitost.

Določeni so bili kriteriji za usmrtitev. Usmrtili so vse vrnjene
domobranske oficirje in kurate ter tiste za katere so vedeli, da so
bili zavestno in fanatično jedro belogardizma. Ribičič se ni
spominjal, da bi pisali sezname usmrčenih. Ti so bili likvidirani po
tem, ko je JA morala umakniti svoje enote s Primorske in Koroške,
ter v času, ko je bilo v Jugoslaviji več tisoč nerazoroženih
sovražnikov nove oblasti, v zaporih in taboriščih pa po nekaterih
ocenah celo 300.000 ljudi. Pri taki množici ni bilo mogoče speljati
sodnih procesov. Drugim OZNAm so predajali samo posamične
pomembne organizatorje. Razmere na Hrvaškem so bile glede
sodišč še bolj neurejene. O usmrtitvi ljudi - katerih število Ribičiču
ni znano - javnosti niso obvestili, ker so sodili, da bi v času
političnega In vojaškega pritiska nasprotniki to izkoristili v
propagandne namene in pozivali k intervenciji proti novi Jugoslaviji.

Ivan Maček se je strinjal z ugotovitvami in sklepi glede sektaštva.
Povedal je, da je OZNA v treh mesecih opravita veliko delo ob
sorazmerno majhnih napakah in dodal, da je amnestijo" naš aktiv
razumeval zelo slabo " širše plasti naroda " pa so jo dobro
razumele.
b. Arhiv MNZ, Trdinova 8

Ivanu Mačku so se že takrat zdele usmrtitve preveč množične.
Sam potek akcije uničenja domobrancev bo nemogoče
rekonstruirati, ker je šlo za posebne enote JA in KNOJ. General
Maček ve, da so se v OZNI upirali sodelovanju v tej akciji. Poleg
tega so bili pismeni dokumenti uničeni ob nevarnosti vojaške
intervencije v začetku 50 - tih let. Pogovori s še živečimi pričevalci
bodo lahko osvetlili samo splošne okoliščine, čas, mesta grobišč,
približno število in ukrepe za zavarovanje grobišč. Glede vračanja
domobrancev bi najbrž še kaj več vedeli France Hočevar, Vida
Kulovec In France Pirkovič. O likvidacijah domobrancev obstoje
podatki v propagandnih brošurah emigracije, katerih točnost je
treba preveriti. Podatke o tem pa bi našli tudi v arhivih 3. in 4.
armade JA. Ribičič je sodil, da je treba kaznovanje domobrancev
skrbno raziskati v sklopu tedanjih razmer in o tem seznaniti
javnost.

2. divizija KNOJ, obveščevalni oddeftek 1945, A-23-4 inv. 668
b./1. Vojaško - politično poročilo za drugo polovico jan.1946
Omenja selitev nemčurskih, kulturbundovskih in sploh sovražnih
elementov zlasti na Štajerskem, pa tudi v Ljubljani in na
Gorenjskem. To sta opravljali Cankarjeva (3.) in deloma
Ljubljanska (1.) brigada. Govori pa tudi o specialnih nalogah
OZNE, za katere so bile posebej izbrane skupine oficirjev. Poročilo
je podpisal major Miha Čerin, pooblaščenec OZNE v diviziji KNOJ.
b./2. Poročilo pom.pooblaščenca OZNE za Cankarjevo (3.)
brigado Martina Dobovlčnika, dne 26.2.1946 iz Maribora
naslovljeno na podpolkovnika Nika ( Šilih ). Govori o iskanju
stanovanj za oficirje štaba brigade. Ti so pričakovali, da bo
stanovanj dovolj po preseljevanju nemčurjev in kulturbundovcev.
To jim je obljubila tudi okrožna OZNA v Mariboru.

a73. Anica Conradl

Poroča o akcijah pri katerih so sodelovali" vsi naši oficirji". Pri
teh akcijah sta "tov.Bogdan" in "tov.Miha /grbasti/" večkrat
poudarjala, da bodo oficirji KNOJ-a dobili takoj po končanih akcijah
stanovanja in perilo ljudi, ki so bili likvidirani. Ker pa se to ni zgodilo,
so začeli OZNO kritizirati. Načelnik štaba brigade major Vinko
Mojškerc je v navzočnosti drugih oficirjev dejal, da mu je načelnik

Takoj po osvoboditvi maja 1945, je bila najprej strojepiska pri
OZNI za mesto Celje. Večkrat je bila službeno v taborišču Teharje,
kjer so bili domobranci in cele družine, ki so bežale v Avstrijo. V
taborišču je tipkala zapisnike zaslišanj posameznikov. Ve, da je
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24.junija ob 1 .uri ponoči je bilo 60 ljudi, 47 iz okraja Ljubljana, 5 iz
okraja Novo mesto, 3 iz okraja Kočevje, po eden iz okrajev
Črnomelj in Kranj in trije z drugih področij. Tej skupini so priključili
okoli 19 hrvaških ustašev in domobrancev, ter dva pripadnika
Srbske državne straže, ki so jih od 6. do 9. junija pripeljali od
neznano kod v centralne zapore OZNE. Za 268 usmrćenih iz
obeh skupin je dr. Ferenc navedel njihova imena po okrajih in
občinah ter letnico rojstva.) /25/

okrožne OZNE obljubil, da bo vsak oficir, ki je sodeloval pri akcijah
dobil perilo, obleko in " sploh vse kar rabi." Kritiki so očitali OZNI,
da na svojo roko zadržuje razdelitev stanovanj. Slišali so, da je "
tov.general Matija " naročil naj se stanovanja takoj razdelijo med
oficirje KNOJa, ki so sodelovali pri specijalnih akcijah.
C. Številčne ocene o pobitih vrnjenih vojnih
ujetnikih in civilistih

Še največ imen usmrčenih domobrancev je v Beli knjigi, ki je izšla
v Buenos Airesu, vendar ni popolna. Pred časom se je pojavljala
ocena o 7 - 8.000 pobitih slovenskih domobrancih. Prof. Ferenc
sklepa, da je obdobje množičnih pobojev ljudi slovenske narodnosti
trajalo do konca junija 1945, tujih narodnosti pa do vključno januarja
1946. Obenem pa se sprašuje v kolikšni meri je zvezna ustava
sprejeta januarja 1946 vplivala na konec t.i. " čiščenja" . / T.F./

C71. Odgovori zgodovinarjev
a. Prof. dr. Tone Ferenc
Koliko ljudi je bilo pobitih po 9. maju 1945 in do konca leta 1946
lahko samo ugibamo. O številu pobitih v množičnih pobojih ni na
voljo skoraj nobenih virov. Največ lahko ugotovimo s pomočjo dveh
vpisnih knjig zapornikov iz Sodnih zaporov na Miklošičevi cesti in
Centralnih zaporov - bivše prisilne delavnice ob Ljubljanici. Oboje
je upravljala OZNA. Prof. Ferenc je objavil sezname množično
odpeljanih iz Centralnih zaporov OZNE in usmrćenih Slovencev,
Italijanov in Nemcev.
Slovenci :
2. junija 1945
24. junija 1945

b. Dr. Jera Vodušek Starič
Koliko vrnjenih enot je bilo pobitih ne bo moč ugotoviti, dokler ne
bodo dostopni arhivi - popisi teh enot, ki so jih hranili v arhivu
OZNE, ki je vrnjene domobrance popisovala. Sezname naj bi imele
tudi britanske vojaške oblasti, vendar ti niso dostopni. Po
prevladujočih ocenah prič, demografov in zgodovinarjev, je le manjši
odstotek vrnjenih ostal pri življenju. Hrvaški demograf Žerjavič
navaja, da je samo na Kočevskem bilo pobitih 8.000 ljudi, med
njimi naj bi bilo tudi nekaj Hrvatov. Zaradi pomanjkanja arhivskega
gradiva prav tako ni moč oceniti, koliko je bilo pobitih civilistov
slovenske narodnosti izročenih od zaveznikov in vojnih ujetnikov
ujetih v Sloveniji. /J.V.S./

-187 oseb
- 60 oseb

Italijani:
23..decembra 1945
30. decembra 1945
6. januar 1946

30 oseb
34 oseb
48 oseb

Nemci :
22. junija 1945
16. oktobra 1945

38 oseb
6 oseb

Iz podatkov lahko sklepamo, da je večina pobitih v prvih dneh po
17.maju na Štajerskem, ko se je JA vdalo od 200 - 235.000 Hrvatov
- večinoma domobrancev in civilistov pri Pliberku, bila hrvaške
narodnosti. To velja za takojšnje poboje na pliberškem polju, ki jih
omenjajo tudi britanska poročila ter vse ostale lokacije : okolica
Hoč, Teharje ( na začetku ) Strnišče pri Ptuju kjer so bili civilisti in
druga. Hrvaške ocene ubitih se gibljejo od 60.000 do 100.000.
Ivan Dolničar navaja uradne jugoslovanske podatke iz leta 1949,
da je bilo na koncu vojne zajetih vseh skupaj okoli 341.000 sovražnih
vojakov, med njimi tudi Nemcev. Od tega števila je bilo padlih
100.000. Bolj točne številke bi lahko našli v poročilih enot JA po
15. maju 1945, ki so zaenkrat nedostopna. Poročila navajajo nekaj
številk za 3. armado JA v času, ko so se hrvaške enote začele
vdajati. Dne 16. maja so tako iz štaba 3. armade poročali v
Generalštab JA, da imajo 120.000 ujetnikov, zaključno poročilo 3.
armade pa govori o 130.000 ujetih, od tega je bilo 80.000 hrvaških
enot, 25.000 pa ubitih v bojih. Poboji so bili najbolj intenzivni v
prvih tednih po izročitvi. Dokler pa ni arhivskih podatkov za vsako
lokacijo posebej, se o datumih ni moč opredeljevati. / J.V.S./

(Delni seznam usmrćenih Slovencev je dr. Ferenc objavil v
časopisu Delo že leta 1991. Vsebuje imena 268 oseb, ki so jih v
dveh skupinah 2.junija in 24. junija 1945, iz ljubljanskih sodnih
zaporov in centralnih zaporov OZNE odpeljali na neznano morišče.
Gre za pripadnike oboroženih formacij, podrejenih nemškemu
okupatorju, politične nasprotnike NOB, ki so se morali na poziv
sami javiti oblastem ali pa so jih prijeli doma.
Med usmrčenimi, ki jih je bilo v Sloveniji leta 1945 in celo v začetku
leta 1946 nekaj tisoč, je šlo za dve skupini. Prva je bila tista, ki so
jo Britanci konec maja in v začetku junija 1945 izročili
jugoslovanskim oblastem. Pripeljana je bila v taborišči Št.Vid nad
Ljubljano in Teharje, od tam pa je šla večina po določenem izboru
na morišča. V drugo skupino pa spadajo tisti, ki so jih prijeli doma
oziroma so se morali sami javiti oblastem. Večino ljudi iz te skupine
so pripeljali v razne zapore.

c. Mag. Boris Mlakar

V ljubljanske sodne zapore in v centralne zapore OZNE v
nekdanjih prisilnih delavnicah v Ljubljani so spomladi in poleti 1945
pripeljali nekaj tisoč oseb. Med njimi jih je bilo okoli 1046, ki so jih
v zapornih knjigah označili kot belogardiste (oziroma pripadnike
MVAC) ali domobrance. Veliko večino tistih, ki so bili mlajši od 19
let (del letnika 1926, letnik 1927 in 1928) so Izpustili po zakonu o
amnestiji z dne 3. avgusta 1945. Nekaj desetin zapornikov so
postavili pred vojaško sodišče v Ljubljani, en del zapornikov z
omenjenima oznakama pa so organi OZNE določili za usmrtitev.

Bili so pobiti vsi domobranski ranjenci z omenjenega vlaka, ki je
bil zaustavljen pri Lescah. Na podlagi pričevanj je znano, da so
bili nekateri " domačini", posebej pa častniki odpeljani ter pobiti
že na vmesnih postajah. Mladoletniki ( uvrščeni v skupino A ) so
v sestavi domobranskih enot leta 1944 predstavljali 4,3 % moštva.
S tem so računali tudi pri izdelavi seznamov povojnih žrtev med
vrnjenimi vojnimi ujetniki. Ti seznami so bili narejeni leta 1964 v
Buenos Airesu. Znan je podatek, da je bilo v taborišču Teharje
pomlloščenih skoraj 400 mladoletnih domobrancev. Vsi
pomlloščenl mladoletniki niso prišli domov, ker so jih različne
neformalne ali pa tudi organizirane skupine " maščevalcev "
likvidirale, lahko pa so Izginili tudi kasneje. / B.M./ Sestavljaci
seznamov Iz leta 1964, so predvidevali, da je bilo med vojaki
pobitih 95 oziroma 96 % vrnjenih. Podatke o pobitih ter o obstoju
raznih taborišč, sta že poleti 1945 dobivali britanska In ameriška

Te je OZNA odpeljala Iz centralnih zaporov v že omenjenih
skupinah 2.in 24. junija. V prvi skupini odpeljanih na morišče 2.
junija ob 22. uri zvečer je bilo 187 oseb, 95 Iz okraja Ljubljana, 76
iz okraja Logatec, 6 iz okraja Novo mesto, 4 iz okraja Kočevje, 3
Iz okraja škofja loka in 3 z drugih območij. V drugi skupini odpeljani
poročevalec, št. 38
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obveščevalna služba. Tako je eden izmed bivših francoskih vojnih
ujetnikov v Sloveniji povedal, da je bilo po prihodu transporta na
Gorenjsko že prvo noč pri Radovljici pobitih 320 domobrancev
ipd. Domobranec, ki je pobegnil izpred morišča nad Hrastnikom,
je opisal stanje v taborišču Teharje. Ameriški stotnik John Blatnik
- po rodu Slovenec, je že konec avgusta 1945 poslal ameriški
ambasadi v Rimu izčrpno poročilo o moriščih in grobiščih v
Sloveniji. /B.M./

A. Povzetki magnetogramov sej preiskovalne
komisije
A71. 5.seja, 30.11.1993 - Albert Svetina, Bojan
Polak

Mnogo domobrancev, ki so ostali doma, se je javilo na poziv
oblasti, pri čemer se v nekaterih primerih večina ni vrnila domov
- tak primer velja za Rovte. Pri sestavljanju seznamov iz leta
1964, niso upoštevali domobrancev, ki so ostali doma in bili kasneje
aretirani, kot tudi ne drugih manjših kategorij. Ob pavšalnih ocenah
odstotkov pobitih, ki pa so v primeru vrnjenih domobrancev prepej
utemeljene, so prišli do rezultata, da je bilo poleti 1945 s strani
OZNE, KNOJ in JA pobitih 11750 Slovencev, med katerimi je bila
velika večina vojnih ujetnikov oziroma bivših domobrancev. / B.M./

a. Albert Svetina
Albert Svetina je postal prvi pomočnik Ivana Mačka maja 1944.
Slednji mu je povedal, da ga je CK KPS določil na to mesto, obenem
pa bo partijski sekretar. Kasneje je bila sekretarka žena Matije
Maležiča (Zora roj.Čekič ). Kot sekretar je odgovarjal za kulturno
delo oziroma organiziral kulturno delo na bazi (T 24 - Stražni vrh).
/ str. 16/
Po Mačkovi navodilih pa je obiskoval tudi oznovsko šolo pri
Otočcu, pošiljal ga je v Trebušo itd. Po smrti Mira Perca (načelnik
OZNE za oblast IX.korpusa), je bil poslan na Primorsko in tam
dočakal konec vojne. Nato je <jdšel v Gorico in tam je odšel
pogledat zapornike, ki so jih imeli zaprte v gradu. Večina zaprtih,
približno 60 % so bili duhovniki. Med njimi je bil tudi škof, za
katerega je iz Ljubljane dobil navodilo, da ga je potrebno spremiti
do meje in predati Američanom. / str.18 /

C 72. Bela knjiga slovenskega protikomunističnega upora 1941 - 45 (Izdal in založilTabor
ZDSPB, printed in U.S. A. 1985 )
Gre za drugo izdajo, ki je bila pripravljena na osnovi podatkov
zbranih v prvi izdaji iz leta 1970, dopolnila iz leta 1975, na novo
pridobljenih podatkov in na osnovi že leta 1945 izdelanega seznama
pripadnikov Slovenskega in Gorenjskega domobranstva, ki so bili
zbrani v Vetrinju in nato vrnjeni v domovino. Vsebuje imena 3.103
ubitih civilistov, 1072 padlih in 9.047 vrnjenih vojakov. Obravnava
štiri obdobja, za delo komisije pa je važno predvsem četrto - po 8.
maju 1945, ki zajema :

Poleg partijskih nalog pa je Svetina obiskoval tudi izpostave OZNE
in nadzoroval njihovo delo. Po njegovem mnenju so bile likvidacije
zasnovane takrat, ko je poklical Tito Ivana Mačka v Drvar ( maj
1944 ). Zaradi nemškega napada na Drvar se je njegov povratek
zavlekel do junija 1944. Sklical je sestanek z načelniki odsekov,
Svetina omenja Branka Ivanuša, Nika Šiliha, Slavka Zoreta in pa
tudi Bojana Polaka (takrat komandant VDV, kasneje KNOJa ).
Povedal je, da so Rusi mnenja - s tem sta se strinjala tudi Tito in
Ranković, da se bliža konec vojne. Zato je najboljše, da se
sovražnike likvidira in čim manj postavlja pred sodišča. Tudi
partizanske enote so strožje kontrolirali. V vsakem bataljonu je bi
pooblaščenec OZNE, ki je vršil kontraobveščevalno delo. / str. 19 /

a. morišča
b. pričevanja
c. organizacija Slovenskega domobranstva
d. padli ( borci)
e. duhovščina : do srede julija 1942, do 8.9.1943, do 8.5.1945 in
vrnjeni po 8.5.1945

Svetina je omenil oznovski zapor v Črnomlju, kamor je sam peljal
Ivana Mačka, vendar v zapor ni imel vstopa. Kaj se je zgodilo z
ljudmi, ki so bili med vojno v njem Svetina ne ve. Po pripovedovanjih
je vedel, da ljudje iz zapora izginjajo, /str.20/ Po besedah Svetine je
bila organizacija OZNE zelo konspirativna. Maček ni dovoljeval stikov
med posameznimi oddelki. Iz Gorice je Albert Svetina odšel v Trst,
kjer se je srečal z Ivanom Mačkom in Nikom Šilihom. Maček ga je
poslal v Postojno, od koder je prišel v Ljubljano šele po 15. maju
1945. Javil se je v Slaviji, kjer je-dobil zadolžitev, da priskrbi
stanovanja za partizane. / str.21 /

f. vrnjeni Slovenski domobranci g. vrnjeni Gorenjski domobranci
h. Londonski seznam - takoj po vrnitvi domobrancev iz Vetrinja je
bil v London poslan slovenskim predstavnikom prvi seznam
vrnjenih, vendar so imena brez navedbe rojstnega kraja.
♦
I. vrnjeni štajerski četniki
j. vrnjena slovenska policija

V zvezi z organizacijsko strukturo OZNE je Svetina omenil
Mačkove spomine, kjer slednji govori tudi o kartoteki sovražnikov.
Z njo se je ukvarjal 4. odsek, ki ga je vodil Branko Ivanuš, leta
1945 pa naj bi vsebovala kar 17.000 imen. Svetina navaja, da so
bili Mačkovi stiki z posameznimi odseki ustmeni, poročila za CK,
Tita ali Rankoviča so pisali drugi, /str.24 / Organizacija OZNE je
po vojni ostala v glavnem enaka kot je bila v Beli krajini. Bilo je
nekaj dopolnitev, pomembnejši pa je podatek, da so se v Slaviji
nahajali trije višji ruski oficirji. Svetina pravi, da sta z njimi imela
stike le Maček in Ribičič. Ti oficirji so dajali navodila za delo. Mitja
Ribičič je bil odgovoren za zapore in v tistem času med najbolj
zaposlenimi v OZNI. / str.26 - 27 /

k. vrnjeni civilisti
I. Novomeška skupina - ta skupina okrog 1.500 ljudi se ni več mogla
umakniti preko Ljubljane in Ljubelja. Na Koroško se je skušala prebiti
preko štajerske, pri Zidanem mostu pa je bila razpuščena, večina
ljudi je bila polovljena in ubita v Kočevskem Rogu. Seznam je
nepopoln.
m. ubiti po 8.5.1945
n. dodatek - v njem so imena, ki so jih prejeli v objavo po zaključeni
glavni redakciji
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mestih Jugoslavije to je okrog leta 1953, ko je prišel v Ljubljano.
Glede vedenja o povojnih pobojih je Polak omenil strogo
konspiracijo, ki je zavezovala tudi enote, ki so delovale po nalogu
OZNE. Menil je, da ukaza v tem smislu ni bilo, kljub temu pa je
načelo konspirativnosti delovalo. / str.50 - 51 /

škofove zavode ( št.Vid ) je stražila enota KNOJa. Tu je Svetina
tudi dobil nemške ujetnike za sanacijo Brćzarjevega brezna in
četo KNOJa za zavarovanje. V taborišču je bilo takrat med drugim
tudi večje število Nemcev - vojakov in civilistov, ki so pribežali z
vojsko iz Vojvodine. Svetina govori o industrijskem tiru med
Ljubljano in Št.Vidom, kjer naj bi ponoči nakladali ujetnike na
tovorna vlake in vozili v Kočevje. Že omenjenim Nemcem so
pobrali vse vrednosti - zlatnino itd. in odpeljali v Slavijo. Denar •
raznih valut pa je bil odpeljan v banko in preštet. Taborišče je bilo
pod upravo OZNE, komandant je imel čin kapetana. KNOJ je tudi
spremljal transporte ujetnikov v Kočevje. / str.27 / V OZNI ni bilo
ljudi, ki ne bi bili člani KP, obenem pa je bilo nemogoče ukrepati
brez vednosti načelnika Ivana Mačka, /str.29/

Polak ni vedel povedati kdo je vodil množične likvidacije po vojni.
Ne ve, ali so enote KNOJa sodelovale pri njih ali ne. Osebno misli,
da niso. V nasprotnem primeru je to potrebno dokazati.Po njegovem
mnenju pa je odločitev o tem padla izven Slovenije in to ne brez
vednosti Tita. Prav tako ni mogel reči ali je o tem kaj vedel CK KPS.
Omenil je Mačkove Spomine in dodal, da mu je Maček govoril o
treh oz. šestih oficirjih, ki so v tistem času prišli iz Beograda.
Drugače z Mačkom o teh stvareh ni govoril. / str. 51 -52 /

O likvidiranih, ki so se vračali po avgustovski amnestiji, Svetina ni
mogel dati konkretnih podatkov. Že konec julija 1945, je bil poslan
na Primorsko. Omenil je možnost, da so se take likvidacije izvajale
na svojo roko. / str.30 - 31 / Glede seznamov nasprotnikov je
Svetina omenil sezname iz časa VOSa, ki ga je vodila Zdenka
Kidrič. Te sezname je nato prevzela OZNA in jih dopolnjevala.
Kartoteko je pripravljal Branko Ivanuš. ( načelnik 4. odseka ) O
likvidacijah se je kljub siceršnji konspiraciji govorilo med organi
OZNE. Svetina z njimi povezuje ime Antona Zgonca, partizansko
Vasja. /str.35 /

Glede pričevanj posameznikov, ki so v zvezi z likvidacijami
omenjali slovenske enote, je Polak omenil znano pričevanje Širne
Dubajiča. Vtrajal je pri tem, da ne more z gotovostjo reči ali je bil
KNOJ soudeležen. Kot komandant divizije ni podpisal nobenega
dokumenta, ki bi ga zavezoval k molčečnosti, prav tako noben
pripadnik KNOJa kolikor je njemu znano. / str.53 - 55 / Tudi v
načelstvu OZNE za Slovenijo - Slaviji, ni slišal govoric o pobojih,
kontaktiral pa je samo z Ivanom Mačkom. Ničesar ni vedel o tem,
da bi se pripravljali kakršnikoli seznami za likvidacije. OZNI niso
dali nikakršnih seznamov o kadrov in strukturi KNOJa, prav tako
niso imeli povratnih informacij o strukturi OZNE. Štab divizije je
postavljal štabe brigad KNOJa, ne pa nižjih enot. Vodastvo brigad
je ostalo v letu 1945 v glavnem isto. / str. 56 - 57 /

b. Bojan Polak
Od ustanovitve naprej je bil KNOJ izvršilni organ OZNE. Poleg
drugih nalog je izvrševal naloge, ki so jih njegove posamezne enote
dobivale od OZNE. Enote VDV - ja oziroma KNOJa niso smele
vršiti kakršnekoli preiskave, še manj pa usmrtiti brez sodišča. Kmalu
po koncu vojne se je jedro enot divizije KNOJa nahajalo na meji z
nalogo zavarovanja. / str.43 - 44 /

Narodnostni sestav divizije je bil z nekaj izjemami v celoti slovenski.
Proti koncu leta 1945 je prišel komisar divizije iz Beograda. Enote
KNOJa so stražile ujetniška taborišča, vendar so skrbele za
zavarovanje ne pa za notranjo organizacijo. Polak je vedel za
taborišče v Št. Vidu, ne pa za Teharje. Ničesar mu ni znanega o
tem, da bi enote KNOJa zavarovale transporte ujetnikov iz Ljubljane
proti Kočevju. Štab divizije je bil takrat v Ljubljani. / str. 58 - 57 /

Največ teh enot na meji je bilo na Primorskem. Naloge so bile
določene v dokumentu o ustanovitvi KNOJa. ( 15.8.1944 ) / str.
45/

A./2 7. seja, 16.12.1993 - Zdenko Zavadlav,
Anton Zgonc, Zoran Polič

VDV oziroma KNOJ je bil vojaška organizacija. Njene enote,
bataljoni in brigade so bile direktno vezane na partijske komiteje
na terenu, prav tako so bile enote od bataljona naprej vezane na
Izpostave OZNE na terenu. Zato poveljstvo KNOJa ni dobivalo
partijskih in varnostnih poročil. Nikdar niso dobivali poročil o
Izvrševanju nalog OZNE. Prihajala so strogo vojaška poročila o
bojih enot. Polak je povedal, da je v tistem času vsako
poobiaščenstvo OZNE dobilo od KNOJa manjšo enoto za
zavarovanje oziroma za izvrševanje določenih nalog. Ta enota npr.
vod, nI smel pošiljati nikakršnih poročil o izvajanju posebnih nalog.
/ str 46 /

a. Zdenko Zavadlav
Tik pred osvoboditvijo je bil namestnik načelnika 1.sekcije OZNE
za oblast Štajerske in Koroške (IV.operativna cona). Po obveščevalni
liniji je bil zadolžen za mesto Maribor. Po osvoboditvi je bil referent
OZNE mariborskega okrožja, kasneje pa namestnik šefa 2.odseka
in namestnik načelnika okrožne OZNE. / str.3 /
Obstajala je povezava med KP in OZNO. Zavadlav omenja
personalno povezavo, kar je pomenilo, daje bil npr.načelnikOZNE
za oblast korpusa tudi član ustreznega partijskega komiteja.
Načelnik OZNE za Štajersko in Koroško je bil Matija Maležič, ki je
bil tudi član pokrajinskega komiteja, /str.4/

Vojaška hiearhija je tako delovala z izjemo, da ni bilo že prej
omenjenih poročil, štab KNOJa po besedah Polaka ni dobival
nobenih ali pa zelo redka navodila, ki pa so bila zelo splošna. Ivan
Maček je zahteval, da morajo biti enote vojaško organizirane. Zato
so bili njihovi poveljniki imenovani iz operativnih enot, ne pa iz bivših
bataljonov VOSa. Stab KNOJa je deloval navzdol z okrožnicami im
osebnimi kontakti. / str.47 /

Po osvoboditvi je bila slovenska vojska ukinjena, njene enote so
se vključile v KNOJ. 2.divizija KNOJa ni bila podrejena armadi v
Sloveniji ampak komandi korpusa KNOJa v Beogradu. Zavadlav je
prišel v Maribor 9.5.1945 skupaj z 3.bataljonom KNOJa in Milošem
Ogrizkom - Samom ( načelnik 1 .sekcije OZNE ). Začeli so s
pripravami seznamov oziroma aretacij na podlagi le teh. Seznami
so vsebovali ime in priimek, bivališče in kratke podatke o delovanju.
/ str.6 /

Po koncu vojne je bila OZNA usmerjevalec akcij na terenu proti
ostankom sovražnih enot. Akcije je vodila z najbližjimi enotami JA
In KNOJa. Organi OZNE so s pomočjo obveščevalne mreže dobivali
podatke o gibanju teh enot, kje prehajajo mejo itd. / str.48 / Štab
KNOJa od OZNE za Slovenijo ni dobival nobenih nalog. Glede
povezave s KPS je Polak omenil partijsko celico pri štabu divizije,
za katero pa ni vedel povedati komu je bila podrejena. / str. 49 50/

Sezname so sestavljali na podlagi podatkov iz sovražnih arhivov,
informatorjev in agentov. Sezname je pripravljala vojaška
obveščevalna služba in politični delavci. Po prihodu v Maribor so
bili vsi seznami administrativno združeni. Najprej so vršili aretacije
v Mariboru. Aretacije je vršila OZNA s pomočjo KNOJa, prav

O povojnih množičnih likvidacijah je Bojan Polak prvič slišal po
vrnitvi s šolanja Iz SZ in po dolgoletnem službovanju v raznih
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tako pa tudi JA. OZNA je imela preiskovalni zapor v sodnih zaporih,
sodišče pa je upravljalo mariborsko kaznilnico. Pomožni zapori
so bili v Brestanici kjer je bilo več sto ljudi. Obnovljen je bil tudi
Šterntal - Strnišče ( Kidričevo ), ki so ga prej uporabljali Nemci.
Uprava taborišč je bila v pristojnosti OZNE, KNOJ pa je vršil
stražarsko službo. / str. 7-8 /

je običajno dajal samo poročila o porabljeni municiji, uporabi
kamionov itd., pri tej likvidaciji pa je bilo napisano posebno poročilo.
Vzrok temu je bila smrt knojevskega oficirja, ki so ga vojaki
pomotoma ubili ob pobegu Karla Cepla izpred grobišča. Poročilo
- za divizijo KNOJa - je napisal Zavadlav in ga izročil načelniku
okrožne OZNE. / str. 20 /

Po besedah Zavadlava je prve dni po osvodboditvi prihajalo tudi
do lokalnih obračunavanj. Pri tem so bili ljudje likvidirani v glavnem
brez seznamov. Šlo je za nenačrtno in spontano akcijo lokalnih
aktivistov in komand mest, pri kateri OZNA ni imela povsod vpliva.
/ str.9 / šlo je tudi za osebna maščevanja. / str. 11 / Takšno
obračunavanje je trajalo približno 10 do 14 dni. Seznami so bili
pravzaprav namenjeni za zasliševanja in izselitve, ne pa likvidacije.
Na njihovi osnovi, pa so oblikovali razne skupine ljudi. Težji primeri
so šli v preiskovalne zapore v Mariboru. Taborišče v Hrastovcu je
moralo svoje prostorske zmogljivosti dati na razpolago ljubljanskemu
okrožju./str.12/

Med uslužbenci OZNE je vladala stroga konspiracija, Zavadlav
dopušča možnost, da so se o likvidacijah pogovarjali tisti, ki so se
res dobro poznali. Ni jim bilo prav, še manj pa knojevcem, ki so se
pritoževali, da so borbena enota pa jih potiskajo v pokopališko delo.
Partijsko vodstvo v Mariboru je bilo seznanjeno z likvidacijami, ker
je bil načelnik OZNE Rafael (V.Majhen) z njim v dobrih odnosih in
kontaktih. / str 20 /
b. Anton Zgonc
Po osvoboditvi je Zgonc delal v kontraobveščevalni službi s činom
majorja. Njena naloga je bila, da odkriva šovražno delovanje v
vojaških enotah JA. Njegovo delovanje je bilo sprva omejeno na
slovenske enote, šele nekje od konca junija se je razširilo na delo
4. armade. Sem je spadalo tudi o'dkrivanje širiteljev raznih govoric
o trenutnem političnem stanju - vprašanje Trsta itd. Tako delovanje
so javili predvsem političnim organom - v enotah so bili to komisarji.
Zgonc je imel svoj sedež v Slaviji (načelstvo OZNE za Slovenijo).
To delo je opravljal do konca julija, ko je kontraobveščevalni odsek
prenehal z delom. Večji del slovenskih enot je bil vključen v 4.
armado. Kot oficir tega odseka je imel zelo redke stike z uslužbenci
ostalih odsekov OZNE. / str. 22 - 24 /

Partijski organi na terenu so z OZNO sodelovali toliko, kolikor je
dotični načelnik želel to sodelovanje. Tak primer so bile selitve v
Mariboru, kjer so politični aktivisti ocenili upravičenost posameznih
izselitev. / str. 13 / Del ljudi s seznamov je šel pred sodišče, del je bil
izseljen, del pa je bil določen za izvensodne likvidacije. Ljudje so
bili na kratko zaslišani, o usodi pa se je odločilo na nekakšnem
kolegiju načelnikov odsekov, končno pa je načelnik okrožja odnesel
seznam v Ljubljano, kjer je ta dobil končno podobo. Tam so včasih
koga črtali s tega seznama, ki ni imel podpisa. Vsi namenjeni za
izselitev so šli skozi zbirni taborišči Hrastovec ali pa Šterntal.
Razmere v taboriščih so bile odvisne od upravnikov.Tako so bile po
besedah Zavadlava razmere v Šterntalu slabe, v Hrastovcu pa celo
obupne. Za izselitve je bil predviden tudi del Madžarov, ki so jih
zapirali v Murski Soboti do prekinitve. Ta pa se je nanašala samo
za Madžare. V prvi fazi so izselitev opravili knojevci, kasneje pa je
izselitev potekala preko UNRRE. Kriterij za izselitev je bila
nacionalna pripadnost. Izseljeni so bili vsi, ki so bili na seznamu
Kulturbunda, z izjemo tistih, ki so sodelovali z NOB. /str. 14 - 15 /

O rezultatih je poročal svojemu predpostavljenemu - Niku Šilihu (
šef 3. odseka OZNE za Slovenijo ). Zgonc je zanikal izjave, da bi
poveljeval posebni enoti za likvidacije v letu 1945. Zadnjo
komandantsko funkcijo je opravljal aprila 1944, koje bil komandant
15. belokranjske brigade, nikoli pa ni opravljal funkcije
poljtkomisarja. V času kontraobveščevalnega dela so vsekakor imeli
partijske sestanke, vendar se Zgonc ni spominjal podrobnosti. V
tistem času je vedel, da vračajo domobrance, vendar mu
podrobnosti niso bile znane. / str. 25-27 /

Ko je šel seznam skozi več rok, od preiskovalca, ki je dal svoje
ugotovitve, preko pravne službe OZNE, ki je dala mnenje, načelnika
okrožja in Ljubljane, so bili ljudje na njem končno določeni za
usmrtitev. Pravna služba je za tiste, ki so bili določeni za sodišče
napisala prijave. Določeni za likvidacije pa so bili razdeljeni na več
skupin, po spominu Zavadlava približno pet - v vsaki je bilo okoli 60
ljudi. / str. 17 / Po likvidacijah so sezname uničevali in jih niso nikamor
vračali, npr. v Slavijo. V Ljubljano so šla poročila o številu aretacij
itd., drugače pa je cela zadeva tekla preko načelnika okrožne OZNE.
/ str. 18/

Nekje v juliju 1945 je obiskal tudi taborišče v Št. Vidu, ne ve pa
kdaj je bilo formirano In kdaj je prenehalo delovati. V taborišču naj
bi poiskal komandanta Črne roke Janeza Mama ( Črtomir), ki je
bil njegov bivši znanec. Tam je bil dan ali dva vendar ga ni našel. Z
posebno dovolilnico mu je bil omogočen vstop, ni pa imel ne potrebe
ne naloge, da se javi vodstvu taborišča. Odveden je bil na prostor,
kjer so bili zbrani domobranci, ne spominja se, da bi videl tudi
civiliste in Nemce. Zgonc ni vedel povedati, kdo je vodil taborišče
in kdo ga je varoval. O obisku taborišča je poročal Niku Šilihu. Za
poboje v Brezarjevem breznu takrat ni vedel, prav tako ne o
likvidatorskih enotah. Omenil je, da so se takrat širile govorice o
neki srbski enoti. Zgonc ne izključuje možnosti, da bi
kontraobveščevalna služba kaj vedela o tem. Dodal pa je, da vodstvo
tega ni razglašalo med osebjem. / str. 28 -30 /

Zdenko Zavadlav je osebno sodeloval pri eni od izvensodnih
likvidacij na Pohorju. Načelnik je ukazal likvidacijo po seznamu.
Zadolženi oficirji OZNE so morali poiskati primerno lokacijo in stopiti
v stik z KNOJem, kjer so funkcionarji izbrali prostovoljce. Vojaki
KNOJa so odšli na lokacijo, izkopali grobišče in ga zavarovali. Organ OZNE zadolžen za transport pa je odšel v šterntal, Hrastovec,
Brestanico ali preiskovalne sodne zapore In izbral ljudi. Ponavadi
je bilo 5 avtobusov ali kamionov ljudi, ki so se morali vleči na tla.
Zvezani so bili z žico. Pred jamo so izstopili in se morali sleči do
golega. Njihovo obleko je KNOJ zmetal na kamione. Z
akumulatorskimi svetilkami so knojevci osvetlili okolico grobišča in
nato ljudi postrelili z nemškim lahkim orožjem. Po likvidaciji je
določena skupina grobišče zasula In zakamuflirala. To je bila
slovenska zadeva, potekala je neodvisno od pobojev, ki so jih vršile
enote 3. armade JA. Po likvidaciji so odšli z seznamom k načelniku
okrožne OZNE Rafaelu (Vladimir Majhen) in poročali, daje naloga
opravljena. / str. 19 - 20 /

Govorice o transportih proti Kočevju, je Zgonc vzel resno šele
proti koncu leta 1945, ko ni bilo več nobenega dvoma kaj se je
tam dogajalo. Zgonc ni mogel potrditi, da je komandant divizije
KNOJa v tistem času vedel za poboje. Tudi ni vedel, da je bil
takrat v KNOJu pooblaščenec OZNE. Zgonc pravi, da je bil tudi
na železniški postaji, kjer je videl odhajajoče transporte. Domneval
je, da odhajajo proti jugu, o Kočevju v začetku ni vedel. Za vstop
na postajo v Št. Vidu ni rabil nobene dovolilnice. V zvezi z tedanjimi
dogodki ni podpisal nobene izjave, ki bi ga zavezovala k
molčečnosti. V Kočevju in in taborišču Teharje ni bil. / str. 31 - 33/
Zgonc ni vedel povedati ničesar o enotah, ki so spremljale
domobrance proti Kočevju. Kot je njemu znano, slovenskih enot
tam ni bilo. Glede odgovornosti oziroma odločanja o tedanjih
dogodkih Zgonc ni mogel dati pravega odgovora. / str.34 - 35 /

Seznam usmrćenih je nato Zavadlav nesel okrožnemu javnemu
tožilcu Jožetu Pavličiču zaradi izdaje smrtovnic. Po besedah
Zavadlava, je bil slednji zelo dober sodelavec in informator. KNOJ
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c. Zoran Polič

o pobojih. Ni pa o tem govoril Zoranu Poliču s katerim sta bila
skoraj v vsakodnevnih stikih. / str. 49 -50 /

Ko se je po desetih letih službovanja v Beogradu vrnil v Slovenijo
leta 1965, je bilo govorjenje o pobojih bolj prisotno kot leta 1945.
Takrat vlada o teh stvareh ni razpravljala, ker seje zavedala, da gre
za vojaško področje. Po vrnitvi je večkrat predlagal, da je treba te
stvari razčistiti. Po vseh občinah naj bi ugotovili število žrtev na
obeh straneh. Njegov predlog je bil sprejet le formalno, le redke
občine so se lotile tega projekta. Te imajo po njegovih besedah
danes dokaj solidne preglede. Poiskali so tudi ljudi, ki so bili blizu
tedanjim dogodkom. Ob spraševanju so eni zatrjevali, da so
spoštovaliTitovo odredbo o spuščanju mladoletnikov, drugi so trdili,
da niso nikogar spustili domov itd. V času, ko se je Polič nahajal v
Sloveniji zahtev po ureditvi vprašanja grobišč ni bilo, po njegovi
vrnitvi pa je večkrat slišal tudi take zahteve. / str. 40 - 41 /

V razmerah, ko je bila JA ob državnih mejah, se politična oblast ni
mogla vključevati v reševanje vojaških zadev. Ne vlada ne IO
OF, nista bila uradno obveščena o poteku operacij. Ob likvidaciji
Glavnega štaba Slovenije, je bilo konec informiranja slovenskega
političnega vodstva o dogodkih na fronti. / str. 50 - 51 /
O tem, kako je OZNA sodelovala z vojsko Polič ni dal ocene. Ivan
Maček je bil po njegovem mnenju predvsem povezan z
Rankovičem. V tistem času Maček vladi ni poročal in ni bil njen
član, bil pa je član CK - ja. Spomnil se je, da je ob obisku novomeških
zaporov obiskal prostor, kjer naj bi bili zaprti razni špekulanti.
Med njimi je zagledal družino in ob povratku v Ljubljano interveniral,
da se v tej zvezi stvari razčistijo saj je podpirala partizane. V
glavnem naj bi ljudje v zaporih čakali na procese - tako mu je bilo
rečeno. Ni bilo govora o domobrancih, temveč o špekulantih,
nekateri od njih so bili obsojeni, /str. 52/

Glede pristojnosti oziroma suverenosti republiške vlade, je Polič
govoril o osvoboditvi Beograda leta 1944. Po njegovem mnenju je
takrat prišlo do preloma v političnem dogajanju - centralizacije
politike, kljub drugačnimTitovim obljubam leta 1943. Zoran Polič je
bil republiški minister za notranje zadeve do marca .1946. Po
njegovih besedah je imel notranji minister zelo omejene pristojnosti.
Ministrstvo je izdajalo dovoljenja za potovanja po Sloveniji,
organiziralo NM, organiziralo namestitev duhovnikov po farah itd.
V zvezi z slednjim vprašanjem so iskali podatke pri OZNI, Polič pa
je sodeloval tudi z škofom Vovkom. / str.42 - 44 /

Polič dopušča možnost, da je bilo storjenih precej napak. Poudaril
pa je, da notranji resor ni imel nobene evidence o političnih deliktih.
Zaradi te okrnjenosti resorja je v letu 1946 prišlo do združitve z
OZNO. Nikakršnih podatkov nima o taboriču Brestanica, /str. 53/
Glede pobitih domobrancev je Polič povedal, da tudi če je kdo kaj
slišal takoj po vojni, iz tega ni delal večjega problema. Kljub temu,
da številka vrnjenih ni bila jasna, se je ljudem zdelo normalno, da
so sodelavci okupatorja doživeli to kar so. Polič meni, da je treba
sorodnikom in znancem jasno povedati kje in kdaj se je to zgodilo,
/str. 55/

OZNA takrat ( leto 1945 ) ni bila del notranjega resorja. Če je
ministrstvo dobilo podatke politične narave, jih je odstopalo OZNI.
Vlada se je sestajala po potrebi, v začetku gotovo ne vsak teden.
Glavna koordinacija je tekla preko predsednika vlade. Sodstvo je
bilo samostojno in nI imelo zveze z notranjim resorjem. Obstajalo
je ministrstvo za pravosodje, ki ga je vodil Pokorn. Ministrtvo za
notranje zadeve tudi nI pokrivalo političnih pregonov. Glede zaporov
je bil sprejet sklep, da jih prevzame notranji resor, ki se je
organizacijsko tudi pripravil. Prvi zapor, ki so ga prevzeli konec leta
1945, je bil v Novem mestu. Takrat je v Novo mesto odšel tudi Polič,
kjer so se dogovorili o prevzemu. Prve dni leta 1946 so prevzeli
zapore v Mariboru. Tja se je Polič odpravil z Ivanom Mačkom,
načelnikom OZNE. Ugotovila sta, da se v zaporih nahaja še nekaj
Nemcev. Mariborski zapori so bili center za zbiranje nemških
državljanov, ki so jih predali Avstriji oz. Nemčiji. Zaradi ugotovljenega
Polič zaporov ni prevzel, kmalu pa ni bil več minister za notranje
zadeve. Taborišč ministrstvo ni prevzelo. Polič seje spomnil obiska
Josipa Vidmarja, ki ga je prosil za dovolilnico za obisk taborišča"
nekje na Rogu" (Kočevje), kjer so bili zaprti gledališki igralci. Polič
ga je napotil na Ivana Mačka, Vidmar je taborišče obiskal in povedal
kakšne so tam razmere. / str.45 - 46 /

Polič je povedal, da bi takrat - če bi imel to možnost - brezpogojno
zahteval, da mora o vsakem posamezniku odločati vojaško sodišče.
Dokler ni vojska zapustila meje na Koroškem, je nosil odgovornost
Vrhovni štab. (Generalštab JA). Po njegovem mnenju še obstojijo
dokumenti, ne ve kje ali kako bi jih bilo moč dobiti. / str. 59 - 60 /
A./3. 8. seja, 19.1.1994 - Janez Japelj
a. Janez Japelj
Leta 1945 je bil politkomisar ( podpolkovnik ) slovenske divizije
KNOJa. Na to mesto je bil postavljen že oktobra 1944. Dne 9. maja
1945 je prišel v Ljubljano, kjer je divizija imela svoj sedež. Kot
politkomisar je moral skrbeti za politično oz. za moralno vzgojo
vojske. Po vojni so se naloge KNOJa zelo razširile, zavarovati je
moral državne meje, kar je bila zelo zahtevna naloga. Poleg tega
je moral varovati pomembne gospodarske objekte in iskati ostanke
sovražnih enot. / str. 2 /

Zoran Polič ni bil nikdar v Slaviji, in se ni udeleževal razgovorov o
usodi vrnjenih domobrancev. Kot notranji minister je bil dvakrat v
Beogradu, kjer je sklical sestanek zvezni minister Zečević. Ta je
želel notranji resor centralizirati. Polič pa je ugotovil, da je to
nemogoče glede na to, kako tečejo odnosi med OZNO in notranjim
resorjem. Po njegovem mnenju bi bilo treba delati na združevanju
poslov. Glede seznamov vrnjenih, je Polič po svoji vrnitvi v Slovenijo
odločno vztrajal, da se te sezname pridobi kakor tudi uredi celotno
strukturo Izginulih po občinah, še enkrat je Polič omenil prelomno
leto 1944, ko po njegovem mnenju KP postopoma prevzema vso
oblast. Sam je vtrajal na uresničitvi temeljnih točk OF, ki so pomenile,
da po vojni prevzame oblast v celoti OF. Da se to nI zgodilo nosi
vso odgovornost KPJ. /str.47 -48/

Med naloge je spadala tudi uporaba določenih enot za akcije
OZNE. Ne ve, ali so bile enote KNOJa uporabljene tudi za likvidacije,
ker v zvezi s tem niso prišle nikakršne zahteve v štab divizije. Težko
je bilo imeti pregled nad vsemi enotami. Divizija se je razširila z
drugimi enotami, bilo je veliko reorganizacij in premeščanj itd. Japelj
je povedal, kje so se nahajale posamezne brigade KNOJa. Vsekakor
bi si zapomnil, če bi dobil poročilo o likvidacijah večjega obsega, ki
bi jih izvajale enote KNOJa. / str. 3 /
Formalno razmerje do OZNE je bilo v tem, da so enote KNOJa
sodelovale z območnimi organi OZNE. Japelj se ne spominja rednih
stikov z načelstvom OZNE za Slovenijo. Nikoli ni bil v zbirnem
taborišču Št.Vid. / str. 4-5 / Ć

V Intervjuju z Edvardom Kocbekom je prvič slišal za številčno
oceno o 12.000 pobitih domobrancih. To število ga je pretreslo
saj meni, da domobrancev nI bilo toliko, če pa številka drži, gre
tudi za druge nasprotnike. Njihove sezname bi lahko dala samo
vojaška komanda, ki je na tem področju opravljala te naloge. Zato
meni, da bi bilo dobro dobiti podatke o teh enotah. Iz Kocbekovih
zapiskov Je razvidno, da mu je minister Snoj kmalu po vojni govoril
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V tistem času nI vedel, da so bili vrnjeni domobranci in civilisti
likvidirani, o tem je slišal kasneje. / str. 6 /
Navodil za politično delo nI dobival od nikoder, omenil je časopise
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in radijska poročila, ki so jih seznanjala s politično situacijo. Prav
tako ni bilo redne komunikacije s CK KPS v smislu dajanja direktiv.
Spominja se sestanka, kjer je Boris Kidrič govoril določenemu
številu oficirjev. V štabu divizije so imeli partijsko organizacijo,
vendar se Japelj ni spomnil kdo je bil njen sekretar. / str. 7-8 /

ne ve ničesar o likvidacijah pri Joštovem mlinu v Celju. / str. 11 12 / Kasneje je prebral o množičnih likvidacijah Hrvatov pri Hudi
luknji nad Velenjem, ki naj bi jih izvršila neka srbska enota. Povše
je povedal,da se je kolona Hrvatov pomikala mimo Celja in se v
mestu ni zadrževala. Sam je opazoval njen mimohod iz bližnje
hiše. / str. 13 /

Po njegovem mnenju je bilo med vojaki KNOJa več članov SKOJa
kot KPS. Enote so bile sestavljene iz mladih ljudi. / str. 9/ Navodila,
kako postopati z ujetniki je štab divizije dajal samoiniciativno. / str.
10 / Podrobnosti se Japelj ne spominja. V štab divizije so prihajala
samo poročila o vojaških akcijah. / str. 12 /

Kakšen je bil odnos med OZNO in že omenjeno dalmatinsko
brigado, Povše ni preciziral. Prepričan pa je, da je brigada imela
svojega predstavnika, ki je kontaktiral z okrožno OZNO. Slišal je o
likvidacijah domobrancev iz taborišča Teharje, vendar meni, da je
bilo veliko število taboriščnikov premeščenih v taborišče Kočevje.
Po njegovem mnenju likvidacij v rudniku v bližini Hrastnika ni bilo.
Omenil je govorice o pobojih v laškem rudniku, ki pa jih ne more
zanikati ne potrditi. Pisnih poročil o tem njihov štab ni dobil. Tako
poročilo je imel lahko le kontraobveščevalni oficir. Prisotna je bila
tudi konspiracija, zato je le ozek krog ljudi spremljal ta dejanja.
/ str. 14 - 15 /

Japelj je potrdil, da so bila na Titov ukaz 25. aprila 1945 pri KNOJu
ustanovljena vojaška sodišča. Tako sodišče je obstajalo tudi pri
slovenski diviziji, vendar izključno samo za interne zadeve prestopke, ki so jih naredili knojevci. Sam je bil predsednik tega
sodišča. / str. 13 /
Japelj ni dal ocene kdo je izvršil povojne poboje, tudi ko je leta
1947 postal uslužbenec UDV se o tem ni govvorilo. Nahajal se je
v personalni upravi in ni vedel kaj delajo operativci. Prav tako ne
ve ničesar o usodi arhivov oz. o njihovem uničevanju. / str. 16 17/ Zveza borcev o povojnih dogodkih ni razpravljala, po Japljevem
mnenju bi morali to pojasniti že prej. Ne ve kdo je o tem odločal in
kdo nosi odgovornost. / str. 25 /

Enčte, ki so bile udeležene v teh postopkih, niso dajale ustnih
poročil. Verjetno so bile opozorjene, naj tega ne govorijo - tudi
oficirjem ne kljub vojaškemu principu podrejenosti. Vojaki KNOJa,
ki so bili v taborišču Teharje niso Bili dolžni poročati kaj tam počnejo.
Ko je štab dobil telefonsko naročilo, naj tja pošlje določeno število
vojakov, ni spraševal koliko časa bodo tam. To naročilo so dobili od
uprave taborišča - vsekakor je bil to organ OZNE, vendar se Povše
ne spomni imen. / str. 16 -17 /

A./4.10, seja, 10. 3.1994 - Avgust Povše, Alojzij
Petek,

Povše je omenil likvidacije v Laškem o katerih je bil informiran s
strani OZNE. / str. 22 / Vendar je bilo to neuradno in kasneje. Uradno
jih OZNA o tem ni obveščala. Dodal je, da je o pobojih v Laškem
kmalu zvedelo tudi domače prebivalstvo.'Sam ne verjame, da bi
vidni predstavniki takratne oblasti zvedeli za poboje šele več let
kasneje. / str. 24 - 25 /

a. Avgust Povše
Avgust Povše je bil politkomisar 1. bataljona, 3. brigade v diviziji
KNOJa. Ob koncu vojne je imel nalogo, da vkoraka v revirje,
prvenstvno v Trbovlje, Hrastnik in Zagorje, del bataljona pa je bil
določen za zasedbo Celja. Bataljon je moral zasesti in ohraniti
nepoškodovane industrijske objekte in komunikacije. Sedež
bataljona je bil v Celju. Kmalu so se začele izvrševati tudi aretacije
ljudi, ki so bili osumljeni sodelovanja z okupatorjem. Njihova enota
ni dajala nalogov za te aretacije, temveč je bila le izvrševalec
okrožne OZNE v Celju. Povezava je potekala preko pooblaščencev
z ustnimi navodili. / str. 2 - 3 /

b. Alojz Petek
Alojz Petek je bil kurir okrajnega pooblaščenca OZNE v Hrastniku,
Zdenka ( Konrad Pevec). / str. 26 / Njegovo delo je bilo prenašanje
pošte. Takratni sedež pooblaščenstva je bil v gostilni pri Birtiču.
Družina je ostala v hiši, OZNA je zasedla gostilniško sobo. Glede
zaprtih ljudi v kleteh gostilne, je Petek omenil Legvarta, ki ga je
moral pripeljati na ukaz pooblaščenca. Takrat je videl še dva
zapornika. Gostilno so stražili vojaki KNOJa, verjetno iz 1. bataljona.
Ničesar ne ve o zasliševanjih v gostilni, ker se notri tudi ni zadrževal.
/ str. 27-28 /

Povše je zanikal izjave prič, da bi bili v kleteh gostilne Birtič
hrastniški zapori kjer so bili zaprti domačini. Dodal je, da uradno
zaporov takrat v Hrastniku ni bilo. Dopustil je možnost, da je bil
kdo tam zaprt za krajši čas. Ne ve ničesar o domačinih usmrćenih
brez sodne razprave. Kolikor je njemu znano, redna sodišča niso
delovala v Trbovljah, Hrastniku ali Zagorju. Povše je prepričan, da
usmrtitev brez dokazov ni bilo. / str. 5 - 8 /

Prav tako ne ve ničesar o likvidiranih, v okolici Hrastnika, oziroma
o nadaljni usodi zaprtih v gostilni. / str.29 / Kot kurir po vojni ni imel
dosti dela. Razen že.omenjenega Legvarta ni pripeljal na
pooblaščenstvo nikogar drugega. Nikoli ni prisostvoval povojnim
pobojem. Tudi s prijatelji se o tem ni pogovarjal. Nekje v maju je bil
premeščen k okrožni OZNI v Celje kot skladiščnik. Tam je slišal za
taborišče Teharje, v njem pa ni bil. Ne ve kdo je taborišče upravljal.
/ str. 31 - 32 /

Glede aretacij in likvidacij na terenu, je Povše govoril o dalmatinski
brigadi ( ? ), ki je prav tako imela svoj štab v Celju. Ta brigada je
bila zadolžena za transporte, ki pa niso šli na morišča, temveč je
selila ljudi v Kočevje itd. Taborišče Teharje, kjer so bili vrnjeni
domobranci, so poleg te brigade varovali tudi vojaki KNOJa. V to
taborišče brez dovoljenja okrožne OZNE niso imeli vstopa niti
oficirji. Sam v taborišču nikoli ni bil. Povše ne ve za primere, ko so
bili že izpuščeni likvidirani na poti domov oziroma že doma. Osebno
dvomi o tem. Omenil je več amnestij, mladoletniki so bili že s prvo
poslani domov. Določeno število vojakov KNOJa je bilo z nalogom,
ki ga je prinesel predstavnik bataljona odrejenih za varovanje
taborišča, zato je Povše posredno vedel kdo se tam nahaja. / str.
8-10/

AJS. 11. seja, 28. 3.1994 - Franc Miklavčič,
Zvonko Lamut, Ignac Stavber, Franc Kac
a. Franc Miklavčič
Od 10.maja 1945 je bil kot šofer vključen v KNOJ. Voznik kamiona
je ostal dokler nI zapustil KNOJa konec septembra 1945. Njegov
sedež so bile garaže na dvorišču prisilnih delavnic. Na prvih
vožnjah so vozili vojaški material z vlakov na progah pri Trzinu,
Domžalah, Kranju itd. Material, ki so ga nakladali nemški ujetniki
so vozili v razna skladišča. Njegova enota je spadala pod
poveljstvo 1. Ljubljanske brigade KNOJa. Njen štab je bil na

Nikoli ni videl seznamov aretiranih ljudi. Po njegovem mnenju Jih je
verjetno imela OZNA, drugi niso imeli dostopa. Kot politkomisar
bataljona je Imel stike z okrožno OZNO v Celju. Vodil jo Je Savinc
( MIlan Venišnik ). Nekajkrat so se pogovarjali po telefonu. KNOJ
ni imel pooblastil za zasliševanje, s tem se ukvarjala OZNA. Povše
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Bellevue - ju. Tudi za to enoto je prevažal hrano in pijačo. Sam je
bil direktno podrejen oficirju s partizanskim imenom Nande.
/ str. 2 /

Vsakega so posamič pripeljali do jame, kjer ga je eksekutor z
nemško pištolo ( VValther ) ustrelil v tilnik in istočasno z nogo
porinil v brezno. Eksekutorja sta se menjavala, večkrat so
odpovedale tudi pištole. Dostikrat tudi žrtve niso bile dobro zadete,
slišati je bilo glasove iz jame. Od nje je bil Miklavčič oddaljen okoli
5 metrov. V takih primerih so metali v jamo nemške ročne bombe.
Tu žensk ni bilo zraven. Miklavčič je sodeloval samo pri teh dveh
transportih. Pravi, da so o teh dogodkih vedeli vsi vojaki v njegovi
enoti, vendar se o njih niso pogovarjali. / str. 10 /

Ta oficir - podporočnik oz. poročnik, je tudi odrejal prevoze.
Miklavčič je imel tudi svojega pomočnika. Konec maja je sodeloval
pri prevozih aretiranih v Ljubljani. Aretacije so potekale ponoči ob
sodelovanju organov OZNE, aretirance so vozili predvsem v
sodne zapore. Tja so vozili tudi ljudi iz zaporov na Povšetovi ulici,
prav tako ponoči. / str. 3 / V začetku prve polovice junija, je moral
Miklavčič z ostalimi šoferji pred realno gimnazijo na Vegovi ulici.
Tam je bil nastanjen KNOJ. Na kamione - od 8 do 10 - je šlo
določeno število vojakov in odpeljali so se proti Teharju. Kamioni
so prišli tudi iz drugih enot, vendar šoferji niso vedeli ničesar o
podrobnostih same akcije. Vodil jih je organ OZNE, ki se je z
motorjem prikoličarjem vozil z njimi. Pri taborišču so kamioni ustavili,
vojska je napravila špalir in začeli so nakladati jetnike.' Ti so bili
zvezani po dva skupaj. Nakladanje je bilo zelo brutalno - s
pretepanjem, ko so jih vodili skozi špalir. / str. 4 /

Nihče jim ni tega izrecno tega prepovedal, kljub temu pa so se
držali konspiracije. Miklavčič se spominja, da je moral včasih svoj
kamion na zahtevo komandirja Nandeta prepustiti drugemu šoferju.
Dostikrat se je temu uprl a ni uspel. Ko je zjutraj vprašal šoferja kaj
je prevažal, je dobil odgovor, da " živo robo " in to je bilo vse. Pri
drugem transportu na Kočevski Rog je bilo število kamionov in
ljudi na njih približno enako kot pri prvi vožnji. Kamioni s katerimi
so vozili iz taborišča Teharje so bili brez cerad. Ujetniki so bili zvezani
z nemško telefonsko žico. / str. 11 -12 /. V enoti KNOJa, ki je odšla
z Vegove so bili izključno sami Slovenci. Imela je svojega poveljnika,
/str. 13/

Na tak način so naložili cel transport. Ujetniki so morali klečati, bili
so popolnoma stisnjeni. Nakladanje je trajalo okoli tri ure. Ponovno
jih je vodil že omenjeni oficir OZNE, star okoli 25 let in oblečen v
nemški vojaški plašč. Bil je Slovenec, kot tudi ostali vojaki. Ko so
kamioni krenili na pot šoferji niso vedeli kje je njiov cilj. Obrnili so
proti Laškem. Miklavčič je skozi steklo kamionske kabine slišal
vpitje vojakov, ki so zahtevali naj ujetniki sklonijo glave. V Laškem
se je transport ustavil, naložili so še nekaj civilistov. Na njegov
kamion je prišla ženska z mlado hčerko. / str. 5 /

b. Anton Lamut
Leta 1945, okrog 15. maja, se je nahajal v Kamniško - zasavskem
odredu. Ko so prišli v Celje so iskali telefonista. Ker je bil med
vojno telegrafist pri železnici se je javil in dodeljen je bil v štab menda 3. bataljona KNOJa. Ko je delo opravil so ga zadržali v
KNOJu. Približno konec maja so zvečer iskali vojake, ker jih je bilo
premalo so vzeli tudi njega. Rekli so, da gredo v hajko. S kamioni
so odšli najprej v Stari pisker, kjer so naložili nekaj ljudi, nato pa v
Teharje. V taborišču so imeli ljudje roke zvezane na hrbtu z žico.
Lamut je spraševal o vzroku, a so ga drugi vojaki opozorili naj ne
sprašuje. Govorilo se je, da jih peljejo v 13. bataljon. Tu so naložili
približno 4 do 5 kamionov ljudi, na vsakega okoli 30. Stražil jih je
KNOJ. Peljali so skozi Brežice, proti Dobovi. Med Mostecom in
Dobovo so se kamioni ustavili pred pancergrabni. Ljudi so spravili
s kamionov in hitro se je zaslišal ropot lopat in krampov. Nastal je
preplah, odpeljali so jih proti Savi in začeli pobijati. Slečene so
postavili na rob jarka in ustrelili v hrbet. Lamut pri likvidacijah ni
sodeloval, pomagal pa je pri zasutju grobišča. / str. 15 /

Odpravili so se naprej, vodil jih je nekdo drug. Prišli so v Brežice,
kjer so pri gradu zavili proti Dobovi. Peljali so še približno 3 do 4
kilometre, nato se je transport ustavil. Začelo se je razkladanje
ljudi, ki so se morali sleči do golega. Vsakega od njih sta dva vojaka
peljala na morišče. Streljali in metali so jih v protitankovski jarek.
Miklavčič ni šel v bližino grobišča ker je bil osebno preveč prizadet.
Pravi, da so likvidirali vse, ne spominja se, da bi kdo uspel pobegniti.
Nato so vojaki naložili obleko pobitih na kamione in jo odpeljali na
gospodarsko razstavišče v Ljubljani. Miklavčič ocenjuje, da je bilo
na tej vožnji odpeljanih v smrt približno 60 do 80 na vsak kamion.
/ str. 6 /
Miklavčič danes ne bi mogel točno ugotoviti, kje so bile izvršene
likvidacije. Po odmevu strelov meni, da so se zgodile okoli 150 do
200 metrov proč od kamionov. Zapomnil si je živo mejo na poti od
Dobove, malo naprej se je transport ustavil. Poleg tega so likvidacije
potekale v temi. Drugič so ponovno odšli izpred realne gimnazije
proti Škofovim zavodom (Št. Vid). Kamioni so obstali zunaj pred
mrežo, nakladanje je potekalo podobno kot v teharskem taborišču,
z isto brutalnostjo. Krenili so skozi Ljubljano, preko Višnje gore do
Novega mesta, Dolenjskih toplic in nato na Kočevskoi Rog. Po nekaj
kilometrih gozdne poti so šoferji ustavili, spet je sledilo razkladanje
ujetnikov. / str. 7 /

Po končanih likvidacijah, so jim strogo prepovedali govoriti o tem.
Čez nekaj dni, ga je oznovec ( Ladikovski), ko je zvedel, da Lamut
ni knojevec, dodelil nazaj v kasarno v Celju. Ta organ OZNE je bil
zraven pri likvidacijah, prav tako Edi Gole iz Celja, ki je vodil transport. Imel je čin kapetana. Po Lamutovih ocenah je bilo pobitih
najmanj 300 ljudi. Videl je, da je bil jarek delno že zasut, zato sklepa,
da so bili ljudje tja pripeljani večkrat. Tudi danes bi lahko točno
določil kraj kjer se je to zgodilo. Odnos knojevcev do jetnikov je bil
po Lamutovih besedah grozen. Videl je mimohod skozi Celje, kjer
so jih pretepali in silili naj poljubljajo zemljo. Verjetno so bili odpeljani
v Teharje in nato likvidirani. V transportu so bili tako ženske kot
moški. Spomni se matere z mladoletno hčerko (omenja jo že
Miklavčič). / str. 16 - 17 /

Odpeljali so jih približno 50 metrov na levo do kraške jame in
likvidirali. Odnos do jetnikov je bil pred samo likvidacijo še bolj
brutalen kot v prvem primeru. Domobrance so silili peti bojne pesmi
in Jih pretepali. Vsi so se morali sleči do golega, v uniformi je ostal
samo partizanski oficir, ki je bil med njimi. Vojaki so ga spraševali
po vzroku, vendar jim ni nič povedal. Star je bil okoli 25 let, doma s
Primorskega. Tudi on je bil ustreljen in vržen v brezno. Za Miklavčiča
je ostal uganka. Omenil je skupino vojakov z oficirjem, ki je govoril
" črnogorsko ". Ta enota ni prišla z njihovimi kamioni, pojavila se
je na samem kraju. / str. 8 - 9 /

Z Miklavčičem ni bil nikoli skupaj, sploh se ni dosti družil in
spraševal, tako močan je bil £ok. Tudi kasneje ni govoril o teh stvareh,
celo z omenjenim Golcem ne, ki je bil njegov sošolec. / str. 18 /
c. Ignac Stavber
Pred prihodom v KNOJ, je bil v kurirski postaji na Pohorju. Te
relejne postaje so prvotno spadale v VDV. Po vključitvi v KNOJ,
so bili vanj vključeni tudi kurirji. 9. oz. 10. maja, ko so prišli s
Pohorja v Maribor, je bil vključen v 3. brigado KNOJa. Čez nekaj
dni je bil določen za komandirja straže na glavnem mariborskem
mostu - imel je 10 vojakov in namestnika. Tam se je nahajal šest

Na terenu je bilo vidno, da transport ni prvi - okolica grobišča je
bila poteptana. Domobrancev niso spraševali po imenih ali rojstnih
krajih. Nekdo, ki se je sam predstavil kot predvojni policist je bil še
posebej brutalno pretepen, /str.9/
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vodil pooblaščenec Jug Iz Slovenj Gradca. Za njim je Kac prevzel
mesto okrajnega pooblaščenca OZNE za Slovensko Bistrico. /
str. 29 /

tednov. V tem času je eksplodirala vlakovna kompozicija streliva
In orožja. Dan ali dva po tem dogodku, je prišel k njemu oficir
OZNE v spremstvu knojevskega podoficirja Iz njegove čete.
Naročil je, da mora biti zvečer ob 8 oz. 9 uri pri mariborskem
vodovodu, ker bo šel na posebno nalogo. Ko se je odpravil tja, je
tam naletel na skupino knojevcev, ki so že čakali. Prišli so prazni
zaplenjeni nemški avtobusi. Kmalu za njimi pa precejšnje število
ljudi, zvezanih z žico. /str. 20/

Njegova naloga je bila postaviti obveščevalno službo, dobiti
informatorje. / str. 30 /
O ubitih civilistih, predvsem domačinih, Kac ni vedel veliko. Omenil
je seznam kulturbundovcev iz Slovenske Bistrice, ki je ostal na
okrožni OZNI. Ne ve kdo ga je sestavil - OF ali KP. Na seznamu
je bilo tudi nekaj Slovencev. Ti ljudje so bili v začetku maja, mogoče
11. ali 12. aretirani. / str. 31 /

Bilo jih je okoli 100, morda več. Naložili so jih v avtobuse, v vsak
avtobus pa še 2 - 3 vojake KNOJa. Tudi oni niso vedeli kam grejo
in zakaj. Odpeljali so jih na Pohorje. Nekje na sredini - v Hočah,
so avtobusi ustavili in ujetniki so morali izstopiti. Nato so jih odgnali
po kolovozu približno 100 do 150 metrov daleč. Šli so na desno od
glavne ceste v hrib. Po krajši hoji so prišli do jame, okoli katere je
gorelo nekaj ognjev. Ljudi so odgnali proti jami in jih po 15 - 20
naenkrat postreljali z brzostrelkami. Streljali so jih zvezane. Okrog
jame so bili kupi izkopane zemlje in tja so se morali postaviti pred
usmrtitvijo. Streljalo se je izključno z avtomatskim orožjem, ljudje
so bili ubiti z obleko na sebi. Marsikdo, ki je padel v jamo je bil še
živ. Akcijo je vodil oficir OZNE " Grbasti Miha " ( Bogdan Horvat). /
str. 21 /

Zaprti so bili v sodišču, kjer so bili zapori. Kac pravi, da niso bili
zaslišani. Bilo je rečeno, da jih bo devet ali deset postavljeno pred
sodišče. Sodišče je nadzoroval vod KNOJa, ki je imel svoje
poveljstvo. Vodil ga je podporočnik Tone Pekovec. / str. 32 /
Približno 10 -14 dni po aretaciji so bili ljudje odpeljani. Zadevo je
vodila okrožna OZNA. Prišli so s kamioni in rekli, da jih peljejo v
Šterntal ( Kidričevo ). Kakšna je bila njihova usoda Kac ne ve.
Kasneje je slišal, da so našli posmrtne ostanke v Veleniku. Aretacije
je vršil KNOJ s poveljnikom Pekovcem, Kac je sodeloval pri aretaciji
grofa Attemsa, kot tolmač za nemščino. Aretirana je bila tudi
grofova žena. Bistriška OZNA ni imela vpliva na aretacijo in usodo
aretirancev. Kac ni bil član KP, ni se udeleževal partijskih
sestankov, zato ne ve o čem so govorili. / str. 33 - 34 /

Ta je ukazal naj vržejo zemljo, kljub temu, da so bili nekateri še
živi. Ko ga je Stavber na to opozoril, češ naj jih prej vsaj postrelijo,
mu je Miha odvrnil naj to stori sam. Stavber je to res storil, ne
spominja se števila ljudi, ki jim je dal milostni strel. Naslednji dan je
sodeloval pri podobni akciji. Prav tako so prevoz opravili z
avtobusi v katerih je bilo okrog 40 sedežev, vendar so v njih
stlačili več ljudi. Tudi druga skupina je bila približno enako velika.
/ str. 22 /

Aretirani so bili odpeljani iz Slovenske Bistrice. Približno mesec
dni kasneje, mu je •inforijiatorka Vidrihova iz Zgornje Bistrice
povedala, da so ponoči trije kamioni pripeljali ljudi v bunker pri
Zgornji Bistrici. To protiletalsko zaklonišče so naredili že Nemci za
delavce tovarne " Impol". Čez čas je zaslišala streljanje, drugi dan
pa je pred bunkerjem stal stražar. To se je ponovilo še v dveh nočeh.
Ko se je začel iz bunkerja širiti smrad, so vhod v bunker minirali in
natrosili apno. Kac je o tem obvestil okrožno OZNO v Mariboru in
KNOJ. Meni, da kamioni niso prišli iz Slovenske Bistrice temveč iz
Kidričevega ali pa iz Maribora. V vojašnici v Slovenski Bistrici je
bilo precej ujetnikov, po Kacovi oceni preko 1.600. Bili so nemški
vojaki, med njimi so odbirali pripadnike SS - a. Odpeljali so jih s
kamionom, bojda na popravilo ceste proti Tepanju in nekega mostu,
vendar niso prišli več nazaj. Koliko je bilo odpeljanih Kac ne ve,
ostali pa so bili izpuščeni. / str. 35 - 36 /

Med likvidiranimi so bili sami civilisti, Stavber ni videl niti ene
uniforme, le nekaj železničarskih. Razen ene ženske -prvi večer, so
bili sami moški. Bila je Nemka, že omenjeni Miha se je izživljal nad
njo, ko je prosila naj ji razvežejo roke. Starost ljudi je bila različna,
bilo je dosti mladih, največ pa tistih srednjih let. Stavber ocenjuje,
da so bili Slovenci. Ljudje so bili v takem psihičnem stanju, da so
šli brez besed na morišče. Po njegovem mnenju so bili prignani iz
mariborske kaznilnice. / str. 23 /
Jama v katero so bili postreljeni, je bila precej velika - 15 do 20
metrov v dolžino in 2 metra v širino. Koliko je bila globoka ni mogel
reči, ker je bila ena skupina ljudi že prej postreljena vanjo. Ko je bila
likvidacija končana, je manjkalo do roba jame morda še pol metra.
Pri drugi likvidaciji, je bilo grobišče izkopano malo dlje naprej. Vojaki
KNOJa so bili izključno Slovenci. Med pobitimi ni bilo otrok.
/ str.24 /

Kac ni vedel ničesar o usodi družine Razboršek, ki je na seznamu
žrtev iz Slovenske Bistrice. Pobita naj bi bila januarja 1946 v že
omenjenem bunkerju. Že pred tem je bil premeščen v Radgono.
Veliko se je že takrat govorilo o usodi nakita družine Attems. Primer
je raziskovala tudi OZNA. Kac pravi, da je bil grad zapečaten. Kolikor
je njemu znano niso našli ničesar. Kljub pooblaščenstvu OZNE v
Slovenski Bistrici, je zadeve urejala okrožna OZNA iz Maribora.
Njen načelnik je bil Majhen ( Vladko - Rafael ). Na seznamu
aretiranih je bilo okrog 70 - 80 imen. Tudi Kac ga je pregledal.
Rečeno mu je bilo, naj med njimi izbere informatorje. / str. 37-38 /

Slišal je, govorilo se je med vojaki, da so se take akcije dogajale
tudi kasneje, ni pa vedel ničesar bolj natančnega. Ni mu znano, da
bi bile take likvidacije tudi drugje na Hoškem Pohorju. Prav tako ni
slišal o protitankovskih jarkih pri Teznem. Pri KNOJu je ostal skoraj
še dve leti. Z mariborskega mosta je odšel stražit elektrarno Fala,
kjer je ostal 7 - 8 mesecev. Nato je bil v Prekmurju, na Dolenjskem
in v bazi za repatriacijo na Jesenicah. Tam je OZNA sprejemala in
zasliševala delavce, ki so bili na prisilnem delu v Nemčiji. KNOJ jih
je nato spremil do domačih krajev, največkrat v Ljubljano. / str. 25 /

Naloge za delo je Kac dobival ustno, prihajala sta Dimač in Božo
(?) iz Maribora. Tudi direktive iz Ljubljane so prihajale preko okrožne
OZNE. Koliko ljudi je bilo pobitih, Kac ne ve. Povedal pa je, da je
šlo za starejše ljudi, otrok ni bilo. Ničesar ni slišal otem, da bi bila
kasneje trupla odstranjena iz bunkerja. Sam je o bunkerju prvič
slišal od svoje informatorke, v njem nikoli ni bil in ne ve kako velik
je. / str. 39 - 41 /

Stavber meni, da likvidirani ljudje niso bili obsojeni. Govorilo se je,
da gre za maščevanje zaradi eksplozije že omenjenega vlaka. Ko
je zapustil KNOJ, ni podpisal nikakršne izjave o molčečnosti, nihče
mu ni rekel naj o tem ne govori. Sam svojim vojakom v desetini
tega ni omenjal. Pred akcijo niso vedeli, kakšne ljudi bodo likvidirali.
Oznovec Miha, ki je sodeloval pri obeh likvidacijah, je govoril, da
gre za gestapovce. / str. 27 - 28 /

A./6.13. seja, 9. 5.1994 - Jakob Ugovšek, Franc
Janež, Alojz Balkovec, Ivan TUrk,

d. Franc Kac

a. Jakob Ugovdek

Kot obveščevalec je 9.maja 1945 prišel v okrajno OZNO, ki jo je

Med vojno je bil šofer pri VVermachtu, po vojni - v maju 1945, ga je
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mobiliziral KNOJ. V začetku so v glavnem vozili vojaški material.
Neko noč, mu je eden od šoferjev povedal, da je vozil ljudi, ki so bili
nato pobiti. Konkretneje o tem ni spregovoril, pa tudi Ugovšek ga
ni spraševal. Nekega večera je bil tudi sam poklican pred celjski
Stari pisker. Poleg njega je bil še en šofer, ki pa je imel avtobus.
Naložila sta moške In ženske različnih starosti in jih odpeljala v
Laško na železniško postajo. V bližini so bili bombni kraterji kamor
so postrelili ljudi. Šoferja sta morala zapeljati vozili tik ob jame.
Pred usmrtitvijo so vsakemu nekaj prebrali - Ugovšek ni preciziral
vsebine. Po njegovem mnenju je bilo vseh skupaj okoli 50. / str. 2
/

polomila v podvozu, je Ugovšek preciziral, da bilo to pod železnico
v Laškem. Meni, da takrat žrtev med domobranci ni bilo. / str. 7 /

Bili so sami civilisti, streljali so jih oblečene. Akciji je poveljeval
civilist, izvrševalci in stražarji pa so bili vojaki. Po govorici sodeč so
bili Slovenci. V enoti kjer je bil Ugovšek, so bili večinoma iz Savinjske
doline in Trboveljčani. Likvidacija je trajala manj kot eno uro. Čez
nekaj dni je bil z drugimi šoferji poklican v Teharje. Tam so naložili
domobrance. Ugovšek je imel takrat dve prikolici, drugih tovornjakov
je bilo približno 4 - 5. Naredili so več voženj, začeli so zvečer, končali
so pred svitom. Vozili so jih v rudnik Laško. Ugovšek se spominja,
da je bila njegova prikolica previsoka, da bi šla skozi podvoz.
Komandant mu je rekel naj kljub temu pelje, le stražarji so morali
dol. / str. 3 /

Ko je zapustil KNOJ, OZNA z njim ni stopila v stik oz. zahtevala
molčečnosti. Večkrat mu je bilo ponujeno članstvo v KP, ki ga ni
sprejel. Preganjan zaradi tega ni bil, čutil pa se je zapostavljenega.
O pobojih ni govoril niti lastni ženi. / str. 10 /

Prikolica je nato ostala pred rudnikom. Osebno nI poznal nikogar
od likvidatorjev, iz njegove enote niso bili. V Laškem so bili že v
rudniku in jih sploh ni videl. Nihče mu ni dejal, da mora o teh
dogodkih molčati. Iz KNOJa je bil odpuščen 10. oktobra 1945.
Nikoli ni bil član KP. Z nobenim od šoferjev se o tem ni pogovarjal,
zato ne ve, če se je kdo od njih skušal upreti, da bi sodeloval pri
takšni akciji. Med tistimi, ki so bili ustreljeni pri Brežicah je osebno
poznal le nekega trgovca. / str. 8 - 9 /

b. Franc Janež
Ko se je 28. avgusta 1945 vrnil iz Avstrije domov, je od soseda
zvedel, da je sodeloval pri likvidaciji njegovih dveh bratov v
Kočevskem Rogu. Ta sosed se je imenoval Ciril Arko. Takrat je bil
podporočnik. Podrobnejših podatkov o usodi bratov mu ni dal. Iz
domače vasi je bilo takrat likvidiranih okoli 16 moških - vsi iz
domobranskih enot. / str. 11 -12 / Že omenjeni sosed Arko je umrl
leta 1945, pokopan je v Kočevju. / str. 13 -14 /

Speljal je in prikolica se je podrla na jetnike. Iztovorili so jih pred
rudnikom, stražarji so jih odgnali naprej in od daleč je zaslišal
strele. Nato je pripeljal naslednji kamion. Likvidacije so trajale
približno teden dni. Ker se je jašek napolnil, so jih ob zadnji vožnji
peljali naprej od Laškega, proti Zagorju in jih tam streljali. Vsak od
ujetnikov je imel roke zvezane na hrbtu s telefonsko žico, zvezan
pa je bil tudi z sojetnikom. Jetnike so zvezovali pred barakami v
taborišču in jih porivali na kamione. Stražarji so jih med potjo
pretepali in od njih zahtevali, da pojejo domobranske pesmi. Najprej
so izbrali oficirje, nato starejše letnike. Mlade 17 -18 let so najprej
pustili, ko pa je zmanjkalo ostalih, so pobrali tudi njih. / str. 4 /

c. Alojz Balkovec
Ob koncu vojne - 9. maja 1945 je s 15.brigado (Belokranjska)
prišel v Ljubljano. Drugi dan se je bataljon brigade kjer je bil
Balkovec, premaknil v Kamnik. Z njimi je šla manjša - jurišna četa.
Tja so se naslednji dan pomikali iz Štajerske tudi nemški ujetniki in
hrvaški domobranci. Bilo pa je tudi 400 Črnogorcev - civilistov. / str.
15/

Na Ugovškovem kamionu je bilo naloženih najmanj 30 ljudi. Prevozi
iz taborišča Teharje so bili opravljeni junija 1945. Kasneje je bil še
enkrat poklican tja, da je naložil obleke in kovčke - civilne stvari.
Odpeljal jih je v Celje, kjer so jih vojaki zložili v drvarnico neke
gimnazije (?). Ugovšek je sodeloval tudi pri prevozih ljudi, ki so jih
nakladali v Slovenj Gradcu, Velenju, Šoštanju, Šmartnem ob Paki,
Braslovčah in Žalcu. Med njimi so bili moški in ženske, te so ločili in
naložili na avtobus. Na vsakem - kamionu in avtobusu jih je bilo
okoli 60 - 70. Peljala sta jih v Celje, tja so prišli proti večeru. Tam sta
čakala približno tri ure, da se je stemnilo. / str. 5 /

Med temi je bilo približno 80 žensk, mlajših - 20 do 30 let. Moški so
bili starejši. Poslali so jih v taborišče, kjer so bile nekdanje nemške
barake. Ujetnike so ločili po narodnosti. Pobrali so jim vse, razen
hrane in cigaret. Vojakom je orožje pobrala na Štajerskem 14.
divizija. Čez dva ali tri dni so bile ženske odpeljane, Balkovec ni
zvedel kam. Okoli 15. maja mu je komandant bataljona proti večeru
naročil naj postroji 120 četnikov. Čeprav so bili civilisti, so jim rekli
četniki. Nato jih je odpeljal v hangar, kjer so jih vojaki začeli zvezovati
s telefonsko žico po dva in dva. Ko so bili zvezani, mu je komandant
ukazal naj kot dežurni ostane tu. Ljudi so odpeljali v smeri Kranja
in čez četrt ure so se zaslišale puške in avtomatsko orožje. Ko so
se vojaki vrnili, so povedali, da so se jetniki začeli odvezovati in
skušali pobegniti. Vse so postrelili, pod streli sta padla tudi dva
vojaka, trije pa so bili ranjeni in odpeljani v bolnico.

Prišlo je precej stražarjev, vsi slovenske narodnosti. Kolikor je
Ugovšku znano, je bil druge narodnosti samo šofer avtobusa.
Odpeljali so jih v Brežice, kjer se je v okolici nahajal pancergraben.
Stražarji so najprej pobrali moške, čez tričetrt ure pa so prišli še
po ženske. Te so med tem slekli do golega. Vsem so pobrali ure in
zlatnino, Ugovšek pravi, da jo je bilo za eno aktovko. To mu je
komandant zaupal v varstvo in naročil, naj jo v Celju izroči Zdovču
( ? ). Ugovšek mu je to izročil v njegovi pisarni. Oficirja ni poznal
po imenu. Strelov ob likvidacijah ni slišal. Meni, da so se dogajale
precej daleč. Lokacije si ni zapomnil, akcija se je odvijala ponoči.
Zgodila se je konec junija oz. v začetku julija. Nato se je enota
preselila v Maribor. Tu je bilo naloženih več tovornjakov samih
civilistov, ki so jih odpeljali na Pohorje. Tudi tega kraja ne more locirati,
nikoli prej ni bil tam, poleg tega je akcija prav tako potekala ponoči.
Vodil jo je " Puklasti Miha " ( Bogdan Horvat). Z ujetniki, med
katerimi so bile tudi ženske z otroki, je postopal zelo grobo. / str.6 /

Naslednji dan so izmed nemških ujetnikov izbrali Avstrjce za
pokop pobitih. Kje so pokopani Balkovec ne ve, ker ga ni bilo
zraven. Spomni se, da so 21. maja dali krampe in lopate četi
Muslimanov z Kosova, da bi skopali grobišče. Bilo jih je veliko, v
vsak bataljon je prišla četa. Grobišče je bilo skopano nekje pri
Kamniški Bistrici, levo kakih 20 metrov od ceste. Za njimi je kamion
pripeljal preostale zvezane Črnogorce iz Kamnika. Zložili so jih s
kamiona in morali so se vleči v jamo. Balkovec pravi, da so bile tri
vrste, v vsaki 6 ljudi. Komisar brigade je dal povelje, in mladeniči
iz jurišne čete so jih postreljali z brzostrelkami. Balkovec je videl
pri tem sodelovati tudi komandanta brigade. Njegovega imena ne
ve, bil je mlad. Komisar brigade je bil samo opazovalec. ( od
8.aprila 1945 dalje Franta Komelj) /26/ Balkovec ocenjuje, da so
pripeljali tri kamione. Pobite so zagrebli muslimanski vojaki. V
bližini grobišča, ob cesti je bilo cementno korito z vodo, nekaj sto
metrov dalje pa samotna hiša. Drugih podobnih usmrtitev
Balkovec ni videl. 25. maja je bila njihova brigada razformirana. /
str. 17-18/

Raztovorili so jih in odgnali, nato so šoferji slišali streljanje. Ugovšek
si ni zapomnil, kje so jih v Mariboru naložili, zdi se mu, da je bilo v
bližini nekega zapora. Po govoricah kolegov, je bilo takih akcij več.
Ugovšek je bil zamenjan, dodelili so mu sanitetni avto. Spominja
se primera, ko je peljal nekega invalida na pokopališče in so ga
tam ustrelili vpričo njega. V zvezi z njegovo prikolico, ki se je
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pripravili še pločevinaste zaboje za prenos trupel. Nemški ujetniki
so bili v začetku zelo oslabljeni zaradi pomanjkanja hrane, zato je
Svetina posredoval pri komandantu taborišča, da so dobili hrano,
ki jo je imel KNOJ. Dobili so tudi visoke usnjene škornje, žganje in
vino, da so lahko delali. Svetina je prihajal le občasno nadzirat,
kako delo poteka. Zaščitna enota KNOJa je bila stalno tam, varovala
je okolico grobišča. Iz brezna so pobirali civiliste, slovenske in
hrvaške domobrance. Pobiti so bili s streli v tilnik, z rafali v hrbet.
Nekateri so imeli odtrgane ude. Svetina meni, da se to ni zgodilo
zaradi padca v brezno. Verjetno so bili nekateri še živi, zato so
likvidatorji v jamo metali ročne bombe. Trupla so nato prenesli v
bližnjo dolino, oddaljeno okoli 200 metrov. Položili so jih v skopane
jarke. Ko so bili polni, so jih nemški vojaki zasuli. Delo je bilo zelo
težavno, brezno je bilo deloma zasuto z kamenjem in zemljo.
Potekalo je približno tri tedne, vsak večer so nemške vojake vračali
nazaj v taborišče. Že od prvega dne jih niso več pošiljali skupaj k
drugim jetnikom. Bili so izolirani. / str. 3 /

Imena brigadnega komandanta Balkovec n! vedel. Rekli so mu
Bogo (? - od 3.marca 1945 dalje Alojz Golob) /26/, v brigadi je bil
krajši čas. Prav tako ne ve, kam so pravzaprav hoteli odpeljati
prvo skupino 120 tih Črnogorcev. Meni, da so jih prav tako
nameravali postreliti. Pri njihovem zvezovanju je sodeloval cel
bataljon, borci so vedeli kako naj jih zvežejo. Med njimi so bili
samo moški. Nihče ni povedal, zakaj so bili likvidirani, označili so
jih kot četnike. Med jurišniki, ki so likvidirali, je Balkovec osebno
poznal nekega domačina. Njegovo ime je Matija Vrbanec, vendar
ne živi več. Balkovec ni podpisal nobenega dokumenta, ki bi
zavezoval k molčečnosti. Nikoli ni bil več na mestu pobojev. / str.
19 -21 /
Demobiliziran je bil 17. decembra 1945. Po demobilizaciji ni bil
politično aktiven. Kljub temu, da mu nihče ni tega ukazal, je o
likvidacijah molčal. / str.23 - 24 /
d. Ivan Turk

Po končanem delu so brezno ponovno minirali in zasuli. Približno
dva dni pred koncem, je Svetina poročal Mačku o opravljenem
delu. Maček je naročil naj natresejo apno in okolico grobišča
uredijo. Glede usode nemških ujetnikov - delavcev pa naj se
Svetina dogovori z Mitjo Ribičičem. Po Svetinovih besedah je
slednji obiskoval tudi Št.Vid. Svetina je imel vtis, da je Ribičič za te
stvari že vedel. Glede transportov je Svetina omenil železniški industrijski tir med Št. Vidom in Ljubljano, ter izjavo knojevca, ki je
povedal, da KNOJ spremlja te transporte. / str. 4 /

Od leta 1943 dalje, je bil v Cankarjevi brigadi. Bil je komandir čete.
Ob koncu vojne je patruljiral na avstrijsko - jugoslovanski meji,
nato so na območju Dolenjske iskali ostanke sovražnih enot. Konec
septembra 1945 je odšel v oficirsko šolo na Banjico v Beogradu.
Vrnil se je leta 1947 in služboval v raznih krajih Slovenije. Leta
1949 je bil v Bjelovarju, v roke mu je prišel letak, ki je pozival na
bojkot volitev. Pokazal ga je oficirju KOSa in zato leto 1950 - 51
prebil v preiskovalnem zaporu. O povojnih pobojih je zvedel šele v
drugi polovici 80 - tih let. / str. 26 - 27 /

O likvidacijah se je v Slaviji ( načelstvo OZNE ) govorilo. V tej
zvezi so omenjali enoto za likvidacije, ki jo je vodil Zgonc. / str. 7
/ Ob sanaciji - pobiranju trupel iz brezna, niso razpolagali z
seznamom oziroma kakršnokoli dokumentacijo. Nemških vojakov
je bilo okrog 60, trupel pobranih iz brezna pa več kot 800. Glede
Zgonca je Svetina slišal govorice, da je bil poslan na zdravljenje
na oddelek za živčne bolezni. / str. 8 - 9 / Nemški vojaki - delavci
so bili odpeljani v Kočevski Rog. Seznami so obstajali za zaprte v
sodnih zaporih, centralnih zaporih OZNE in ostale. Sezname sta
sta tipkali Svetinova bivša žena in žena Milana Apiha. Svetina ni
vedel povedati koliko je bilo med pobitimi iz brezna Hrvatov, Srbov
in slovenskih domobrancev. Zaradi nevzdržnega smradu je samo
občasno obiskoval brezno in kontroliral kako napreduje delo.
Videl pa je različne uniforme. / str. 10 /

Njegova četa, po vojni ni ujela nobenega domobranca. Če so
dobili kakšnega skrivača, so ga peljali v brigado. Osebno je
posredoval za izpustitev nekaterih ljudi npr. družine iz Suhe Krajine.
Turk ni vedel, kaj se je zgodilo z večjim številom ljudi, odpeljanih
iz Suhe Krajine. / str. 28-29 / 0 pobojih mu je povedal Silvo
Jerman, ki je bil v Kočevskem Rogu. / str. 31 /
AJ7. 14. seja, 11.5. 1994 - Albert Svetina
a. Albert Svetina
Svetina pozna grobišče pri Podutiku ( Brezarjevo brezno ) in
grobišča na Krasu. S temi grobišči se je ukvarjal po nalogu Ivana
Mačka - Matije, načelnika OZNE za Slovenijo. Okoli 20. junija 1945,
ga je Maček poklical v svojo pisarno v drugem nadstropju Slavije.
Povedal mu je, da je dobil obvestilo o krvavi vodi potoka v Podutiku,
o živini, ki je poginila itd. Svetina se je z svojim šoferjem,
spremljevalcem in zdravnikom po imenu Tone odpravil na ogled. V
vasi so iskali podatke in zvedeli, daje bilo pri breznu slišati streljanje.
Svetina tega brezna prej ni poznal. Odpravili so se skozi gozd in
naleteli na grozljiv smrad, tako da se grobišču niso mogli približati.
Odšli so v Slavijo po zaščitne maske in se vrnili. Grobišče je bilo
zaminirano in zasuto z drevjem.

Svetina ni mogel potrditi informacij, da so bili v to brezno pobiti
domobranski ranjenci z vlaka, ki je bil zajet pri Lescah. Ivan Maček
je imel popolen pregled nad delom-OZNE. Imel je dobre
organizacijske sposobnosti. Nastopal je zelo avtoritativno. Tito,
Rankovič in Kardelj pa so bile tiste osfebe, ki so lahko vplivale nanj
in s katerimi se je posvetoval. / str. 11 - 12 /

Po ogledu je Svetina poročal Mačku o stanju, ta pa mu je ukazal,
da je potrebno grobišče sanirati. Ni se spuščal v podrobnosti. Ob
ponovnem ogledu je Svetina ugotovil, da bi za izvršitev naloge
potreboval poseben oder. Obrnil se je na Milana Apiha, ki je bil
zadolžen za oskrbovanje OZNE. Priskrbeli so potrebno količino
lesa in ga pripeljali s kamioni. Ko je bil material pripravljen je Svetina
ponovno odšel do Mačka, ki ga je poslal po delovno silo v taborišče
Št.Vid. Komandant je bil kapetan OZNE, taborišče pa je varoval
bataljon KNOJa. Tu se je nahajalo večje število nemških vojakov,
civilistov iz Vojvodine, hvaških domobrancev itd. /str. 1 - 2 /

Likvidacije v Kočevskem Rogu, niso bile tajnost v poslopju Slavije.
/ str. 13 / Po končani akciji v Podutiku, je Maček Svetino postavil
za načelnika OZNE za vzhodno - primorsko okrožje z sedežem
v Ajdovščini. Štirinajst dni pred njegovim odhodom, ga je poklical
Maček v zvezi z pisanjem italijanskega tiska predvsem v Trstu o
partizanskih pobojih in metanju ljudi v jame. Svetina naj bi odšel v
Ajdovščino, stopil v stik s kapetanom OZNE Borutom in si ogledal
teren. Tam je dobil potrebno opremo za spuščanje v jame in se
podal v cono A, do partizanskega odreda, ki ga je vodil Benčič.
Dodelil mu je dva vodiča, ker Svetina Krasa ni poznal. Zaradi
prisotnosti Američanov so morali opraviti delo konspirativno.
Pregledali so tri jame. Človek, ki se je spustil v kraška brezna je
imel s seboj ročno svetilko. Po vrnitvi je poročal, da so v njih poleg
živalskih trupel tudi človeška. Po končanem ogledu je Svetina
poročal Mačku. / str. 14 /

Svetina je šel do komandanta, ki ga prej ni poznal. Pojasnil mu je
zadevo, komandant pa je bil o njej že obveščen. Dodelil mu je 60
nemških vojakov in zaščitno četo. Nato so poleg odra in dvigala

Svetina je bil leta 1947 izključen iz KPS. Poklican je bil na UDV,
kjer je moral podpisati izjavo o molčečnosti. Izjavo so morali
podpisati vsi uslužbenci. / str. 16 -17 /
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A./8.16. seja, 9.6.1994 - Dušan Bravnfčar, Franc
Konobelj,

da je šlo za akcijo večjega obsega, Bravničar pravi, da je bila
skrita. Sam je vedel, da bodo z nasprotniki obračunali. KNOJ je
bil takrat vezan direktno na generalštab v Beogradu. OZNA ga je
uporabljala za večje akcije. Posamezne aretacije in preiskave so
izvajali oficirji OZNE. Štab KNOJa pa je moral vedeti, kaj delajo
podrejene enote. / str. 11 / Že omenjeni razgovor z Načetom
Majcnom o zaslišanjih, je imel Bravničar konec maja ali v začetku
junija. V Št. Vidu ali katerem drugem taborišču ni bil. Število
domobranskih ranjencev, ki naj bi jih odstranili iz bolnic je bilo
približno od 100 do 150, v vojni bolnici Moste pa okoli preko 100
nemških in drugih ranjencev z osebjem. Kje so se izvršile likvidacije
ranjencev, Bravničar ne ve. / str. 12 - 13 /

a. Dušan Bravnlčar
Od marca 1944 dalje, je bil načelnik obveščevalnega oddelka v
ONZ ( Odsek za notranje zadeve ), ki ga je vodil Ivan Maček. Po
lastnih besedah z Mačkom nista bila v dobrih odnosih, /str. 3/ Jeseni
1944 je bil poslan na tečaj v SZ, vrnil se je 1 .maja 1945 v Beograd.
Prek Zadra in Trsta je prišel v Postojno, kjer je bil v gradu Mačkov
štab. Maček mu je izročil ljubljanski vosovski arhiv. Ob novici, da je
Ljubljana osvobojena, so se odpravili proti glavnemu mestu.
Bravničar se je peljal v avtu skupaj z Mačkom, z njimi je bil tudi
ruski inštruktor. (Bravničar pravi, da so se ruski inštruktorji nahajali
v Ljubljani, ko so potekale priprave na dachauski proces.) Pred
Ljubljano so padli v domobransko zasedo, zaplenjen je bil celoten
Mačkov arhiv. Bravničar pa je uspel rešiti gradivo, ki mu je bilo
zaupano. / str. 5 /

OZNA je bila ločena od tedanje slovenske vlade. Bila je
centralizirana, vodena prek Mačka in Rankovića. V času, ko je
notranje ministrstvo prevzel Boris Kraigher, je Bravničar službeno
obiskal zapore v Škofji Loki. Med obsojenimi na prisilno delo je
srečal odvetnico Ljubo Prenner, ki je med vojno sodelovala z NOG.
Pri upravniku zapora je zahteval njeno izpustitev. O tem je poročal
tudi ministru Kraigherju. Ta po Bravničarjevih besedah ni imel tako
širokih pooblastil kot Maček. / str. 14 /

Po prihodu v Ljubljano, ga je Maček postavil za načelnika OZNE
v mestu, Popit je bil njegov namestnik, Kadunc pa pomočnik. Po
imenovanju je Bravničar izbral kader in formiral odsek. Organizirati
so morali obveščevalno in kontraobveščevalno službo, vršiti aretacije
in preiskave. Likvidacij ni bilo. Konec junija je Maček od njega
zahteval, naj "počisti" sovražne ranjence iz ljubljanskih bolnišnic.
Popit je bil takrat že prestavljen v kadrovski oddelek v Slaviji.
Bravničar se je tej direktivi uprl in se skliceval na mednarodne
konvencije. Pričakoval je, da bo zaradi tega disciplinsko odgovarjal
a se to ni zgodilo. Kmalu nato, pa je bil poslan kot sekretar
veleposlaništva v Albanijo. Tam je ostal do konca leta 1947.
/str. 6/

Bravničar je iz ožjega slovenskega političnega vrha omenil
B.Kraigherja, M.Marinka, V.Tomšič, L.Šentjurc in F.Leskoška.
Sedež OZNE za Ljubljano je bil leta 1945 v stavbi nasproti sodišča.
Smernice za delo je služba dobivala od Mačka. V tem času so v
Ljubljani aretirali sorazmerno malo ljudi, večina se je umaknila. /
str. 15-16/
Po vrnitvi iz Albanije je Bravničar ponovno prevzel načelstvo
OZNE oz. UDV za Ljubljano, nato pa 2. oddelka republiške UDV.
Po nalogu Kraigherja je sodeloval v preiskavi proti Presterlu, ki je
bil obsojen na dachauskem procesu. V zvezi s tem procesom je
Bravničar pripisal odločilno vlogo Rankoviču, B.Kraigherju,
Kardelju in višjim oficirjem UDV iz Beograda. Velik je bil tudi vplivže
omenjenih ruskih oficirjev. Dušan Bravničar je bil upokojen leta 1962.
/str. 17-18/

Prijatelj dr. Karel Milavec je vodil vojaško bolnico v Mostah. Nemci
v njej so imeli svoje zdravnike in bolničarje. Prav v času, ko naj bi
Bravničar izpraznil ljubljanske bolnišnice, mu je Milavec povedal,
daje izginil celoten" nemški del" moščanske bolnice.Vojaki naj bi
bili prestavljeni oz. poslani domov. Bravničar je dobro poznal Načeta
Majcna, ki je zasliševal v Št. Vidu. Majcen mu je povedal kako
potekajo zasliševanja domobrancev.Ta zaslišanja so bila zelo kratka.
Kriterij za smrtno obsodbo je bil podoficirski oz. oficirski čin, ali
pa, če je nekdo bil mitraljezec v enoti. Majcen je omenjal tudi
mladoletnike in predpise na podlagi katerih so bili izpuščeni.
Bravničar pravi, da je bil Majcen eden od vodilnih ljudi v taborišču
Št. Vid. Takrat je imel čin majorja. / str. 7 /
V
Obstojali so seznami nasprotnikov ( " Mačkov arhiv" ), ki so
nastajali že med vojno. Z njimi se je bavil v OZNI odsek pod
vodstvo Branka Ivanuša. Bravničar pa je omenil tudi Zoro Čekič
- ženo M.Maležiča in Jelko por. Dular. O " podutiški zadevi "
Dušan Bravničar, čeprav načelnik OZNE za Ljubljano takrat ni
vedel. Leta 1988 je imel razgovor z Viktorjem Avbljem (nekdanjim
pom. načelnika OZNE ), v katerem mu je slednji povedal, da je
prav zaradi takšnih reči odšel iz OZNE. Takrat mu je govoril tudi
o breznu pri Podutiku. / str. 8 /

b. Franc Konobelj
Leta 1945 je bil v bolnici Franji kot pomočnik politkomisarja. Ob
osvoboditvi je prišel v OZNO in bil poslan v Trst. Po umiku JA iz
Trsta, je Konobelj prišel v Ljubljano. Tu se je nahajal zelo kratek čas,
nato je bil kot okrajni pooblaščenec OZNE poslan na Jesenice,
kjer je ostal slabo leto do premestitve v Postojno. / str. 23 / Glede
navodil za delo je Konobelj povedal, da so bili kontakti z Ljubljano
bolj redki. S pomočjo podatkov s terena so ustvarjali kartoteko.
Začeli so brez kakršnegakoli materiala, delo so začeli na novo. S
pomočjo informatorjev so dobili prve podatke. / str. 24 /
Teh podatkov niso kontrolirali oz. primerjali z podobnimi seznami
iz Ljubljane. Bili so precej prepuščeni sami sebi. Konobelj meni,
da tudi Ljubljana ni imela posebnih seznamov. Pri sodnih postopkih
nI bil udeležen in ne ve kakšni postopki so bili uvedeni. Ne more
oceniti, kolikšno število ljudi je šlo skozi postopke OZNE na
Jesenicah, dopušča število 50 ljudi, mogoče več. Na Jesenicah
je bil majhen zapor v kletnih prostorih. V tem času so imeli v njih
največ po dva zapornika. Ljudje so bili izpuščeni domov, Konobelj
se ne spominja, da bi bili postavljeni pred sodišče. V glavnem je
šlo za manjše prekrške. Konobelj je ostal na Jesenicah do januarja
1946./Str. 25/

Kasneje je Bravničar postal načelnik 2. oddelka UDV, kjer je
zamenjal Mitjo Ribičiča. Oddelki med seboj niso govorili o svojem
delu. Maček je delo službe vodil zelo avtoritativno. Bravničar pravi,
da je imel dejansko več oblasti kot CK, saj je imel kritje samega
Tita. / str. 9 /
Desetletja je imel monopol nad kadrovsko politiko. Z odvzetim
kapitalom po vojni, je Maček ustvaril vrsto podjetij v tujini, ki jih je
vodil preko svojih zaupnikov. O finančnih sredstvih pridobljenih
preko teh podjetij ni poročal ne CK- ju in ne skupščini. Bravničar
meni, da je njegov vpliv čutiti še danes. / str. 10 /

Tudi okrajno pooblaščenstvo je bilo majhno, imelo je le tri ljudi. Ob
Konoblju sta bila to še Pavel Rozman in Maks Magušar. Včasih
so dobili obisk iz načelstva v Ljubljani, ali pa so kontaktirali s
pomočjo telefona. Njihovo delo je bilo po besedah Konoblja
začetniško. V času službovanja na Jesenicah, Konobelj ni slišal
ničesar o izvensodnih likvidacijah. Domobranstva pri njih ni bilo,
pač pa raztrganci, ki so večinoma vsi ušli. Ko so prihajali transporti
vrnjenih, se Konobelj še ni nahajal na Jesenicah. / str. 26 /

O povojnih pobojih v Kočevskem Rogu je Bravničar izvedel šele
kasneje. V začetku julija 1945 je že odšel v Beograd. Kljub temu,
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Jugoslaviji in ne v Inozemstvu. V času, ko je bila g. Žibret zaprta
v St.Vidu, se zaporniki niso smeli prosto gibati, temveč so morali
biti v sobah. Hrana je bila slaba, ljudje so zboleli. Po obisku nekega
funkcionarja se je hrana malo zboljšala. Marica žibret se je nahajala
v drugem nadstropju nad vhodom. Ponoči so ljudi zbirali in nalagali
na kamione. V sobi so slišali hrup, skozi okna niso smeli gledati.
Kam pošiljajo te ljudi niso vedeli. / str. 5 / Prav tako niso vedeli, kdo
je bil komandant taborišča. Kasneje, je bila g. Žibret nekajkrat
odpuščena Iz službe, ko so Izvedeli za njeno preteklost. Po
sodelovanju v mladinski delovni brigadi pa ni imela več težav. Oba,
brat in svak sta bila v domobranskih enotah. / str. 6 /

Po odhodu v Postojno je prav tako opravljal funkcijo okrajnega
pooblaščenca. Prav tako so iskali podatke o ljudeh, ki so sodelovali
z okupatorjem. Ti so večinoma ušli, zato so jih dobili zelo malo.
Tudi v Postojni je bil manjši zapor, kjer so imeli največ dva do tri
zapornike naenkrat. Skoraj nobenega niso poslali na sodišče, po
zaslišanjih so podatke arhivirali. Ničesar niso slišali o izvensodnih
likvidacijah na tem področju, niti so take likvidacije opravljali.
Konobelj je povedal, da jim je bilo striktno rečeno, da pri zaslišanjih
ne smejo uporabiti sile. Ničesar ni slišal o grobiščih v okolici
Postojne. / str. 27 - 28 /
V Postojni je Konobelj ostal slabo leto, nato je odšel v Ljubljano.
Kot referent se je ukvarjal z gospodarskim kriminalom, ki so ga
takrat ocenjevali kot politično sabotažo. V Ljubljani je ostal do leta
1953 oz.54, nato je odšel v Kranj in bil načelnik oddelka za splošne
zadeve. Konobelj je slišal o umorih" Rdeče rokeki so bili storjeni
mimo OZNE oz. UDV v jeseniškem okraju. (V tem času je bil okrajni
sekretar KP Andrej Bohinc, ki je po lastnih besedah odkril storilce
teh umorov). Konobelj pravi, da je bilo ugotovljeno, kdo je vodil te
akcije, vendar je ta človek že umrl. / str. 29-30 /

b. Franc Jelovšek
Leta 1944 je bil mobiliziran v nemško vojsko, pobegnil je in se
skrival do marca 1945. Nato je odšel v partizane, ob osvoboditvi je
bil kurir v prvi brigadi NO ( KNOJ ) v Celju. Ko je stražil tamkajšnjo
tovarno je videl mimohod vrnjenih domobrancev. Junija oz. julija je
odšel v Maribor, avgusta pa v Črnuče kjer je stražil most in skladišče
municije. Nikoli ni stražil kakšno od ujetniških taborišč, niti sodeloval
pri likvidacijah. V Celju je stražil tudi železniški most. O dogodkih v
taborišču Teharje, pa so mu pripovedovali njegovi kolegi, ki bili tam.
Govorili so o svojem početju, o streljanju. / str. 7-9 /

Iz Ljubljane je prišla posebna komisija, ki je raziskovala te primere.
Konobelj je o teh stvareh slišal kasneje, ko je bil že v Ljubljani.
Storilci - konkretno Tine Šranc - so bili kaznovani. O višini njihovih
kazni so odločili v Ljubljani, Konobelj na razpravi ni sodeloval. Zadeva
je prišla pred sodišče, ni pa bila publicirana. O povojnih pobojih je
Konobelj izvedel veliko kasneje, ko je že zapustil UDV. Uslužbenci
OZNE oz. UDV, se o tem niso pogovarjali. / str. 32 - 33 /

Jelovšek ni vedel za prevoze teharskih jetnikov proti Laškemu in
Rimskim toplicam. / str. 10 /
Povedal je, da je bil med leti 1949 - 56 zaprt. Obtožen je bil,
poskusa rušenja oblasti. Kazen je prestajal v Mariboru, Škofji loki
in centralnih zaporih na Poljanskem nasipu. / str. 11 - 12 /

Konobelj se je udeležil predavanj za kadre OZNE, ki so bila po
vojni v Cekinovem gradu. Imen predavateljev si ni zapomnil. Kot
pooblaščenec OZNE je sodeloval z partijskimi organi. Tedensko so
imeli redne sestanke, z okrajnim sekretarjem KP in predsednikom
okrajnega odbora. / str. 34 - 35 / Konobelj ni bil v zaporih Begunje,
oz. tam zasliševal. Potrdil pa je, da je vedel za njihov obstoj, /str. 36
- 37/ Nikoli ni dobil ukaza oz. podpisal papirjev, ki bi ga zavezovali
k molku. Sama narava dela, ki so ga opravljali je bila konspirativna.
/ str. 38 /

c. Mirko Kocjan
Konec leta 1944 se je nahajal v zaščitni četi Kozjanskega okrožja.
Osvoboditev je dočakal v Senovem pri Rajhenburgu. kot uslužbenec
NM. Služboval je tudi v Rogatcu, Mariboru in Radgoni. Obiskoval
je šolo za miličnike v Ljubljani. O povojnih likvidacijah mu ni nič
znanega, ker pri njih ni bil udeležen. / str. 16 /

A./9.17. seja, 16. 6. 1994 - Marica Žibret, Franc
Jelovšek, Mirko Kocjan, Dušan Harlander,
Franc Venišnik,

Zaščitna četa v kateri se je nahajal med vojno je bila del NZ Narodne zaščite. Njihov komandir je bil Ivan Agrež, pravih borb
niso imeli. / str. 17 /
NM je po vojni dobivala navodila od ministrstva za notranje zadeve.
Kocjan ne ve ničesar o zapiranju celih družin, pri tem ni sodeloval,
/str. 18/

a. Marica Žibret
Do 9. maja 1945 je bila zaposlena na pošti v Gornjem Logatcu.
Nato je, da bi pomagala svoji sestri odpotovala v Ljubljano. Od tu
se je že pomikal val beguncev, zato sta se odločili, da gresta k
sorodnikom v Mojstrano. Ko sta prišli do Kranja, pa to ni bilo več
mogoče, skupaj z številnimi begunci sta se pomikali preko Ljubelja
do Vetrinjskega polja. Tam so ostali do 30. maja, ko so bili v Podrožici
predani jugoslovanski vojski. Odpeljani so bili nazaj v Kranj in
nastanjeni v bivših nemških barakah. Tu so bili moški izločeni, ostali
so bili čez nekaj dni prepeljani v Cerklje, nato pa v Št. Vid. Tu je
Marica Žibret ostala do 18. julija 1945. / str. 2 /

Glede pobojev v okolici Maribora, je Kocjan omenil " Puklastega
Miho " ( Bogdan Horvat), ki naj bi bil glavni likvidator. Kocjan ni
vedel za taborišče v Hrastovcu in kaj se v njem dogaja, /str. 19/
d. Dušan Harlander
Maja in junija 1945 se je nahajal v Bistrici ob Sotli, takrat Sv. Peter
pod Svetimi gorami. Po odhodu Nemcev so prišli partizani in delali
hišne preiskave. V tem času so se valile kolone beguncev iz
Hrvaške. Bili so ustaši z ženami in otroci, ena kolona je šla proti
Podčetrtku, Šentjurju in Celju, druga pa proti Bizeljskemu in
Brežicam. Iz teh kolon so partizani jemali moške, v bližnjem hlevu
je delovalo naglo vojno sodišče. V sadovnjaku njegove družine je
potekalo množično slačenje ljudi, ki so jih nato streljali v
protitankovski jarek v bližini tega sadovnjaka. Likvidacije so
potekale ponoči. Harlander ocenjuje, da je bilo pobitih več tisoč
ljudi, /str.21 /

V povojnih dogodkih sta izginila tudi njen brat in svak. V maju
1945, pa je morala zapustiti stanovanje tudi njena mati. Po vrnitvi
na prostost je Marica Žibret z materjo stanovala na Resljevi cesti.
Ob obisku sorodnika, ki je bil zaposlen pri železniški direkciji, jim
je slednji povedal o pogovoru, ki ga je imel z direktorjem direkcije.
Zvedel je, da je bilo 42 vlakov ljudi poslanih v Kočevje. / str. 3 /
Ta sorodnik je bil Avgust Stalovski, direktor pa se je pisal Lepin.
Marica Žibert o tem ni pripovedovala naprej, tudi v družini se niso
pogovarjali o izgubi brata in svaka Jožeta Pajniča. / str. 4 /

Ko so v 80 - tih letih pri gradbenih delih naleteli na množično
grobišče, je bilo vidno, da je bilo večje kot so domnevali, prav tako
tudi število žrtev. Harlander pravi, da je videl le moške ne pa

Marica Žibret nima nikakršnega mrliškega lista v zvezi z izginulima,
sestra je na sodišču dobila potrdilo, da se mož ne nahaja v
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A./10.18. seja, 15.7.1994- Matija Maležič, Milan
Turin, Egon Conradi

žensk in otrok. Likvidacije so trajale dva do tri tedne. Spominja
se, da so protitankovski jarek nato zasipavali z apnom in tanko
plastjo zemlje. Jarek je tekel v bližini sadovnjaka, v smeri proti
Krunšperku. Harlander je omenil tudi družino Kočevskih Nemcev,
ki je bila odpeljana in likvidirana. Tega sam ni videl, pač pa je slišal
govorice, rečeno je bilo, da so pokopani pod gozdom pri Štadlerju.
Kje pa je to točno, Harlander ne ve / str. 22-23 /

a. Matija Maležič
Prve tri mesece po osvoboditvi leta 1945 ni imel funkcije. Najprej
je bil v Mariboru, julija pa je bil poklican v Ljubljano. Po prihodu je
prosil Borisa Kidriča, za premestitev iz OZNE v civilno službo,
kar mu je ta že večkrat obljubil. V tem času je bil v Slaviji (načelstvo
OZNE ), brez posebne zadolžitve. Dne 14. julijja je bil obveščen
o odpustitvi iz OZNE. / str. 2 /

Pobiti v jarkih, so bili po govorici sodeč - pred smrtjo so prosili za
hrano in cigarete - Hrvati. Ko so kasneje naleteli na njihovo grobišče,
so delo ustavili in poročali naprej. Po navodilu so nato okostja zasuli
in nadaljevali z delom. Harlander meni, da bi o tem več vedeli delavci
izvajalca gradbenih del in takraftni uslužbenci občine Šmarje pri
Jelšah. Harlander ne ve, katere enote so izvršile omenjene
likvidacije. Omenil je tudižrtve med izseljenci, ki so se vrnili, verjetno
je šlo za medsebojna obračunavanja. Dušan Harlander je jeseni
1945 odšel v Brežice. / str. 24 / Za poboje v Kočevskem Rogu je
Harlander izvedel leta 1949 ali 1950, za Teharje pa šele leta 1992.
/ str. 26 /

Ko se je začel kongres OF, je bil drugi dan izvoljen v sekretariat
OF. Sodeloval je na sestanku okrožnih voditeljev OF in partije,
kjer je govoril Boris Kidrič. Kmalu po kongresu pa je namestnik
načelnika OZNE ( Viktor Avbelj ), prišel v spor z načelnikom
Ivanom Mačkom in zapustil OZNO. Do spora je prišlo zaradi
načina dela. Načelnik je zahteval, naj Maležič postane njegov
namestnik. Delo je nastopil avgusta 1945, po lastnih besedah je
bil namestnik le formalno, nikoli dejansko. / str. 3 /

e. Franc Venišnik

Na tem položaju je Maležič ostal do maja 1946, ko je dokončno
zapustil to službo. Od Mačka je dobival le konkretna povelja, nikoli
ni čutil, da bi bil zares njegov namestnik. Njegova predhodnika sta
se pritoževala zaradi tega, Maležiču pa je to ustrezalo. V zvezi z
povojnimi poboji ni dobil ne informacij, ne zadolžitev. Tudi na sestanku
voditeljev OF in partije se o tem ni govorilo, časopisi o tem niso
pisali. / str. 4 / Po njegovih besedah OZNA ni bila in ni mogla biti
vpletena. Poboj je bil nelegalen in nezakonit. To je lahko odredil
tisti, ki je imel največjo moč v Jugoslaviji. Zadeva je bila organizirana
konspirativno, ljudje so bili določeni, ali pa so morali sodelovati pri
tem. Maležič meni, da je šlo za skupine ljudi, ki so bile verjetno iz
raznih ustanov, civilnih in vojaških. Med prvimi bi bili lahko
posamezniki iz OF, SKOJ, KP. Maležič ni preciziral, kdo v Sloveniji
bi to lahko organiziral. / str. 5 /

Kot nemškega vojaka, so ga 20. marca 1945 zajeli Američani.
Poslan je bil v ujetniško taborišče v Marseilles-u. Skupaj z drugimi
slovenskimi mobiliziranci, se je odločil za vrnitev v domovino. Konec
avgusta 1945 so se z vlakom pripeljali do Podrožice. Prevzeli so jih
jugoslovanski vojaki in jih naložili na tovorne vagone. Tu so bili
zastraženi, ko se je zvečerilo so jih odpeljali proti Jesenicam.Tu so
jih med maltretiranjem spravili z vlaka in po 23 uri odgnali v Begunje.
V tamkajšnje zapore so prišli še pred svitom. Zastraženi so bili
zelo močno - dva vojaka sta pazila na enega ujetnika. / str. 28 /
Ujetnike - bilo jih je okrog 300 so stražili Slovenci. Na dvorišču
zaporov so jim pobrali vse stvari, gotovino dokumente. Nato so
jih razporedili po jetniških celicah, naslednji dan pa so jih okopali.
Oblekli so jih v že rabljene ( okrvavljene ) vojaške uniforme in
premestili v večje prostore. Stalno so se vrstili ogledi prostorov
med katerimi so jih pretepali. Hranili so jih zelo slabo. Začele so se
širiti govorice, da bodo izpuščeni. Nekega dne so zbrali ujetnike, ki
so bili še pri močeh in jih odgnali v klet in zaprli v celico. Tu naj bi
Nemci med vojno streljali ujete partizane. Venišnik se spominja le
strelov, nato se je onesvestil. Zbudil se je na postelji pokrit z rjuho.
Ugotovil je, da ni ranjen, dobil je celo skodelico kave in kos kruha.
Pravi, da sta tisto streljanje preživela le dva. Čez nekaj časa je
dobil odpustnico - podpisal jo je M. Ribičič - in bil izpuščen domov.
Izpuščeni so šli v Lesce na vlak proti Ljubljani, tam pa so jih že
čakali vojaki KNOJa. Odpeljani so bili v zapore na Miklošičevo, kjer
so ostali tri tedne. Tam so jih zaslišali, med drugim tudi, če so delali
za Gestapo. Razdelili so jih glede na to, s katerega konca Slovenije
je kdo bil. / str. 29 - 30 /

Maležič se ni spominjal kakšne naloge je kot namestnik dobival
od načelnika OZNE. Po njegovih besedah je bil previsoko, da bi
imel opravka z operativnimi nalogami. Z njimi so se ukvarjali
posamezni odseki. O aretacijah posameznikov in družin so
odločali okrožni in okrajni pooblaščenci, za večje stvari pa je
verjetno vedela tudi Slavija, kamor so prihajala poročila. Maležič
ni nikoli videl poročil okrožnih pooblaščencev OZNE, niti je imel
pregled nad delom odsekov. Prvi sestanek v Slaviji je bil marca ali
aprila 1946. Takrat so se zbrali vsi funkcionarji, iz Beograda pa je
prišel namestnik A.Rankoviča. /str. 7-8 /
Maležič je zavrnil možnost, da bi znotraj OZNE obstajala posebna
tajna organizacija, ki je skrbela za logistiko pri povojnih pobojih. V
Slaviji je bilo načelstvo OZNE, dogajanja pa so vršila v okolici
taborišč. Maležiču niso znani postopki z seznami ljudi, ki so po
pričevanjih bili poslani s terena v Ljubljano, kjer so jih potrdili ali
dopolnili. Sam se z njimi ni ukvarjal, meni pa, da bi se lahko načelnik
ali pa zaupna oseba v določenem odseku OZNE. Omenil je tudi
pomočnika Ivana Mačka, ki ježe pričal pred komisijo (Albert Svetina
). Slednji naj bi bil Mačkov najbolj zaupni pomočnik, saj je imel
edini med pomočniki čin podpolkovnika. / str. 12 /

Ob izpustitvi, so imeli zagotovljeno vožnjo do doma. Ko je Venišnik
z svojo skupino prišel v Celje, jih je ponovno obkolil KNOJ. Odpeljani
so bili v kasarno v Šoštanju kjer so bili približno 10 dni, nato so jih
premestili v celjski" pisker". Potem so bili izpuščeni, odšli so na
vlak. Pri Polzeli so na vlak prišli štrirje civilisti in iskali nekega Vasleta.
Našli so ga, zvezali in odgnali. Nikoli več ga niso videli. Venišnik je
prišel domov sredi januarja leta 1946. Ko se je opomogel, se je
javil oblastem v Šoštanj. Tam ga je zaslišala OZNA, spraševali so
ga po posameznikih. Podpisal je izjavo, da ne bo zapustil domačega
kraja. Za tri leta mu je bila odvzeta državljanska pravica. Kot sam
pravi, se je lahko oddaljil le en kilometer od domače hiše. V času
infornjbiroja je bil vpoklican v JA. / str. 31 /
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Matija Maležič ne ve ničesar o usodi ljudi iz okolice Dobrniča pri
Trebnjem, ki so se javili septembra 1945 oblastem in se niso več
vrnili. OZNO je ocenil kot politično policijo, enopartijskega sistema,
/str. 13/
Delo OZNE, po njegovih besedah ni bilo uspešno. Kidrič se z
Mačkom ni strinjal in ga je kritiziral. Slednji je bil nato leta 1946
odstranjen, ne po svoji volji. Zakaj je bil prav Maležič določen za
Mačkovega namestnika, ni mogel pojasniti. Morda je za to
odločitvijo stal prav Boris Kidrič, /str. 14 -15/
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Maležič je povedal, da je bilo v OZNI veliko ljudi, ki niso vedeli
ničesar o pobojih domobrancev. O tem so lahko vedeli le
posamezniki, poleg tega so bile v Sloveniji tudi enote JA. Ne
strinja se s trditvijo, da je bila OZN A v celoti vpletena v te dogodke,
/str. 18/

premeščen na delo v Maribor. Tam je deloval v 2. odseku OZNE.
Glede pobojev je omenil takratne govorice o Teznem, kjer naj bi
delovala J A. Po njegovem mnenju so zadeve tekle dosti regularno.
Zapori so se pričeli prazniti, ljudi so predajali sodiščem. Kolikor se
spomni po juliju ni več prihajalo do izvensodnih obračunavanj. /
str. 39 /

b. Milan Turin

Egon Conradi je bil od konca julija 1945 podporočnik. Maja 1946
je bil poslan v Ljubljano, leta 1947 zopet v Mariboru. V času
dachauske preiskave je bil vključen v operativno skupino, ki je
izvajala zasliševanja. / str. 40 / Nikoli ni bil v zbirnem taborišču
Brestanica In ne ve ničesar o izginulih skupinah ljudi v začetku leta
1946. Po njegovem mnenju je bil v take akcije vključen ozek krog
ljudi in ne služba v celoti. Med zaprtimi pa se je nedvomno delala
selekcija. Kdo je vodil zasliševanja in opravljal selekcijo, Conradi ni
vedel povedati. Leta 1950, je prišel v sestavo zveznega sekretariata
in je služboval v raznih krajih. O izvensodnih likvidacijah je bil prvič
bral v emigrantski literaturi. Sam pri njih ni sodeloval in ne ve kdo
jih je organiziral. / str. 41 -42 /

Od novembra 1944 je bil v OZNI. Maja 1945 je prišel v Slovensko
Bistrico. Vršile so se zaplembe premoženja in aretacije
kulturbundovcev. Franc Kac je imel sezname teh ljudi, zapori so
bili polni. T urin ocenjuje, da je bilo ljudi okoli 45. Na nočnem sestanku
organovv KPS In OZNE so se dogovarjali o njihovi usodi. Padla je
odločitev, da se ljudje likvidirajo. O tem, kam naj se jih pokoplje,
pa je bilo več možnosti. Dokončno so se odločili za likvidacije po
telefonskem pogovoru, ki ga je imel Kac z Mačkom v Ljubljani. /
str. 19-21 /
Turin se ne spomni točnega datuma, to se je zgodilo približno
dvajset dni po osvoboditvi. Ljudi so ponoči odgnali v bunker, kjer
so bila že prej pripravljena sredstva za miniranje. Ko so se vračali
od bunkerja proti Slovenski Bistrici, so odjeknile približno tri (?)
detonacije. V tem času so bili v bližini bunkerja Franc Kac in vojaki
KNOJa. Kac je bil takrat okrajni pooblaščenec OZNE, zato po
besedah Turina ni res, da ni bil član KPS. Kac se je šele naslednji
dan vrnil v mesto. Kasneje je bil aretiran zaradi prilaščanja tuje
imovine. Zaradi gnijočih trupel je nastal ekološki problem, zato je
bilo potrebno bunker sanirati. Sprejetje bila odločitev, da se trupla
sežgejo. Sežig trupel je potekal ponoči, trajal je skoraj štirinajst
dni. Opravili so ga v tovarni Impol. / str. 22-24 /

Nikoli ni podpisal nikakršne izjave, ki bi ga zavezovala k
molčečnosti v zvezi z njegovim delom oz. vedenjem o povojnih
dogodkih. / str. 45 /
A./11. 21. seja, 20.10.1994 - Mitja Ribičič, Vasja
Kogej,
a. Mitja Ribičič
Po osvoboditvi Trsta, se je priključil OZNI z skupino 7 tečajnikov,
ki so bili na več mesečnem tečaju v Moskvi. V začetku niso dobili
konkretnih nalog, ampak so bili dani na razpolago Ivanu Mačku Matiji. Z njim so odšli preko Ajdovščine in Vrhnike v Ljubljano. Tu - v
poslopju Slavije, so dobivali konkretne naloge. Mitja Ribičič je bil
eden izmed pomočnikov, ki jih je bilo precej. Omenil je Iva Svetino,
in Alberta Svetino. Namestnik načeknika OZNE je postal ( za
Viktorjem Avbljem) Matija Maležič. Ribičič je bil eden od odgovornih
v vodstvu OZNE, vendar ne glavni akter. Izvrševal je naloge, ki so
takrat stale pred OZNO. Maček ga je zaradi njegovih partizanskih
izkušenj na Štajerskem in Koroškem uporabil za akcije proti
oboroženim skupinam, ki so takrat prehajale državne meje. Po
lastnih besedah je začel politično delovati pod vodstvom Borisa
Kraigherja, čigar politični šoli je tudi pripadal. / str. 4 - 5 /

Seznami pobitih, so bili narejeni že med vojno. Odločitev o likvidaciji
sta sprejeli KP in OZNA. Tamkajšnja sekretarka je bila Vida Kos, na
sestanku so sodelovali še Franc Kac, Milan Turin in drugi. KP je
dala direktive, ki jih je OZNA izvrševala. Kot enega od kriterijev za
uvrstitev na seznam, je Turin navedel razredno oz. kapitalistično
poreklo ljudi. Sam je takrat rešil pred pobojem otroke iz ene družine.
/ str. 25 - 26 /
Iz Slovenske Bistrice je odšel Turin v Maribor, konec leta 1947,
pa je bil razporejen v Ljubljano. Od tam pa je bil poslan na
Kočevsko. / str. 27 /
Leta 1950, v začetku maja, je sodeloval pri sanaciji brezen v
Kočevskem Rogu. Turin govori o treh breznih, ki se nahajajo v
krogu približno tisoč metrov. Delo je bilo opravljeno s pomočjo
nemških ujetnikov ( ok. 25 ) in varovano z vojaki. Najprej so
odstranili kosti v okolici jam. S kamioni so pripeljali material za
zasipavanje brezen. Zaradi smradu šoferji niso hoteli pripeljati v
neposredno bližino. Turin je na UDV v Novem mestu dobil nalog,
naj to opravijo s pomočjo nemških šoferjev. Ta delo je trajalo
približno mesec dni. Po opravljenem delu so prišli funkcionarji iz
Ljubljane pogledati, kako je opravljeno. Med njimi sta bila Maček
in Ribičič. / str. 29 - 30 /

Ko je govoril o organizacijski strukturi OZNE v obravnavanem
obdobju, je Ribičič orisal tudi takratne razmere. Čez ozemlje
Slovenije so se pomikali tisoči sovražnih vojakov, prisotne pa so
bile tudi enote JA in KNOJa. Po njegovih besedah je bilo v načelstvu
OZNE takrat okoli 30 oficirjev, v sekcijah OZNE vojaških enot pa
okoli 80. Pozneje je bila organizacija OZNE drugačna. OZNA je
delovala pod vodstvom generala Mačka, bila je hierarhično centralizirana vojaška organizacija. Njeno delo so narekovale
takratne razmere. Poleg pregona oboroženih skupin, je OZNA kot
preiskovalni organ vodila zasliševanja. Organizirala je centralne in
lokalne zapore po okrajih, okrožjih, potrebno je bilo ustanoviti
repatriacljska taborišča za ljudi, ki so se vračali domov. Prevzemali
so vojne zločince, ki jih je ugotavljala pristojna komisija, nato jih je
OZNA po zaslišanjih predajala sodišču. / str. 6 - 7 /

Turin meni, da nemški ujetniki, ki opravili delo niso preživeli.
Številčne ocene pobitih v breznih pa so se že takrat razlikovale.
/ str. 31 / Trije šoferji, ki so sodelovali pri tej akciji niso več živi. /
str. 33 - 35 /

Ugotavljanje je potekalo s pomočjo že omenjene komisije, ki Jo je
vodil dr. Makso Šnuderl, podatkov, ki so se zbirali že na Stražnem
vrhu in posameznih vojnih zločincev, ki so bili vrnjeni od zaveznikov.
OZNA je delovala, kot ekipa v Izrednih razmerah. Hodili so na
inšpekcije, predvsem zaradi preprečevanja revanšizma, samovolje
Itd/, obenem pa so organizirali okrajna pooblaščenstva OZNE.
Aparat se je širil v skladu z novimi nalogami. Tudi načelnik Maček
je hodil na inšpekcije, pregledoval Je zapore In bil pri tem zelo
natančen. Ugotovil je marsikatero nepravilnost in dostikrat odločil,
da se posamezniki izpustijo. Glede nalog, se Ribičič ne spominja,

c. Egon Conradi
Leta 1945, pred osvoboditvijo, je bil pri OZNI za IV.operativno
cono. Njen načelnik je bil Matija Maležič - Ciril. / str. 37 /
Dne 8. maja, je dobil depešo, da se mora javiti novo Imenovanemu
načelniku OZNE za celotno Koroško, majorju Kamilu Hilbertu.
Prišel je v Celovec, kjer je imel Hilbert štab v nekem gradu. Tu je
opravljal delo, junija se je vrnil v Ljubljano, nato je bil v juliju
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sodišču. OZNA je vse predajala sodišču, če se to ni zgodilo, to
pač ni bila njena kompetenca. Amnestije so bile že med vojno in
tudi po njej. Ribičič ocenjuje, da odziv ni bil velik zaradi velike
indoktriniranosti domobrancev. Ničesar ne ve o pobitih, ki so bili
izpuščeni po razglašeni amnestiji v začetku avgusta. Vsaka
samovolja je bila kaznovana. / str. 19 /

da bi Maček kdaj jasno opredelil kakšne so naloge OZNE. Nekaj
navodil je prihajalo iz Beograda. / str. 8 /
Odločal je general Maček, tudi o pomembnejših aretacijah. Drugače
pa so pooblaščenstva aretirala po podatkih, ki so jih dobila na
terenu. Ribičič mu je poročal, načelnik pa je lahko posamezno
zadevo zavrnil ali odobril. Pooblaščenstev (okrajna, okrožna)
OZNE je bilo takrat precej. Vsako je imelo priložnostne zapore za
svoje potrebe. Napodlagi prijav državljanov in drugih dokumentov
so ukrepala več ali manj samostojno. Navodila za delo so bila
splošna npr. o funkciji OZNE pri odkrivanju gestapovske mreže.
Eden prvih večjih procesov je bil " božični proces " konec leta
1945. Kot vsaka varnostna služba mlade države, je tudi OZNA
skrbela za zaščito obstoječega sistema. / str. 9 /

Vrh slovenske OZNE ni vedel za poboje v Kočevskem Rogu,
Laškem itd. Ribičiču se zdi možno, da je o tem vedel Ivan Maček.
Glede pričevanj nižjih organov OZNE o pobojih, je Ribičič povedal,
da je tak oficir sodeloval z območno vojsko in je bil zato lahko
vključen v tako akcijo. / str. 20 /
Ribičič je zavrnil pričevanje Alberta Svetine v tistem delu, ki se
nanaša na njega. Svetina naj bi po Mačkovem naročilu nemške
ujetnike po opravljenem delu izročil Mitji Ribičiču. Ribičič opozarja,
da mu je bil Svetina nadrejen tako po činu kot po stažu, zato ni
logično, da bi pred njim govoril o tako zaupni zadevi. Posledice
povojnih pobojev - ekološke probleme, je morala OZNA sanirati.
Major OZNE, prijatelj Mitje Ribičiča mu je povedal, da so ženske
v eni od vasi na volilnem sestanku zahtevale pojasnilo o svojih
možeh. Rečeno jim je bilo, da so mrtvi oz. ustreljeni, če se niso
vrnili do jeseni. Da je vojska postrelila kvizlinge po vsej državi, se
pred ljudmi ni skrivalo. / str. 21 /

Glede sodnih postopkov v letu 1945, je Ribičič omenil predvsem
vojaška sodišča. Civilna sodišča so bila zaposlena s civilno pravnimi nalogami. Kazenske zadeve so bile obravnavane pred
vojaškimi sodišči. Število obsojenih je treba ugotoviti s pomočjo
virov. O povojnih pobojih vrh slovenske OZNE ni odločal, prav tako
ni odločal noben posameznik. O tem je lahko odločal samo
jugoslovanski vojaški vrh. / str. 10 / O tem ni odločal CK KPJ, ampak
vojaški akterji na podlagi vojaške ocene, z vojaško logiko in sredstvi.
Nihče drug ni imel potrebnih sredstev. Tako oceno Ribičič naslanja
na podatke zgodovinarjev in dokumente - razna vojaška povelja v
tistem času. Omenil je vojaški arhiv v Sarajevu in Beogradu. / str.
11 /

OZNA je takrat to sprejela kot tragično dejstvo, ki je odstopalo od
pravil in avtentičnih načel NOB - ja in načel pravne države. Zavzeli
so odnos, da se razmere uredijo in vzpostavi pravna država.
Preiskava naj se prenese na sodišča, organizira naj se pravno
varstvo, da bi se preprečili politični procesi, naj se zagovorniki od
vsega začetka vključujejo v preiskavo itd. To pa je bil proces, ki je
trajal dalj časa, čeprav v Sloveniji hitreje kot drugod po Jugoslaviji.
OZNA je bila v povojnem času močno angažirana v boju proti
rušenju sistema, v boju proti terorizmu, vohunskim centrom itd.
Leta 1945 ni bilo nobenega kolegija, na katerem bi razpravljali o
teh stvareh - pobojih in grobiščih. Tudi pobude ne bi bile sprejete,
kot niso bile leta 1952. / str. 22/

Po njegovem mnenju poboji domobrancev in drugih kvizlingov
odstopajo od etičnih načel, ki so bila prisotna v NOB in jih označil
kot sramoto. Vrnjene civiliste je vojska izločala in jih predajala OZNI.
Ta je vršila preiskave, velika večina ljudi je bila izpuščena na podlagi
amnestijskih odlokov, nekaj jih je bilo predanih vojaškemu sodišču.
Ribičič ne pozna primerov, ko bi OZNA likvidirala kakega civilista
brez sodišč leta 1946. Glede celih skupin, ki so bile likvidirane na
Pohorju in izginulih civilistov iz Brestanice je Ribičič menil, da se je
to lahko zgodilo samo ob sodelovanju dotičnega pooblaščenstva z
vojsko. Glede izjave Zdenka Zavadlava o seznamih, ki so odhajali
na potrditev v Ljubljano je Ribičič odvrnil, da je bil Zavadlav samo
eden od oficirjev OZNE. Kot tak ni mogel vedeti, kaj je prihajalo in
odhajalo iz Ljubljane. Konkretno v Mariboru je bil to okrožni
pooblaščenec. / str. 12 -13 /

Vedeli so za dogodke, ne pa za število ljudi in kraje kjer so se
likvidacije vršile. V kompetenco OZNE niso spadale. OZNA za
Slovenijo je uporabljala enote KNOJa za boj proti diverzantskim
skupinam. V redni organizaciji OZNE ni bilo oddelka ali druge
organizacijske oblike, ki bi se ukvarjal s takimi nalogami. Če je
taka organizacija delovala, je šlo za posebno obliko, vendar se
Ribičiču to ne zdi verjetno. Z seznami se je ukvarjal 4. odsek
OZNE, ki ga je vodil Branko Ivanuš. Na njem je bilo več tisoč
imen. Ribičič je še enkrat poudaril, da to niso bili seznami za
likvidacije temveč seznami o kolaborantih okupatorja predvsem
v Ljubljani. V glavnem jih je sestavljal Ivo Svetina. / str. 23-26 /

O tem, da je treba razčistiti stvari okrog povojnih pobojev, se je
govorilo že v času, ko je bil minister in kasneje predsednik vlade
Boris Kraigher. Kraigherje sprva tako pobudo sprejel, dana je bila
namreč kot odgovor na propagando politične emigracije. Na drugem
sestanku pa je bila zavrnjena. Ribičič navaja razloge za zavrnitev,
in sicer: nihče v inozemstvu ni tega postavljal kot problem, prav
tako ne druge republike, s tem bi obremenjevali vojsko, ugotoviti
pa bi morali, če ne direktno pa indirektno, odgovornost
predsednika republike. Obenem pa bi padel tudi ugled KP. Ta
zadnji razlog je po Ribičičevem mnenju nastal na podlagi
razgovora s Kardeljem. Ribičič ocenjuje, da je ugled partiji padel
ravno zaradi tega, ker to ni bilo storjeno. Če bi to naredili takrat z vsemi konsekvencami, bi se zadeve lahko pojasnile. / str. 14 15/

b. Vasja Kogej
Konec vojne je dočakal na Štajerskem, kot inštruktor za vojno obveščevalno dejavnost. Tja ga je poslal komandant GŠ general
Dušan Kveder. Ob osvoboditvi, je Kogej med prvimi prišel v Maribor.
Tam se je nahajala vojna delegacija GŠ. Poslan je bil na Koroško,
da vzpostavi zveze z tamkašnjimi enotami. Po opravljeni nalogi se
je vrnil v Maribor in nato odšel v GŠ, ki se je nahajal v Trstu. Po
umiku iz Trsta, je bil poslan v Topolščico, da ugotovi kakšne so
razmere v taborišču vojnih ujetnikov oz. ali se tam izvajajo načela
Haaške konvencije. Zaradi znanja nemščine je bil z isto nalogo
poslan v taborišče Št.Vid, kjer so bili v glavnem nemški vojni ujetniki.
Ne spomni se točnega števila, približno 10 - 15.000 ali pa celo več
ljudi. Poleg tega naj bi Kogej tudi evidentiral strokovnjake v nemški
vojski, zaradi obnove porušene dežele in težnje po razformiranju
teh taborišč, /str.29 - 30 /

O zgodovinskem ozadju izročitve kvizlingov, so po besedah
Ribičiča zgodovinarji že pisali tudi ob pomoči Franceta Hočevarja,
ki je vodil takratna pogajanja z zavezniki. Ribičič meni, da je treba
izključiti kakršnokoli direktivo s strani SZ. Omenil je tudi komisijo,
ki jo je formiral CK ZKS leta 1984 pod vodstvom Viktorja Avblja, ki
je raziskovala poboje domobrancev. / str. 18 /
Seznami, ki so nastajali že med vojno na Stražnem vrhu, niso bili
za likvidacije, ampak seznami oseb z navedbo konkretnih dejanj.
Še enkrat je povedal, da vojska civilistov ni hotela prevzemati. Z
njimi se je več ali manj ravnalo korektno. Organizatorji bele garde,
domobranstva, konfidenti in agenti Gestapa, so bili predani
poročevalec, št. 38

To delo - evidentiranje in selekcija, je bilo opravljeno do avgusta
1945. V tem času so bila vojna taborišča razformirana.
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Razformiran je bil tudi GŠ Slovenije, mnogo oficirjev je čakalo na
novo razporeditev. Kogej je bil septembra 1945 dodeljen OZNI za
Slovenijo. Kot nekdanji obveščevalec je deloval v 1. odseku, kjer
je pokrival inozemstvo. Leta 1945 je imel čin majorja. Ko je delal v
taborišču Št. Vid je bil v stikih s komandanta taborišča, ne spomni
pa se njegovega imena. Komandant (Ivan ?) je imel čin kapetana.
V posebnem traktu taborišča je imela svoj ločeni oddelek ljubljanska
OZNA. Kogeju ni znano s čim se je ta ukvarjal. Vrnjenih
domobrancev in civilistov v taborišču Kogej ni videl. Bilo je nekaj
hrvaških domobrancev, ki so jih prevzeli Hrvati. / str. 31 -35 /

v arhiv. Služba se ni ukvarjala s preverjanjem, ocenjevanjem itd.
/str.34 / Zorka Maležič je arhiv ob koncu vojne predala Ivanu
Mačku. Ta ni imel svoje skupine administratork, ki bi zapisovale
oz. prepisovale. Imel je namestnika in pomočnike in morda eno
tajnico. S podrejenimi ni rad pisno komuniciral, veliko stvari je
zadržal za sebe. Imel je veliko avtoriteto, ki ni dopuščala ugovorov,
/str. 35 /
Ujel se ni tudi z svojim namestnikom Viktorjem Avbljem, zato je
slednji zapustil to mesto. Kasneje je bilo nekaj govora o tem, da je
bil vzrok tudi Avbljev protest zaradi postopka z ujetimi ranjenci.
Zorka Maležič je bila v 4.odseku do leta 1949.Dokončala je študij
in odšla v kriminalistično - kemični laboratorij. Arhiv je po njenem
mnenju končal v vevški papirnici. Kdaj se je to zgodilo, ni mogla
točneje precizirati. / str. 36 /

Tudi druge oficirje je Kogej poznal le po partizanskih Imenih.
Večinoma so bili z Dolenjske. O množičnih pobojih je Kogej zvedel
sredi 70 - tih let. / str. 36 /
Ne ve kdaj so bili izpuščeni nemški vojni ujetniki, delali so na
različnih gradbiščih in tovarnah. Glede povezave med KP in
OZNO je Kogej povedal, da je imela slednja svojo partijsko
organizacijo. Na sestankih so obravnavali delo, rezultate dela itd.
Poročila so ostala v OZNI, kakšna je bila njihova usoda Kogej ne
ve. / str. 37 /

Na vprašanje, kaj je vodilo v uničevanje seznamov, je Maležičeva
odgovorila, da je šlo v bistvu za ad acta zadevo. Ne verjame, da bi
bili v posesti posameznikov, izven državne institucije. Leta 1949 je
imela služba veliko dela z obsežnim italijanskim arhivom, ki ga je
bilo treba pregledati, /str.37/
%
Z urejanjem kartoteke oz. registrov se je ukvarjalo približno ducat
ljudi. Maček se za njihovo delo ni zanimal. Šef 4.odseka je bil
Branko Ivanuš. O svojem delu ni podpisala izjave, ki bi zavezovala
k molčečnosti, ker je bila v tej službi na prvem mestu. / str.38 /

Glede same organizacije in izvedbe množičnih povojnih pobojev
Kogej ni mogel dati odgovora. Po njegovem mnenju se to ni zgodilo
brez državne intervencije. Številčna ocena, ki govori o 10 -12.000
pobitih domobrancih se mu zdi presenetljiva. Poboji kvizlingov v
Evropi so bili spontani. Slovenija je imela ob koncu vojne
organizirano oblast, ki je zavrla proces spontanega maščevanja.
Kogej domneva, da je za likvidacijami stal Beograd. / str. 39 - 40 /
A./12. 27. seja, 4. 4.1995 - Zorka Maležič

Maležičevi se zdi logično, da so se listine o pomembnejših zadevah
pošiljale tudi v Beograd. T udi ko je Mačka zamenjal Boris Kraigher,
se način dela ni spremenil. Zorka Maležič nima predstave o tem,
kje bi se lahko še nahajalo arhivsko gradivo, ki se nanaša na
tedanje dogajanje, /str 40 - 41/

a. Zorka Maležič

A./13. 28.seja, 1.6.1995 - dr.Viktor Vauhnik

Po vojni je delovala v 4.odseku OZNe za Slovenijo, ki se je ukvarjal
z statistično - tehničnimi posli. V Ljubljano so prišli z kopico podatkov
o osebah, ki pa šo se v veliki meri izkazali kot neaktualni, ker so bili
nekateri stari. Zbiral jih ježe VOS med vojno, kasneje so bili sortirani
in spravljeni v registre. O njihovi vrednosti ni imel dobrega mnenja
tudi Ivan Maček - Matija, tedanji načelnik OZNe za Slovenijo. /
str.28 /

a. dr.Viktor Vauhnik
Ob koncu vojne je bil mobiliziran v domobrance oz. SNV. Maja
1945 je bila v Ljubljani zmeda. Ljudje niso vedeli kam in kako. Širile
so se govorice, da se bodo Angleži izkrcali v Istri. Vauhnik je tem
govoricam verjel, zato se je odločil, da bo počakal v Ljubljani. Prišla
je partizanska vojska. Vauhnik je dva dni taval po mestu, potem pa
se je - ker dejansko nikdar ni imel uniforme - prijavil oblastem.
Prijavni štab je bil v Zvezdi nasproti Univerze. Popisali so ga in
rekli, naj pride popoldan nazaj s kovčkom. Vrnil se je, in tam je bilo
zbranih že okrog 100 mlajših ljudi. Odpelji so jih v Šentvid. Tam so
ostali Šest dni na prostem in brez.ljrane. V taborišču so bili tudi
Nemci, ustaši, Bolgari, hrvaški domobranci. Nekateri so bili v
uniformah, drugi v civilu. Bila je tudi množica civilistov z vozovi in
opremo.Po šestih dneh so jih odpeljali v takoimenovano kapelo,
kjer so dobili nekaj hrane. Tu so ostali pet do šest dni. Bili so
pomešani z Nemci in hrvaškimi domobranci. Izločeni pa so bili
vlasovci in srbski četniki. / str. 9 /

Podatki so vsebovali obnašanje posameznikov med vojno. Glede
kriterijev preverjanja, je Zorka Maležič odgovorila, da preverjati
niso utegnili in mogli. Če so o nekom dobili nasprotujoči si informaciji,
so zapisali obe. / str.29 / Točne ocene o številu ljudi na teh
seznamih ni mogla dati, gotovo pa jih je bilo nekaj tisoč. Maležičeva
se ni zanimala kako so tekli nadaljni postopki, /str.30/
Glede seznamov izvensodno likvidiranih, ki naj bi prihajali v Slavijo,
bili tam pregledani in s korekturami poslani nazaj na teren, je
Zorka Maležič povedala, da je šlo v tem primeru za višje
kvalificirano delo. Tega niso dajali administraciji, temveč so ga
opravljali operativci. Po njenem mnenju ni šlo za posebno skupino,
ampak so delali resorno. / str. 31 /

Tu so jim pobrali vs.e kar so imeli - prstane, ure, čevlje. Ostale so
jim kratke hlače in srajce. Postopek z njimi ni bil najboljši. Ko se je
Vauhnik po nesreči spotaknil, je od stražarja dobil močan udarec s
puško. Stražarji so bili Slovenci, večinoma kmečki ljudje. Nato so
jih razdelili po sobah. V sobi jih je bilo od 40 do 50. Potem so jih
posamič klicali na zasliševanje. Njega so zasliševali predvsem zaradi
njegovega strica Vladimirja Vauhnika. Bil je namreč vojni ataše
kraljevine Jugoslavije v Berlinu. Skoraj vsak drugi dan je bil na
zaslišanju, ki je trajalo eno uro. Hoteli so zvedeti kje je stric in kje je
arhiv obveščevalne službe, ki jo je vodil v Ljubljani. Tega pa Viktor
Vauhnik ni vedel. Po zaslišanjih so jim izrekali kazni, ki so bile
različne. Sam je dobil pet let težkega dela. Kazen je bila izrečena
v sobi, izrekel jo je pripadnik OZNe v uniformi. Ob njem je bila
strojepiska./str. 10/

V 4.odseku kjer je delala, so imeli kartoteko in registre, ki so jih po
potrebi izpopolnjevali in korigirali. Posamezni odseki so pošiljali
navodila če je bilo potrebno kaj spremeniti, /str.32/
O izvensodnih likvidacijah ljudi deloma vrnjenih, deloma aretiranih
je Zorka Maležič slišala zelo pozno in se ob tem zgrozila. Med
uslužbenci OZNe se o tem v času Ivana Mačka ni govorilo.
Konspiracija je bila na prvem mestu, kdor je imel s tem kaj opraviti,
ni govoril. Prav tako ni imela opraviti z seznami civilistov iz različnih
delov Slovenije, ki so bili poslani na "transport" v resnici pa so bili
likvidirani. Ali je obstajal seznam usmrćenih, ni mogla z gotovostjo
reči. Če so tak seznam vodili, so ga v samem vrhu. / str.33 /
Materiali oz. podatki, ki so prihajali že med vojno so bili spravljeni
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Oznovec je govoril slovensko, Vauhnik ga ni poznal. Nato so
približno šest dni vsak večer iz sob odbrali nekaj ljudi - 6, 7, 10,
češ naj bodo naslednji dan pripravljeni na odhod. Tri dni po tem so
jih poslali pospravljat skladišče, kjer je Vauhnik opazil nahrbtnik
nekoga, ki je imel ležišče zraven njega. Takoj mu je bilo jasno, da
nekaj ni v redu. Ker so imeli zaporniki tudi sorodnike med partizani,
so izvedeli, da so bili odpeljani likvidirani v Kočevju. Med zaporniki
se je razširil strah, ponoči pa so slišali streljanje tudi zraven
Šentvida. V njihovo sobo so pripeljali nekoga, ki je povedal, da so
ponoči nosili ustreljene na šentviško pokopališče. Vauhnika sta
zasliševala nekdanja sošolca Pečar in Baje, ki sta bila z njim
korektna. Spominja pa se kapetana oz. majorja OZNe, plavih las,
starega od 27 do 30 let. Naokrog je hodil z bičem. Kasneje ga je
videl na razpravah, do danes pa ni ugotovil, kdo je bil. / str. 11 /

mogoče ob 4.00 so njihovo enoto obvestili, da bodo odšli iz
taborišča v Vetrinju. Okrog 8.00 zjutraj so se povzpeli na kamijone,
ki so jih vozili angleški vojaki. Odšlo približno 400 pripadnikov
policije in kakih 400 vojakov tehnične čete, skupaj okrog 800 ljudi.
Preko Borovelj so jih odpeljali v Podrožico, kjer so jih raztovorili.
Spravili so jih v ograjen prostor, kjer so jim Angleži še enkrat
povedali, da morajo kakršnokoli orožje odložiti. Pri komer bi ga
našli bo strogo kaznovan. Procedura je trajala kakih 45 minut.
Pripeljal je tovorni vlak. ko so jih natovarjali, so jim Angleži pravili,
da se peljejo v Palmanovo v Italiji. Nalaganje je trajalo kakšno uro,
nato je vlak odpeljal. Prvič se je ustavil na Jesenicah. Vrata so
odpirali vojaki iz južnih krajev, govorili so namreč srbohrvaško.
Tu so prvič videli partizane, saj vlak na prvi postaji - bila je Hrušica
- ni ustavil. Na Jesenicah je Dejak še videl angleške vojake,
potem pa ne več. Čez približno pol ure so jih odpeljali v Kranj,
kamor so prišli ob 16.00 popoldan. Bila je nedelja. Odvedli so jih
do par kilometrov oddaljenega nekdanjega nemškega taborišča
in jih razporedili. Niso se nahajali v barakah temveč zunaj, kjer so
ostali tisto noč. Prve oficirje in podoficirje, ki so se javili, so takoj
ločili od vojakov. / str 3 /

Viktor Vauhnik dopušča možnost, da se ima zahvaliti za življenje
prav nekdanjima sošolcema ali pa tedanjemu ministru za prosveto
Benu Zupančiču. Ko so jih ponovno odpeljali vže omenjeno kapelo
se je Vauhnik onesvestil. Znašel se je v sanitetnem oddelku. Tu se
je kot bolnik skrival mesec in pol. Ni vedel za amnestijo, ki je bila
razglašena v začetku avgusta 1945. Po nekaj manj kot petih
mesecih je bil izpuščen. Točnega datuma se ni spomnil. Podpisal
je nek papir, ki pa ga ni niti pogledal. / str.12 -13 /

Nekateri se niso hoteli identificirati kot oficirji in podoficirji, vendar
so jih kasneje prepoznali in odpeljali. To preverjanje je potekalo v
slovenščini, uprava taborišča je bila slovenska. Podpolkovnik
šturm s katerim so uspeli še isti dan priti v stik jim je povedal, da
se kot vojaki nimajo česa bati. Še toliko bolj, ker so bili policiska in
ne vojaška formacija. Tisto noč preiskave še ni bilo. Drugo jutro
so dobili kavo, jedli pa so hrano, ki so jo kot popotnico dobili od
Angležev. Nato so začeli s preiskavo, pobirali so jim zlatnino,
nalivna peresa, denar, prstane itd. Nato so rekli, da bodo pobrali
tudi odvečno obleko, npr. perilo, uniformo, kasneje so začeli
pobirati tudi druge dele obleke. / str.4/

Po izpustitvi, se je moral eno leto dvakrat tedensko javljati na
terenskem odboru. Dvakrat tedensko gaje obiskovala tudi OZNA,
celo zvezna OZNA je prihajala. Poizvedovali so v zvezi z stricem,
kje je arhiv itd. Podpisati je moral izjavo, da jih bo takoj obvestil, ko
bo kaj izvedel. Zanimal jih je tudi drugi stric Miloš Vauhnik. Imeli so
napačne podatke, da je bil imenovan za ministra v begunski vladi.
O tem Viktor Vauhnik ni vedel ničesar. Stric se je ukvarjal z
novinarstvom, leta 1945 je pobegnil iz Ljubljane. Bolj znani Vladimir
Vauhnik pa je pobegnil v Švico, nato v Rim in preko Vatikana v
Argentino. / str. 14 /

Vrednejše stvari npr. zlatnino, ure itd. sta pobirala dva partizana
z odejo. Hodila sta med vrstami, ljudje pa so metali predmete na
odejo. Hrano in odvečno obleko pa so morali položiti na tla. Odvreči
so pač morali vse kar so imeli. V Kranju so bili štiri dni. Razen
prvega dne so ostale prebili v barakah. Bili so tako zelo natlačeni,
da se ni dalo niti ležati. Poleg tega pa so cel večer in noč hodili
partizani na ogled. Dežurni je moral zavpiti "mirno", vsi so morali
vstati in stati. Če so koga med njimi prepoznali so ga tepli ali tudi
odpeljali. Obiskovalci so bili v uniformah in civilu, več je bilo
uniformiranih. / str.5 /

Viktor Vauhnik je po izpustitvi študiral. Po brezplačni praksi na
sodišču, je bil z dekretom poslan na oblastni odbor, od tam pa leta
1950 kot sodnik za prekrške v Krško, Brežice in Sevnico. Od tam je
kot sodnik za prekrške odšel v Maribor. Nato je bil zamenjan. Odšel
je v gospodarstvo in tam ostal do upokojitve. Izvedelo se je, da naj
bi v grajski kapeli v Krškem našli okostja, ko so očistilo vhod, ki je
bil zadelan s kamenjem in skalami. Po ostankih uniform naj bi
ugotovili, da je šlo za hrvaške vojake. To mu je povedal takratni
okrajni zdravnik, ki jih je pregledoval. Ostanke so potem prenesli
drugam, kam Vauhnik ni vedel. Med njimi so bili tudi civilisti,ženske
in otroci. Zdravnik mu ni povedal njihovega števila. / str. 15 /

Dejak ni posebno opazoval kakšen čin je kdo imel, pravi pa, da
višjih ni bilo. Že omenjeno vstajanje se je kar vrstilo. Po njegovem
mnenju so to počeli, da bi jih izčrpali. Zjutraj razen tiste prve kave,
hrane nI bilo. Največkrat so dobili en obrok na dan, včasih dva.
Hrana je bila pičla. Po približno treh dneh je bil zaslišan. Iz barak
so jih po 20 odpeljali v posebno barako, kjer so morali stati na
hodniku. Posamično so jih klicali v sobo. V sobi je bil uniformiranec
- poročnik in in strojepiska. Ta je spraševal od kod je kdo, v
katerih borbah je bil, koliko je star, kje so sorodniki itd. Vse skupaj
je trajalo približno dve minuti. / str.6 /

Viktor Vauhnik je ves čas ostal zaprt v Šentvidu. Po njegovi
izpustitvi, je taborišče še lep čas obstajalo. Območje je bilo
ograjeno, nihče ni mogel priti zraven. Nekateri so ostali še noter,
videl jih je gledati skozi okna. Kaj je bilo z njimi ne ve. Pozneje je
izvedel, da jih je v času njegove izpustiva odšlo ven okrog 100.
To mu je povedal partizan, ki je bil njegov znanec. Vauhnik ne ve,
ali je ta številka točna. Ko je bil v Šentvidu ga niso pretepali, slišal
pa je krike. Videl je tudi, ko so peljali mimo zvezane primorske
domobrance. Hodili so celo noč, bili so v slabem stanju,
/str. 16/

A./14. 31 .seja, 11.7.1995 - France Dejak, Anton
Oblak, Branko Pogačnik, Nlko Hudoklin a.
France Dejak

Strojepiska je to zapisala. Ko so potem v Škofovih zavodih preverjali
njihovo prisotnost, so imeli verjetno podatke iz teh prvih zaslišanj.
Dejak meni, da je zasliševalec v Kranju vprašal tudi v kakšnih
enotah je bil. Zanimali so jih najvažnejši podatki. Verjetno so tako
obdelali cel transport, vendar Dejak ne more z gotovostjo reči
kakšen je bil postopek z drugimi. Po štirih dneh so jih v Kranju
naložili na vlak in odpeljali do Šentvida pri Ljubljani. Na postajo so
šli peš, v četverostopih, spremljali so jih stražarji. Iz Kranja so
odšlo približno ob 17.00, prišli pa so v trdi temi. Po Dejakovi oceni
je bila takrat najboljša možnost za pobeg. Sam je mislil, da jih
vendarle ne bodo pobili, saj je bilo med njimi veliko mladoletnih. /
str.7 /

Najprej je bil pet mesecev v partizanih, nato pa leto in pol pri
domobranski policiji v Ljubljani. 27. maja 1945, zgodaj zjutraj,

V Škofjl loki so jim prlljučili še približno 100- 150 domobrancev. V
Škofovih zavodih so jih nastanili v kapelo. Hranili so jih enkrat,

Zvezani so bili z žico po dva in dva. Na dvorišču so slišali brnenje
motorjev. Kljub prepovedi so pogledali skozi okno in videli, kako
so jih partizani med vpitjem nalagali na kamijone. Kasneje je
"pricurjala" vest, da so jih pobili v Kočevju. Vest je prišla po enem
tednu, še maja meseca. / str.17 /
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vendar terena po tolikih letih ni prepoznal. Prvotno je menil, da bi
bila to jama pod Krenom, ki je desno od ceste, vendar bi lahko
med omenjenim kroženjem zavili nazaj po cesti. Ko pa si jo je
ogledal sam je ugotovil, da lokacija ne odgovarja. Do jame se je
prišlo rahlo navzgor nad cesto, Dejak si zaradi stanja v katerem je
bil takrat, ni utegnil natančno ogledovati okolice. Pravi pa, da jama
pri Macesnovi gorici bolj ustreza jami iz katere je uspel pobegniti.
/ str. 14/

včasih dvakrat na dan. Prav tako kot v Kranju so jih obiskovali
partizani, jih pretepali npr. člana družine Mavsar. Stražarili in
pretepali so jih vojaki slovenske narodnosti. / str.8 /
Domobranci so bili o svoji usodi deljenega mnenja. Nekateri so
menili, da bodo zaprti krajši čas. Nekateri partizani so jim dejali,
da jih bodo poslali v domače kraje kjer jih poznajo. Ko bodo zvedeli
česa jih obtožujejo, bodo tisti, ki niso ničesar zagrešili izpuščeni.
Ostali pa bodo kaznovani glede na težo njihovih dejanj. Dejak je
med partizani prepoznal sovaščana, ki mu je povedak kaj je z
njegovo družino. Ta partizan - Anton Šmalc je bil kuhar. / str.9 /

Ko je prišel slečen do jame, ga je likvidator oborožen z brzostrelko
zaustavil. Vprašal ga je od kod je doma, koliko je star in v kakšnih
borbah je bil. Obenem pa mu je naročil, da mu mora pri odgovarjanju
gledati v oči. Dejak meni, da so na ta način ugotavljali kdo ima
zlate zobe. Spraševal ga je v slovenščini in sicer v primorskem
narečju. Zaslišal pa je tudi govorico "iz sosednje vasi", kot sam
pravi. Dejak tega človeka ni z gotovostjo prepoznal, ker gaje zalivala
kri. Po letu dni pa se je sam hvalil z likvidacijami. Njegovo ime je
France Riglerlz Brega, zdaj že pokojni. Ko seje likvidator pripravljal,
da bo streljal, je Dejak skočil v jamo. zadet je bil v levo stegno,
vendar ne prehudo. / str. 15 /

Med znanimi se je Dejak spomnil tudi nekega Šobarja, ki je klical
po imenih in preverjal prisotnost. Doma je bil iz Nemške vasi. 7.junija
so jih približno ob 20.00 začeli poimensko klicati in preverjati. Od
10 do 15 so jih naenkrat pošiljali iz kapele na hodnik, kjer so jih
pretepali, izprazniti pa so morali tudi žepe. Tako so do približno
10.00 ure drugega dne pregledali 800 ljudi. Ob 16.00 uri so jih
naložili na kamione, odpeljali do glavnega kolodvora, nato pa z
vlakom proti Dolenjski. Ker je bil most čez Grubarjev kanal podrt,
so morali sestopiti in se na drugi strani ponovno vkrcati na vlak.
Nato so preko Grosuplja in Ribnice prišli v Kočevje okrog 3.00
zjutraj. Dokler se ni zdanilo so jih pustili v vagonih, nato pa odvedli
v kočevsko marijanišče. Tja so prišli približno ob 7.00 zjutraj,
/str. 10/

Nogo si je zavezal, vendar je kljujj temu kasneje dobil zastrupitev
rane. Padel je 10 do 15 metrov globoko, na človeška trupla. Odprtina
v jamo je bila zgoraj široka 8, največ 10 metrov. Potem se je v obliki
stožca širila proti dnu, ki je bilo še enkrat širše. Dejak je padel
nekako na sredino te jame. Zaslišal je glas, naj se umakne v stran.
Z še živečim domobrancem sta mrtve zložila kot zaslon pred ročnimi
bombami, ki so jih občasno metali v jamo. Ko so se oči privadile
svetlobi v jami je ugotovil, da ima še več stranskih rovov. Na tistem
koncu jame je bilo ob njem še od 10 do 12 živih. Kozina, (ki je
kasneje tudi pobegnil) je bil na drugi strani jame in vanjo vržen isti
dan. Dejak ga takrat ni videl, srečala sta se šele po osmih mesecih.
Polovica živečih sploh ni bila ranjena. / str. 16 /

Dobili so zajtrk, vendar je bila hrana neužitna. Okoli 8.00 so jih
odvedli čez Rinžo in mimo gradu v dom slepih. Cel transport je
moral v prvo nadstropje. Dejak pravi, da so takrat že slutili, da se
ne bo vse dobro izteklo. Sam je izročil prstan znancu Jožetu Starcu
iz Dolenje vasi s prošnjo, naj ga izroči svojcem. Stare jim je dejal,
da gredo na zaslišanje, zaradi varnosti pa bodo morali biti zvezani.
V skupinah po 20 ljudi, so jih vodili v sobo in zvezovali z žico. Pri
tem so uporabljali tudi klešče. Nekateri, tudi Dejak so imeli roke
zvezane silno tesno in prosili vojake naj jim vezi malo razrahljajo./
str. 11 /

Nekateri so skočili sami, streljali so za njimi ne da bi jih zadeli. V
drugi polovici pa so bili lažje in težje ranjeni. Nekdo je bil npr. ranjen
v vrat, sami so ga obvezali. Ko se je spustila noč in se je pobijanje
nehalo, so začeli iskati možnost, da pridejo iz jame. Neuspešno so
raziskovali stranske rove v jami. Kot edina možnost se je pokazala
bukev premera približno 20 do 30 cm, ki je ob miniranju padla v
jamo. Prvi, ki je poskusil splezati na vrh se je vrnil rekoč, da je do
vrha še 3 do 4 m skalovja in je nemogoče priti ven. Za njim je
poskusil še Dejak in uspel priti na vrh. / str. 17 /

Odgovarjali so jim, da rok ne bodo več rabili, kar jim je dalo vedeti
kaj se bo zgodilo. Zvezovali so jih vojaki slovenske narodnosti. Ko
so bili vsi zvezani, so jih začeli voziti proti Kočevskemu Rogu.
Vsakega so zvezali z rokami na hrbtu, nato še preko nadlahtnice
po dva in dva. Bilo je nemogoče pobegniti. Dejak se spominja treh
kamionov, sam je prišel na vrsto šele čez kako uro oz. uro in pol.
Dejak je bil zvezan skupaj z Jožetom Prelesnikom, po domače
Pečkovim iz Goriče vasi. Kamione so pripeljali pred stranska vrata,
podstavili zaboje, domobranci pa so morali sami, čeprav zvezani
zlesti na vozila, na kamionih so morali klečati z sklonjenimi glavami.
Dejak meni, da so jih na ta način hoteli čim bolj neopazno peljati
čez Kočevje. Ko so prišli izven naselja, mimo vasi Željne proti Rogu,
so jih začeli pretepati. Na kamionu so bili štirje stražarji, ki so imeli
poleg pušk tudi gorjače. mnogo domobrancev je prišlo v Rog z
razbitimi glavami, nekateri paže mrtvi, dejak je dobil veliko rano na
glavi. / str. 12 /

Na njegovi levi so približno 150 metrov stran kurili ogenj, ki je
osvetljeval okolico. Šel je v nasprotno smer in po nekaj korakih
stopil na vejo. Na povzročeni šum so se vojaki obrnili proti njemu in
zavpili stoj. Vendar Dejaka skozi ogenj niso opazili. Ura je bila
približno polnoči, ko se je oddaljeval od jame. Ko se je zdanilo se je
nahajal v okolici Kočevja, ker je bil med vojno policist v Kočevju se
je lahko orientiral. Hodil je še celo soboto in prišel domov v nedeljo
ob 3.00 zjutraj.
Pred jamo se spominja samo enega likvidatorja, čeprav je okoli
stalo veliko partizanov - najmanj 50. Dopušča možnost, da so se
menjavali. Sam postopek je potekal zelo hitro. Od prihoda kamijona,
do ustrelitve je trajalo ne več kot četrt ure. /str. 18 /

Preden so prišli do morišča so kamioni - nekateri pravijo, da jih je
bilo šest - na neki jasi nekajkrat obrnili. Domobrance so spraševali,
če vedo kje so. To je trajalo nekaj minut, Dejak meni, da so morda
hoteli domobrance dezorientirati. Nato se je transport ne dolgo
zatem ustavil, sami so si morali pomagati iz klečečega položaja, s
kamijonov so jih vlekli s pomočjo kolov oz. kavljev. Kamijoni so bili
majhni, 50 ljudi na enem je bilo zelo stisnjenih. Približno 10 metrov
naprej so jih razvezali in ukazali, da se morajo sleči. Dejak pravi,
da se je približno 70 % domobrancev sleklo do golega, sam je
ostal v spodnjicah. Med slačenjem so jih ponovno pretepali. Po
stezi posuti s kamenjem so jih odgnali do približno 200 metrov
oddaljene jame. na obeh straneh steze so bili stražarji in jih
pretepali. To je bilo levo od ceste po kateri so prišli. / str. 13 /

Skupino 800 do ljudi so pobili do 16.00 ure popoldan. Dejak ni
mogel reči kaj se je zgodilo s tistimi, ki so umrli že med samim
prevozom. Meni, da so jih čisto gotovo pobrali in vrgli v jamo.
Glede že znanega razvrščanja na kategorije A, B in C se je Dejak
sponmil razvrščanja v tri skupine, v prvi so bili legisti in domobranci,
v drugi je bil sam - najprej partizan nato policist. V tretji so bili tisti,
ki so bili krajši čas pri domobrancih in mladoletni pod 18 let. Dejak
meni, da je možno, da so likvidirali tudi z mitraljezi, vendar takrat
niso gledali kako so oboroženi. / str. 19 /

Dejak je poizkušal identificirati jamo, ko se je prvič vrnil v domovino,
njegov sin pa je bil tuže pred 19 leti. Dejak ga je prosil naj fotografira,

Dejak se ne spominja ponovnih zasliševanj in preverjanj pred
likvidacijo. Kolikor se spominja, bližina jame ni bila obsežneje
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pogozdena. Ko je ušel in se umikal od jame je padel po strmini,
takrat je mislil da gre za drugo jamo. ker je hodil ponoči, je bolj
občutil kako se teren spreminja. Meni, da bi tej okolici še najbolj
ustrezala jama pri Macesnovl gorici. / str. 20 /

V Avstriji in Italiji Je bila usoda vrnjenih oz. ujetih domobrancev
znana. V že omenjeni skupini so bili Vinko Levstik, Janez Koželj,
Matija Vinter In Lojze Koželj. / str.30 /

Stražarji okoli jame so govorili samo slovensko. Drugi znani še
živeči rešenec Iz brezna Zaje Je bil ustreljen v jamo približno 4 dni
pred Dejakom. Med zaslišanji v Šentvidu, Dejak ni prepoznal
nobenega od pomembnejših političnih funkcionarjev. Glede
postopka z vrnjenimi, Dejak omenja hudo pomanjkanje vode oz.
žejo, ki jih je mučila. / str.21 /

c. Branko Pogačnik
Prostovoljno Je stopil k domobrancem. Bil je v dopolnilni četi v
Dravljah. Tam so vadili, 8. maja ob 23.00 pa so odšli na Koroško. Ko
so jih na Dravskem mostu hoteli partizani zaustaviti, je prvič utrelil
v borbi. Star je bil 17 let. Prišli so v Vetrinje, odkoder so jih po dveh
mesecih vrnili. Pogačnik se je nahajal v 4. polku - gorenjskem, ki je
bil vrnjen na ponedeljek. Njihovi oficirji so jim dejali, da gredo v
Italijo, Angleži pa so jim dali suho hrano za 2 dni. Naložili so jih na
kamijone, ki so jih vozili angleški vojaki. Pripeljali so jih do postaje
v Podrožici. Tam so jih po 50 do 60 naložili v en vagon. Območje je
bilo obkoljeno od partizanov. Že tam so odbrali njihove častnike in
jih nekaj kar tam postrelili. Pobrali so jim ure, denarnice itd. Vlak je
odpeljal in se ustavil na Jesenicah. Ponovno so iskali in odbirali
oficirje. Kljub temu je vojaštvo še verjelo, da gredo v Italijo. Nato so
nadaljevali pot proti Ljubljani. Vlak je ponovno ustavil v Škofji Loki.
Izstopili so na Trati, na to so jih vso pot do gradu zmerjali, klofutah
in pljuvali. Spotoma je bil ustreljen komandir njihove čete poročnik *
Janko Habič.V gradu so bili nekaj dni, tu so jih razdelili na skupine
A, B in C. Pogačnik se je znašel v skupini mladoletnikov, imel pa je
tudi srečo, da ga skoraj nihče ni poznal. Obiskovali so jih partizani
z Gorenjske in iskali znane obraze. / str.33 /

Ko so kamijoni pripeljali v bližino jame, so se malo umaknili levo od
ceste. Ker so zdaj pri Macesnovi gorici velike skale se Dejak
sprašuje, če so morda prišli po kaki drugi poti ali pa so morda
kasneje z buldožerji premaknili tiste skale. Takrat je bilo toliko čistine,
da so se vanjo lahko umaknili vsi trije kamijoni. Od tam pa se je
pot do jame vzpenjala navkreber, /str.22 /
Dejak pravi, da je 50 let dolga doba in v tem času so okolico
grobišča lahko prikrili, ker so na kamijonih takrat klečali, niso mogli
videti, če kje ob poti iz Kočevja do morišča zbirajo ujetnike za
likvidacijo. Preživeli so se kasneje pogovarjali o teh dogodkih, vendar
se je dejak pri pripovedi držal tistega kar je sam videl in spoznal.
Njegovo mamo so večkrat zaprli. Leta 1950 je bila zaprta, nato
obsojena na 3 leta zapora, bila je v Brestanici. / str.23 /
Bila je zaprta že v času, ko se je Dejak še skrival malo manj kot
3 leta v Sloveniji. Njegovo mati Angelo Dejak so spraševali v
zvezi z sinom, vendar je tajila, da bi kaj vedela. Ko so jih peljali
proti Kočevju, je Dejak vrgel listek z vlaka na katerem je napisal
kam gredo. Listek so našli in mati je kmalu zvedela, kje se je
nahajal. Najprej je bila 9 mesecev v preiskovalnem zaporu, po 22
mesecih paje bila izpuščena iz Brestanice. Dejak bi želel videti
njeno sodbo, saj ga zanima, če so jo poleg njega obremenjevali
še česa drugega. / str.24 /

Iz Polja, kjer je bil doma Pogačnik ni bilo nikogar. V njihovem
transportu je bilo preko tisoč ljudi. Stražili so jih vojaki slovenske
narodnosti. Možno je, da so bili v Podrožici, tudi Srbi. Od postaje
na Trati do škofjeloškega gradu, pa so jih spremljali samo Slovenci.
V gradu so jih posamično zaslišali in na podlagi podatkov razdelili
v skupine. Vprašali so koliko časa je bil kdo pri domobrancih, ali je
bil prostovoljec ali mobiliziran. V skupino, ki je bila namenjena za
likvidacije so dali tiste, ki so jih sovaščani prepoznali. Veliko so jih
pobili že v okolici gradu. Ostali - zadnji mladoletniki - so šli peš v
Šentvid. Podatke so beležili večinoma ročno, čeprav so imeli tudi
pisalni stroj. V Škofji Loki so bili 17 dni v Šentvidu pa približno 2
meseca, izpuščeni so bili med zadnjimi. Videli so veliko oficirjev,
tudi z višjimi čini. Pogačnik se sponmi Cerarja, ki jih je pretepal./
str. 34 /

b. Anton Oblak
Najprej je bil pri vaški straži, potem pri domobrancih. Malo pred
koncem vojne je bil pri Žužemberku ranjen, izgubil je oko. Po 6
tednih je prišel iz bolnice in bil še nekaj časa na bolniškem dopustu
v Velikih Laščah. / str.26 /

Poveljnik je bil Vasja Kogej, Pogačnik ga je velikokrat videl.
Obnašal se je umirjeno. Večkrat je iz sobe poklical Ivana in Milana
Omahna iz Zgornjega Kašlja. Izgledalo je, da bo posredoval za
njiju, Milan je bil njegov prijatelj in sošolec. Vendar sta bila oba
poslana na transport za Kočevje. Med partizanskimi oficirji je
poznal samo tiste iz Polja, spominja se tudi Kocijančiča iz Zadvora.
Stari oče obeh omenjenih fantov, je kasneje zaman spraševal
Kogeja po njuni usodi. Stražarji v Šentvidu so bili sami Slovenci.
Veliko jih je prišlo v partizane maja 1945. V KNOJ so mobilizirali
letnik 1927. Ti so domobrance največ pretepali. V Škofovih
zavodih so bili v sobi prvega nadstropja, pa tudi v kapeli.
/ str. 35 /

Tu so mu tik pred umikom domobrancev rekli, da se sami ne
bodo umaknili iz Slovenije, češ da bodo počakali na prihod
Angležev. Dovolili so mu, ostane z njimi. Pol ure pred prihodom
partizanov so se umaknili. Imeli so konja, voz, orožje in hrano. Šli
so proti Ljubljani in so dohiteli domobrance, ki so se umikali pred
njimi. Pri Turjaku jih je ujela noč. Njegova skupina je zavila desno
proti Grosuplju. Prespali so na kozolcu, zjutraj pa so jih prebudili
glasovi partizanske kolone. Hitro so se umaknili v bližnji gozd.
Kljub streljanju ni bil nihče ranjen. Pri umiku so pustili vse nahrbtnike
s hrano. Naslednje tri mesece so prebili v gozdu, oblečeni v
partizanske uniforme. Njihovi skupini se je pridružil nekdo, ki je
skočil z vlaka proti Kočevju. Pisal se je Mrzelnik, kasneje je emigriral
v Argentino. / str.27 /

Najprej pa so bili 3 dni na dvorišču, ker v poslopju ni bilo prostora.
Nato so spraznili sobe in ljudi poslali na vlak v Kočevje. Med
domobranci je imel Pogačnik tudi znance, ki so bili vsi mladoletni
in so preživeli. To so bili Šetar, Snoj Vinko, Silvester Srečo in
Repuž Bogo. Slednji živi v Kanadi. V času bivanja v Šentvidu,
niso dobili nikakršne informacije o usodi odpeljanih v Kočevje.
Rekli so jim, da gredo delati v delovne bataljone. Ob izpustitvi je
Pogačnik dobil izpustnico, ki je nima več. Ne spominja se več ali
je bil podpisan. Zaradi omenjenih dogodkov je čutil posledice. V
Šentvidu je obolel za tifusom, po telesu je dobil hraste. / str.36 /

Ta je povedal, da domobrance vozijo v Kočevje in tam pobijajo.
Niso pa vedeli podrobnosti. Družina Antona Oblaka je odšla na
Koroško. Tako so hodili od vasi do vasi, partizani pa so jih skušali
ujeti. V skupini so bili štirje ljudje, kasneje so se pridružili še drugi.
Julija so se nato odpravili proti Trstu, hodili so teden dni. / str.28 /
Mejo so prestopili brez težav. Sponmi se, da jim je pri Škocjanu
pomagal civilist z obvezami za ranjenca. Oblak je še povedal, da je
njegov stric Alojzij Rigler vozil vlak iz Ljubljane v Kočevje. Ta mu Je
povedal, da so ljudje ob železnicah našli podobice in razna sporočila
na listkih, tako so ljudje vedeli, da gredo domobranci proti Kočevju.
O tem se je govorilo. / str.29 /
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Zdravnik, očetov znanec se je zavzel za njega in ga zdravil,
ponovno je hotel obiskovati šolo, vendar so bile zanj kot
domobranca zaprte vse šole v Jugoslaviji za dve leti. Končno je
dobil službo v tovarni usnja Indus v Šempetru. Decembra 1946 je
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Njegova četa je služila za varovanje organov OZNe. Videl je,
kako so izpred "železnih vrat" sodišča odvažali ljudi. Hudoklin ni
vedel kam jih odvažajo, bil pa je tudi sam dodeljen v strelski vod.
Ko se je uprl, ga je oficir OZNe Mitja Mikec spodil. Hudoklin ni
nikoli govoril s tistimi, ki so sodelovali pri tem. Bili so stari partizani,
večinoma s Primorske. Hudoklin tudi ne ve, kam so vodili na
likvidacije. Od odhoda do prihoda sta minili 2 in pol uri. To se je
dogajalo v juniju in juliju. V juniju so poslali še en transport prijetih
v Škofove zavode v Ljubljani. / str.45 /

bil aretiran in odpeljan najprej na UDV, potem pa na KOS v Kranju.
Zaprtje bil več kot mesec dni, ne da bi vedel zakaj. Po zasliševanju
je bil odpeljan v Ljubljano, na vojno sodišče v belgijski kasarni, ker
pa je bil civilist, je bil nato postavljen pred civilno sodišče na
Miklošičevi. Tu je kot vojaški tožilec nastopal Viktor Damjan, ki je
sestavil obtožnico, na procesu je imel Pogačnik dva zagovornika,
dr. Vladimirja Grossmana in dr. Vladimirja Šukljeta. Slednji se je
na sojenju skliceval na Pogačnikovo mladost - takrat je imel 18
let. Obtožen je bil poskusa pobega in delovanja proti državi.
Dokazati niso mogli nič. Obsojen je bil na štiri in pol let zapora, od
tega je prestal tri in pol leta, nato je bil amnestiran. Iz sodišča na
Miklošičevi je bil prepeljan v Maribor. / str. 37 /

Po teh dveh transportih, so likvidacije opravljali sami, "na lastno
pest". Pri likvidacijah je sodeloval tudi eden od letnikov 1928,
Hudoklin pa se ne spomni njegovega imena. Edini od njih je bil
sprejet v SKOJ. O pobojih domobrancev je Hudoklin slišal, koje bil
dodeljen k "železnim vratom". / str.46 /

Od tam naprej pa v Beograd, kjer so delali eni v Novem Beogradu,
drugi na Dedinju gradbena dela. Leta 1952 se je zgodila nesreča,
ko se je del že skoraj dokončane stavbe podrla. Med mrtvimi so bili
tudi Slovenci, ki so se kasneje znašli na spisku amnestiranih. Sodna
razprava kjer je bil obsojen, je trajala dve uri. Nastopile so tudi
obremenilnme priče. Na razpravi so bili sodnik, tožilec in dva
prisednika. Razbremenilnih prič ni bilo. / str. 38 /

Odkrito pa se o tem ni govorilo zaradi strahu, o tem so vedeli tudi
civilisti, domačini iz okolice Novega mesta. Že omenjena transporta
v Ljubljano sta šla prek glavnega vhoda in ne prek železnih vrat.
Skozi slednja so šli transporti z "marico" nekam v okolico Novega
mesta. Teh je bilo veliko, dvakrat na teden - ponoči. / str. 47/

Iz Beograda so ga odpeljali v Makarsko, kjer so dokončali hotel,
ki so ga začeli graditi nemški vojni ujetniki. Po petih mesecih je bil
poslan nazaj v Beograd in končno izpuščen in poslan v Maribor
brez straže kjer naj bi se odjavil, ker pa je najprej odšel domov po
čisto obleko je zato tri dni zaprt. Ker je kazalo, da ga bodo po
prestani kazni poklicali k vojakom je odšel v italijo, nato pa v Ameriko.
Po izpustitvi iz Šentvida je kmalu zvedel o usodi odpeljanih
domobrancev. Prebivalstvo je o tem vedelo, vendar ni govorilo. Ob
izpustitvi so dobili izpustnico, rekli so jim naj nič ne govorijo ter
gredo domov. / str. 39 /

V marico so naložili najmanj 25 ljudi. Pri tem so sodelovali knojevci.
Hudoklin pravi, da jih pred sprejetjem v KNOJ ni nihče posebej
preverjal. Naknadno se je sponmil, da se je omenjeni mladi knojevec,
ki je sodeloval pri likvidacijah pisal Jenič. Ob odpustu iz KNOJa,
Hudoklin ni podpisal nikakršne izjave, ki bi zavezovala k
molčečnosti./str.48-49/
Pri likvidacijah so sodelovali samo Slovenci. Ko je bil v KNOJu, ni
videl nobenega seznama za lividacije. Nikoli ga tudi ni nihče opomnil,
da o teh stvareh ne sme javno govoriti. Že omenjena Pepca
Piletič še živi v Novem mestu. / str. 51 /

Prijaviti so se morali na rajonskih odborih, kjer naj bi dobili nadaljna
navodila. Kasneje so v obtožnici napisali, da je nevaren družbi. V
Beogradu pa so miličniki vse Slovence imenovali "Švabi". Po odhodu
v Ameriko je vedel, da ga spremlja jugoslovanska UDV. Pogačnik je
v domobranski veteranski organizaciji, ki je prirejala manifestacije
v Clevelandu. / str. 40 /

Takrat je dala OZNA njihovemu komandirju in politkomisarju
povelja, ki jih je bilo treba izpolniti. Med likvidatorji ni Hudoklin
poznal nobenega. Komandant zaporov paje bil Trlep. Po odsluženi
vojaščini so Hudoklina nekajkrat nagovarjali naj stopi v KPS.
Opravil je pomočniški izpit in delal kot mizar. / str. 52 - 53 /

d. Niko Hudoklin

A./15. 37.seja, 20.11.1995 - Ivan Korošec

Hudoklin je povedal, da so na sestankih krajevnih odborov bodisi
OF ali druge organizacije, odločali o usodi najmanj 500 prebivalcev
Šentjerneja. Tu se je za vsakega posameznika določilo, kdo bo
ubit. / str. 42/

a. Ivan Korošec
Bil je častnik v drugem udarnem bataljonu, ki se je nahajal v
Cerknici. Zadnji mesec vojne so potekale borbe nad Loško dolino.
30.aprila je bil ranjen pri Sveti Ani nad Loško dolino. Odpeljan je bil
v ljubljansko vojaško bolnico. Nato je i ranjenci odšel z ranjeniškim
vlakom proti Jesenicam. Na Lescah se je vlak ustavil. Ranjenci so
dobili sporočilo, da se bližajo partizani in dobili povelje, da vlak
zapustijo. Lažji ranjenci so vlak zapustili sami, formirali kolono in
odšli. Drugi so ostali tam. Kolona se je vključila v kolono ostalih
beguncev in prišla do Drave. / str.2 /

To je trajalo do začetka.junija. Pred tem ni bilo likvidacij, ker so
sestavljali sezname. Hudoklin je navedel nekaj ljudi, ki so odločali
za Staro vas, med njimi Godina, Golob Franc, zadevo pa je vodila
Piletič Pepca. Njihovemu sestanku je nekdo prisluškoval, ker je bil
na planem, pod kozolcem. Hudoklin je za informacijo izvedel
posredno. Na podoben način se je odločalo v Vrhpolju, vendar o
tem Hudoklinu niso znane podrobnosti. / str.43 /
Že omenjena Pepca Piletič je obiskovala zapore in iskala znane
ljudi. V Šentvidu je bila velikokrat. Če je koga prepoznala, je ta
izginil. Sama ni sodelovala pri likvidacijah, zato pa je bil toliko bolj
aktiven njen starejši brat, ki zdaj živi v Beogradu.

Datum, ko so zapustili ranjeniški vlak je bil morda 9.maj. Iz Ljubljane
je vlak krenil dopoldne, ustavil pa se je še isti dan popoldne. Ko so
dosegli Dravo, so jo po spopadu s partizani prečkali in prišli v
Vetrinje. Od tu so začeli domobrance vračati 26.maja, Korošec je
bil vrnjen z drugim bataljonom vrnjen 30.maja. Z angleškimi
tovornjaki so jih odpeljali skozi Celovec v smeri proti Pliberku.
Uradno so bili že razoroženi, čeprav so nekateri še imeli orožje.
Pred pliberško postajo so na velikem travniku tovornjaki obstali.
Z njimi so odšli tudi civilisti, nekateri sorodniki. V skupini je bilo
okoli 2.800 ljudi. Na postaji so bili predani jugoslovanski vojski.
Vojaki, ki so jih prevzeli niso govorili slovensko, zahtevali so
britvice, nalivna peresa, ure. Korošec pravi, da so jih sprejeli
dokaj človeško. / str.3 /

Niko Hudoklin je bil mobiliziran 22.maja. Najprej so šli v
Kostanjevico, nato pa h komandi mesta Novo mesto. Njegova
četa je bila v Mokronogu, patruljirala je po terenu. Ulovili pa niso
nobenega skrivača ali domobranca. Meseca avgusta seje komanda
mesta razformirala. Premeščeni so bili v taborišče v Bršljinu.Tu so
odbrali letnike 1928. Prišli so v KNOJ kot zaščitna četa - Zora 15.
Hudoklin se je tu nahajal do novembra. Nato se je javil na razpisani
sanitetni tečaj. V tem času so se likvidacije v glavnem nehale. Že
omenjeno taborišče je bilo samo zbirna baza komande Novo mesto.
Starejši letniki so šli čez nekaj mesecev domov. Hudoklin je ostal v
KNOJu do aprila 1947. / str. 44 /

Na progi je čakal tovorni vlak z enim osebnim vagonom.
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Domobranske oficirje so vabili, da gredo vanj, vendar so se
večinoma osločlli za tovorne vagone. Vsa skupina, s civilisti vred je
odšla na ta vlak. Vse do Celja so se peljali ne da bi izstopili v
nasprotju s prejšnjimi transporti. Vožnja je trajala do 7.00 ure
zjutraj 31 .maja. Vmes se je vlak nekajkrat ustavil, čemur je sledilo
zmerjanje, udarci, kamenje. Ko so se vagoni zaprli, stražarjev niso
več videli. Vlak se je v Celju ustavil nekaj deset metrov pred
postajnim poslopjem. Vsak vagon so odprli posebej, pred vsakim
se je postavil dolg špalir s puškinimi kopiti, palicami in jermeni. /
str.4/Vojaki, ki so jih sprejeli so govorili slovensko. Bili so uniformirani,
vmes je bilo videti tudi železničarje in civiliste. Ko so se odprla
vrata so morali posamično skočiti In steči do bližnje žive meje in se
tam postaviti v četverostope. Razdalja je bila morda 50 - 60 metrov.
Med potjo so dobivali udarce, kdor je obležal in se ni pobral je ostal
tam. Ob živi meji so stali dokler ni bil izpraznjen cel vlak. Prijezdil
je partizanski častnik, ki se je predstavil kot komisar ljubljanskega
okrožja. Domobranci naj bi ga med vojno hajkali vendar nikoli ujeli.
Drug oficirje zahteval, da stopi naprej poveljnik njihovega bataljona.
Iz vrste je stopil stotnik Rihar, skočili so nanj in ga zbili na tla.
Spoznali so, da so politično premagani in se vdali v usodo. Vrnjeni
so bili s prevaro, še na vlaku so mislili, da gredo v Italijo. Ob
razočaranju je ugasnilo sovraštvo do partizanov. Slišati je bilo celo
glasno negodovanje nad njihovim vodstvom, /str.5/

so jih zvezovali. Vsak posebej je bil zvezan z rokami na hrbtu,
potem po dva skupaj. Zvezovali so jih za roke, nad komolci. /
str.8 /
Ostala je še skupina oficirjev, ki bi se tudi morala znajti v
omenjenem bunkerju. Lakota, še posebej pa žeja sta bili vedno
hujši. Večkrat so morali stati na soncu cel dan. Korošec je bil brez
hlač in čevljev. Noči so bile mrzle. Velikokrat so prihajali partizanski
oficirji, domobranci so morali vstajati in čakati, da so jih pregledali.
Obiskovalci - partizani so pljuvali na koščke kruha in jim jih metali.
Lakota je bila tako huda, da so se nekateri poganjali za temi koščki.
Ko jih peljali v jedilnico, jih je stražar pred vrati ustavil, nato pa so
morali v teku do njih. Za vrati so morali pograbiti pločevinasto prazno
konzervo in teči do mize kjer so delili hrano. Kdor ni pravočasno
zagrabil posode, je moral hrano sprejeti z golimi rokami. Korošec
se je pri tem poparil. S hrano so morali teči do drugih vrat, tam
spiti in odvreči konzervo. To se je dogajalo dopoldne, včasih tudi
popoldne.
Za pobeg se je Korošec odločil, ko je stanje postalo nevzdržno,
posamezne vojake so klicali ven in jim obljubljali razne ugodnosti
npr. vodo in senco, če bodo povedali kdo so še preostali oficirji. To
je bila velika skušnjava ob stopnjevanem trpljenju. / str.9 /
Korošec omenja nekega sovaščana, ki so ga hoteli z nasiljem
pripraviti do tega, da bi izdal oficirje, zaradi takega stanja so se
začeli pogovarjati o udaru. Pred njimi je bila 3 metre visoka žica,
za njo prazen prostor, okrog vsega taborišča pa še bodečažica.Tu
so bili še stražarji, stolpi in reflektorji. Kljub temu je beg uspel
21.junija ponoči, ko je zašla luna. Za pobeg se je odločilo 11
ujetnikov. Razdelili so se v dve skupini. Njegova skupina je imela
nalogo, da ko zaide luna, napade stražarja, mu vzame orožje in se
prebije čez žico. Druga bi morala napasti z druge strani. / str. 10/

Ob zahtevi naj gre komandant in oficirji iz vrste, so hoteli to storiti.
Ko pa so videli kaj se je zgodilo z stotnikom Riharjem, so večinoma
ostali v vrsti, zato so partizani hodili ob vrsti in kar sami izbirali
domnevne oficirje, tako so odbrali okoli 40 oficirjev. Po udarcih,
psovkah in pljuvanju je padlo povelje za odhod. Šli so skozi Celje
in naprej, celo pot so morali vpiti: "Mi smo bela garda, izdajalci in
morilci slovenskega naroda." Stražarji so bili na konjih in peš. Ves
čas so jih pretepali, kdor je obležal so ga vrgli v jarek. Iz vrste je
skočila mati z dojenčkom v naročju in malo deklico. Stražar je vse
tri ustavil z rafalom. Pot do Teharja je trajala zelo dologo, ker so
morali vmes legati na tla in poljubljati zemljo. Prispeli so popoldne,
na sredini taborišča so bile barake za jetnike, ob straneh pa barake
za vojaštvo, kuhinja, jedilnica, pisarna in bunker.Tu so mučili njihove
oficirje in tiste, ki so jih določili partizani. Vse pa je bilo ograjeno s
kolobarji bodeče žice, stražnimi stolpi, stražami in reflektorji.
Natančnejši tloris je Korošec objavil v svoji knjigi 'Teharje, krvave
arene."/str.6/

Prva skupina je zvečer polegla blizu stražarja. Prvi stražar je
sedel na stolu, drugi, ki ga je zamenjal ob mraku pa se je sprehajal
ob zunanji strani žice. Ujetniki so od nekega dekleta dobili trikotno
pilo, katero so pilili žico. nato so šli eden za drugim skozi. Nato so
vzeli v roke kamenje in napadli stražarja. Korošec je obžici zagledal
prislonjeno lestev, ki je nikoli prej ni bilo tam. / str. 11 /
Vsem je uspelo priti preko žice, eden je bil ranjen in so ga naslednji
dan ujeli. Kasneje so ostali le štirje, ostale so ulovili na poti. Ti
štirje pa so pobegnili čez mejo. Ivan Korošec se je nahajal v prvi
nacionalni ilegali od maja 1942. Zadnji uradni čin v domobranstvu,
ki ga je imel je bil nadporočnik. Dobil je ranjeniško značko in
odlikovanje za hrabrost. Odlikovanja so bila nemška, ki pa so jih
domobranci nekoliko priredili. Ob vrnitvi z vlakom se je peljal v
tovornem vagonu./ str. 12/

Nekako 50 metrov pred zaporo so se morali ustaviti, od tam
naprej pa so morali v teku mimo zapore na dvorišče, med tekom
so morali na dvorišču odvreči nahrbtnike ali prtljago, ki so jo imeli
v rokah. Nato so jih natlačili v barake, zvečer pa z udarci nagnali
ven na dvorišče. Ukazali so, naj se javijo vaški stražarji, ki so jih
odveli še tisto noč. Slišati je bilo rafale in streljanje. Ivan Korošec
je v teharju preživel 21 dni. Tri dni so nato ostali zaprti v barakah,
okna so bila zaprta, na stranišče niso smeli. Nato so jih postavili
pred barako z veliko okni. Za vsakim oknom sta bila tipkarica in
moški v uniformi ali civilu. Domobranci so se morali pred okni
postaviti v vrste. Korošca so vprašali po imenu, rojstnem kraju,
koliko časa je bil pri domobrancih, ter kje sta oče in mati. napodlagi
podatkov so jih razvrstili v skupine A, B in C. Takrat niso vedeli
kaj to pomeni. Kasneje so spoznali da so bili v skupini A mladoletniki,
skupini B tisti, ki so bili domobranci po 15.januarju in v skupini C
vsi ostali. Večina je prišla v skupino C. / str.7 /

Prvi in zadnji popis za skupino C je bil šele v Teharju. Njihov izpad
iz taborišča je bil veliko presenečenje za stražarje. Ko so tekli ven
je bilo določeno, da jih potolčejo s kamenjem. Domobranski udarni
bataljoni niso nikdar doživeli v borbi večjih porazov. Ponavadi so
se partizani umikali in bežali. Prvo nacionalno ilegalo je ustanovila
Slovenska zaveza. To je bil najvišji forum političnih strank pod
okupacijo. Pri ilegali je šlo za borbo proti okupatorju in zaščito
prebivalstva pred partizanskim nasiljem. Imeli so strogo povelje
naj partizanov ne napadajo. Boj naj sprejmejo ie, če bodo napadeni.
Prvič so jih napadli partizani pri Sv.Antonu v Dobrepolju. Napad
so odbili in se umaknili proti Žužemberku, pod Gorjance, kjer so
bili drugič napadeni. Tretji največji napad so doživeli 14.avgusta v
gozdu pri Krki. Napadle so jih združene partizanske sile po nalogu
KP. /str. 13 /

Nadaljnega zaslišanja kjer bi spraševali o udeležbi v bojih ni bilo.
Nato so vsako skupino posebej razdelili po barakah, skupino C na
dvorišče. Približno od 5.junija naprej so domobrance začeli
odvažati iz Teharja. Pobrali so jim vse kar je ostalo, tudi kose
obleke, čevlje. Če so pri kom kasneje še kaj našli, je bil ustreljen.
Prehrana je bila včasih enkrat, včasih dvakrat na dan. Bila je
slaba, delil jo je Italijan.

KP je bila na stališču, da vsi izven OF, nimajo pravice boriti se
proti okupatorju. Vsi, ki so bili v ilegali, že zaradi vzgoje niso mogli
biti komunisti. Slišali pa so tudi kaj se je dogajalo v Rusiji in Španiji.
Ivan Korošec je bil v začetku navdušen pristaš OF. Spomladi
1942, pa so partizani ugrabili in umorili enega njegovih najboljših

Ko so jih začeli odvažati in zvezovati so dojeli za kaj gre. Korošec
postopka osebno ni videl, zvedel pa je to od brata, ki seje izmaknil
zvezovanju. Ko so jih klicali so morali teči na drugo dvorišče, kjer
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Na že omenjene skupine so jih razdelili v Teharju. Tu so zaledne
enote že uredile taborišče. Slovenske enote niso bile sposobne
prevzeti in skrbeti za tako število ujetnikov, to so uredile enote
4.armade. Ujetniki so dospeli v taborišče okoli 19. oz. 20.maja.
Ob njih so bili še tisti zajeti prej, bilo je veliko ljudi, približno 12 13.000. Taborišče je bilo zastraženo in ograjeno z žico. / str.6 /

prijateljev. Rekli so, da je bil izdajalec, čeprav je bil zaveden
Slovenec, /str.14 /
To je bil učiteljiščnik Ivan Pavčič. Ko je Korošec protestiral pri
domačem terencu, mu je bilo zagroženo z isto usodo. Zato se je v
pojavil dvom. Pridružil se je ilegali. Skupina je rasla počasi, sami
niso mobilizirali kot partizani. Njihov komandant Milan Kranjc in
pomočnik Drago Tomažič sta se celo udeležila partizanskega
sestanka. Do julija 1942 so bili v prijateljskih odnosih, seveda ob
prepričanju partizanov, da so tudi oni partizanska enota, za skupen
napad na italijansko postojanko so k njim poslali celo partizanskega
komisarja, /str.15/

Hrana je bila zelo pičla, tako za partizanske enote kot za ujetnike.
Drugi dan po prihodu v Celje je komisar zaščitne enote tolmačil
borcem zakon sprejet 29.novembra 1944 v Beogradu. Govoril je o
tem, da en družinski član ne odgovarja za drugega. V Jugoslaviji je
bilo veliko primerov, ko so bili družinski člani v različnih vojaških
enotah. Komisar je še povedal, da morajo ženske in otroci dobiti
dva otroka na dan. tako je četrta skupina res dobivala,dva obroka,
do odhoda domov. Prva skupina pa je enkrat organizirala izpad,
okoli polnoči ob menjavi straže. Približno 20 ljudi, preoblečenih v
partizanske uniforme je hotelo pobegniti. Nekaj jih je res ušlo, večina
pa je bila zajeta. Ob tem je bil ubit stražar. Drugi dan so jih temeljito
preiskali in našli precej partizanske opreme. Poslani so bili na vojno
sodišče v Celju, tu je bilo obsojenih okoli 400 ljudi. O tem obstojajo
podatki v celjskem arhivu. Našel jih je Mikola. Obsojeni so bili zaradi
dejanj med vojno in tudi omenjenega izpada. / str.7 /

Partizani niso imeli vojaških strategov, naredili so skupen načrt in
na ratežu napadli Italijane. Ilegala je tudi sama napadla Italijane
npr. patruljo v Smolenji vasi. Korošec pravi, da pri njih ni bilo
sovraštva do partizanov, vedeli so, da imajo le ti druge cilje. Njihov
poveljnik je povabil Marjana Dermastjo - Urbana naj jim poroča o
sestanku v Kočevskem rogu. ta pa ni prišel in že lO.julija so jih
partizani napadli pri Dolžu. / str. 16 /
Partizani niso usmerili borbe proti okupatorju ampak so iskali
domače izdajalce. Šlo je za velika protislovja in probleme saj so se
ljudje med seboj poznali. Štirje sošolci in prijatelji Ivana Korošca
so bili npr. v partizanih. Da so obstajali tudi izdajalci Korošec ne
more zanikati ne pritrditi. Glede dejstva, da njihovo politično vodstvo
ni bilo vrnjeno s Koroške ob koncu vojne, Korošec pravi, da vojak
samo izpolnjuje povelja. Če se ni pridružilo vojakom je že imelo
dvome o koncu te poti, medtem, ko so bili vojaki prepričani, da
gredo v Palmanovo. V Teharju so jih zaslišali v slovenščini. Spraševal
je moški, zapisnikarica je pisala, /str. 17 -18 /

Na kakšne kazni so bili obsojeni, Mithans ne ve. Ko so četrto
skupino spravili domov, na območje bivše italijanske uprave, so
druge poslali v delovna taborišča. Mithans ne ve kam, ker se za to
ni smel zanimati. Tudi nemške ujetnike so odpeljali v delovna
taborišča. Šli so v skupinah, niso bili zvezani. Večinoma so bili
odpeljani z vlakom. / str.8 /
Konec julija je bilo taborišče izpraznjeno, takrat so spremljali zadnje
ujetnike. Sodeloval je tudi Mithans, ker je bil že prej določen za
spremstvo. Spremljali so jih do Beograda, kjer so jih prevzele druge
enote. Med temi ujetniki ni bilo Slovencev, bili pa so tudi nemški
oficirji, ki so jih vrnili Angleži. Mithans je bil v Teharju stražar brez
čina. Stražarska enota je bila iz sestava 4,armade, Mithans se je
tu znašel slučajno, ker je bil že prej v spremstvu iz Avstrije.
/ str.9 /

A./16. 43.seja, 18.3.1996 - Ivan Mithans, Ivan
Živkovič,
a. Ivan Mithans
Maja 1945 se je Ivan Mithans nahajal v Tomšičevi brigadi,
14.divizije, ki je bila takrat na Koroškem. 14.divizija je zaprla pot
vsem kvizlinškim beguncem. Posebno je bila prizadeta Bračičeva
brigada, ki sojo 12.maja napadli domobranci. Padlo je 180 borcev,
več kot 200 je bilo ranjenih. Kakšne izgube so imeli domobranci,
Mithans ni vedel. Ujeti ustaši so bili odpeljani preko Varaždina na
Hrvaško, domobranci pa preko Celja v Teharje, /str.2 /

14. divizija je odšla v Banat. Poleg njega je bilo še nekaj ljudi iz
pohorske brigade, ki so se znašli tam. Komandant taborišča je bil
Bogo Milenkovič iz Kragujevca, komisar pa Milan Obradovič iz
Kraljeva. Enota se je imenovala zaščitna enota taborišča Teharje.
/str.10/
Mithans v Teharju ni videl Toneta Turnherja, niti drugih slovenskih
partizanskih oficirjev. V času njegovega bivanja v Teharju ni bilo
likvidacije ujetnikov. Ob že omenjenem izpadu je bilo pet mrtvih in
dva ranjena. Še enkrat je zatrdil, da,ujetniki ob odhodu v delovna
taborišča niso bili zvezani. Razen obsojenih pred sodiščem, so
drugi normalno živeli naprej. / str. 11-12 /

V Celju so bili so bili vrnjeni razdeljeni v štiri skupine. V prvi so bili
oficirji in podoficirji, v drugi polnoletni vojaki, v tretji mladoletniki med njimi stari tudi 14 in 15, ter skupina z družinami - matere,
otroci, starčki. Mithans je spremljal njihov transport s Koroške skozi
Mislinjsko dolino. Prvi vlak je odšel iz Maribora v Ljubljano 25.maja.
Nanj so vkrcali ženske in otroke iz okolice Ljubljane in poslali
domov. Tako je bilo rečeno, pa tudi Mithans je imel kasneje z
nekaterimi stike. Mithans je spremljal enega od transportov, ki so
šli skozi Slovenj gradeč in Hudo luknjo v Celje. / str.3 /

Leta 1995 je bil Ivan Mithans v Kočevskem Rogu, kjer je bil že leta
1948, ko so trasirali ceste. Pred in med vojno do jam ni bilo ceste,
zato si ne zna predstavljati, kako so spravili 10.000 ljudi do jame.
Njegovo mnenje je, da gre za izmišljeno zadevo. Po njegovih
besedah je okoli "10.000 domobrancev v Argentini, 10.000 v
Kočevskem Rogu, 10.000 pa na celjskem". Ker je bilo partizanov
v Sloveniji okoli 8.500, bi jih s takim številom zlahka premagali.

Točnega datuma se ne spomni, bilo je okrog 16. oz. 17.maja.
Tako domobranci kot ustaši so šli od Pliberka peš, vlak ni vozil.
Hrvate so poslali na Hrvaško, črnogorske četnike v Črno goro,
domobrance pa proti Celju. Mithans pravi, da je pri Pliberku padlo
okoli 400 ustašev, kasneje pa so njihovo število povečali.
/ str.4 /

Ujetnike so odvažali iz Teharja podnevi, Mithans je komuniciral s
nadrejenimi v srbohrvaščini. Po njegovih besedah KNOJa takrat
še ni bilo, formiran je bil kasneje. Glede pričevanj o nočnih vožnjah
ujetnikov je Mithans povedal, da jih sam ni videl. Stražarsko delo
je opravljal tudi ponoči. / str.13 -14 /

Njegova spremljevalna enota je domobrance prevzela pri
Borovljah. Tam so ločili civiliste, ki so bili prisiljeni oditi od doma z Gorenjske in Primorske. Ti so šli preko Ljubelja, s potrdili brez
zadrževanja domov. Ostali pa so bili poslani v Celje. Teh je bilo
skupaj okoli 7.500. Ena sama kolona je dva dni hodila v Celje. /
str. 5 /

Ničesar ni vedel o partizanki z vzdevkom " Krvava Tatjana", ki
naj bi delovala v Teharju. Ženske so bile zaposlene v štabih in ne
kot stražarke. Ob spremljanju kolone z ujetniki, so ženske in
otroke, ranjence ter tiste, ki so omagali naložili na kamijone in
vprežna vozila. / str. 15 /
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A./17.44.seja, 25.3.1996 - Jožef Biro, Mirko
Kaszas

To je veljalo tako za civiliste, kot za vojake. Med stražarji je
Mithans poznal še enega Slovenca, ki se je pisal Kotnik in je že
pokojni. Skupino ujetnikov je Mithans v Beograd spremljal konec
julija. Med zajetimi so bili tudi Nemci. Sodeloval je pri uvrščanju
ujetnikov v že omenjene štiri kategorije. Postopek je bil zelo
enostaven. Ljudje so se večinoma sami uvrščali v skupine. /
str. 16 - 17/

a. Jožef Biro
Zaradi lažjega razumevanja problema madžarske manjšine, je
Biro želel osvetliti nekaj zgodovinskih dejstev. Po prvi svetovni
vojni so bili v obdobju 1922 - 25 naseljeni na čisto Madžarskem
nacionalnem področju kolonisti. Večinoma so bili primorski
Slovenci. Zaradi tega se je pojavilo nezadovoljstvo med kolonisti
in Madžari, ker so slednji tudi rabili agrarno zemljo. Leta 1941 je
prišlo to področje pod madžarsko zasedbo. Sprva je madžarska
oblast pustila priseljene koloniste živeti relativno mirno. 22.julija
pa so bili prisilno izseljeni na Madžarsko. Izseljenih je bilo 589
oseb. Ti kolonisti so živeli v prepričanju, da jih je dala izseliti
madžarska narodnost, kar pa ne drži. Celotno vodstvo takratnega
okraja Lendava, je prišlo iz osrednje Madžarske. Noben pripadnik
madžarske narodnosti ni imel vodilnega položaja v okraju. Kljub
temu so bili po vojni s tem zaznamovani. 10.julija 1945 je nova
oblast z 16 pokritimi tovornjaki, z oboroženimi vojaki in miličniki
od polnoči do 5.00 ure pobrala 557 oseb. Dali so jim 10 minut
časa in dovolili 15 kg prtljage na osebo. 35 % jih je bilo starih do 15
let, 44 % je bilo žensk in 21 % moških. Ob aretaciji jim niso dali
nobenih pisnih obrazložitev. Tudi pozneje jim niso povedali, zakaj
so bili aretirani, /str.2/

Še enkrat je povedal, da likvidacij v Teharju ni bilo. Tistih 400, ki
so bili obsojeni pred sodiščem, pa ni bilo več nazaj v taborišče,
taborišče je imelo 3 - 4 barake, ujetniki so bili večinoma na prostem.
Med njimi je bilo tudi nekaj vlasovcev, ki so jih poslali nazaj v SZ./
str. 18/
b. Ivan Živkovič
31.decembra je stopil v partizane, Kozaki pa so enoto razgnali.
Nato se je javil pri domačih terencih. Po vojni sta bila Štrigova in
Razkrižje priključena Sloveniji, leta 1946 pa Hravaški. Prebivalstvo
se je temu skušalo upreti, tudi legalno. Časopisi o tem niso pisali,
oblasti niso hotele poslušati. Na telegrame, ki so jih pošiljali
slovenska oblast ni odgovarjala. Ko so izkoristili legalne možnosti,
so se odločili za oborožen odpor približno junija 1946. Prišla je
delegacija z slovenskimi in hrvaškimi poslanci in si ogledala kraje.
Po 14 dnevih je prišlo sporočilo, da Razkrižje pride ponovno k
Sloveniji. Križarji pa so nadaljevali odpor proti komunizmu. Junija
1946, so Živkoviča aretirali hrvaški organi. / str. 22-23 /

Zbirno mesto je bilo v Lendavi, še isti dan so jih odpeljali v
Hrastovec. Od glavne ceste so šli peš, niso jim dovolili priti po
cesti do vhoda, ampak so jih nagnali v strmino pod gradom. Spali
so na tleh, vodo za pitje so dovažali s kmečkim vozom v sodih.
Za osebno higieno vode ni bilo. Približno po dveh tednih so za
delo sposobne ljudi odpeljali v taborišče v Strnišče. V Strnišču je
bilo 36 lesenih zgradb - barak. V vsaki baraki je bilo 6 prostorov,
v vsakem prostoru približno 50 internirancev. Skupaj jih je bilo 8
- 10.000. Moški so delali na območju današnje tovarne aluminija.
Pri vrnitvi z dela je bila kontrola zelo stroga, obračati so morali
žepe in potegniti hlače do kolen. Hrana je bila slaba in bilo jo je
malo. Kilogramski hlebec kruha je bil razrezen na 12 delov, en
kos je bil dnevni obrok. Nekje v začetku avgusta ob 12.00 uri, je
moral biti vsak pred svojo barako. Prišli so s pokritimi tovornjaki
in pobrali vse otroke od 3 do 12 leta starosti. Otroke so dobesedno
odtrgali od mater. Nekateri vojaki so bili na kamijonih, drugi pa so
jih nanje metali. Med temi je bil tudi brat Jožefa Biroja. Te otroke
so naložili na vagone, ki so stali na dvorišču tovarne, nedaleč
stran od taborišča. Bili so trije vagoni. Še dolgo v noč se je slišal
otroški jok. Drugi dan so jih odpeljali v Ormož, konec septembra
pa so jih s tovornjakom pripeljali nazaj. Izgledali so kot okostnjaki.
Tega meseca se je rodila tudi njegova sestra. V taborišču so imeli
tudi nočne vaje, na stražarjev pisk so morali biti pred barako.
Kdor ni sodeloval je bil tepen, ženske so morale peti. Konec
septembra so neke noči videli, kako stojita komandant in njegov
namestnik pred zidom v vojaški jedilnici. Naslednji dan ni bilo
treba iti na delo, dobili so kruh in boljšo hrano. Videli so, kako
namestnika komandanta vojak spremlja v bunker. Po treh
mesecih so preživele ljudi izpustili iz taborišča in tudi takrat jim
niso povedali zakaj so bili internirani. Zagrozili so jim, da o tej
Internaciji ne smejo nikomur nič reči, če se hočejo izogniti nadaljnji
represiji. Mrtvi iz Hrastovca so bili pokopani na pokopališče
Spodnja Volčina. V času med 10.8. in 29.8.1945, je bilo pokopanih
31 ljudi. Kje so pokopani mrtvi iz Strnišča in Ormoža je potrebno
ugotoviti.

Bilo jih je okoli 15-20, civilistov in uniformirancev. Bosega so
preko Štrigove odgnali v Čakovec. V gradu so ga zasliševali, očitali
so mu, da je kot mladinski sekretar organiziral odpor. Živkovič je to
zanikal. Ker ni hotel podpisati zapisnika zaslišanja, je dobil zaušnice,
zagrozili so mu z 10 dnevi zapora. Četrti dan zvečer je pobegnil iz
zapora. Živel je v ilegali, dokler ni področje spet pripadlo Sloveniji.
/ str.24 /
Prva dva Slovenca, ki sta bila odgnana in se nista vrnila, sta bila
Martin Kunčič in Drago Lutar.To je bilo v mesecu juniju 1946. Živkovič
je zvedel, da so ljudje, ki so ju odgnali govorili srbohrvaško. Za
njima je izginil tudi Martin Rojko. Ljudje so govorili, da se je to
zgodilo zaradi njihovega slovenstva. Odgnali naj bi jih v Loko in
tam pobili. Živkovič se je pridružil oboroženemu uporu, oblasti so
jih preganjale. Aretirali so njihove svojce, Živkovičevo mater v
Jurovčaku. Obsojena je bila na dve leti zapora, ki ga je prestala v
Slavonski Požegi in Zagrebu. Vrnila seje leta 1949. Večji del ujetih
so pobili v Štrigovi in zakopali v gozdu, kjer so bili okopi nekdanje
nemške fronte. / str.25 /
Ko je neki Flere (?), grobišče prijavil, so odgnali tudi njega brez
sledu. Eni pravijo, da naj bi bil ubit v Štrigovi, drugi pa, da se je to
zgodilo na poti med Štrigovo in Čakovcem. Živkovič je povedal,
da je o tem pisal tudi "Prijatelj". Ker so bili pobiti slabo pokopani, so
jih morali ponovno zakopati otroci z učiteljicami. Živkovič je v
"Prijatelju" navedel seznam 30 - tih ljudi, ki ga je kljub manjšim
napakam potrdil. Ostanke pobitih niso prenesli na pokopališče,
leta 1995 pa so jim postavili križ in ploščo z napisom. Pobiti so bili
deloma civilisti, deloma člani odporniške enote. / str. 26 /
Pred smrtjo so jih mučili, pobijali s koli. Tudi njegovo mamo so
mučili med zasliševanjem. Živkovič je ostal v ilegali do septembra
1947, ko je zapustil državo in odšel v Avstrijo. V času obstoja
uporniške skupine je prišlo tudi do bojev KNOJem. Ta jih je napadal
le v velikosti bataljona. Med uporniki je bilo tudi 7 - 8 ljudi, ki so
opravili miličniške tečaje. Živkovič je naštel še nekaj živečih
upornikov, nekateri živijo v Avstraliji in Kanadi. / str.27 - 28 /

Pristojni državni organi naj javno povedo, da so bili interniranci
nezakonito v taborišču brez storjenih prestopkov. Sprejeti zakon
o povojnih pobojih in interniranih naj velja tudi za tiste iz Hrastovca
in Strnišča, saj so tudi oni trpeli zaradi nedokazanih prestopkov.
Vsem pokopanim na pokopališču v Spodnji Volčini, ter tistim iz
Strnišča in Ormoža pokopanim neznano kje, naj država postavi
spomenik. / str.3 /

Več podatkov bi lahko posredoval tudi Štefan Verzel iz Maribora.
/ str.31 /
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Poleg že omenjenega 10.julija 1945 je Biro vedel še za Izselitev
leta 1948, eno vas pa so Izselili leta 1950. Vendar o tem nima
podatkov. V njegovi družini so pobrali 4 ljudi, starega očeta in
matere niso vzeli. Nanjihova vrata je potrkal civilist - njegov birmni
boter in dejal, da moralo v 10 -15 minutah pripraviti prtljago. Biro
ne ve točno kakšno funkcijo je opravljal, bil pa je Madžar. Sicer pa
so govorili z njimi slovensko, miličniki so bili verjetno s Prekmurja.
/ str.4 /

Njihova domača hiša je bila zapečatena. Kaszas ocenjuje, da je
bilo v Hrastovcu vsaj 1000 ljudi. Stražili so jih vojaki, ki so govorili
slovensko. Njegov oče ni bil član nikakršne organizacije, cerkvene
ali kakšne druge. Otroke so spustili po približno treh do štirih tednih.
Koliko otrok je bilo naenkrat spuščenih ni znal povedati. Z vozom
so jih odpeljali do Lendave oz. Četine. Starši so bili v taborišču
približno dva ali tri mesece, po njihovi vrnitvi so hišo spet odpečatili.
V stanovanju je bil smrad, razširile so se bolhe. /str. 15 -16/

Ko so jih odvedli niso povedali zakaj. Tudi pred tem se ni nič
vedelo o takšnih namenih. Le tistim, ki so bili bližje Lendavi, se je
zdelo čudno, da je ponoči prišlo toliko tovornjakov. Koliko otrok je
bilo v taborišču Strnišče, Biro ni vedel točno, ponovil je, da so biil
odpeljani v treh vagonih. Matere so ob tem jokale, vendar protesti
niso zalegli. Otroci so večinoma zboleli za tifusom, /str.5/

Kaszas ne verjame, da bi bile družine včlanjene v kakšno politično
organizacijo. Člane le te je zajela sovjetska vojska in odpeljala v
SZ. O prestani izkušnji se Kaszas ni upal govoriti, vesel je bil, da je
ostal živ. Leta 1967 je dobil kronično vnetje debelega črevesa, zaradi
česar je bil invalidsko upokojen. Sprašuje se, ali je temu botrovalo
slabo zdravstveno stanje zaradi razmer leta 1945. Kaszas ni znal
povedati koliko Madžarov je bilo interniranih v Hrastovec in Strnišče
in koliko se jih ni vrnilo. / str. 17 /

O umrljivosti otrok je Biro navedel podatke za taborišče
Hrastovec. Izvirajo iz evidence pokopanih v Spodnji Volčini.
Septembra so samo del odpeljanih otrok pripeljali nazaj iz Ormoža.
Biro meni, da so ostali pomrli ker so bili bolni. Vrnil seje tudi njegov
11 letni brat. Evidence otrok niso imeli. Ob dogodku s
komandantom in namestnikom so bili prestrašeni, poznali so ju
na videz. Njunih imen Biro ne ve. Hrana v taborišču Stmišče je
bila zelo slaba. Obdano je bilo z bodečo žico, pobegniti ni bilo
mogoče. To doživetje je močno vplivalo na mlajše. / str.6 - 7 /

Ne spomni se točno, kaljo so bili oblečeni vojaki, ki so prišli po
njih. Kaszas ni našel razlage zakaj se je to zgodilo. Mogoče je bil
to protiudarec zaradi izselitve preseljenih družin iz Prekmurja leta
1942. še danes ne vedo zakaj oz. o tem sploh ne premišljujejo. Za
otroke so posredovali vaščani, ki so" zbrali pogum in napisali prošnjo.
/ str. 18/
A./18. 48.seja, 4.6.1996 - soočenje Mitja Ribičič
- Bojan Polak

Glede obtožb, o madžarskih nacionalistih Biro pravi, da je šlo pri
internaciji pretežno za ženske in otroke. Točnih podatkov koliko jih
je tam umrlo Biro nima.Takrat o tem niso upali poizvedovati. Biroje
poudaril, da madžarska manjšina ne goji nikakršnega sovraštva
do Slovencev. Sam ni bil nikoli mobiliziran v madžarsko vojsko, pač
pa 15.10.1944 na prisilno delo. Kot civilist je delal v vojni industriji.
/ str.8 - 9 /

Na vprašanje o oblikah in poteku sodelovanja med OZNO in
KNOJem je Mitja Ribičič najprej na kratko orisal kadrovsko zasedbo
načelstva OZNE. Njen načelnik je bil Ivan Maček, namestnik
polkovnik Viktor Avbelj - Rudi, prvi pomočnik podpolkovnik Albert
Svetina, drugi pomočnik in sekretar partijske organizacije
podpolkovnik Niko Šilih, pomočnik Ivo Svetina brez»čina in major
Mitja Ribičič. Delo OZNE je vodil Ivan Maček, ki je neposredno
delil delo in naloge, bodisi izredne ali pa konkretne in aktualne.Te
so nastajale s potekom dogajanja v prvih mesecih. Načelstvo OZNE
ni imelo s komando divizije KNOJ nobene neposredne zveze. Zvezo
z njenim komandantom in komisarjem je imel neposredno Ivan
Maček -Matija. / str.2 /

V Stmišču takrat ni bilo inšpekcij, ni bilo obiskov civilistov, ki bi
spraševali o razmerah v katerih soživeli. Biro ne ve za primer, da bi
bile kakšne družine madžarske narodnosti izgnane na Madžarsko.
Po prestani internaciji so se ljudje vrnili v svoja stanovanja. V Filovcih
pa je bilo zbirno mesto za pripadnike madžarske politične
organizacije. Bilo jih je okoli 100, točne številke Biro ne ve. Tam so
ostali nekaj mesecev, Biro ne ve kdaj so bili izpuščeni. Morali so
vleči vozove na gorice. / str. 10/

Enote divizije KNOJ, ki so bile razporejene po vsej Sloveniji, so
imele neposredne operativne sestanke s posameznimi enotami.
Te enote KNOJ so bile v nekem smislu izvršni organ OZNE glede
določenih nalog npr. aretacij. Izvrševale so naloge, ki so jih morale
izvrševati po zakonu. Tam so te naloge dosti jasno opredeljene,
tako je bila zagotovljena tudi določena koordinacija. Namestniki in
pomočniki pri generalu Mačku niso,imeli takrat nobenih zvez z
vojsko oz. 3. in 4. armado JA. Te zveze je imel general maček sam
in je te povezave verjetno tudi sam izkoristil. Načelstvo je samo
obveščal o določenih nalogah v skladu z ukazi komand 3.in 4.
armade. Te so bile odgovorne za množico vojnih ujetnikov, ki jih je
bilo v Sloveniji okoli 200.000. Delno je bil prisoten tudi KNOJ, pri
stražarjenju posameznih objektov, zbirnih centrov in taborišč, ki
so bila organizirana kot na zahodu. Ribičič se ne spominja, da bi
imel operativne razgovore s komandantom divizije Bojanom
Polakom - Stjenko ali s komisarjem Janezom Japljem. Ne spominja
se tudi, da bi imeli kakšne kolegijske skupne sestanke. To velja
za razdobje do aprila 1946, ko je bila OZNA preformirana v notranje
ministrstvo. / str.3 /

Na enak način so vozili vodo za pitje v Hrastovec, iz studenca, ki
je bil oddaljen okoli 2 - 3 km. Biro se ne sponmi, da bi bilo govora
o kakšnem sojenju pripadnikomže omenjene politične organizacije.
Po določenem času so bili izpuščeni. / str. 11 /
b. Mirko Kaszas
Leta 1945, Kaszas se datuma ne sponmi, so jih iz postelj vrgli
vojaki. V10 minutah je morala biti osemčlanska družina pripravljena
na odhod. Mirko kaszas je bil najstarejši otrok, najmlajši je imel 6
mesecev. S seboj so lahko vzeli le najnujnejše stvari. Naložili so
jih na tovornjak, Kaszas ne ve točnega števila, bili pa so precej
stisnjeni. Odpeljali so jih v Hrastovec pri Lenartu. Tu so preživeli
nekaj časa v težkih razmerah. Sredi dvorišča je bil jarek za
opravljanje potrebe. To je bilo julija meseca, zato ni čudno, da sta
razsajala tifus in driska. Tisti, ki so bili že onemogli so bili nameščeni
v nek prostor kjer so umrli. Kot otrok je videl, da so dali v eno krsto
tudi po dve ženski. Trupla so bila skrčena. / str. 13 /

Bojan Polak se je strinjal s takšno oceno odnosov med institucijama
na nivoju štaba divizije KNOJ. Vsi stiki so potekali na nižjih nivojih.
Tam so dobivale enote ali deli enot naloge in so jih izvrševale.
Polak je dobil od vodstva OZNE oz. Ivana Mačka osebno dve
nalogi. Šlo je za eksplozijo na ljubljanskem kolodvoru in zavarovanje
maršala Tita ob obisku v Sloveniji. / str.3 /

Po določenem času so prišli po otroke z vprežnim vozom. Kaszas
je bil zaradi driske in tifusa zelo slaboten. Tudi hrana v gradu je bila
zelo slaba. Vodo so jim dovažali, sredi poletja so bili ljudje zelo
žejni. Vodo je delil vojak in jo celo polival po njih. Pet otrok njegove
družine so odpeljali domov, le najmlajši je ostal pri starših v
taborišču. Kmalu, približno po enem tednu je umrl. Ostali so bili
razmeščeni pri sosedu in pri stricu. / str. 14 /

Ob koncu vojne je KNOJ imel nadrejeno komando - štab korpusa.
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Taka sodišča so delovala tudi v Franciji in Italiji. Tudi tam so ljudi
streljali na podlagi ukrepov teh sodišč po zelo kratkem postopku. V
tistem času je bil to nujen ukrep za zavarovanje pridobitev. Ribičič
pravi, da čiščenje ni izraz, ki bi si ga izmislili boljševiki, ampak je
veljal v celotni zahodni Evropi prav tako kot na vzhodu. Predsednik
komisije je vprašal, ali je obstajalo vojaško sodišče, ki je obsodilo
tiste, ki so bili likvidirani na Rogu.Teharjlh itd, kako je delovalo, kdo
ga je sestavljal, kje so sklepi, zaključki in dokumenti. Ribičič je
odgovoril, da so obstajala izredna vojaška sodišča, obstojali so
seznami, obstojali so diferencirani pristopi do posameznikov, npr.
Ukrepi za izpustitev starejših ljudi, civilistov, mladih do 18 leta. Slo
je za izredno revolucionarno sodstvo v izrednih razmerah.
/ str.8 /

Od njega so dobivali vojaški del nalog kot npr. varovanje meje,
objektov itd. Z vsem drugim kar je sodilo v sklop izvrševanja nalog
OZNE, pa štab korpusa ni imel nobene zveze. Zato govorice, da bi
od štaba korpusa dobivali naloge za likvidacije ne držijo.Takih nalog
niso nikdar dobili. Predsednik komisije je opozoril na ustanovitveni
odlok OZNE z dne 13.maja 1944. V njem piše med drugim, da je
OZNA podrejena vrhovnemu komandantu in predsedniku NKOJ.
Načelnik OZNE pa poroča o delu OZNE NKOJ. Postavil je vprašanje
ali je isti način veljal tudi na republiškem nivoju. Ribičič je povedal,
da je bil Rankovič v takratni zvezni državi prav gotovo bolj povezan
s Titom kot predsednikom vlade in političnim vodstvom kot je bil to
general Maček. Maček je bil človek, ki je precej sam odločal. S
tem v zvezi so se pojavljale tudi kritike na raznih sestankih, tudi
sestankih OZNE in ob inšpekcijah predstavnikov iz Beograda.Tako
so bile te povezave verjetno nekoliko slabše v Sloveniji kot v drugih
republikah, vendar so bile. Ribičič je bil včasih pri generalu Mačku,
ko je ta imel razgovore s Kidričem. Bilo je čutiti, da Maček ni
priznaval drugih avtoritet razen Kidriča in Rankoviča. Polak je
povedal, da povezave med divizijo KNOJ in političnim vodstvom v
Sloveniji ni bilo, prav tako ne z vlado razen če so od njih kaj
potrebovali. Partija v KNOJu ni bila centralno organizirana, ni bilo
povezave od spodaj navzgor. Tako niso mogli dobivati nobenih
neposrednih direktiv od CK ali Politbiroja. / str. 4 /

Ribičič ne ve ničesar o uničevanju dokumentov sodišč, ve le, da
jih nikjer ni. Predsednik komisije je Ribičiča in Polaka seznanil z
dokumentom iz leta 1946, ki govori o seljenju nemčurskih,
kulturbundovskih in sovražnih elementov, ki ga je podpisal Miha
Čerin. Polak je o selitvi izvedel šele kasneje, takrat pri tem ni
sodeloval, naloga ni šla preko divizije. Naloga oz. misel očistiti
deželo nemčurjev, kulturbundovcev je bila prisotna že od vsega
začetka v NOB.Taki so bili tudi sklepi londonske vlade. Ta ukrep ni
bil samo nujen ampak tudi opravičljiv. Polak meni, da je bila
preselitev direktno vodena iz Beograda, na podlagi sklepov
jugoslovanskega vojaškega in političnega vrha. / str. 9 /

Povezava po partijski liniji je obstajala v smislu osnovne
organizacije. Polak se ne spominja, kako je bila organizirana, bila
je osnovna organizacija štaba divizije. Ne ve ali je bila povezana z
mestnim ali občinskim komitejem KP, vsekakor pa ne s CK.
Predsednik komisije je citiral del ustanovitvenega odloka KNOJ z
dne 15.avgusta 1944, ki govori o stalni in najbolj tesni zvezi z
načelniki OZNE in vsemi njenimi višjimi organi zaradi čim boljše
koordinacije. Polak je povedal, da se v glavnem to ni izvajalo. To
navodilo je bilo pisano na osvobojenem ozemlju Jugoslavije, v času,
ko so v Slovenijiživeli v vojnih razmerah. Ta odlok je po koncu vojne
veljal še naprej, Polak ne ve za kakšen njegov popravek, spominja
pa se, da je Maček dejal naj se za odlok ne zmenijo. Ivan Maček nI
ukazoval kaj naj dela komandant divizije KNOJ. / str.5 /

Ribičič meni, da pri tej izselitvi ni šlo za zločin, ampak domoljubno
dejanje. Predsednik komisije je vprašal, ali so bili med sovražnimi
elementi izseljeni tudi Slovenci, oz. slovenske družine. Ribičič je
povedal, da so bili izseljeni Nemci, tisti, ki so se pri popisu
prebivalstva opredelili za Nemce že pred vojno. Dogajale pa so se
tudi napake, npr. če je imel mož nemške narodnosti za ženo
Slovenko. Drugače pa se Slovencev ni selilo. Glede specialnih nalog
OZNE omenjenih v poročilu Mihe Čerina, pa Ribičič ni vedel kaj
pomenijo, /str. 10 /
V poročilu je tudi govora o borcih katerim so izgnali starše ali
sorodnike. Take borce se bo izključilo iz enot. O tem odnosu do
borcev Polak ni vedel nič. Povedal je, da je bil Čerin oficir OZNE
in njegovih poročil ni dobival štab divizije temveč OZNA. On je kot
oficir OZNE v diviziji obveščal OZNO o tem kaj se dogaja v
diviziji. Ukrepe so izvajali oficirji na terenu, ker je Čerin komuniciral
z oficirjem v brigadi mimo štaba divizije. Ribičič je omenil tudi
ekstremiste in vročekrvneže, ki so napravili veliko škode. Vse to pa
Je bil znak izrednih razmer. Predsednik komisije je vprašal Ribičiča
kaj je vedel oz. vedelo vodstvo OZNE o likvidacijah, ne samo
domobrancev. Ribičič je povedal, da je bila takrat njegova naloga
vršiti preiskave tako imenovanih političnih nasprotnikov. Zadeve so
šle preko organov pregona in sodstva. Tisti, ki so bili obsojeni na
smrt, so bili tudi ustreljeni. Za te primere Ribičič ve in jih pozna, ne
pa tudi drugih primerov. So poročila iz tistega časa, ki govore, da je
bilo na določenem področju likvidirano 50 ali 60 ljudi, ne povedo
pa kdo je to storil in ali so bili ti ljudje obsojeni. Ni znano ali so
spadali pod pristojnost vojske, ki je izvršila kazni in kako so se
izvajale./str.11/

Polak je povedal, da je bila povezava med OZNO in KNOJem,
leta 1944, ko sta se oba štaba nahajala na Stražnem vrhu. KNOJ
je bil dolžan izvrševati zahteve in naloge OZNE. To pa se ni vršilo
na nivoju divizije ampak spodaj. Pristojni pooblaščenci so dajali
naloge tistim enotam KNOJa s katerimi so trenutno ali pa dalj
časa razpolagali. Dejstvo, da je bil v štabu korpusa KNOJa
načelnik štaba podpolkovnik dr. Marjan Dermastja ni igralo nobene
vloge. Dermastja je bil tam zato, da je prenašal izkušnje iz
Slovenije. Ribičič je dodal, da KPS v tistem času ni normalno
delovala. Ni bilo niti sestankov politbiroja. / str.6 /
Ni bilo nobenega ukrepa, tudi takratne OZNE, da ga ne bi odobril
Izvršni odbor OF. Enopartijsko strankarsko življenje se je začelo
zaradi pritiska Informbiroja. Zaradi Stalinovih napadov, češ da se
razvodenjuje v OF, je bila prisiljena braniti svoje pozicije. Šlo je za
izredne razmere. Nobenih bistvenih razlik ni bilo med delovanjem
naše policije in oboroženih sil in tistimi v sosednji Italiji, Avstriji,
Franciji ali v Angliji. Na vprašanje ali je IO OF odobril poboj
domobrancev in drugih skupin je Ribičič odvrnil, da vsega kar se
je dogajalo po kapitulaciji IO OF ni mogel odobriti. Sprejel pa je
odloke o amnestiji. Ti so jasno govorili otem, da kdor se ne preda
in obdrži orožje, kdor ne prizna kapitulacije, ga doleti smrtna kazen.
Tretja točka zavezniškega odloka o kapitulaciji je govorila o tem, da
je treba z vojaškimi sredstvi uničiti enoto, ki ne položi orožja. To je
bilo sprejeto v skladu s takratnim časom. Ribičič pravi, da seveda
pravno, moralno, politično to ni enako uničenju zajetih vojakov. Vendar
je napačno, da se vse usmrtitve imenujejo izvensodni poboji.
Armada in tudi OZNA sta vršili določene preiskave, določeno
diferenciacijo. Ločili so med tistimi na vodilnih mestih, tistimi, ki so
bili na seznamu vojnih zločincev, itd. Komisija naj točno ugotovi ali
so delovala izredna vojaška sodišča. / str.7 /
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Mitja Ribičič ni bil prisoten, ko sta 3.ni 4. armada zajeli množico
ujetnikov, ni bil prisoten pri dogodkih pri Pliberku. Za te stvari niso
vedeli in niso bili zanje odgovorni. To so bili ukrepi izrednega stanja
v vojnih razmerah. Brez ocen političnega položaja ni mogoče dobiti
odgovorov na vprašanja. O izvensodnih likvidacijah ni vedel nič. /
str. 13/
Predsednik komisije je opozoril na poročilo OZNE za okrožje
Maribor 19.5.1945, ki je bilo naslovljeno na vodstvo OZNE v
Ljubljani. Postavil je vprašanje, kdo je takšna poročila sprejemal,
obravnaval, analiziral in arhiviral. Ribičič je povedal, da so poročila
s terena prihajala h generalu Mačku in on jih je razdelil glede na
delitev dela med oddelki. Ribičič je dobil poročila, ki so se tikale
dela drugega odseka in so bila politične narave. Poročil o
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Polak je ponovno izjavil, da za poboje ni vedel, o njih ni bil informiran.
Ribičič je povedal, da je OZNA za Slovenijo vedela več kot
komanda divizije KNOJ. Gotovo je vplivala na kriterije pri
razvrščanju ujetnikov s pomočjo svojih pooblaščencev. Tem je dajala
navodila. Nekje so to spoštovali, nekje so delali na svojo roko. Tam
so poskušali narediti red. V poročilih ni povedano kako je do likvidacij
prišlo, na podlagi sodišč ali direktnega ukaza OZNE KNOJu ali
redni vojski. Zato se na njihovi podlagi ne da ugotavljati skupno
število likvidiranih, niti načina in upravičenosti takih ukrepov. Ribičič
ne ve kako so poslovala izredna vojaška sodišča. Pravi, da so se
sami prizadevali za čim večjo izpustitev ljudi. / str.24 /

likvidacijah niso dobili. Predsednik je omenil poročila iz celjskega
okrožja, ki govore med drugim tudi o likvidacijah. Ribičič je povedal,
da so taka poročila prihajala direktno h generalu Mačku. Načelnik
OZNE je na tako poročilo reagiral tudi tako, da je šel osebno na
kraj dogodka raziskati stvari. OZNA sama ni likvidirala, temveč je
stvari predajala sodišču in vojski. / str. 14 - 15 /
Mitja Ribičič je ostal pri trditvi, da nI vedel kdo je obravnaval
poročila o likvidacijah in da jih sam ni videl. Če so res obstajala in
prihajala na OZNO za Slovenijo, potem so šla direktno k načelniku
OZNE in v arhiv OZNE za Slovenijo. Kakšnih analiz ni bilo.
Predsednik komisije je opozoril na poročilo oddelka OZNE za
mesto Maribor z dne 13.junija 1945, ki govori o prejetih direktivah
od Kidriča, Mitje Ribičiča in sekretarja CK KPS. Ribičič je povedal,
da je bila to splošna direktiva, ne samo za Maribor ampak za vso
Slovenijo, /str. 16/

Obstajali so kriteriji in po njih so vojne zločince predali sodišču in
likvidirali. Za te primere je Ribičič vedel. Borili so se proti ukrepanju
na lastno roko. Vsaka nepravilnost, ki je bila odkrita je šla pred
disciplinsko sodišče. Predvsem pa je general Maček zelo hitro
ukrepal tako, da je take ljudi premestil bodisi na administrativno ali
kako drugo mesto. Ribičič ni vedel ničesar o morebitnem
popisovanju ujetnikov s strani hitrih vojaških sodišč. / str.25 /

Kidrič je dajal politične direktive in ocene v imenu vlade. Ribičič pa
je podal direktive Ivana Mačka. Taborišča in zbirne centre so
organizirali po vsej Sloveniji, tako kot so bili organizirani na zahodu.
Ribičič pravi, da je čisto možno, da je bil prisoten na sestanku
glede na datum. V začetku junija je Maček poslal vse člane vodstva
na posamezna področja. Organizirali naj bi posebne ukrepe, za
katere se je Maček dogovoril z Rankovičem in z Arso Jovanovičem.
Slednji je šele 20.junija podpisal sporazum z načelnikom
Aleksandrovega štaba o ukinitvi izrednih razmer. Tudi množične
likvidacije sodijo v čas izrednih razmer, /str. 17 /

Mitja Ribičič se ni hotel izjasnjevati v zvezi z Mačkovo izjavo, da
so bili poboji domobrancev zanj najtežja odločitev v življenju. /
str.26 /
Da je prišlo do določenih množičnih pobojev prve dni po vojni in
izročitvi, so izvedeli pri OZNI iz poročil OZNE s terena. Na sestankih
pred volitvami 1945 so ženske spraševale kje so njihovi možje. Na
to so jim različno odgovarjali, da so pobegnili ali pa, da so bili
pobiti. Nato so se pojavili ekološki problemi, ker so bili ljudje zasilno
pokopani, kasneje so bili izčrpneje obveščeni o teh dogodkih. Leta
1952 so Borisu Kraigherju predlagali, da bi odprli vse tabu teme
med njimi tudi likvidacijo domobrancev. Predlog je bil zavrnjen z
različnimi argumenti, med drugim tudi, da bi to povzročilo škodo
NOB in partiji. / str.27 /

Predsednik komisije je opozoril na pismo Mitje Ribičiča generalu
Mačku. Med drugim piše, da si je ogledal taborišče v Šterntalu.
Ribičič je povedal, da je taborišče takrat že obstajalo. Šlo je za to,
da bi se organiziral zbirni center za množico vojnih ujetnikov, ne
samo Slovencev. Ribičič sklepa, da mu je Maček zaradi tega naročil
naj poišče primeren prostor. V pismu se omenja tudi tovariša Stjenko.
Ribičič pravi, da je bilo več oficirjev s tem imenom. Ne spominja
se, da bi v Maribor potoval z Bojanom Polakom. / str. 18/

Glede narodnosti enot, ki so likvidirale je Ribičič povedal, da je
likvidacije vršila JA v katero so bili vključeni tudi Slovenci. V svojem
nezaprtem pismu je Zdenko Zavadlav pisal tudi o ekoloških
problemih. Vest o slabo zakopanih grobiščih mariborskega okrožja
je šla preko mestne in okrožne OZNE na OZNO za Slovenijo.
Zavadlav pravi, da so tam verjetno imeli podobne vesti tudi iz drugih
pokrajin. Dobili so namreč naročilo naj izsledijo vsa povojna
množična grobišča in napravijo nekakšen kataster. Za to delo so
bile pri okrajnih OZNAH pristojne komisije, W so delo morale opraviti
s pomočjo NM. Iz Ljubljane je bilo odrejeno, da se s pomočjo KNOJa
in NM skupinska grobišča primerno prikrije in prepreči razširjanje
bolezni. Ribičič je povedal, da je to verjetno točno, vendar v času,
ko je delalo notranje ministrstvo že skupaj z ljudsko milico.To ni bila
več stvar OZNE, ampak oblastnih okjanov na terenu. Sam s to
akcijo ni bil seznanjen, imel je druge zadolžitve. / str.28 /

Taborišče je bilo v Strnišču. prirejeno je bilo zato, da bo lahko
sprejelo večje število kulturbundovcev. Bili so tudi primeri, da so
določene ljudi preseljene v Avstrijo Avstrijci vračali. Te so poskušali
ponovno vrniti v inozemstvo, v dogovoru s centralnimi ali pa lokalnimi
oblastmi, nekaj jih je šlo preko madžarske v Avstrijo. Nekateri pa
so ostali v državi. Ribičič se ne strinja, da bi šlo za etnično čiščenje,
kot ga srečujemo danes v Bosni. Tedanja oblast je ustvarjala pogoje
za italijansko in madžarsko manjšino. Ni šlo za humano ampak
varnostno dejanje, ki je bilo tako razumljeno povsod v Evropi. /
str. 19/
Predsednik komisije je Polaka seznanil s poročilom pooblaščenca
OZNE v Cankarjevi brigadi napisanim februarja 1946. Med drugim
govori o preseljevanju kulturbundovcev in nemčurjev ter zapletih
pri delitvi stanovanj in oblek likvidiranih ljudi. Polak je povedal, da o
tem prvič sliši. Decembra 1945 je odšel v Beograd in ni bil več
komandant divizije KNOJa. Poročilo pa je šlo k OZNI. Če so oficirji
OZNE delali nepravilnosti je prav, da se je o tem poročalo in
ukrepalo. Ribičič je povedal, da so na OZNI ukrepali proti vsem
nepravilnostim npr. zlorabi narodne imovine. Uporabili so ostre
disciplinske ukrepe. / str.20 - 21 /

Predsednik komisije je omenil dogodke okoli Kopišča pri Kamniku.
Gre za likvidacijo četnikov, pri kateri naj bi bila po izpovedi priče
udeležena 15.brigada. Bojan Polak je o tem prvič slišal. Na
vprašanje ali je šlo pri likvidaciji tudi za likvidacijo opozicije pred
volitvami, je Ribičič odvrnil, da je bilo večinsko razpoloženje na
strani OF. Volilni boj se je vršil znotraj kandidatov socialistične
zveze. OF se je prizadevala za širino na volitvah. / str.29 /

Polak je še enkrat poudaril, da po liniji poveljevanja v enotah
KNOJa ni bilo nikdar poročil o likvidacijah. Poročila OZNE niso
prihajala v štab divizije. Ribičič se spominja, da sta s Polakom
sodelovala le pri reševanju vagonov ob znani eksploziji na
ljubljanskem kolodvoru. Polak je o tej akciji poročal generalu
Mačku. Delovnih kontaktov ali pa srečanj pa nista imela, /str.22 /

Partija je bila glede na število članstva v manjšini, volitve pa so
bile množične. Mednarodne ocene so bile, da jeTito trdno na oblasti.
OZNA pa je bila v zvezi z volitvami bolj skeptična kot OF.Temu so
sledili številni ukrepi, ki naj bi dali vedeti, da opozicija ne bo
dovoljena. Po mnenju Ribičiča so bili ti ukrepi politično škodljivi.
OZNA je takrat ugotavljala razpoloženje, poročala o tem OF, skrbela
za red na volilnih komisijah. To niso bili represivni ukrepi ampak so
bili namenjeni temu, da bi volitve potekale v redu. Te so bile tudi
pod mednarodno kontrolo. / str.30 /

Polak je povedal, da se o delu nista pogovarjala, nikakršnega
operativnega sodelovanja z OZNO ali Miflem Ribičičem ni bilo. Polak
ni imel pregleda nad tem kaj so počele enote KNOJa po Sloveniji.
Bilo jih je preveč. / str.23 /
,

Volitve so bile organizirane v takem vzdušju, da bi lahko rekli, da
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2.divizija KNOJa. Kurirska enota v kateri je bil, je štela 2.000 mož.
Učakar je potrdil, da so obstajale 4.brigade VDV, ki so bile vključene
v divizijo KNOJa. Ni se spomnil datuma, kdaj se je to zgodilo.
Učakar ne ve zakaj so bili v odloku slovenski partizani izločeni iz
likvidacij. Pravi pa, daje enako pisalo za hrvaške partizane glede
likvidacij ustašev in srbske glede likvidacij četnikov. Zade\/a bo
bolj jasna, ko bomo prišli do odloka, /str.7 - 8/

je šlo za plebiscitarne volitve. Ribičič meni, da so bile splošno
gledano zakonite, legitimne in so pomenile v nekem smislu začetek
novega obdobja, nekoliko večje demokratizacije v takratnih pogojih.
Prava demokratizacija se je začela šele sredi 50 - tih let. / str. 31
/
A./19. 52.seja, 11.7.1996 - Marjan Učakar

Ko-je Učakar pisal svojo knjigo je imel zagotovila, da bo ta odlok
dobil, potem pa se je stvar ustavila. Počakati je treba na
normalizacijo odnosov. Učakar je bil opozorjen na pričevanja, ki
govore o tem, da so likvidacije izvajali vojaki, ki so govorili slovensko.
Povedal je, da je to za njega novo. Sam ima druge informacije, ki
jih je tudi preverjal in govore o tem, da je pri likvidacijah sodelovala
posebna enota hercegovske divizije. Sam bolj verjame tej drugi
informaciji. Borci te divizije so bili zaradi medvojnih dogodkov
maščevalni, zato je bilo med njimi lažje formirati posebne enote za
takšne naloge. Mnenja je, da v zmedi, ki je bila posledica likvidacij
človek lahko zameša govorico. Sam je med vojno videl nekatere
jame v Kočevskem Rogu. Notri so bili Nemci, Italijani, partizani,
skratka različne vojaške formacije. Po vojni je imel Učakar čisto
drugačne naloge zato ni vedel kaj se dogaja na tem področju.
Material za celotno trilogijo je začel zbirati pred približno 25 leti./
str.9-10/

Marjan Učakar je bil povabljen kot priča v zvezi z svojo trilogijo "
Viharna pot ". Za komisijo so bile posebej zanimive navedbe v
tretjem delu njegove trilogije. Gre za odlok o likvidacijah, ki naj bi
ga podpisala Rankovič in Arsa Jovanovič, ter zapisnik sestanka
članov Politbiroja KPJ z vojaškimi poveljniki.
Učakar je povedal, da je že pred tremi, štirimi leti izvedel za odlok,
ki je zapečatil usodo vrnjenih domobrancev. Pri iskanju
dokumentacije, je zaprosil za pomoč prijatelje v Ljubljani in
Beogradu. Delo je trajalo dobri dve leti, Učakar je po izjavah prič,
ki so odlok prebrale ugotovil, da je ta obstojal. Tisti, ki so ga prebrali
so povedali, da sta ga podpisala Aleksander Rankovič in Arsa
Jovanovič. Odlok naj bi bil povezan z odločitvami v Jalti. Učakar je
bral tudi knjigo Franceta Papeža "Zapiski iz zdomstva", ki jo je ta
leta 1977 izdal v Buenos Airesu. Tudi Dedijer je iskal ta odlok v
arhivu maršala Tita. Opozarjali so ga, da ga tam ne bo dobil pač
pa v vojnem arhivu. Dedijer je tam našel zapisnik že omenjenega
sestanka iz julija 1945. Prisotni so bili vsi komandanti armad JA in
nekaj dosegljivih članov Politbiroja KPJ. Tito je na sestanku očital
tak postopek in zahteval pojasnilo. Zapisnik je Dedijer prepisal,
original je ostal v arhivu. Zapisnik je pisal Đilas, ki je z svojim
podpisom jamčil za njegovo verodostojnost. / str.3 /

Opravil je veliko razgovorov, prebral veliko arhivskega gradiva.
Njegovi znanci so iskali podatke po vseh svetovnih arhivih. Učakar
je npr. hotel dobiti podatek, koliko ljudi je bilo vrnjeno v Slovenijo
oz. Jugoslavijo. Dokončnega podatka o vrnjenih in pobitih ni dobil.
Ni izključeno, da ga bomo dobili v Beogradu. Učakar ne pozna
mag.Borisa Mlakarja, z dr.Ferencom pa je dvakrat govoril o
problemu vendar ne podrobneje. Zadnji del trilogije je bil natisnjen
konec lanskega leta. /str. 11/

Učakar tega zapisnika osebno do danes ni videl. Povedal pa je,
da bo tako odlok kot tudi zapisnik sestanka dobil, čim se
normalizirajo odnosi med Slovenijo in Srbijo in ju objavil. Učakar ni
hotel povedati od koga je dobil informacijo o obstoju teh dokumentov.
Ko bodo stvari dokončno razčiščene, se bodo pojavila tudi imena.
Povedal je, da gre za najožjeTitove sodelavce ter politične in vojaške
organe iz Beograda. Učakar se je skliceval na obljubo oz. obvezo
da imen informatorjev ne bo dal. Sodelavci Dedijerja so mu povedali,
da je prepis omenjenega sestanka izginil iz njegovega osebnega
arhiva. / str.4 /

Vojaki, ki jih je Učakar videl v jamah Kočevskega Roga so bili ubiti
v spopadih. Druga stvar je število pobitih civilistov. Učakar se ne
spiprninja koliko jam je videl. Za poboje domobrancev je Učakar
izvedel kakšno leto pred osamosvojitvijo Slovenije. O dogodkih v
Hrastovcu leta 1945 ni slišal. Svoja dela šteje za zgodovinska,
pisana na podlagi analiziranih virov. Del dokumentov je pridobil
tudi iz Argentine, /str. 12 - 13/
Ljudi, ki so mu dajali podatke šteje Učakar za poštene in jim
popolnoma verjame. Še enkrat je zatrdil, da so bile stvari po
18.maju 1945 centralizirane, v pristojnosti Beograda. Tudi njegov
odlok o demobilizaciji je prišel iz Beograda. Učakar nima informacij
v kakšnem svojstvu je Rankovič podpisal omenjeni odlok.
Dokumente iz Argentine je Učakar dobil med leti 1977 - 1979,
nekatere pa tudi pozneje. V stik z njimi oz. argentinskimi Slovenci
je prišel s pomočjo novinarjev. Ob prvih dokumentih je menil, da
gre za manjše število pobitih, preprosto ni mogel verjeti. Šele
postopoma je videl, da je šlo za množične poboje domobrancev.
Šele, ko so mediji tik pred osamosvojitvijo objavili podatke o pobojih,
je Učakar začel verjeti, da se je zgodilo nekaj množičnega. /
str. 14 - 17 /

V NUKu se med Dedijerjevo zapuščino nahaja tudi kuverta z
naslovom "Kolaboracija - domobranci", ki pa je prazna. Na srečo
pa se original zapisnika še vedno nahaja v arhivu v Beogradu. V
zadnjem odstavku odloka o likvidacijah, ki ga navaja Učakar je
pisalo, da je treba borce slovenskih partizanskih enot izločiti iz
likvidacij.Tako so trdili tisti, ki so ga videli in prebrali. Učakar ponovno
ni želel povedati njihovih imen, ki pa jih je kot pravi veliko, /str.5 /
Glede vloge slovenskih enot Učakar omenja razformiranje
glavnega štaba za Slovenijo 18.maja 1945. Od takrat je o vsem
odločal generalštab JA v Beogradu. Težko je povedati koliko
slovenskih enot je ostalo v Sloveniji. Hercegovska divizija je v
Sloveniji prevzela nadzor nad mejami. Predsednik komisije je
opozoril, da so te navedbe v diametralnem nasprotju z podatki o
sestavi 2.divizije KNOJa katere sestav je bil 99 % slovenski.
Opozoril je tudi na pričevanja, ki govorijo o sodelovanju KNOJa
ter 15.brigade pri likvidacijah. Učakar je povedal, da se pri svojem
preučevanju ni dotaknil enot KNOJa ampak drugih operativnih
enot oz.brigad. / str.6 /

Glede možnosti, da bi ga njegovi informatorji odvezali molčečnosti,
je Učakar povedal, da v je tem času (julij) to težko vendar bo skušal
z njimi stopiti v stik in doseči dogovor. Pri Iskanju obeh dokumentov
pa nastopajo težave, arhiv je bil premeščen iz stavbe Borbe na
Dedinje, obenem pa je veliko interesentov. Učakar upa, da ne bodo
izginili. Prepričan pa je, da kopij obeh dokumentov ni v Sloveniji,
ker bi ju objavil v knjigi ali imel v arhivu. / str. 18 -19 /

Tudi sam Učakar se je nahajal v KNOJu in sicer v 4.brigadi,
2.divizije korpusa KNOJ. Meni, da drugih slovenskih enot razen
divizije KNOJa v Sloveniji takrat ni bilo. Možno je, da so obstajali
samo posamezni oddelki. Učakar ne ve, kako močna je bila
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Učakar je sklepal glede na informacije, da je bil omenjeni odlok
izdan nekje konec aprila oz. v začetku maja 1945. /str.21/
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področnim organom OZNE.

Priloge k vmesnemu poročilu o povojnih množičnih pobojih
(Preiskovalne komisije o raziskovanju povojnih množičnih pobojev,
pravno dvomljivih procesov in drugih tovrstnih nepravilnosti)

Kako sta komunicirali obe instituciji?
Ali je mogoče, da komandant I. divizije KNOJ-a ni vedel, kako in
zakaj OZNA uporablja njegove enote?

VPRAŠANJA ZGODOVINARJEM

Kako je komanda I. divizije KNOJ-a komunicirala z načelstvom
OZNE republike Slovenije? Gre za leto 1945 in 1946.

1.

8.

Odnos med KPS in OZNO:

Ali so ohranjene skice množičnih grobišč v Sloveniji, ki jih je
slovensko načelništvo OZNE zahtevalo od okrožnih načelnikov
in jih po nekaterih izpovedbah (npr. Zdenko Zavadlav) tudi dobilo?

V kolikšni meri je Partija določala, kaj dela OZNA in v kolikšni meri
je bilo članstvo v Partiji pogoj za delovanje v okviru OZNE?

9.

2.

Marsikaj kaže, daje OZNA uničevala lastne arhive, ki so dokazovali
obseg in način masovnih pobojev v letih 1945 in 1946.

Kateri organi (vodstva) KP so bila direktno povezana s katerimi
organi OZNE?

Kako tolmači zgodovinska znanost oz. zgodovinarji razloge OZNE
in komunističnega režima, ki so vodili do takega uničevanja arhivov?

Ali je bil tukaj teritorialni princip, npr. okrožni komite KPS vezan na
okrožno komisijo oziroma načelstvo OZNE?

Ali je znanost ugotovila, kdaj, v katerih letih so potekala ta
uničevanja arhivskega gradiva, kdo je vsakokrat to odredil in kdo je
to politično pokrival oz. dovoljeval?

Ali je veljal istočasno tudi hierarhični princip: višja vodstva KPS so
lahko ukazovala vsem nižjim tako partijskim kakor oznovskim
organom?

10.

3.

O številu pobitih po 9. maju 1945 in do konca 1946:

Kako je potekalo kadrovanje?

a) Koliko je bilo pobitih s Koroškega vrnjenih Slovenskih vojnih
ujetnikov?

Ali je OZNA določala, kdo bo postal član nekega vodstvenega
organa KPS ali pa je bilo obratno, da so vodstva ali organi KPS
določali, kdo bo postal član določenega organa OZNE?

b) Koliko je bilo pobitih vojnih ujetnikov, ki so bili ujeti v Sloveniji?
c) Koliko je bilo pobitih Slovencev - civilistov, ki so jih vrnili zavezniki?

4.

d) Koliko je bilo na področju Slovenije pobitih tujih vojnih ujetnikov
in tujih civilistov (Hrvatov, Srbov, Italijanov, Nemcev, Madžarov
itd.)? Če ni natančnih številk vsaj približne ocene!

Kdo je imel pravico odpoklicati ali odstaviti oficirja OZNE?
Kdo je sodeloval pri takih postavitvah oziroma odstavitvah v organih
OZNE?

1. Odnos zaveznikov do NOB - partizanov in domobrancev.
2. Zgodovinske ocene o kolaboraciji domobrancev z okupatorsko
nacistično vojsko - njihovi prisegi in njihovi vojaški dejavnosti na
strani okupatorja.

5.
Kako je komuniciralo vodstvo KPS z vodstvom slovenske OZNE?

3. Zgodovinske okoliščine in razlogi za različen razvoj in odnose
med slovenskim prebivalstvom v t.zv. Ljubljanski pokrajini in na
Dolenjskem - v nasprotju z razmerami na Štajerskem, Primorski
in Gorenjski.

Kdo je bil sogovornik Ivanu Mačku na strani cekaja oz. politbiroja?
Komu v KPS je odgovarjal Ivan Maček kot načelnik slovenske
OZNE?

4. Znane zgodovinske okoliščine o vrnitvi na Koroškem zajetih
ustašev, četnikov in posebej domobrancev, o načinu njihove
vrnitve v Slovenijo (nekateri zgodovinski viri trde, da so
domobrance zavezniške sile poslale v Slovenijo oborožene in
pod pretvezo, da se gredo boriti s partizani. Razoroženi in zajeti
na Jesenicah).

6.
Kakšen je bil odnos med slovensko vlado leta 1945 in 1946 na eni
strani in med slovensko OZNO?

5. Ali obstoje zgodovinski viri in dokazi o:
- izdajanju partizanov in aktivistof OF,
- izdajanju domoljubov zaradi napotitve v koncentracijska
taborišča, za talce in pregnance
- o likvidacijah partizanov in aktivistov OF s strani bele garde,
njihovih enot in podobno.

Kdo je poročal komu?
Ali sploh ni bilo uradnega odnosa?
Kako je tukaj potekala komunikacija?

6. Kakšna je zgodovinska ocena
- legalnosti - zakoniti postopki
- in legitimnosti - podpora ljudi, ali so na njihovo podporo vplivale
tudi razmere pred II. svetovno vojno,

7.
Enote Narodne varnosti (KNOJ) so bile načelno podrejene
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- mednarodnega tretmaja novo oblikovane oblasti v Sloveniji in
Jugoslaviji po II. svetovni vojni.

Kdo je pripravljal sezname likvidiranih?
2. Zanima me vloga zvezne OZNE pri načrtovanih likvidacijah na
ozemlju Slovenije.

7. Kako je mogoče oceniti v legalnem smislu nastanek Jugoslavije
- tudi glede na sporazum Tito-Šubašič in ustanovitev začasne vlade
s strani kraljevih namestnikov.

3. Zanima me kadrovska struktura ljudi znotraj sodišč in na
osnovi kakšnih pravnih norm in predpisov so opredeljevali
kaznovalno politiko.

8. Kakšne so zgodovinske ocene o odnosu Slovencev neposredno
po koncu II. svetovne vojne do kolaborantov in izdajalcev med vojno
- in kaj so razlogi za tak odnos.

4. Zavezniki so pomladi 1945 obljubljali domobrancem, da jih bodo
s Koroške poslali v Italijo, v resnici so jih Angleži pošiljali v Slovenijo.
Nekateri ljudje, ki so bili na begu, so se v upanju, da bodo prišli v
Italijo, preoblekli v domobrance. Kdo so bili ti ljudje, ali je šlo za
ljudi, ki so na kak drug način med vojno sodelovali z okupatorjem
ali pa so bili to pretežno tisti, ki so nasprotovali vodilni vlogi KP?
Zanima me tudi, zakaj obljube Angležev o "odrešitvi" prav
Slovenskim domobrancem?

9. Kako so zgodovinsko ocenjena razmerja (odnosi) relativne
samostojnosti ali popolne subordinacije med:
- glavnim poveljstvom jugoslovanske armade in njenimi enotami
v Sloveniji
- med državnim vodstvom Jugoslavije in Slovenije
- med partijskim vodstvom Jugoslavije in Slovenije.
10. Ali so razpoložljivi konkretni podatki ali kakršnikoli viri o
- številu pobojev in pobitih (domobrancev)
- datumih pobojev
- enotah, ki so sodelovale v likvidacijah
- organih (državnih, političnih ali vojaških), ki so ali bi lahko sprejeli
odločitev o likvidacijah
- kakršnihkoli postopkih, ki so se opravljali za izbor prizadetih za
likvidacijo.

5. Po nekaterih podatkih (govoricah) naj bi leta 1990 izginili arhivi,
ki so bili shranjeni na Kočevskem varovanem območju. Kje naj bi
bili sedaj, so po vašem mnenju uničeni, ali ste vedeli zanje, to, da
naj bi obstojali, že pred letom 199b?
6. V obdobju prevzemanja in potem konsolidacije moči , je KP
med drugim izvajala tudi ideološko nasilje nad ljudmi (vprašanje
obiskovanja kot izvajanja religioznih obredov, prepoved poslušanja
ljudstvu škodljive glasbe, ipd.) prek katerega je posegala v
identiteto posameznikov ter hkrati reproducirala takšne razmere,
ki so pogojevale neko vrsto stanja množične psihoze. Neprimerno
kulturno in duhovno življenje je bilo družbeno (državno)
sankcionirano. V tej zvezi me zanima politična klima, kdo in kako
jo je produciral?

11. Ali obstoji dokumentirani zgodovinski vir o posameznikih, ki
so bili v času pobojev na najodgovornejših položajih v državnih,
političnih ali vojaških organih, ki bi morebiti lahko vplivali ali vedeli
za odločitev o pobojih in katere so te enote oziroma osebe.
1. Ali je možno natančneje predstaviti potek likvidacij -prijave,
priprave, prevozi, izbira kraja?
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in na koncu zaključil, naj prekontrolirajo kadre, da bodo dobri in
naj maksimalno pomagajo Ozni v vsakem pogledu. Dejansko ni
skoraj bilo seje politbiroja CK KPS spomladi 1945, na kateri ne bi
razpravljali tudi o Ozni.

ODGOVORI DR. JERE VODUŠEK STARIČ
Dr. Jera Vodušek Starič
Odgovori na vprašanja Preiskovalne komisije DZ RS o
raziskovanju oovoinih množičnih poboiev. etc,. ki so prispela
2.2.1994.

Teritorialni princip je bil spoštovan na ravni vseh organov od
KPS, OF, sindikatov, sodstva in tožilstva, do Ozne. Že med vojno
(1944/45) so oficirji Ozne sodelovali na raznih skupnih sestankih
z upravnimi organi (seveda na ustrezni ravni -republiški, okrožni
itd.) ali za posamezna področja dela, npr. s predstavniki sodstva
in tožilstva, ko je šlo za določanje sodne oziroma kaznovalne
politike. Že takrat in po vojni so moral vodstva partije, ljudskih
odborov in Ozne usklajevati delo (včasih je pri tem Ozna
"sektašila", kazala je tudi znake, da misli o sebi, da je bolj
pomembna kot drugi), največkrat je šlo za osebni kontakt med
vodstvi organov. Kasneje, po vojni, pa CK KPS poslal direktivo
vsem okrajnim sekretarjem KPS, naj vsaj enkrat mesečno skličejo
koordinacijske sestanke, ki se jih udeležijo: predstavnik okrajne
kontrolne komisije, okrajni tožilec, šef notranjega odseka in
pooblaščenec Udbe, da bi lahko koordinirano in enotno izvajali
direktive, ki jih dobivajo po vprašanju zaščite državne imovine,
boja proti ljudskim sovražnikom itd.; ti sestanki pa ne smejo
nadomestiti dnevnega operativnega kontakta med navedenimi
sektorji. Direktive pa so prihajale iz Ljubljane, od ustreznega
organa. O sodelovanju organov oblasti in Ozne ter Udbe so še
številni drugi podatki, npr. pri sestavljanju, izdajanju "nravstvenih
spričeval" (karakteristik), pri komunikacijah, pri sodni politiki itd.

Organizacija OZNE, odnos med Ozno in KPS - Odgovori na
vprašanja 1 - 5 na str. 1 in posredno na vprašanje 2 na strani 4:
Od 13. maja 1944 je bila Ozna sprva organizirana pod poveljstvom
vojske, podrejena Poverjenlštvu NKOJ za ljudsko obrambo, oziroma
vrhovnem komandantu in njegovemu štabu (na zvezni ravni) in njena
organiziranost se je ravnala po vojaški organiziranosti. Po vojni pa
so jo prilagodili upravni razdelitvi (vse do poverjenikov po ustanovah
in podjetjih). Ker je že od vsega začetka Ozna bila edino pristojna
za politična kazniva dejanja in politične zapornike, je njeno delo
bilo tesno povezano s političnimi cilji, oziroma "pridobitvami NOG"
(ie. revolucije). Ena glavnih nalog Ozne je namreč bila politično
obveščevalno delo doma (poleg vojaške obveščevalne), kar je
opravljal 2. odsek Ozne, za njim pa 2. odsek Udbe, oziroma Udv, ki
je kasneje postal 2. oddelek Udv. Predmet dela je zajemal odkrivanje
tujih agentur, odkrivanje in sledenje nasprotnikom revolucije
(delovanje "reakcije" ali meščanskih strank, tudi ti. sredine). Po
navodilih Rankoviča iz 1.1944 je to pomenilo, da naj bdi Ozna tudi
nad političnimi skupinami, ki so bile vključene v NOG ter nad
vsem delovanjem Jugoslovanov v tujini. Sistem dela s kartotekami,
karakteristikami, posebnimi zapori, taborišči in preiskovalci je
splošno znan. Predmet dela in kronološko sosledje aktivnosti pa
se skladata z glavnim dogajanjem na področju politične zgodovine
(likvidacije nasprotnikov, konfiskacije, sodni procesi, volitve, politika
do cerkve ipd.), kar kaže, daje bilo delo Ozne na političnem polju
usklajeno s političnimi cilji in nalogami, ki jih je določal politbiro C K
KPS. KP je bila npr. edina politična organizacija, v kateri Ozna ni
imela svojega poverjenika, ker za to ni bilo potrebe. V Ozni so bili
izključno le člani KP. kar so sami poudarjali v poročilih. Decembra
1944 je Jože Brilej, namestnik načelnika Ozne za Slovenijo izdal
navodilo, da morajo vsi šefi odsekov Ozne sestavljati in pošiljati
redna, 14-dnevna politična poročila o razmerah na terenu. Ta
politično-situacijska poročila so zajemala vse delo proti KP, oziroma
proti "nam", in so bila naravnana na tekoče politične razmere (npr.
delo reakcije ob pripravah na volitve nov. 1945), ocenjevala so delo
nasprotnikov režima (cerkev, duhovščina, emigracija, domača
reakcija), razpoloženje ljudstva, kakor tudi delovanje organov oblasti
(preskrba ipd.). Takšna politično situacijska poročila so sestavljali
pri Ozni za Slovenijo v času vojne in po njej in so jih verjetno dobivali
člani politbiroja CK KPS, zagotovo pa tudi Kardelj v Beogradu.

Vsekakor Ozna ni kadrovala, ko ie šlo za partijske organe, je pa
vodila kartoteke s podatki o ljudeh, ki iih ie nato posredovala pri
izdaianiu karakteristik. Pri kadrovanjih so ponavadi člani politbiroja
(za Kardelja imamo podatke), zahtevali podatke od Ozne o dotični
osebi. Pač pa so na ravni politbiroja CK KPS sklepali o vodstvenih
kadrih za nižje - okrožne -izpostave Ozne. Neposredno po koncu
vojne je CK KPS v Ljubljani nasploh vodil kadrovanje, saj nižji
partijski organi še niso bili ustrezno organizirani.
Vprašanje 3, stran 1:
Kadrovanje je tako na ravni partijskih, kot OF-ovskih, oblastnih in
Oznovskih organov vodil politbiro CK KPS. To je najlepše razvidno
Iz priprav na konec vojne, ko politbiro CK KPS februarja, marca in
aprila 1945 opravlja kadrovsko razvrščanje za čas neposredno ob
in po osvoboditvi, ko npr. določa kadre za bodočo narodno vlado
Slovenije (za kar dobi potrditev od CK KPJ) in za nižje organe
(ustrezno teritorialni razdelitvi) npr. obkome, pokrajinska vodstva
OF (Gorenjska, Štajerska, Primorska, posebej Trst ...) Skoraj ni
minila seja politbiroja, da na njej ne bi razpravljali o vlogi in okrepitvi
Ozne. Tako so aprila tudi določili kadrovsko sestavo Ozne za
čas ob koncu vojne, npr. Vlada Babiča v Ozno za Trst, Mirka
Zlatnarja, prej šefa 3. sekcije Ozne pri 9. korpusu za Ozno v
Gorici, skratka šefe Ozne za raven okrožij: Liubliana. Maribor,
Celje, Novo mesto etc.); sklenili so tudi, da je potrebno Ozno
okrepiti s "čim boljšimi političnimi ljudmi", kakor tudi politično okrepiti
Knoj. Politbiro je tudi določil, kateri kadri gredo iz vojske v Ozno
(npr. Boris Čižmek, Leo Otavnik, Ferdo Drenik etc....). Ob tem je
Kidrič poudaril načelo, daje treba povezati resorja notranjih zadev
in Ozne. Tako so v politbiroju CK KPS nekaj časa celo načrtovali, .
da bo načelnik Ozne tudi minister za notranje zadeve, kar je
preprečil Tito. Da pa bi povačali ugled načelniku Ozne so mu
dodelili funkcijo org. sekretarja partiie.

Vprašanje 2, stran 1:
Najtesnejša povezava je bila na ravni republike (poleg zvezne).
Načelnik Ozne za Slovenijo in kasneje minister za notranje zadeve
LRS (takrat pride Ozna pod resor notranjega ministrstva , oziroma
se tam ustanovi Uprava državne varnosti -UDV, popularno Udba)
Ivan Maček Matiia (član KP od 1930), je bil ves ta čas (od maja
1944 do 1.1946 in še naprej) član politbiroja CK KPS. Viktor Avbeli
(član KP od 1937), ki je bil zadolžen za Ozno v Ljubljani tik po
koncu vojne in je bil namestnik načelnika Ozne za Slovenijo, je
tudi bil hkrati član politbiroja CK KPS v tem času: Boris Kraioher
(član KP od 1934), ki je junija 1946 postal minister za notranje
zadeve je bil član politbiroja CK KPS med in po vojni. Sicer pa je E.
Kardelj že jeseni 1944, ko so se pokazale že prve izkušnje z
Ozno, in v dogovoru z A. Rankovičem, pisal CK v Slovenijo, da
mora Partija organizirati kontrolo nad Ozno, da ne bo
"zastranjevala", da mora načelnik Ozne za Slovenijo I. Maček
poročati na sejah politbiroja CK KPS o vseh važnejših stvareh, o
svojem delu in predlogih, o kadrih, od CK pa mora sprejemati
splošno linijo za svojo dejavnost; prav tako mora Ozna obveščati
partijske organe o stvareh, ki so zanje važne in ki jih lahko vedo
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Da je CK KPS uporabljal Ozno, kjer je to pač bilo potrebno, kaža
naslednji citat s seje politbiroja CK KPS 3.8.1945, ko so nastopile
neke težave v coni B in Ivan Maček dejal: "OK (okrožni komite
KPS - op. JVS) v coni B ni dorasel politično niti gospodarsko,
naivnost do Angležev. Nujno pregledati OK. Oba okraja, ki sta
zabredla sta čisto sama sebi prepuščena. Z Ozno tam ne
moremo operirati, razen v najnujnejših primerih ..."
Vprašanje 4 in 5 na strani 1 in vprašanje 9 na strani 3:
Pravico zamenjati kadre v vojski, oziroma Ozni, je imelo republiško
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vodstvo, vendar je za vodilne kadre v Sloveniji (ti. republiška
raven) od konca leta 1942 naprej moralo pridobiti privolitev
Vrhovnega štaba, oziroma CK KPJ. O kadrovanju na okrožni
ravni (nižje od republiške) je odločal CK KPS. Komunikacija je
očitno šla preko I. Mačka, ki je bil član politbiroja CK KPS. Ni
podatkov, da bi Maček komu posebej odgovarjal v politbiroju CK
KPS, toda verjetno je dnevno komuniciral s sekretarjem in org.
sekretarjem politbiroja, najverjetneje pa z B. Kidričem, ki je
dejansko vodil politiko partije v Sloveniji, čeprav je sekretar sprva
(po vojni) bil L. Leskošek, Kidrič pa šele od dec. 1945. Kasneje '
(po juniju 1946) je sekretar politbiroja CK postal M. Marinko.
Primer:
- O imenovanju Narodne vlade Slovenije je spomladi 1945 sklepal
politbiro CK KPS, prav tako je o reorganizaciji Vlade LRS marca
1946 je sklepal politbiro CK KPS (ko I. Maček postane minister za
notranje zadeve). Za svoje kadrovske rešitve je vsakokrat prejel
potrditev od Kardelja, člana politbiroja CK KPJ, iz Beograda.
Kadrovsko politiko je v CK KPS vodila Kadrovska Komisija, ki so jo
tvorili: Zdenka Kidrič, Durjava (?), Ludvik Rode, Darinka Kovačič in
Mirko Zlatnar (ki je bil šef odseka za kadre pri Ozni), dokončne
sklepe pa je sprejemal politbiro.

V Vladi LRS imenovani 6. marca 1946 so bili člani politbiroja
Kidrič, V. Tomšič, I. Maček, F. Leskošek; minister za delo pa je
postal Tomo Brejc, ki je že bil predsednik komisije za socialno
politiko pri CK KPS. Šele kasneje, junija 1946, je predsednik vlade
LRS postal M. Marinko, član politbiroja CK KPJ, člani politbiroja pa
so v vladi zasedli mesta: I. Maček je postal podpredsednik vlade,
Boris Kraigher minister za notranje zadeve (vključno z Udbo),
Vida Tomšič predsednica kontrolne komisije, itn.
Način dela je bil tak, da se je o pomembnih političnih odločitvah
najprej sklepalo na seji politbiroja CK KPS, nato pa je vlada
poskrbela za upravni del izvajanja teh odločitev (npr. volitve,
gospodarske odločitve ipd.). Pripomniti je potrebno, da je vodstvo
v Beogradu (politbiro, kasneje tudi predsedstvo vlade FLRJ) največkrat je to bil Kardelj v imenu teh organov -direktno
komuniciralo z B. Kidričem, oziroma nanj naslavljalo večino svojih
tekočih direktiv.
Ta način dela, ki je bil po vsebini in kadrovsko sila prepleten (tudi
po drugih smereh' - z OF in sindikati), kaže, da so se vse niti v
bistvu stekale na CK KPS (in CK KPJ, ko je šlo za pomembnejše
stvari), tako da komunikacije med vlado in Ozno direktno ni bilo.
Ministri pa, ki niso bili v tem krogu odločanja (npr. dr. Jože Pokorn),
niso dobili podatkov od Ozne niti ko je šlo za aretacijo kakega
njihovega uslužbenca.

- O zamenjavi I. Mačka-Matije kot načelnika Ozne, oziroma tedaj
že šefa slovenske Udbe in notranjega ministra, so razpravljali v
Ljubljani in v Beogradu spomladi 1946. O tem vemo le to, da je
Kardelj iz Beograda (v imenu predsedstva zvezne vlade) sporočil
Kidriču v Ljubljano 29. marca 1946: "Ničesar ne ukrepajte glede
Matije. Tito je nekoliko spremenil naš sklep. Podrobn(osti - op.
JVS) seje Ti sporoči Vida (Tomšič - op JVS)." I. Maček je nato
junija postal podpredsednik vlade LRS, Boris Kraigher pa minister za notranje zadeve.

Vprašanje 7 na strani 1:
Razen načelnih opredelitev, je o dejavnosti Knoja malo podatkov
v dostopnih slovenskih arhivih, čeprav bi vsaj nekaj gradiva moralo
obstajati. Imamo samo podatke o redkih komunikacijah Knoja z
upravnimi organi, ko sporočajo, da so vojni ujetniki v njihovi
pristojnosti, ko sporočajo (dec. 1945), da niso več pristojni za
izdajanje potnih dovoljenj v cono B ipd. Slovenija je tik pred koncem
vojne imela eno divizijo Knos s 15.000 borci. Tito je 23. aprila 1945
ukazal, naj se vsi partizanski odredi v Sloveniji, ki so na
osvobojenem ozemlju, vključijo v enote Knoja in da bodo njihovo
nadaljnje razporejanje izvršili štabi enot Knoj.

- Ko je konec leta 1945 prišlo do nestrinjanj med javnimi tožilci in
Ozno, tako na zvezni ravni, kot po vseh republikah (razen v Srbiji,
kjer je tožilec bil M. Minič), je M. Minič zadevo pripeljal pred CK
KPJ po intervenciji pri S. Peneziču in nato pri Rankoviču. Obdolžil
je namreč Biaževiča, Jožo Vilfana in Žižiča, da imajo nepravilen
odnos do Ozne in kmalu za tem so J. Vilfana odstavili s položaja
zveznega javnega tožilca.

Malo verjetno je, da bi Knoj deloval brez vednosti vodstvenih vojaških
in partijskih teles, saj so naloge Ozne in Knoia za čas prevzema
(konca voinel bile podobne, tako politične kot vojaške -čiščenje
osvobojenih območij (sovražnih skupin, špijonov in diverzantov).
Za ta čas je bilo tudi predvideno sodelovanje med armado in partijo
- k sejam politbiroja CK KPS so vabili Boška Šiljegoviča, (politični
komisar 4. armade); kasneje (poleti 1945) so imeli tudi posamezne
sestanke s predstavniki vojske. Knoj je sodeloval v akcijah, ki jih
je vodila Ozna - npr.: zasedba objektqv ob prihodu v Trst, maja
1945 (referat Bojana Polaka Stjenke v zborniku Završne operacije
za oslobodjenje Jugoslavije, VINC, Beograd 1986).

Sklepamo torei lahko, da ie politbiro (tako CK KPJ, kot CK KPS)
odločal o kadrovanju in delu Ozne. ko ie šlo za kliučne zadeve.
Podobno je veljalo za subordinacijska razmerja v vojski. Tu je sicer
veljala vojaška hierarhija, toda ta se je v jugoslovanskem merilu
šele uveljavljala od pomladi 1945. Glavni štab Sloveniji je ohranjal
še delno samostojnost do ukinitve maja 1945. Vendar velja poudariti
tudi to, da je bilo od pomladi poskrbljeno za koordinacijo med 4.
armado in politbirojem CK KPS, tako, da JA ni bila hierarhično
čisto ločena od republiške politične oblasti.

Vprašanje 8 na strani 2:

Na splošno je bila najustreznejše poimenovanje odnosov med
partijo, vojsko in državnimi organi tisto, ki ga je uporabil že pred
mnogimi leti dr. Branko Petranovič, ki pravi, da je to bila
"personalna unija med partijo in državo".

O tem nimam podatkov iz meni dostopnih arhivov, ie. javnosti
dostopnih arhivov.

Vprašanje 6, na strani 1:

Na to vprašanje sem odgovorila v pismu dr. Pučniku, ko navajam
pričevanje, da so do leta 1985 še bili ohranjeni popisi vrnjenih
domobrancev. Zgodovinska znanost ima zelo malo vpliva na politiko
do arhivov. Več o podatkih in uničevanju arhivov bi vedeli nekdanji
in današnji člani službe v Arhivu Slovenije, ki prevzema gradivo
posameznih upravnih in političnih ustanov, še več pa arhivisti
nekdanjega ZA CK ZKS in RSNZ IS SRS. Po doslej ugotovljenih
podatkih je do večjega uničevanja arhivskega gradiva prišlo leta
1950/1951, ko so pričakovali vojaški napad Sovjetske zveze na
Jugoslavijo ali pa mogoče tudi zato, ker so na 4. plenumu CK
KPJ junija 1951 ugotavljali nepravilnosti na področju zakonitosti in
dela Udbe. Do drugega vala uničpvanje arhivov, ki zadevajo

Vprašanje 9 na strani 2 in vprašanje 5 na strani 4:

Formalno nikoli ni bilo rečeno, da vlada poroča politbiroju CK
KPS, pač pa je politbiro usmerjal delo vlade preko svojih članov in
članov drugih partijskih teles, ki so bili najprej v Narodni vladi
Slovenije, nato Vladi LRS. To so bili naslednji člani politbiroja:
Boris Kidrič, ki je bil predsednik NVS; Vida Tomšič, minister za
socialno politiko; F. Leskošek-Luka. minister za industrijo in
rudarstvo; dr. Aleš Bebler, minister za finance. (Sicer so v delu
partijskih organov sodelovali tudi drugi člani vlade, oziroma
zaposleni pri vladi: Z. Polič, minister za notranje zadeve je bil član
komisije Agitprop in komisije za izgradnjo oblasti pri CK KPS, ipd.)
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področje dela te komisije, naj bi prišlo v času ti. brionskega plenuma
CK ZKJ (4. plenum) leta 1966. Pa tudi v vmesnih obdobjih so
pregledovali in izločali dokumente iz vrste fondov.
O izginotju arhivov leta 1990 iz Kočevskega zaprtega območja
nimam podatkov, tudi ničesar ne vem o vsebini teh arhivov.
Vprašanje 10 na strani 2, 4 in 10 na strani 3 in 1, 2 na strani 4:
Po podatkih, ki so jih leta 1986 objavili visoki oficirji JLA, se je na
Koroško umaknilo 18.000 vojakov domobranskih enot (6 bataljonov
in 80 teritorialnih čet) (Završne operacije, Beograd 1886, stran
118). Po podatkih dr. M. Kreka iz jeseni 1944, naj bi vseh DMB bilo
prav toliko. Z njimi naj bi se umaknilo tudi cca. 10.000 civilistov.
Po britanskih podatkih so se enote, ki so se umaknile na Koroško
(čez predvojno avstrijsko-jugoslovansko mejo), 12. maja formalno
vdale 6. oklepni diviziji. Te enote so Britanci razorožili in namestili v
taborišče v Vetrinju, v skladu z navodili (britanske) 8. armade. Eno
zgodnjih poročil trdi, da gre za 13.000 Slovencev,... ter tisoče žensk
in otrok.
Iz Koroške so enotam JA je bilo vrnjenih:
- po podatkih predsednika Slovenskega narodnega odbora dr. J.
Basaja (ki je bil z enotami SNV - slovenske narodne vojske,
kakor so preimenovali vse enote, ki so se umaknile na Koroško)
je bilo v dneh 27. in 31. majem vrnjenih 11.100 vojakov in oficirjev
SNV in 500 do 600 civilistov in sicer 27. maja - 600, 28. maja
3000, 29. maja - 1800, 30. maja 3000 in 31. maja - 2700, zadnja
je 3. junija prostovoljno odšla skupina civilistov.
- po britanskih vojaških poročilih je število naslednje:
- 15. maja je komandant 5. korpusa (britanske vojaške enote na
Koroškem) poročal nadrejenemu (štabu 8. armade), da ima po
zadnjih, toda še ne dokončnih podatkih, 25.000 Slovencev med
enotami, ki so se mu vdale; 17. maja je feldmaršal Alexander
poročal Eisenhowerju, da ima 24.000 slovenskih beguncev; 19.
maja je cpt. Nicholson poročal, da je v vetrinjskem taborišču 17.000
Slovencev, od tega 6.000 civilistov.
- 5. korpus je poročal 26. maja, da je 600 Slovencev evakuiranih
(nazaj v Jugoslavijo), 29. maja, da je 28. evakuiral 3.000 Slovencev,
in 30. še 3.000 (v Jugoslavijo skozi Bleiburg in Maria Elend); 3.
junija naj bi se 300 civilistov javilo za prostovoljno evakuacijo. Sprva
so britanski ukazi vsebovali namero, da se evakuira (izroči jug.
vojaškim silam) tudi spremljevalce slovenskih enot (civiliste), toda
1. in 4. junija je bilo to preklicano, (op.: Podatki iz britanske uradne
zbirke - ti. Cowgill report.)
- ameriška ambasada v Beogradu, pa je takrat poročala, da je od
23. do-31. maja bilo med drugimi izročenih 8.263 Slovencev.
- četnikov v nobenem primeru niso izročali, takšna je bila politika
zaveznikov in takšna so bila povelja.
a) Koliko vrnjenih enot je bilo pobitih ne bo jasno dokler ne bodo
dostopni arhivi s popisi teh enot, ki so jih hranili v arhivu Ozne, ki
je vrnjene DMB popisovala. Popise naj bi imel tudi britanske
vojaške oblasti, vendar ti niso dostopni. Danes prevladujejo ocene
(prič, demografov in zgodovinarjev), da je manjši procent vrnjenih
ostal pri življenju. Hrvaški demograf Žerjavlč navaja, da je samo
na Kočevskem bilo pobitih 8.000 ljudi, nekaj med njimi naj bi bilo
tudi Hrvatov.
b) podatki ml niso znani - Isto kot a

saj je ustašev v najboljših časih bilo okoli desettisoč.) pri Pliberku,
bila prav iz hrvaških vrst. To velja tako za takojšnji pokol na
pliberškem polju (ki ga omenjajo tudi v britanskih poročilih) ter
vse ostale lokacije - okoli Hoč ipd. nato v taboriščih Teharie (na
začetku), Strnišče pri Ptuju, kjer so bili civilisti ter druga. Število
pobitih Hrvatov (veliko jih je bilo odpeljanih naprej v skupinah po
okoli 10.000 - ti. sramotilni marš, te skupine so prišle do Beograda,
Splita, celo Makedonije; nekaj ji bilo ubitih na hrvaško slovenski
meji pri Samoboru, itd.). K tem je potrebno prišteti še Hrvaške
enote vrnjene s Koroške. Hrvaške ocene ubitih se gibljejo od
60.000 do 100.000. I. Dolničar navaja uradne jugoslovanske
podatke iz leta 1949, da je na koncu vojne bilo zajetih vsega
skupaj okoli 341.000 sovražnih vojakov (tu mislim tudi na Nemce),
od teh je padlo 100.000 (Završne operacije, str. 540). Natančnejše
številke bi seveda lahko dobili iz poročil enot JA po 15. maju 1945,
ki so bila do sedaj nedostopna. Nekaj številk ta poročila navajajo
za 3. armado (na Štajerskem) in sicer 16. maja so iz štaba 3.
armade sporočili v Generalštab, da imajo 120.000 ujetnikov,
zaključno poročilo 3. armade navaja 130.000, od teh je bilo 80.000
hrvaških enot, 25.000 pa ubitih v spopadih. Toda ta poročila so
še iz časa, ko so se hrvaške enote šele začele vdajati.
- poboji so bili najintenzivnejši v prvih tednih po izročitvi, toda
dokler ni arhivskih podatkov za vsako lokacijo posebej, se o
datumih ne bi opredeljevala. Znano je, da je največje število vrnjenih
domobrancev šlo skozi kazenska taborišča, ki jih je imela pod
komando Ozna in od tod na morišča. Vsi pripadniki enot, ki so bili
stacionirani npr. v Kočevju so te postopke morali videti in o njih
vedeti, če že v njih niso sodelovali, ko pa so potek dogajanja
spremljali in zaznali civilni očividci. Enako velja za ostale lokacije
in tudi za Ljubljano, saj so zvezne ujetnike peljali peš skozi severni
del mesta. O nekaterih transportih zajetih so celo poročali v
časopisu.
- izbor za likvidacijo je opravljala Ozna. stražile in spremljale so jih
enote Knoj. Poznamo pričanja (na obeh straneh), da so
posameznike v taborišča hodili identificirat tudi aktivisti OF s terena.
- odločitev za tako obsežen poboj zajetih enot je morala biti vnaprej
premišljena in dobro pripravljena. Sprejel jo je lahko le najvišji
politični vrh Jugoslavije (politbiro CK KPJ, v katerem sta takrat od
Slovencev bila E. Kardelj in M. Marinko), kar je zapisal tudi član
takratnega politbiroja M. Đilas. Za organizacijsko izvedbo in
podrobnosti pa so se, po mojem mnenju, dogovorili na sestanku
komandantov 1., 2. in 3. armade in predstavnika Generalštaba JA
iz Beograda 10. maja v Zagrebu, kamor naj bi poslali tudi
predstavnika iz Slovenije (vsebina sestanke ni znana, znana so le
povelja, ki mu sledijo in iz katerih lahko sklepamo, da so na sestanku
govorili o usodi hrvaških domobranskih in ustaških enot). O
likvidacijah sta najverjetneje govorila tudi Tito in I. Maček med
Titovim obiskom v Sloveniji, proti koncu maja 1945. Mogoče bo o
tem kaj najti tudi v arhivih v SZ, ko bodo znani podatki o Titovih
razgovorih v Moskvi, aprila 1945.
Pripomniti še velja, da so bili postopki tedanjih jugoslovanskih oblasti
s temi ujetniki zelo podobni istočasnim postopkom sovjetskih oblasti
(poboji vrnjenih ujetnikov), podobno kot SZ so tudi oni zahtevali
naj jim zahodni zavezniki vrnejo prav vse Jugoslovane, ki se nahajajo
na njihovem ozemlju (drugod po Avstriji, v Nemčiji In drugod), svojo
skladnost z sovjetskimi zahtevami po so dnevno objavljali v tisku.
Zavezniki tega niso hoteli storiti, čeprav so spodbujali prostovoljni
povratek v Jugoslavijo (in tudi o tem so bile polemike med njimi).
Vračanje ujetnikov in njihova usoda leta 1945 so bili še večkrat
predmet razprav, v Korejski vojni pa napake niso želeli ponoviti.

c)""u""

Vprašanja 1-5 na strani 3 in 2-5 na strani 4:

d)llz podatkov gre sklepati, da je večina pobitih v prvih dneh po
17. maju na Štajerskem, ko se je jugoslovanski vojski vdalo
200.000 - 235.000 Hrvatov (večina je bila domobranov in civilistov,

Za odgovore na ta vprašanja bi bilo potrebno zaprositi tudi dr. T.
Ferenca in B. Mlakarja.
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Glede podvprašanja v vprašanju 4, stran 4: Zahodni zavezniki
so v času, ko je nastopil problem umika različnih vojaških enot na
Koroško in v Julijsko krajino, poudarjali stališče in izdajali tudi
take ukaze, da morajo te (protipartizanske) enote biti razorožene
in nameščene v begunska taborišča, in da jim, pod nobenem
pogojem, ne smejo dovoliti, da bi se borile na zavezniški strani,
da ne sme biti nikakršnega sodelovanja z zavezniki in da je na
njih potrebno gledati kot na razorožene sovražne enote.

OPOMBA k vprašanjem:
Iz različnega drugega gradiva (mišljeno vse tisto, kar ne hranita
sedanji Arhiv MNZ, enota Arhiva Slovenije in arhiv Sove) je
razvidno, da so v okviru Ozne in Ministrstva za notranje zadeve
LRS (in Udbe, oz. Udv, ki mu je bila podrejena) nastajala gradiva,
ki jih danes ni mogoče naiti. pa bi nekie morala biti, in sicer:
1. Kartoteka iz Koroške vrnjenih pripadnikov domobranskih enot
in civilov (o kateri sem že pisala predsedniku komisije);

Kolikor je meni znano zavezniki niso obljubljali, da bodo
domobrance pošiljali v Italijo, pred njihovim prihodom na Koroško
na začetku maja 1945. Zato tudi ni mogoče govoriti o kaki obljubi
o "odrešitvi". Pot v Italijo se je omenjala pri vkrcevanju
domobrancev na vlake pred njihovo izročitvijo Jugoslaviji. To je
bila ukana, ki so se je nekateri britanski oficirji posluževali, saj so
imeli ukaze, da za ta postopek ne uporabijo sile.

2. Spiski deportirancev iz Italije ob koncu vojne in njihove politične
karakteristike (oziroma tistih, ki so ob koncu druge svetovne vojne
izginili iz Julijske krajine) in jih je za potrebe ministrstva za zunanje
zadeve zvezne vlade spomladi 1946 pripravljala slovenska vlada,
ker so Italijani zahtevali naj tudi to razišče mednarodna komisija
iz Londona, ki je prihajala v Slovenijo zaradi meja;

Vprašanje 11 na strani 3:

3. Spiski vseh slovenskih Nemcev, ki so jih po nalogu načelnika
Ozne za Jugoslavijo A. Rankovića bili dolžni napraviti v slovenski
Ozni in te Nemce z njihovimi družinami zbrati v posebnih zbirnih
taboriščih jeseni in pozimi 1945/1946 ter jih nato deportirati iz
Jugoslavije;

Delni odgovor na to vprašanje vsebujejo že odgovori na različna
predhodna vprašanja. Za vse navedeno obstoje dokumenti. V
arhivih in objavljenem gradivu so podatki tudi o drugih nosilcih
funkcij.

4. Seje politbiroja zvezne KP in KP Slovenije, na katerih so
obravnavali delo načelnika Ozne za Slovenijo I. Mačka spomladi
1946 (malo verjetno je, da bi med 21. februarjem in 7. junijem
1946 ne bilo nobene seje slovenskega politbiroja, ko pa so dotlej
potekale najmanj mesečno);

Vprašanja, ki so zastavljena preveč splošno:
Vprašanje 1 na strani 3:
Vprašanje je postavljeno preveč na splošno, saj so o problemu
napisane cele knjige. Ni jasno ali gre za celoten razvoj teh odnosov
od leta 1943 naprej (mogoče tudi od leta 1941), ali zgolj za
okoliščine leta 1945.

5. Gradivo zbrano ob popisu prebivalstva, ki ga je avgusta 1945
vodilo Ministrstvo za notranje zadeve Narodne vlade Slovenije;
6. Spiski vseh zapornikov po zaporih v Sloveniji, tako tistih, ki so
bili obsojeni, kot tistih, ki so tam bili brez sodbe, saj je konec leta
1946 A. Rankovič zahteval od slovenskega ministrstva za notranje
zadeve podatke o tem, ali imajo v Sloveniji še zapornike, ki so na
prestajanju kazni brez obsodb. Doslej so znane le ljubljanske
zaporne knjige, zapori pa so bili še v Mariboru, Novem mestu in
Begunjah. Vemo pa, da so podatke o številu zaposlenih v zaporih v
Sloveniji poslali v Beograd.

Vprašanje 3 na strani 4:
Tudi to vprašanje je zelo splošno, saj je razvoj sodstva šel skozi
različne faze, med in po vojni. O kaznovalni politiki in kazenski
zakonodaji sem obširno pisala v knjigi Prevzem oblasti, CZ,
Ljubljana 1992 in v razpravi Ozadje sodnih procesov v Sloveniji v
prvem povojnem letu, Prispevki za novejšo zgodovino, XXXII/1992,
št. 1-2, str. 139-154. Če želite, jih lahko tudi rezimiram.
Vprašanje 6 in 7 na strani 3:

7. Zapis o sestanku predsednika NVS in notranjega ministra Z.
Poliča z zastopniki ljubljanske škofije 11. julija 1945, ko naj bi, po
ustnem pripovedovanju, zastopniki škofije, poleg drugega,
protestirali zaradi usode vrnjenih domobrancev.

Dokončne ali enotne zgodovinske ocene o teh vprašanjih ni, in je
verjetno tudi nikoli ne bo, če upoštevamo, da so interpretacije
revolucij, ki so zgodile že dosti prej (francoska, ruska itd.) še danes
različne. Vprašanje odnosa do revolucije je tudi politično vprašanje,
oziroma vprašanje odnosa posameznika do tega pojava.

6. Gradivo Ozne - politična poročila (ohranjena so le nekatera v
drugih fondih), letna poročila, fond o. katoliški cerkvi, oziroma
ljubljanski škofiji, gradivo nižjih organov Ozne (okrožne, okrajna,
mestna, krajevna pooblaščenstva), na katera se sklicujejo ohranjeni
dokumenti.

Vprašanje 8 na strani 3:
Posebnih raziskav o javnem mnenju tik ob koncu in po vojni še ni,
imamo nekaj splošnih spoznanj, ki pa jim ne bi mogli reči
zgodovinska ocena. Verjetno bo do nje težko priti, glede na to, da
so vsa javna glasila bila cenzurirana in rokah KP. Poročila Ozne
o političnem razpoloženju Slovencev pa tudi niso dostopna,
poznamo le nekaj izvodov.

Iz gradiva je tudi razvidno, da so pri pregledu artiiva vlade LRS
uničili (verjetno ob predaji fonda v Arhiv Slovenije) naslednje
zaporne spise;
- Zapisnik seje Narodne vlade iz dne 14. junija 1945;
- Intervencijo nadškofa Fugarja (verjetno mišljen Fogar iz Trsta op. JVS) iz dne 14.6.1945;
- Poročilo Komande IV. vojne oblasti iz dne 1.7.1945 o sodelovanju
vojaških narodnih upravnih oblasti;
- Poročilo o begu Jugoslovanov preko Trsta v Italijo, ki je prispelo
5.9. in je nato šlo na Ozno za Slovenijo 12.9.1945;
- spisek tovarišev, ki so v šoli SSSR ter drugo gradivo.

Vprašanje 6 na strani 4:
Te aktivnosti so bile del splošne politične klime, ki jo je usmerjal in
spodbujal CK KPS (v Sloveniji) in Izvajal njegov Agitprop,
sodelovale pa so vse množične politične organizacije -od OF,
sindikatov, mladine itn. - vsak na svojem področju, pa tudi
ministrstva vlade in lokalne oblasti, ko je šlo za ukrepe oblasti.
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kakšne so naše pravice in dolžnosti. Menim tudi, da ne moremo
podpisovati "bianco" pogodb, kakršne smo dobili v podpis.

ODGOVORI PROF. DR. TONETA FERENCA
Prof. dr. Tone Ferenc
Inštitut za novejšo zgodovino
Ljubljana, Kongresni trg 1

Ljubljana, 6. marca 1994

Najbrž vsaj nekateri člani komisije vedo, da sem po pregledu
ohranjenega oziroma meni dostopnega gradiva OZNA v arhivu
ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije in nekaterih
drugih virov (tudi inozemskih), vprašanja za nekdanieoa načelnika
OZNA za Slovenijo Ivana Mačka-Matiio sestavil iaz. Ker so bili
Mačkovi odgovori nezadostni, bi bilo najbrž čudno, da bi vaša
komisija ta vprašanja sedaj postavljala meni. O OZNA in KNOJ
sem tudi "pripovedoval" vaši komisiji in jo tudi opozoril na literaturo,
ki pa seveda, objavljena pred več leti, ne govori o vprašanjih, ki
posebej zanimajo vašo komisijo. Če upoštevate, da je nekaj te literature bilo le "internega" značaja in da je bil prepovedan uvoz vse
t.i. emigrantske literature, postane jasno, zakaj se nismo lotevali
tem, ki so bile dolgo časa, vendar ne vse do 1990. leta "tabu"
teme. Moj poskus ravnatelja Inštituta za zgodovino delavskega
gibanja v Ljubljani iz začetka 70. let, da bi nam Beograd (le ta - t.l.
SUP - je imel to pristojnost) dovolil nabavljanje, hranjenje pod
posebnimi pogoji in uporabo v raziskovalne namene t.i. emigrantske
literature, ki ima dokumentarno vrednost, ni uspel.

Preiskovalna komisija Državnega zbora Republike Slovenije o
raziskovanju povojnih množičnih pobojev, pravno dvomljivih procesov
in drugih tovrstnih nepravilnosti
Ljubljana
Z zamudo sem prejel vaša vprašanja, ker sem bil na dopustu,
zato vam tudi z zamudo odgovarjam. Vendar vam ne morem
zanesljivo odgovoriti na vsa vprašanja. Ves čas se namreč ukvarjam
le z raziskovanjem zgodovine vojnih let 1941 -1945, in to predvsem
z raziskovanjem okupacijskih sistemov na Slovenskem, tudi
primerjalno z okupacijskimi sistemi v Evropi. O tem pričajo moje
monografije (npr. Nacistična raznarodovalna politika v Sloveniji v
letih 1941 - 1945, Maribor 1968, srbohrvatski prevod Ljubljana,
Beograd 1979), objave zgodovinskih virov (npr. Ouellen zur
nationalsozialistischen Entnationalisierungspolitik in Slovenien
1941 - 1945; Viri o nacistični raznarodovalni politiki v Sloveniji 1941
- 1945, Maribor 1980) Fašisti brez-krinke. Dokumenti 1941 1942, Maribor 1987, italijanski prevod: Provincia di Lubiana
"italiana". Documenti 1941 - 1942, Udine 1994) in cela vrsta
razprav, nekaj objavljenih tudi v tujih jezikih v inozemstvu. Proučil
sem tudi nekaj vojaške zgodovine iz let 1941 - 1945 (npr.
Kapitulacija italije in narodnoosvobodilna borba jeseni 1943 v
Sloveniji, Maribor 1967, Primorska pred vseljudsko vstajo 1943,
Ljubljana 1983). V poslednjih letih pa sem proučeval partizasko
civilno upravo (npr. Ljudska oblast 1941 - 194! I-III, Ljubljana
1985, 1987, 1991). Napisal sem tudi nekaj razprav o zločinih
nemškega okupatorja na Slovenskem (npr. Satan, njegovo delo
in smrt, Ljubljana 1979). V predvojni čas sem segel le z eno
raziskavo o TIGR (Akcije organizacije TIGR v Avstriji in Italiji
spomladi 1940, Ljubljana 197? v povojni čas pa z raziskavo q
usodi slovenskih domobrancev, ki pa še ni končana.

ODGOVORI NA VPRAŠANJA
Stran 1 in 2 vprašalnika
1. Odnos med KPS in OZNA:
Iz virov, ki jih poznam, ni mogoče zanesljivo sklepati, da bi Partija,
zlasti še na vseh ravneh, določala, kaj naj dela OZNA. Temeljne
smernice o organizaciji in nalogah OZNA je izdal Josip Broz-Tito
kot poverjenik za narodno obrambo (bil je tudi vrhovni komandant
NOV in POJ, predsednik NKOJ in generalni sekretar CK KPJ) 13.
maja 1944 v Drvarju. Tito je za načelnika OZNA imenoval
Aleksandra Rankoviča, ki je 18. maja 1944 s svojimi navodili
natančneje opredelil naloge OZNA. S tem dvema dokumentoma
in morda še z ustnimi navodili se je v drugi polovici maja 1944 v
Drvarju seznanil Ivan Maček-Matija. ki ga je Tito (morda v posvetu
z E. Kardeljem, ki je bil tudi v Drvarju) poklical v Drvar in ga imenoval
za načelnika OZNA za Slovenijo. Mačka ni bilo treba posebej
predstavljati Titu, saj je bil Maček sredi 30. let sekretar pokrajinskega
komiteja KPJ za Slovenijo, v letu 1941 in začetku 1942 pa je nekaj
časa delal v Titovem glavnem stanu v Užicu in nato v vzhodni Bosni.
Ves čas do Titove smrti je ostal njegov najbližji človek iz Slovenije
(bližji kot E. Kardelj in B. Kidrič). Kolikor po virih poznam moč, vpliv
in značaj posameznih članov politbiroia CK KPS med vojno (politični
sekretar F. Leskošek, člani: E. Kardelj, B. Kidrič, I. Maček, B.
Kraigher, V. Tomšič, Z. Kidrič, L. Šentjurc, dr. Aleš Bebler, Dušan
Kveder, Angela Ocepek) ne bi mogel reči, da bi Maček, ki je bil
nekaj časa celo komandant in politični komisar slovenske
partizanske vojske ter organizacijski sekretar CK KPS med vojno,
kaj dosti spraševal koaa. kaj naj dela njegova OZNA. Najbrž je
imel na Stražnjem vrhu v Beli krajini, kjer je bil sedež načelstva
OZNA za Slovenijo med vojno, tudi vsakdanjo radijsko zvezo z
načelstvom OZNA za Jugoslavijo (na Visu in Beogradu). Tudi
pred koncem vojne, 30. aorila 1945. ie imel Maček v Beogradu
sestanek s Titom in Kardeljem. "Pogovarjali smo se predvsem o
položaju v Sloveniji". Z Marjanom (dr.Brencelj - op. T.F.) sva
dobila navodila, kako nastopati ob koncu vojne. Osrednje
vprašanje tega pogovora je zadevalo TRST. Skoraj gotovo je, da
so se pogovarjali tudi o nalogah OZNA ob koncu vojne v Sloveniji.

Do sedaj se nisem ukvarjal z zgodovino nasprotnikov OF, ker je v
Inštitutu za novejšo zgodovino v Ljubljani po notranji delitvi dela že
več kot 20 let raziskuje mag. Boris Mlakar. Po taki delitvi dela se z
zgodovino KPS v letih 1941 - 1945, zlasti z njeno organizacijo na
terenu in v vojski, v inštitutu ukvarja mag. Vida Deželak-Barič in jaz
te teme nisem nikoli proučeval, čeprav ne bi mogel reči, da
marsičesa ne poznam. Enako se nisem nikdar ukvarjal z
raziskovanjem zgodovine Varnostnoobveščevalne službe OF (VOS
OF) in Oddelka za zaščito naroda (OZNA), ker je bilo gradivo, kolikor
je sploh ohranjeno, do 1990. leta nedosegljivo in je imel takratni
republiški sekretariat za notranje zadeve SRS oziroma pOZNAjše
notranje ministrstvo med arhivisti svoji raziskovalki (za VOS OF
mag. Irena Mrvič in za OZNA prof. Liuba Dornik-Šubeli. ki ima to
temo za magistrsko nalogo). To gradivo sem lahko pregledal
šele v letih 1990 - 1991, ko sem iskal vire o usodi slovenskih
domobrancev po drugi svetovni vojni. Politikom, ki so nekaj let
pred družbenim prevratom 1990 - 1991 razglašali, da ni "tabu"
tem, sem jaz javno odgovarjal, da so pa "tabu" dokumenti.
Ta dejstva sem navedel zato, da bi razumeli, da ne morem odgovoriti
na nekatera vprašanja. Kot znanstvenik lahko seveda odgovarjam
le na tista vprašanja, ki sodijo v sklop proučenih tem, suvereno
predvsem tistih, ki sem jih proučil sam.
Komisijo bi opozoril na-to, da sem o nekaterih problemih poročal
že na eni ali dveh sejah komisije, ki jo je vodil g. Nace Polajnar. Če
bi bilo poslovanje komisije ustrezno urejeno, bi morali udeleženci
razprave na sejah naknadno dobiti svoja izvajanja v avtorizacijo,
kar pa se do sedaj ni zgodilo. Podobno je tudi, da strokovnjaki ali
izvedenci, ki nas pozivate ali vabite k sodelovanju, ne vemo,
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Iz zapiskov (ne zapisnikov!) sej politbiroa CK KPS od februarja
1944 do konca vojne je razvidno, da je bil Maček navzoč na
večini sej in je poleg Kardelja (ko je bil navzoč) in Kidriča tudi
največ razpravljal o Partiji in razmerah v NOB. Iz zapiskov je tudi
razvidno, da je bila občasno na dnevnem redu sej tudi točka
90

"Na sestanku s pomočnikom politkomisarja III. brigade VNO
(Vojske narodne obrambe - op. T.F.) in s pooblaščencem OZNA
(to je bil takrat Kamilo Hilbert - op. T.F.) sem ponovno (Podčrtal
T.F.) postavil zahtevo, da me obveščajo, kako poteka akcija
čiščenja švabskih in ustaških band, kakor tudi o poteku
preseljevanja Nemcev - kulturbundovcev itd., v koncentracijska
taborišča. Uvideli so, da moram kot sekretar okrožja zares imeti
vpogled v to, vendar so mi izjavili, da tej moji zahtevi in zahtevi CK
(Podčrtal T.F.) ne morejo ugoditi, ker so vezani na izrecno
prepoved od strani tov. Matije oziroma štaba I. slovenske divizije
KNOJ-a." Partijski komiteji so nekajkrat izrekli tudi kazni članom
OZNA zaradi njihovega neustreznega vedenja (pijanost, pretepi
itd.), vendar ti primeri niso bili množični.

OZNA. To je bilo npr. 14. junija, ko je Maček poročal o svojem
potovanju v Drvar in v zapisku seje beremo le to: "Matija poroča
o razdelitvi njegovega (beri: svojega - opr. T. F.) sektorja dela in
objasni strukturo. Sklep: Na njegov sektor dela se dasta tov. Jokl
(France Popit - opr. T. F.) in Ciril (Matija Maležič - opr. T. F.), 21.
avgusta, 15. septembra, 5. decembra 1944 in 8. aprila 1945.
Seveda so o OZNA govorili tudi na nekaterih drugih sejah, ko
niso imeli te točke na dnevnem redu. Večinoma je šlo za tri zadeve,
in to:
1. kader iz voiske (predvsem politični komisarji in njihovi
namestniki oziroma pomočniki) in s terena (predvsem partijski in
skojevski funkcionarji) ter bivši člani VOS OF oziroma po njeni
ukinitvi (februarja 1944) člani obveščevalnih oddelkov okrožnih
izpostav odseka za notranje zadeve (ukinjene avgusta 1944), 2.
vprašanja odnosa med OZNO in KPS. 3. naloge v okviru splošnih
nalog za konkreten "prevzem" oblasti (razprave avgust in
september 1944 ob pričakovanem izkrcanju britanske in ameriške
vojske oziroma njunem prihodu iz Italije ter ob koncu vojne.
Konkretneje so o nalogu OZNA razpravljali ob zaostritvi razmer
po domobranskem vdoru v Žužemberk 4. avgusta 1944 in pokolu
civilistov in partizanov in je OZNA dobila nalogo za izgon
domobranskih družin s partizanskih ozemelj.

Iz zapiskov s sej politbiroja CK KPS med vojno je tudi mogoče
razbrati, da so nekajkrat obravnavali tudi položaj OZNA. Tako v
zapisku s seje 9. avgusta 1944 beremo: "Matija: Da CK (KPS) izda
okrožnico o kompetencah okrožnih organov OZNA. Izključiti
vsako izjemo, ki omogoča likvidacije brez sodišč (izjema velja v
ileg. predelih)". Čeme ne vara spomin, sem nekje videl tozadevno
Mačkovo okrožnico iz 1944. leta. V zapisku s seje 14. avgusta 1944
pa piše: "Organi OZNE niso nikomor odgovorni. A dolžni so imeti
stalen kontakt s teren/skimi/ organizacijami. OZNA izdaja
komunikeje o ukrepih, ki se razširijo."

Kar se tiče kadra, ki ga je dobila OZNA, sodim, da si ga je Maček,
ki je kot nekajkratni funkcionar dobro poznal funkcionarje v vojski
in na terenu (seveda predvsem v Dolenjski in Notranjski), izbiral
predvsem sam in mu jih je politbiro CK KPS tudi pustil vzeti iz
vojske in s terena. Tako nekajkrat na sejah politbiroja CK KPS
določijo, da gre kakšen posamezen funkcionar v sestavo OZNA,
na seji 8. aprila 1945 pa predvidijo okrožne pooblaščence OZNA
(vsi so že bili na tistih funkcijah) in imenujejo 12 oseb, ki gredo iz
vojske v sestavo OZNA. Na pokrajinski ravni so kader izbirali
načelniki odsekov OZNA za območja 7. in 9. korpusa ter 4.
operativne cone (F. Popit, M. Pere in M. Maležič), slednja
sporazumno z oblastnimi komiteji KPS za Primorsko, Gorenjsko,
štajersko in Koroško. Čeprav to še ni natančneje ugotovljeno, je
bilo število kadra OZNA v vojski in na terenu približno toliko, kot
je bilo takrat borcev v kakšni partizanski brigadi.

Iz zapiskov s sej politbiroa CK KPS se vidi, da je ta organ nekajkrat
obravnaval naloge vseh organov narodnoosvobodilnega gibanja
za "prevzem" oblasti ob koncu vojne. Največ je to bilo avgusta septembra 1944 in marca - aprila 1945. V zapisku s seje 28. avgusta
1944 beremo: "Ojačiti OZNO! Močno formacijo! Iz regularne enote
(poslati moštvo - op. T.F.) v OZNQ, ki tudi lahko (deluje - op.
T.F.) kot policija. Osigurati, da takoj prevzamemo oblast, hitro
vzpostaviti red, likvidirati be/lo/ga/rdo/ takoj. Predvideti že sedaj
vse (kadre - op. T.F.) za mesta."
2. Pri stikih med vodilnimi organi KPS in načelstvom ter
pooblaščenci OZNA je bil seveda merodajen teritorialni princip, to
pomeni: načelnik OZNA I. Maček s politbirojem CK KPS, pokrajinski
pooblaščenci OZNA (po območjih korpusov in operativne cone) z
oblastnimi komiteji KPS in štabi korpusov in cone, okrožni
pooblaščenci OZNA z okrožnimi komiteji KPS, okrajn pooblaščenci
OZNA z okrajnimi komiteji KPS. Pooblaščenci OZNA naj bi bili
načelno tudi člani partijskih organizacij na njihovi ravni, vendar
kaže, da je moral za pokrajinske in okrožne pooblaščence OZNA
predhodno potrditi politbiro CK KPS. Tako vsaj razberem iz
partijskega gradiva, nisem pa videl tovrstnih navodil, če so sploh
bila.

O odnosih med OZNO in KPS so razpravljali zlasti na seji 15.
septembra 1944 in 3. ter 13. oktobra 1944. Kjer je bilo članov
OZNA več, so imeli posebno celico KPS, "podrejeno" višjemu
partijskemu organu v vojski ali na terenu. Kjer pa so bili v kraju ali
okrožju posamezni člani OZNA, so bili v celicah skupaj z drugimi
člani KPS. Maček je na seji povedal, da nima personalnega oddelka
in da vsak oddelek vodi za sebe brigo za kader. Kardelj je to
kritiziral in naročal, da mora načelstvo OZNA za Slovenijo imeti
svoj personalni oddelek. Vendar nisem zasledil podatka, da bi ga
nato Maček ustanovil. V zapisku se je 13. oktobra 194?, beremo
Mačkovo izjavo: "Vsemu kadru sem točno razložil, kaj je OZNA in v
kakšnih odnosih mora biti do P/artije/." Kidrič pa je na isti seji
poudaril, da je treba gledati celovito in ne drobnjakarsko in zato
dati kader tudi iz okrajnih in okrožnih komitejev KPS za OZNA,
zlasti intelektualce in razgledane delavce, ki jim je treba v tečajih
pokazati družbene procese in zgodovino OF.

3. Nisem videl virov, ki bi pričali, da bf OZNA določala, kdo bo
postal član nekega vodstvenega organa KPS v vojnem času. Bilo
je, pa ne v vseh primerih, da je organ KPS na željo določenega
člana oziroma organa OZNA določal, kdo bo šel s političnega
dela ali iz vojske v sestavo OZNA. Glej tudi odgovor na vprašanje
1.
4. Odpoklicati oficirja OZNA je imel samo višji organ OZNA. Če je
oficir OZNA grobo kršil lik člana KPS, ga je Partija kaznovala s
partijsko kaznijo. Kolikor vem, je politbiro CK KPS obravnaval na
seji 14. marca 1945 primer Mačkovega namestnika dr. Jožeta
Brileja, za katerega je Maček izjavil, "da si z namestnikom ne
more pomagati." Sklenili so, da dr. Brilej, ki so mu očitali zahrbtnost,
gre v Beograd, kjer je nato postal vodja političnega oddelka v
zunanjem ministrstvu DFJ. Iz povojnega partijskega gradiva se
vidi, da so okrožni in okrajni komiteji KPS večkrat obravnavali
okrnjen ugled organov in članov KPS, naj članstvo KPS pomaga
OZNA, kakršenkrat tudi s pozivom na prijavljanje političnih
nasprotnikov.

Iz povojnega partijskega gradiva se da razbrati, da so bili okrožni
in okrajni pooblaščenci OZNA večinoma tudi člani okrožnih in
okrajnih komitejev KPS. Vendar ti komiteji niso obravnavali tekočih
nalog OZNA. Člani OZNA so imeli praviloma svoje partijske celice
ali pa skojevske skupine, kar pomeni, da partijsko članstvo ni bilo
strogo obvezno za članstvo v OZNA, najbrž pa so morali biti vsaj
člani SKOJ. Okrožni in okrajni komiteji KPS so celice OZNA
nadzirali le glede študijskega, ideološko-političnega izobraževanja,
v vsebino dela pa niso posegali. S tem pa ni rečeno, da vsaj
Političnih sekretarjev partijskih komitejev pooblaščenci OZNA niso
osebno obveščali o najpomembnejših ukrepih organov OZNA.
Vendar je bilo tudi drugače, kot priča pritožba sekretarja
okrožnega komiteja KPS Maribor Sergeja Kraigherja, 18. junija
1945, ko pravi:

5. Glej odgovor na vprašanje 1.
6. Ker nisem proučeval gradiva slovenske vlade v letih 1945 1946, ne morem odgovoriti na to vprašanje.
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7. Enote Vojske državne varnosti (VDV) oziroma pozneje narodne
obrambe (KNOJ) so bile odgovorne organizacijsko in disciplinsko
svojim višjim štabom, bile pa so izvršni oboroženi organ najprej
odseka za notranje zadeve pri predsedstvu SNOS (od marca do
junija 1944), nato načelstvu OZNA za Slovenijo (od junija 1944 do
pomladi 1946) in končno do razformiranja Upravi državne varnosti
(UDB) pri notranjem ministrstvu LRS (od pomladi 1946 do pomladi
1947). Vsaka enota KNOJ od bataljona navzgor je imela v svojem
štabu oficirja OZNA, ki se je ukvarjal predvsem s
kontraobveščevalnim poslom. Kolikor vem, je imel vsak organ
OZNA pravico zahtevati pri najbližji enoti KNOJ njeno moštvo za
pomoč pri izvajanju svojih nalog (aretacije nasprotnikov, izgon
Nemcev itd.). Menim, da komandant slovenske divizije KNOJ, ki
je imela po vojni štiri ali več brigad in nekaj graničnih odsekov s
pododseki ter varovanje severne in zahodne meje Jugoslavije,
skupno okoli 15 tisoč vojakov, ni mogel vedeti za vsako akcijo
divizijskih enot, moral pa bi vsekakor vedeti, kakšne vrste
dejavnosti opravljajo oziroma jih uporablja OZNA. Iz oči v oči sem
mu povedal, da mu ne verjamem, da ne bi že 1945. leta vedel, da
njegove enote uporabljajo za usmrtitve nasprotnikov NOB, vendar
je ostal pri svoji trditvi. Ker ni na voljo arhivskega gradiva organov
OZNA in KNOJ iz leta 1945 -1946, ne morem odgovoriti o njunem
medsebojnem komuniciranju. Kolikor se spominjam iz svojega
služenja vojaškega roka, je naša komanda čete dnevno pošiljala
svoje poročilo nadrejenemu štabu bataljona itd.

Stran 3 vprašalnika;
1. Odnos zaveznikov (Angležev, Amerikancev, Rusov itd.) do
partizanov je bil pozitiven, saj so imeli pri njih svoje vojaške misije,
obveščevalne skupine itd., saj so jim pomagali z orožjem, strelivom,
opremo itd., opravili pa so tudi nekaj skupnih operacij, npr. veliko
operacijo "Ratweek" v 1944. letu. Imeli so jih za svoje vojaške
sobojevnike, zaveznike, čeprav formalno niso priznavali konec 1943.
leta v Jajcu izvoljenega Nacionalnega komiteja osvobodilne
Jugoslavije, priznali pa so enotno vlado DFJ, sestavljeno 7. marca
1945 v Beogradu. Odnos zaveznikov do domobrancev je bil
negativen, odklonilen.
2. Enotne zgodovinske ocene o kolaboraclli domorancev z
okupatorsko nacistično, policijo (ne vojsko!) seveda ni. Ocene
so odvisne od stališč ocenjevalcev do oboroženega upora in
NOB, njihove udeležbe na eni ali drugI strani "barikad", ideološke
opredelitve Itd. Tisti, ki smo živeli že od 1941. leta pod nemško
okupacijo in na lastni koži občutili zlo nacističnega raznarodovanja,
mobilizacije za "topovsko hrano" na frontah, prisilnega dela itd., ne
moremo odobravati nobene kolaboracije, lahko pa razumemo motive, ki so bili pri posameznikih odločilni, da so se znašli na
okupatorjevi strani.

8. Skice množičnih grobišč v Sloveniji, ki jih je slovensko načelstvo
OZNA zahtevalo od okrožnih načelstev OZNA, v arhivih nisem
videl.
9. Menim, da zgodovinska znanost premalo pozna, kakšno
gradivo je nastajalo pri organih OZNA prve mesece po vojni v
obdobju t.i. čiščenja, kajti izjave nekaterih funkcionarjev OZNA o
gradivu se med seboj zelo razlikujejo. Ne pozna niti motivov za
uničevanje gradiva, ker se tudi glede tega izjave razlikujejo (npr.
zaradi nevarnosti vdora sovjetske vojske ob koncu 40. in v
začetku 50. let). Zgodovinska znanost mora seveda obžalovati
in obsojati vsako uničevanje arhivskega gradiva kot pomembnega
zgodovinskega vira, in to ne glede na motive, ki vodijo tvorce
gradiva do njegovega uničevanja. To sem tudi že javno povedal. ;
Kdaj je prišlo do načrtnega uničevanja gradiva, skuša znanost
ugotoviti na podlagi nekaterih indicev v gradivu (npr. ukazov Borisa
Kraigherja) in spraševanja nekdanjih funkcionarjev in arhivistov.
Kaže, da je bila večina gradiva uničena že do srede 50. let.
10. O številu pobitih po 9. maju 1945 do konca 1946. leta lahko
samo ugibamo, ker o številu ubitih v množičnih pobojih nimamo na
voljo skoraj nobenih virov. Še največ se lahko ugotovi iz dveh vpisnih
knjig zapornikov iz Sodnih zaporov v Ljubljani (Miklošičeva cesta)
in iz Centralnih zaporov OZNA (bivše prisilne delavnice ob
Ljubljanici), ki jih je oboje upravljala OZNA. Objavil sem sezname
množično odpeljanih iz Centralnih zaporov OZNA in usmrćenih
Slovencev (2. junija 1945. leta 187 oseb in 24. junija 1945. leta 60
oseb). Italijanov (23. decembra 1945. leta 30 oseb, 30. decembra
1945. leta 34 oseb in 6. januarja 1946 leta 48 oseb) in Nemcev
(22. junija 1945. leta 38 oseb in 16. oktobra 1945. leta 6 oseb). Še
največ imen usmrćenih domobrancev je v Beli knjigi, ki je izšla v
Buenos Airesu, vendar še daleč ni popolna. Za slovenske
domobrance se je pred časom pojavljala ocena o 7 - 8 tisoč pobitih.
Po raznih drobnih podatkih sklepam, da je t.i. obdobje množičnih
pobojev ljudi slovenske narodnosti trajalo do konca junija 1945,
tujih narodnosti pa do januarja (vključno) 1946. leta. Zato se
sprašujem, ali ni bila za konec obdobja "čiščenja" odločilna zvezna
ustava, sprejeta januarja 1946. leta. Poudarjam, da sem po
nekajletnem zbiranju virov in podatkov razočaran glede ohranjenosti
arhivskega gradiva, uspeha parlamentarne komisije in nad
pripravljenostjo udeležencev takratnega dogajanja za pojasnitev
dogodkov.
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3. Zgodovinske okoliščine in razlogi za različen razvoj in odnose
med Slovenci v Ljubljanski pokrajini, torej na Kranjskem, so zlasti v
razklanosti slovenske družbe že precej pred drugo svetovno vojno,
ki je bila na Kranjskem precej večja kot v drugih, od nemštva ali
italijanstva bolj ogroženih slovenskih pokrajinah, v hudem
antagonizmu med skrajno levico, ki je gledala svoj vzor v Sovjetski
zvezi in skrajno desnico, ki so ji prijali nekateri elementi italijanskega
fašizma (npr. korporativizem), v nacionalnopolitičnem milejšem
italijanskem okupacijskem sistemu, ko pa je bil v Primorski ali
nemški v severni Sloveniji, in morda še kaj. Olje na žerjavico so
prllivali tudi partizanski ukrepi in celo zločini na t.i. prvem
partizanskem osvobojenem ozemlju, kar sem že leta 1987
obravnaval v svoji prvi knjigi o ljudski oblasti med NOB na straneh
352 -385, kar je, žal, bolj odmevalo v tujini kot doma. Menim, da je
razklanost slovenske družbe pred drugo svetovno vojno še
premalo raziskana, precej bolj so proučeni okupacijski sistemi in
temeljni cilji okupatorjev (uničenje slovenskega naroda kot etične
enote).
4. O odnosu zavezniških vojaških poveljstev do jugoslovanskih
(mišljeno teritorialno) oboroženih kvislinških in kolaboracionističnlh
formacij (jaz ta dva pojma zelo razlikujem), ki so se skupaj z
nemškimi nacističnimi oboroženimi silami konec aprila ali do srede
maja 1945 umaknile v Italijo in Avstrijo, in o načinu njihove vrnitve
smo zgodovinarji že precej pisali, čeprav na nekatera vprašanja
zaradi pomanjkanja ustreznih virov še nismo mogli odgovoriti.
Britanska vojska je slejkoprej vse razorožila (slovenske domobrance
takoj po prehodu reke Drave za hamburškim mostom pri Borovljah)
in internirala na Vetrinjskem polju. Sklep o njihovi izročitvi
jugoslovanskim oblastem je prišel iz zavezniškega štaba za
Sredozemlje v Caserti pri Neaplju 14. maja popoldne in od takrat
Britanci niso več sprejemali vdaje jugoslovanskih oboroženih
formacij. Slovenskih domobrancev niso vračali oboroženih, so jim
pa na vprašanja, kam jih bodo odpeljali, odgovarjali: "V Italijo."
Slovenski domobranci so v prvih transportih res mislili, da jih peljejo
v Italijo, od koder bodo skupaj z britansko in ameriško vojsko
sodelovali v vojnih operacijah proti Jugoslaviji, ki so jih zavezniški
štabi takrat tudi resno pripravljali zaradi tržaškega vprašanja.
5. Takšni viri obstajajo.
6. Menim, da zgodovinskih ocen o legalnosti in legitimnosti povojnih
ukrepov jugoslovanskih oblasti, ki bi upoštevale vse plati dogajanj,
še ni.
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7. Obnovo Jugoslavije, kakršna je bila v letih 1943 -1945, so
zmagujoče sile protifašistične koalicije imele za legalno, vendar
so zahodne sile vedno bolj izražale svoje nezadovoljstvo zaradi
uvajanja totalitarizma, kršenja človekovih pravic in demokratičnih
svoboščin itd. Zgodovinopisje je večinoma opisovalo potek obnove
Jugoslavije kot revolucionarni proces in se ni mnogo ali nič
spraševalo o legitimnosti.

je bil navzoč pri dogajanju, ki mu pravimo množični poboji po drugi
svetovni vojni. Tak pregled "kadra" OZNA bi bilo treba šele
napraviti po drugih virih - pričevanjih. Morda bi se dalo kaj ugotoviti
s primerjavo šematizmov OZNA pred koncem II. svetovne vojne
in iz konca 1945. leta, ki jih ima komisija na voljo že precej časa.

8. Pravih zgodovinskih ocen odnosa Slovencev do kolaborantov
neposredno po koncu II. svetovne vojne še ni. Pobijanje brez sodnih
procesov se pri večini prebivalstva in pri vsemzaodovinopisiuobsoja
kot zločin (čeprav zgodovinopisje ne "obsoja"), vzroke in motive
(ideologija, maščevalnost, nevarnost novega vojnega spopada itd.),
potek in posledice pa še raziskuje, ker je prav to njegova naloga.

1. Glej odgovore na vprašanja s predhodnih strani. Sezname
"likvidiranih" so sestavili najbrž po zelo kratkih zaslišanjih v
omenjenih sprejemnih taboriščih oficirji OZNA, ki so tudi uvrščali
zaslišance v skupine A, B in C. Ali je nato kdo te sezname še prej
v načelstvu OZNA v Ljubljani potrjeval ali ne, nisem mogel izvedeti.

Vprašanja na 4. strani:

2. Nimamo virov, da bi zanesljivo opredelil vlogo zvezne OZNA
pri načrtovanih množičnih pobojih na Slovenskem. Nekaj je o tem
povedal I. Maček v svojih odgovorih na vprašanja Polajnarjeve
komisije. Ni proučena - iz istega vzroka - niti udeležba operativnih
enot (divizij in brigad) Jugoslovanske armade pri pobojih
neslovenskih ujetnikov (t.i. nedičevcev, liotičevcev, ustašev itd.) na
slovenskih tleh. Nekaj je o tem povedal Sima Dubajič v reviji Duga
pred nekaj leti.
.

9. Razmerja (odnosi) relativne samostojnosti ali popolne
podrejenosti (subordinacije) med omenjenimi dejavniki v
jugoslovanskem centru in Sloveniji še natančneje niso proučene.
Na splošno bi lahko rekel, kar se tiče partijskih vodstev, ki so bila
glede strategije razvoja odločujoča, da ni bilo nikakršne splošne
politične, idejne ali ideološke samostojnosti, da pa je bila vsaj do
srede 1944. leta precejšnja samostojnost glede izbire oblik politične
organiziranosti, načina delovanja, oblik partizanske civilne uprave,
ustanov, ukrepov pri graditvi slovenske državnosti itd., tako da Ima
slovenski NOB tudi precej samostojnosti, posebnosti, ki jih
jugoslovanski center precejkrat ni mogel ali hotel razumeti, jih je
pa v svojem času vsaj toleriral.

3. Kadrovska struktura vojaških in civilnih sodišč leta 1945 se za
Slovenijo da ugotoviti, vendar je bilo t.i. "čiščenje" v rokah OZNA
in ne sodišč. Slovenska vojaška sodišča iz sodnega oddelka
komande vojne oblasti 4. armade so sodila tistim, ki jih je OZNA
po uvrstitvi jetnikov v omenjene tri skupine pustila pri življenju, ter
onim, ki jih je OZNA posebej določila, da jim sodijo.

10. Glej odgovor na prejšnje vprašanje 10. O enotah, ki so
sodelovale v "likvidacijah" (jaz tega izraza ne uporabljam), v
arhivskem gradivu ni podatkov. Nekaj pričevanj je o tem zbral in
objavil g. Ivo Žajdela pri svojem novinarskem delu. Kaže, da je iz
vsake takratne brigade slovenske divizije KNOJ (bile so tri: 1. v
bivši Ljubljanski pokrajini, 2. v Primorski in 3. v Štajerski in Koroški)
bila kakšna skupina (prostovoljcev?) udeležena pri množičnih
usmrtitvah. Zgodovina 2. in 3. brigade slovenske divizije KNOJ,
ki je objavljena, gre žal samo do srede maja 1945. V Zveznem
arhivu v Koblenzu je celo pričevanje nekega nemškega ujetnika
• šoferja, ki je z nekaj sojetniki s tovornjakom vozil žrtve iz Kočevja
v Kočevski Rog. Nobenega dvoma ni, da je bilo t.i. "čiščenje"
splošna jugoslovanska zadeva, ukazana z jugoslovanskega vrha.
V Beogradu so se v drugi polovici junija 1945 celo pritoževali, da
gre to v Sloveniji prepočasi. O vprašanjih, ki se postavljajo, glej
vprašanja, ki sem jih za Polajnarjevo komisijo sestavil za I. Mačka,
in njegove odgovore. Zaradi gospodarnosti s časom jih tu ne
morem ponavljati. Naj le opozorim, da je neki izbor žrtev vendarle
bil - za to vedo preživeli slovenski domobranci iz Teharij in Št.
Vida nad Ljubljano, za to pričajo tudi zavezniški viri. Samo
deduktivno vemo približno, po kakšnih merilih so zasliševalci oficirji OZNA - uvrščali jetnike v to ali ono skupino, čeprav so bila
tudi odstopanja od meril.

4. Zavezniki maja 1945. leta, ko so vračali slovenske domobrance,
jim niso nič "obljubljali". Odgovarjali so le na njihova vprašanja,
kam jih bodo odpeljali, ali kam jih peljejo: "V Italijo." Ne vem za
primere preoblačenja. Pač pa zanesljivo vem, da so slovenski
domobranci v Vetrinju obdržali svojo vojaško bojno Stranje, se
urili za bojevanje, vendar brez orožja in pridobivali moške, celo
mladoletne, za vstop v "Slovensko narodno vojsko" in so nekateri
vanjo tudi vstopili.
5. O morebitnem izginotju arhivov s kočevskega varovanega
območja leta 1990 ne vem ničesar. Ko sem tisto leto pregledoval
gradivo v Ministrstvu za notranje zadeve Republike Slovenije,
sem enkrat moral čakati, da so ga pripeljali z omenjenega območja,
pozneje sem zvedel, daje bilo iz varnostnih in prostorskih razlogov
uskladiščeno v Borovcu.
6. Politične in druge razmere po vojni raziskujejo drugi raziskovalci.
Iz povojne zgodovine me v raziskovalnem pogledu zanimata le dve
temi, za kateri tudiže nekaj časa zbiram arhivsko in drugo gradivo,
in to: 1. - Odnos med jugoslovansko oblastno in zavezniško upravno
strukturo v coni A Julijske krajine in 2. - usoda slovenskih
domobrancev in pripadnikov drugih nemškemu okupatorju
podrejenih slovenskih oboroženih formacij. Za to drugo temo že
nekaj let pričakujem rezultate dela preiskovalne parlamentarne
komisije, kajti ona ima pooblastila, ki jih raziskovalci nimamo (npr.
klicanja prič in osumljencev).

11. Ker nimamo za tisti čas na voljo niti ustreznega gradiva
načelstva OZNA za Slovenijo niti pooblaščenstev OZNA iz okrožij
in okrajev niti šematizmov OZNA (pregledov organizacijske
sestave z imeni), niti gradiva zbirnih taborišč (Št. Vid nad Ljubljano,
Teharje, Škofja Loka) itd., ne moremo zanesljivo odgovoriti, kdo

Ljubljana, 6. marca 1994.
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PRILOGA

DOMOBRANSKA PRISEGA

BESEDILA RAZLIČNIH PRISEG
I. Predlog besedila podpolkovnika Fr. Krenerja 12. aprila 1944:

Zaprisega vojaške ali temu podobne uniformirane oziroma civilne
formacije ni nič nenavadnega; vsako poveljstvo slejkoprej odredi,
da njemu podrejeni s posebno zaobljubo ali prisego na slovesen
ter moralno in tudi pravno zavezujoč način obljubijo zvestobo,
poslušnost oziroma potrdijo pripadnost k tej formaciji ali pa strinjanje
in istovetenje z njenimi cilji in nalogami. Prisegali so tudi uradniki,,
železničarji, pripadniki delavnih enot in tako dalje. Vse to je seveda
veljalo tudi ali celo predvsem v razmerah 2. svetovne vojne, tako
tudi na Slovenskem. Ob tem moramo takoj podčrtati - oris vzrokov
bi nam vzel preveč prostora - da pripadniki Vaških straž, pa tudi
kasneje gorenjski in primorski domobranci niso prisegali. Da je
moralo priseči Slovensko domobranstvo v Ljubljanski pokrajini,
gre pripisati velikemu političnemu in nacionalnemu naboju, ki gaje
dejansko ali simbolno imela ta formacija, seveda pa je o sami
prisegi odločal vrhovni poveljujoči nemški general. To je bil E.
Rosener, ki je z zapriseganjem domobrancev hotel doseči večjo
disciplino in poenotenje ter neko pravno osnovo, na katero se je
bilo moč kasneje v odnosu do domobranstva uradno in tudi javno
sklicevati. O zaprisegi ter njenemu zunanjemu, manifestativnemu
in simboličnemu vidiku ter na drugi strani subjektivnemu doživljanju
in razlaganju vseh prizadetih in zainteresiranih strani se seveda
da še dosti govoriti. O tem pa bo več govorilo besedilo v okviru
knjige o Slovenskem domobranstvu, ki bo predvidoma izšlo v
letu 1995.

"Pri vsemogočnem Bogu prisegam na slovensko zastavo in na
slovensko ljudstvo, da bom hraber, mojim predpostavljenim zvest
in pokoren, da bom v skupnem boju z oboroženo silo (VVehrmacht),
stoječo pod poveljstvom vodje velike Nemčije, vestno izpolnjeval
svoje dolžnosti za svojo slovensko domovino kot del svobodne
Evrope proti komunističnim banditom. Za ta boj sem pripravljen
žrtvovati svoje življenje. Tako mi Bog pomagaj."
II. Besedilo domobranske prisege 20. aprila 1944:
"Prisegam pri vsemogočnem Bogu, da bom zvest, hraber in svojim
nadrejenim pokoren, da bom v skupnem boju z nemško oboroženo
silo, stoječo od poveljstvom vodje velike Nemčije, SS četami in
policijo proti banditom in komunizmu kakor tudi njegovim
zaveznikom svoje dolžnosti vestno izpolnjeval za svojo slovensko
domovino kot del svobodne Evrope. Za ta boj sem pripravljen
žrtvovati tudi svoje življenje. Tako mi Bog pomagaj."
III. Prisega pripadnikov 13.SS divizije Handžar (Hrvaške):
"Prisegam fuhrerju Adolfu Hitlerju, kot vrhovnemu poveljniku
nemške vojske, da bom zvest in pogumen. Fuhrerju in od njega
določenim predpostavljenim obljubljam poslušnost do smrti.
Prisegam pri vsemogočnem Bogu, da bom zmeraj zvest hrvatski
državi in Poglavniku kot njenemu opolnomočnemu zastopniku,
da bom zmeraj varoval interese hrvatskega ljudstva ter da bom
zmeraj spoštoval ustavo in zakone hrvatskega ljudstva."

General Rosener je zahteval prisego od domobranskega štaba
marca 1944, ko je bila zaključena prva faza urjenja domobrancev.
Štab se je zavedal negativnih konotacij ob javni zaprisegi, zato je
hotel s pogajanji iztržiti vsaj večjo samostojnost domobranstva,
odobritev avtonomnega statuta ter večjo "slovenskost" same
prisege (glej Prilogo št.l). V primeru nepopustljivosti je bilo štabu
zagroženo z razpustom domobranstva, zato je prišlo do
kompromisa. Domobranstvo je dobilo zasilen statut, priseči pa je
moralo po predloženi formuli (glej št. II). Pri tem naj dodamo, daje
besede o zaveznikih (komunizma) tik pred zdajci dodal general
Rupnik, ki sicer tedaj uradno ni imel nobenih pristojnosti v zvezi z
domobranstvom. Nekateri domobranci in častniki so se upirali
priseči in nekatere so zato doletele tudi sankcije.

IV. Prisega germanskih prostovoljcev v SS:
"Prisegam Tebi, Adolf Hitler, kot germanskemu vodji, da bom
zvest in pogumen. Tebi in od Tebe predpostavljenim obljubljam
poslušnost do smrti, tako mi Bog pomagaj."
V. Prisega Frikorps Danmark:
"Prisegam pri Bogu to sveto prisego, da bom v boju proti
boljševizmu poveljniku nemške VVehrmacht izkazoval
brezpogojno poslušnost in da bom kot hraber vojak vedno
pripravljen žrtvovati življenje za to prisego."

Zaprisega je bila 20. aprila (1944), torej na Hitlerjev rojstni dan.
Ob drugih slovesnostih tega dne in vsled spremljajočega
fuhrerjevega konteksta je celo pri samih akterjih zaprisege, še
bolj pa pri opazovalcih - da ne govorimo o nasprotnikih -nastal
vtis, da je šlo za prisego Hitlerju. Reči je treba, da vsekakor ni šlo
za prisego Hitlerju, le-ta je omenjen le v stranskem stavku, iz
katerega je razvidno, da je Hitler pač vodja VVehrmachta. Pozoren
bralec bo lahko sam analiziral tudi druge elemente besedila
zaprisege, tudi v primerjavi z drugimi priloženimi besedili.

KOLABORACIJA DOMOBRANSTVA Z
OKUPATORSKO OBLASTJO OZIROMA Z
VOJSKO (S PREDZGODOVINO)
I.
Kolaboracija je v načelu toliko st^r pojav kot vojna ali vsaj kot
stanje okupacije določenega ozemlja po napadalcu. Okupacija je
namreč v dolgotrajnejših vojnah reden "spremljevalen" pojav, na
okupiranih ozemljih pa se seveda pri prizadetem prebivalstvu
pojavi vprašanje kratkoročnega in dolgoročnega odnosa do
okupacijskih oblasti ter njihovega režima. Vojno pravo, kodificirano

Dodati je treba, da je partizanska propaganda takoj razširila vest
o prisegi Hitlerju, kar je prišlo tudi do zahodnihzaveznikov in kar
je uporabil tudi dr. Alojzij Kuhar, ko je v govorih septembra 1944
domobrance pozval,.da se priključijo partizanski vojski.
Boris Mlakar, l.r.
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v začetku 20. stoletja, je skušalo natančno določiti pravila
obnašanja med okupacijo, ki vsebujejo pravice in dolžnosti tako
okupatorja kot tudi okupiranega prebivalstva. Ta pravila
predvidevajo sodelovanje med obema subjektoma, omeniti pa
gre le mimogrede, da je bila predvidena tudi pravica do odpora
proti okupatorju, vendar v omejenih oblikah ter pod določenimi
pogoji.

3. Kolaboracija, ki v posameznih okupiranih deželah vznikne
kasneje, ko okupacija že nekaj časa traja, njeni vzroki in povodi
pa ležijo v notranjem razvoju dogodkov. Gre za nastopanje
različnih oblik odporniških gibanj, pri katerih so pogosto vodilno
vlogo igrale komunistične partije. To ima za posledico, da se pri
ostalih nacionalnih subjektih, ki niso za določene oblike ali za
zgodnji nastop rezistence, vzbudi protikomunistični refleks ali
enostavno občutek ogroženosti, ki je bodisi utemeljen na že
doživljani konkretni praksi partizanov, bodisi gre za strah pred
čisto določenim scenarijem, ki v končni fazi privede na oblast
komuniste, kar pomeni zmago revolucije, to pa pomeni stanje, kot
je bilo že v Sovjetski zvezi ... Meščanski oziroma demokratični del
nacionalnih subjektov - odvisno s katere strani to kdo ocenjuje - se
odloči za oborožen boj proti tej komunistični nevarnosti, kar pa je
praviloma moč storiti samo z naslonitvijo na okupatorja in imamo
spet kolaboracijo.- Pri tem kot subjekt nastopa seveda tudi
okupatorska oblast, toda to bi zahtevalo še dodatne razlage in opise.
Taki primeri so bili predvsem tam, kjer je bilo odporniško gibanje
močno in kjer igrajo komunisti odločilno vlogo, na primer v Grčiji,
Jugoslaviji in v Franciji. Zato Henri Amouroux leto 1943 v Franciji,
ko pride do nastopa Francoske milice, označuje kot stanje
"neusmiljene državljanske vojne.

Druga svetovna vojna je v veliki meri postavila stvari in pravila na
glavo, tako da je prišlo do položaja, ko se omenjeno pravo sploh
ni spoštovalo oziroma se je spoštovalo samo takrat, ko je določeni
strani to ustrezalo. Pravila so kršili vsi, sile Osi, zavezniške sile in
tudi odporniška gibanja, vključno s slovenskim. Poudariti pa je
treba, da je ta plaz kršitev sprožila najprej napadalna, fašistična
stran, kar je pač dobro opisano v različni literaturi.
Če je v okviru spoštovanja pravil vojnega prava predstavljalo
sodelovanje okupatorske oblasti in prebivalstva nekaj normalnega
- šlo je namreč za to, da se prebivalstvu omogoči čim bolj normalno
življenje, okupatorju pa nadaljevanje vojnih naporov v okviru
dogovorjenih pravil igre - pa so se v tem pogledu zadeve med
drugo svetovno vojno spet sprevrgle, čeprav je pojav in njegova
vprašljivost povzročal probleme že v prejšnjih vojnah. Ta vojna je
bila namreč večplastna in totalna vojna, prepojena z ideološkim,
političnim, nacionalističnim in celo rasističnim nabojem in torej ni
šlo za "običajno imperialistično" vojno. Šlo je za uničevanje celih
narodov, za velike zločine proti človeštvu, za poskuse totalnega
obvladovanja prostora, narodov, za poskus preobrnitve
zgodovinskega razvoja. S teh vidikov gledano, nas zato ne
preseneča eden od poskusov razlage te vojne, in sicer da je šlo
za vsesplošno ali vsaj evropsko državljansko vojno

" Varianta take državljanske vojne v pogojih okupacije predstavlja
spopad med več nacionalnimi odporniškimi gibanji, pri čemer pa
je bil položaj v takih primerih tak, da se je nekomunistično gibanje
nahajalo večkrat na meji sodelovanja ali sobivanja z okupatorjem.
Podobne, a neidentične odnose med odporniškimi gibanji smo
tako imeli v Grčiji, Srbiji, na Poljskem, v zametkih tudi v Sloveniji.
II

... Ta vojna je zato rodila pojav in pojem kolaboracije, ki v
uveljavljenem pojmovanju pokriva tisto sodelovanje z
okupatorskimi oblastmi, ki aktivno podpira cilje in tudi metode
fašistov in nacistov in to na nacionalni kot mednarodni ravni. V
precejšnji meri se kolaboracija pokriva s pojmom oziroma vsebino
narodnega izdajstva - če gre za delovanje proti bistvenim
interesom prizadetega naroda, za tako sodelovanje z
okupatorjem, ki implicitno vodi k raznarodovanju ali pa za
Identificiranje z okupatorjem, ki vodi tako politiko, ki ... Tu se
seveda lahko pojavi problem konsenza glede tega, kaj so bistveni
interesi naroda, tako dolgoročno kot kratkoročno gledano;
podoben problem nastane ob vprašanju subjekta, ki naj določa
kriterije in meje narodnih interesov, narodnega izdajstva in tako
dalje. Enostavno rečeno, kolaboracija pomeni sodelovanje z
okupatorjem, ki ima negativen predznak, kriterije znajo pa
postavlja sodobni ali kasnejši vodilni subjekt.

Z vidika zgoraj nakazanih okvirov je možno za razvoj v okupirani
Sloveniji ugotavljati naslednja poglavitna dejstva oziroma procese:
a) Slovenija je bila po aprilski vojni razkosana in okupirana od več
okupatorjev. Vsaj za nemškega je gotovo, da je hotel slovenski narod
povsem uničiti kot nacionalni in politični subjekt. Vsi okupatorji so
grobo kršili določila vojnega prava, najbolj nacisti, najmanj pa Italijani
v Ljubljanski pokrajini, ki so na primer pokrajino že začetek maja
1941 protipravno priključili k Italiji.
b) V Ljubljanski pokrajini je bila ohranjena struktura slovenske
družbe, predvsem v pogledu kulture, gospodarstva in razen vrha
tudi uprave.
c) Zaradi nacističnega nasilja so se v to pokrajino zatekli tudi
begunci s Štajerske in Gorenjske. Postala je neke vrste zatočišče
in središče slovenstva, zaradi omenjene ohranjene strukture pa
tudi nekakšen vzorec Slovenije v malem.

Ob vsem zapletenem stanju v okupirani Evropi med drugo
svetovno vojno lahko v glavnem ločimo tri temeljne tipe oziroma
vire kolaboracije:

č) Do tedaj vladajoči slovenski politični establišment se je v
političnem pogledu umaknil v ilegalo ter strateške odločitve prepustil
mednarodno priznani begunski vladi v Londonu, kjer so bili tudi
slovenski predstavniki. Del te elite je stopil v upravno in tako
naprej kolaboracijo z italijanskim okupatorjem, kar je bilo sicer
mednarodnopravno dopustno, vendar so bile nekatere konkretne
oblike tega sodelovanja nepotrebne in moralno sporne.

1. Ideološka, politična in tudi vojaško-policijska kolaboracija, ki se
takoj po okupaciji pojavi v zahodnoevropskih in tudi nekaterih
vzhodnoevropskih deželah. Svojo osnovo je imela predvsem v
delovanju profašističnih in čistih fašističnih gibanj, ki so bila
zavezniki nacizma bodisi iz ideoloških, antikomunističnih vzgibov,
nekatera pa tudi s stališč pangermanizma. Po njihovi zaslugi je v
teh deželah nastala vrsta prostovoljskih SS enot, ki so služila
okupatorju kot policijske sile v domovini ali pa so se borile na
vzhodni fronti proti RA.

d) Del mlajših pripadnikov SLS je ustanovil odporniško organizacijo
"Slovensko legijo" maja 1941, kasneje pa je podobno storil tudi
liberalni tabor. Oživljala je tudi četniška formacija, ki je bila že pred
vojno načrtovana za delovanje v pogojih okupacije. Predvidena
taktika delovanja teh formacij in njihovih političnih vodstev je bilo
postopno ilegalno organiziranje ter pripravljanje na zaključne
operacije ob osvobajanju domovine. Politični program teh sil je bil
v sodelovanju z londonsko vlado formuliran jeseni 1941: Združena
velika Slovenija kot enakopraven del federativne kraljevine
Jugoslavije, demokratična parlamentarna ureditev in tako naprej.

2. V deželah okupiranega dela Sovjetske zveze, a tudi izven
njega, je prišlo do kolaboracije iz dveh vzrokov - iz odpora manjših
narodov proti odvzemu samostojnosti oziroma proti rusifikaciji
ter na drugi strani iz protirevolucionarnega odpora do boljševistične
sovjetske družbene ureditve in tako dalje. Deloma se
"nacionalistični" vir za kolaboracijo pojavlja tudi drugod po Evropi,
predvsem seveda v Jugoslaviji - tu je šlo pri ustaših tudi za
ideološki vidik - toda tudi pri Flamcih, Bretoncih, Slovakih.
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n) Poleti in jeseni 1942 pride do popolne legalizacije vseh
protirevolucionarnih oboroženih skupin, pri čemer pa četniška
organizacija kot taka ter razne legije delujejo še naprej ilegalno.
Formirajo se vse številčnejše Vaške straže, ki branijo vasi pred
partizani, večkrat pa z okupatorskimi enotami sodelujejo tudi v
ofenzivnih akcijah. Rekrutacija v vrste Vaških straž je potekala
na prostovoljni ter v veliki meri na neposredno ali posredno prisilni
način. Poleti 1943 so enote VS, ki so jih italijanske oblasti
organizirale v obliki Milizie volontarie anticomuniste, štele več kot
6000 mož, torej več kot partizanske čete.

e) KPS je skupaj z drugimi levičarskimi skupinami konec aprila
1941 ustanovila Protiimperialistično fronto, ki se je izrekla za
časovno še nedoločeno oboroženo borbo, usmerjena pa je bila
proti imperialističnim silam v celoti.
f) Po napadu Nemčije na Sovjetsko zvezo je že preimenovana
OF pričela s pripravami na oborožen boj proti okupatorju, ki se je
poleti in predvsem jeseni 1941 z vso ostrino - ob velikih
neposrednih in še večjih posrednih žrtvah - res pričel. Komunistični
in drugi voditelji odpora so pri tem pričakovali hitre zmage Rdeče
armade in konec vojne.

o) Vaške straže so torej predstavljale oborožen nastop proti
konkretnemu delovanju partizanov na terenu, torej neke vrste
samoobrambo v dobesednem smislu, po drugi strani pa
samoobrambo pred revolucionarnim perspektivami, neke vrste
preventivno delovanje, ki je hotela preprečiti prihod komunistov
na oblast. S stališča Slovenske zaveze je ob tem subjektivno šlo
za identificiranje z zahodnimi zavezniki, na določenem segmentu
njenega konkretnega delovanja pa je šlo za kolaboracijo z
okupatorjem. Pri tem ni šlo za simpatije ali celo za pričakovanje
zmage Osi, saj bi v primeru zmage Osi bilo partizanstvo
avtomatično uničeno in bi torej ne bilo potrebno postaviti se mu v
bran že med vojno... Torej je dejansko šlo za eksistencialno
vprašanje, tako v fizičnem pogledu kot v pogledu oblasti po vojni.
Šlo je potemtakem za neke vrste državljansko vojno, ki sta jo
zanetili dve ideološko nasprotni struji. Viri njenega nastanka so
bili avtohtono slovenski, saj je šlo predvsem za to, kdo bo po vojni
na oblasti in kakšen režim bo v Sloveniji tedaj prevladal. V tem
boju se je ena stran naslonila na okupatorja ter tako vsaj v moralnem
in simbolnem pogledu tvegala oznako narodnega izdajstva.

g) Oblike tega boja kot tudi deklaracije vodilnih organov in
osebnosti OF in KPS so dobivale razredni in revolucionarni
predznak: na primer že sredi junija se govori o tem, da se brez
boja proti lastni izdajalski kapitalistični gospodi slovski narod ne
more osvoboditi; OF se je proglasila za izključnega nosilca odpora
v Sloveniji ter že jeseni napovedala, da bo po vojni prevzela
celotno oblast; partizanske čete so bile proglašene za edino možno
narodnoosvobodilno vojsko, se ostale formacije so bile vnaprej
proglašene za izdajalske, njenim njihovim pripadnikom pa je bilo
zagroženo s smrtjo in tako naprej.
h) Pripadniki VOS v Ljubljani ter partizanskih enot na deželi so
pričeli z likvidacijami pravih izdajalcev-ovaduhov kot tudi političnih
nasprotnikov.
i) Politična elita SLS in JNS in njihov krog pristašev je v takem
razvoju videl nevarnost za svoj sodobni ter predvsem tudi povojni
prestiž in svojo vodilno vlogo, posebej še, ker je OF odrekala
legitimnost londonski vladi; ni se strinjal s tako ostrimi in zgodnjimi
oblikami boja proti okupatorju, ki so vzbujale represalije proti
nedolžnemu prebivalstvu, pri čemer je posebej izstopalo množično
streljanje talcev na nemškem okupacijskem območju, s čimer je
1942 pričel tudi italijanski okupator. Zato so različne
"protirevolucionarne" formacije in skupine proti delovanju OF in
VOS nastopile z ustno in pisno propagando, pri čemer so
opozarjale na vse večjo vodilno vlogo komunistov znotraj OF ter
na perspektivo boljševistične revolucije in uvedbe sovjetskega
režima v primeru zmage OF oziroma KPS.

p) Po kapitulaciji Italije iz ostankov yaških straž ter novih
prostovoljcev in mobilizirancev nastane Slovensko
domobranstvo, podobne formacije pa kasneje tudi na Primorskem
in Gorenjskem. Funkcionalno gledano je domobranstvo
nadaljevanje Vaških straž, oba vidika "samoobrambe"
protirevolucionarnega tabora sta namreč še naprej aktualna,
posebej še po dogodkih septembra 1943, ko v tako rekoč čisti
državljanski vojni, ob odsotnosti okupatorja, partizanska stran ni
pripravljena na nikakršne pogovore ali cel odgovore z nasprotno
stranjo, temveč stremi zgolj k popolni predaji in uničenju.

j) OF in KPS sta na to odgovorili s protipropagando, proglasili
nasprotnike za belo gardo, posebej izpostavljene oziroma
dostopne pa je likvidirala VOS.

r) Domobranstvo je številčnejše, bolje organizirano in bolj
učinkovito kot so bile Vaške straže. Je rezultat dogovora med
protirevolucionarnim vodstvom in nemško politično in policijsko
oblastjo. Z vidika teh oblasti je predstavljalo pomožno policijsko
silo, po dogovoru pa je bilo določeno zgolj za bojevanje na
slovenskem ozemlju, čeprav so nacisti ob priliki, ko so ponujali
partizanom premirje, kot vabo dodali tudi ponudbo, da odpeljejo
domobrance na vzhodno fronto.

k) Protirevolucionarni tabor ni ostal le pri tožbah in obtožbah,
prihajalo je do vse bolj grozečih propagandnih akcij, pri čemer so
ga z argumenti po radiu podprli člani londonske vlade, z verskega
in moralnega vidika pa tudi škof Gr. Rožman. Prihajalo je do
medsebojnih obtožb o narodnem izdajstvu (glej Prilogo); ilegalno
se je nadaljevalo z zbiranjem orožja, ki so ga četniki in pripadniki
SLS sicer zbirali že od vsega začetka, pač v svrho odporništva.
Z dežele so prihajala vse pogostejša poročila o partizanskem
nasilju in o tem, da se je del prebivalstva, ki je OF in KP nasprotoval
ali pa z njima ni hotel aktivno sodelovati, nahajal v vse večji
eksistenčni stiski.

s) Z vidika protirevolucionarnega vodstva in tudi samih
domobrancev je domobranstvo predstavljalo slovensko narodno
vojsko, ki brani prebivalstvo pred partizanskim nasiljem, narod v
celoti oziroma Slovenijo pa pred boljševizacijo. Moralne
negativnosti in neugodnega mednarodnega konteksta
kolaboracije z nemškim okupatorjem so se vsi zavedali, a so v tej
dilemi pač izbrali bojevanje proti partizanstvu kot eksistenčno
nujnejše ter se pri tem zanašali na obljube svojega političnega
vodstva o dogovorih in rešitvi s strani zahodnih zaveznikov.

I) Vse do marca 1942, ko so pripadniki Straže ugotovili, da je v
danih razmerah aktualna le "osvoboditev slovenskega naroda
od komunistične OF" in pričeli sodelovati z italijanskimi oblastmi,
je dogajanje znotraj protirevolucionarnega tabora potekalo ilegalno
in mimo okupatorja.

š) Nemške oblasti domobranstvo omejujejo v številu in oborožitvi
ter v operativni samostojnosti. V vrstah domobranstva
preprečujejo "nacionalizem" ter mu vsiljujejo svojo nacistično
obarvano propagando. Načrtujejo celo, da bi iz domobrancev
formirali SS divizijo, a zaradi odpora v tem ne uspejo.
.
t) Domobranstvo je varovalo komunikacije, vzdrževalo mrežo
postojank po deželi, sodelovalo z nemškimi enotami v ofenzivah
proti partizanom, kjer ni bilo policijskih postaj pa je tudi opravljalo

m) Od takrat naprej tudi voditelji Slovenske zaveze iščejo stike z
okupacijskimi oblastmi, kar doseže višek v začetku poletja 1942,
ko pride do sporazuma o tem, da bodo oblasti dovolile in podprle
formiranje protirevolucionarnih samoobrambnih oddelkov po
vaseh. Še pred tem je prišlo do pojavov organiziranja upora proti
partizanom brez dovoljenja okupatorja, na teren pa je odšel tudi
ilegalni četniški Štajerski bataljon.
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policijsko službo - sledenje partizanskih obveščevalcev in
aktivistov, aretacije, zasliševanja, transporti in tako dalje. Pri tem
so se z domobranske strani dogajali tudi zločini. Številčne
dimenzije teh postopkov in aktivnosti še niso proučene.

državljanske vojne, v kateri se je ena stran opirala na okupatorje.
Poleti 1941 je Slovenski poročevalec pisal, da se zatirani narod
ne more osvoboditi brez boja proti lastni izdajalski gospodi ter da
je tisti, ki propagira proti KP, na isti strani kot okupator, torej je
izdajalec lastnega naroda. Septembra 1941 je SNOO izdal odlok
o zaščiti slovenskega naroda, v katerem poleg ovaduhov
označuje za izdajalce tudi vse tiste, ki se povezujejo z okupatorjem
ali drugimi sovražniki slovenskega naroda "zaradi uničenja ali
trajne okrnitve njegove politične svobode in samostojnosti".
Izdajalec naj bi bil tudi vsakdo, ki zaradi svojih sebičnih koristi
"zbira in odvaja narodne sile za borbo proti osvoboditvi
slovenskega naroda ali nudi za tako borbo pomoč s kakršnimi
koli sredstvi". Za izdajalsko je bilo pozneje označeno tudi vsakršno
organiziranje oboroženih sil zunaj sestave partizanskih čet. Tudi
bojkot znanih plebiscitnih akcij in celo članstvo v Dopolavoru je
vodstvo OF razglasilo za n.i. Za sodišče na kočevskem procesu
oktobra 1943 je bilo n.i. kakršno koli sodelovanje z okupatorjem z
namenom utrditve njegove oblasti ali podpore v boju proti OF in
NOV, pa tudi vsakršna politična organizacija ali vojaška formacija,
ki jo je ustanovil ali dopuščal okupatqr zaradi utrditve svoje oblasti
na slovenskem ozemlju ter boja proti OF In NOV "kot edinim
borcem za osvoboditev slovenskega naroda". Za Komisijo za
ugotavljanje zločinov okupatorjev in njihovih pomagačev pri
Predsedstvu SNOS je bil 1944 narodni izdajalec pripadnik kakega
jugoslovanskega naroda, ki je v korist okupatorjev oškodoval
interese slovenskega naroda kot takega. Kot primere je navajala
delovanje v beli in plavi gardi, domobranstvu ter vohunjenje,
odrejanje aretacij, internacij in konfiskacij v prid okupatorju ali
njegovim privržencem oziroma sploh delovanje v korist okupatorja
in v škodo naroda, ki ga ni mogoče "spraviti v sklad s storilčevo
narodnostjo."

Boris Mlakar, l.r.

ČLANEK, KI SEM GA NAPISAL ZA
ENCIKLOPEDIJO SLOVENIJE
NARODNO IZDAJSTVO, dejanja in delovanje posameznikov in
skupin v nasprotju z bistvenimi interesi njihovega lastnega naroda.
Za izdajalce veljajo tudi ovaduhi in narodni odpadniki, vendar
slednji le v zaostrenih razmerah, saj je odpadništvo navadno
posledica globjih družbenih procesov. Izdaja je sicer kršitev
zaveze zvestobe drugemu posamezniku oziroma pripadnosti
posameznika širši družbeni skupnosti ali interesni skupini. V
primitivnih družbah izvira pripadnost in zvestoba skupnosti iz
biološke sorodnosti in predvsem potrebe po varnosti
posameznikov. Pozneje se je uveljavljalo načelo zvestobe
nadrejenemu posamezniku, to je gospodarju, fevdalnemu gospodu
in vladarju; kršenje oziroma prenehanje teh odnosov je pomenilo
izdajo. Z nastankom narodov in njihovih držav ter s prevlado
nacionalne in predvsem totalitarnih ideologij se je to razmerja
vzpostavljalo med posameznikom ter narodom, državo in ideologijo
oziroma njihovimi priznanimi ali tudi samozvanimi nosilci (politične
stranke). Ob vsem tem se v moderni dobi vse bolj uveljavlja ideja
o svobodnem in avtonomnem posamezniku, kar je skupaj s
pojavom internacionalnih ideologij ter nadnacionalnih skupnosti
dodatno zapletlo ter relativiziralo vprašanje zvestobe in izdaje v
odnosu med posameznikom in skupnostjo. Pri narodu se različen
stranke ali ideologije razglašajo za nosilce pravih narodovih
interesov oziroma z njimi enačijo svoje programe in delovanje.
Ob usodnih in prelomnih dogodkih, na primer med vojno in
okupacijo, sicer obstaja znotraj narodnega občestva vsaj načelna
enotnost glede bistvenih narodnih interesov, poostrijo pa se tudi
merila narodne morale oziroma zahteve po narodni zvestobi.
Kljub temu nekateri posamezni narodni subjekti na primer v odnosu
do okupatorja zagotavljajo različno strategijo in taktiko, kar lahko
privede do različnih nasprotij, tudi do prvin državljanske vojne,
ter do medsebojnih obtožb o narodnem izdajstvu (kolaboracija kvislinštvo).

Protirevolucionarni tabor je imel seveda drugačne predstave o
tem, kaj je v narodnem interesu in zato tudi o tem, kaj je narodno
izdajstvo. S tega vidika je Slovenska zaveza ostro obsodila
ovaduštvo in ideološko vezanje z narodnimi sovražniki. Toda M.
Krek je konec 1941 za izdajo označil vsakršno strankarstvo in
cepljenje narodnih sil ter tudi špekulacije in eksperimente, ki bi
ljudi privedli zgolj pred okupatorjeve puške ter s tem kopale narodu
grob. Leta 1942 sta Slovenska zaveza in Krek poudarila, da so
izdajalci vsi, ki trgajo narod od njegove zakonite oblasti in vojske,
ter da so izdajalska vsa osvobodilna gibanja, ki se ne podrejajo
vojnemu ministru D. Mihailoviču. Slovenska zaveza je posebej
obsodila stranke, ki so ustanavljate strankarska sodišča in
izvrševale nagle sodbe ter s tem po njenem mnenju objektivno
delale v tujo korist; zato jih je označila za izdajalke naroda. Vaške
straže in domobranstvo za protirevolučlonarno vodstvo seveda
niso bile izdajalske, temveč nasprotno, branile so ljudstvo pred
partizanskim nasiljem in revolucijo, prav izvajanje slednje pa naj
bi med okupacijo pomenilo izdajo. S tega vidika je v začetku 1945
general L. Rupnik celo označil za izdajalce vse tiste v
protirevolucionarnem taboru, ki so z usodo domobranstva
špekulirali ali kakor koli ovirali njegov razvoj.

V tem smislu je bil značilen položaj Slovenije med drugo svetovno
vojno, ko so imeli fašistični okupatorji za cilj raznaroditev
slovenskega naroda. S stališča narodne morale ter tudi narodnih
interesov je bilo zato naprimer sodelovanje z okupatorji še posebej
občutljivo ter je hitro dobilo oznako izdajstva. V danih razmerah bi
lahko rekli, da je bilo narodno izdajstvo predvsem sodelovanje z
okupatorjem, ki je podpiralo oziroma je imelo namen podreti letega
pri njegovem protislovenskem delovanju in etnocidu, po drugi
strani pa tudi politične ideologije ali gibanja, katerih delovanje in
širitev je v razvidni logični izpeljavi končno vodilo v odpadništvo in
narodno smrt. Pri tem je zelo pomembno, katera je legalna in
legitimna oblast, ki jo narod priznava za zastopnico svojih
interesov. Oblast ali politično gibanje lahko sebe in svoje delovanje
enači z narodom ter lahko vse, ki so ji nasprotni ali delujejo mimo
nje, razglasi za narodne izdajalce. Prav v tem pogledu je v Sloveniji
prišlo do razkola med OF in KP na eni strani ter protirevolucionamim
vodstvom oziroma Slovensko zavezo, Narodnim odborom in
londonsko jugoslovansko vlado na drugi. Šlo je tudi za ozke
Politične interese, za povojno ureditev Slovenije in navsezadnje
tudi za odnos do človeških življenj, kar je navadno za večino
prebivalcev največja vrednota. Vse to je privedlo do delne

Po vojni je nova oblast za vse vrste svojih medvojnih nasprotnikov
uporabljala izraz narodni izdajalci, enako tudi za politično
emigracijo. Le-ta pa je za izdajalske označevala slovenske
komuniste ter njihov povojni režim, dodatno tudi v povezavi s
položajem slovenskega naroda v centralistični Jugoslaviji. - Konec
osemdesetih ter v začetku devetdesetih se ob pojavu notranje
opozicije ter nato ob vzpostavitvi parlamentarne demokracije med
političnimi spopadi občasno spet pojavljajo medsebojni očitki o
narodnem izdajstvu.
Boris Mlakar, l.r.
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ŠTEVILO PRIPADNIKOV SLOVENSKE
PROTIREVOLUCIONARNE
VOJSKE, KI
SO SE MAJA 1945 UMAKNILI NA KOROŠKO IN
TAM PREDALI BRITANSKI
VOJSKI

e) Različna poročila govore, da je bilo nekaj umikajočih se
domobrancev ujetih tudi drugod, na primer na Kamniškem (200),
pred Ljubeljem, na dravskem mostu na Koroškem, ugrabljenih iz
vetrinjskega taborišča in tako naprej. Že preden so prispeli v
Slovenijo vrnjeni s Koroške, je bilo v zaporih OZNE več kot tisoč
domobrancev in drugih nasprotnikov.

V obdobju 1944/1945 so sile domačih nasprotnikov partizanstva
predstavljale naslednje formacije:

Iz vsega tega lahko sklepamo, da je na Koroško prišlo manj kot
12000 pripadnikov SNV, ki so se predali Britancem. Britanski viri
pa govore o različnih številih: prvo poročilo 12. maja govori o
13000 ujetih Slovencih, ocena s 15. maja navaja 25000 Slovencev,
poročilo 19. maja pa o 17000 Slovencih, med katerimi naj bi bilo
6000 civilistov. Glede na poznejša poročila se zdi slednja ocena
najbližja dejanskemu stanju.

1. Slovensko domobranstvo v Ljubljanski pokrajini, ki je jeseni
1944 štelo okoli 13500 mož, a je iz različnih vzrokov število do
marca 1945 padlo na približno 12000. Natančnega števila zaradi
pomanjkljivo ohranjene dokumentacije ni mogoče ugotoviti.
2. Gorenjsko domobranstvo, ki je spomladi 1945 štelo približno
2500 mož.

Boris Mlakar, l.r.
ŠTEVILO VRNJENIH SLOVENSKIH VOJNIH
UJETNIKOV S STRANI BRITANSKIH OBLASTI NA
KOROŠKEM

3. Primorsko domobranstvo: v tem času je štelo nekaj čez 1500
mož.
4. Slovenski četniški odredi pod poveljstvom generala Ivana
Prezlja-Andreja, ki so skupno šteli čez 500 mož.

Britanske vojaške" oblasti so ob predaji domobrancev
jugoslovanskim oblastem le-te tudi preštevale, vendar tozadevni
dokumenti še niso bili odkriti, niti jih ni predstavila britanska uradna
publikacija, ki zadeva predaje jugoslovanskih in sovjetskih
državljanov iz Avstrije spomladi 1945, to je tako imenovani Cowgill
Report. Prvo poročilo, ki lahko sloni tudi na natančnejših seznamih
vrnjenih, je bilo poročilo dr. Jože Basaja, predsednika Narodnega
odbora, napisano 1. junija 1945. Le-to navaja, da so Britanci v
dneh od 27. do 31. maja vrnili v Jugoslavijo 11100 Slovencev, od
katerih je bilo 10500 vojakov in 600 civilistov, in to po dnevih i
naslednje število: 27. maja 600, 28. maja 3000, 29. maja 1800, 30.
maja 3000 in 31. maja 2700 mož in nekaj žensk. Istega dne so
tudi zavezniške Kaerntner Nachrichten poročale o 12280
odpeljanih v Italijo. Basajeve številke so verjetno pravilne, saj jih
deloma potrjuje tudi Cowgill Report, ki za 27. maj navaja število
600, za 28. maja 3000 ter za 30. maj ponovno 3000! 2. junija je v
Slovenskem poročevalcu izšlo obvestilo, da je "te dni" prispelo s
transportom v Kranj 1550 belogardistov ... Basajeve podatke je
nato prevzel tudi dr. Miha Krek, ki je zaradi predaje ter tudi že
zaradi prvih novic o streljanju predanih interveniral pri zavezniških
civilih in vojaških organih s prošnjo, da s vsako nadaljnje
predavanje ustavi ter da zavezniške misije posredujejo, da se
streljanja ustavijo in tako dalje. Enako število izročenih slovenskih
vojakov je navedel tudi ljubljanski škof dr. Gregorij Rožman, ki je
1. avgusta 1945 pisal papežu o dogodkih, ki so privedli do
njegovega eksila na vzhodno Tirolsko. Prav tako je enako število
kasneje navajala tudi ameriška vojaška obveščevalna služba
OSS.

Vse te enote je osrednji organ slovenske protirevolucije tedaj
formalno in seveda ilegalno razglasil za Slovensko narodno vojsko
(SNV), ki je spadala pod vrhovno poveljstvo Draže Mihailoviča.
V tem okviru je Slovensko domobranstvo sestavljalo Ljubljansko,
Gorenjsko domobranstvo pa Gorsko divizijo SNV.
V dneh med 6. in 10. majem 1945 sta se na Koroško umikali
predvsem omenjeni diviziji, se pravi domobranci z Dolenjske,
Notranjske in Gorenjske, poleg njih pa tudi nekaj sto pripadnikov
primorskega domobranstva z območja Idrijskega in Postojnskega,
na Koroško sta se umaknila tudi Štajerski četniški odred Jožeta
Melaherja ter Mirenski četniški odred. Ostali četniški odredi ter
glavnina primorskih domobrancev so se umaknili skupaj s srbskimi
četniki 1. maja čez Sočo v Italijo ter se tam predali Britancem.
Umikajoči na Koroško so se 12. in 13. maja pri Borovljah predali
enotam 6. britanske oklepne divizije, z njimi pa je bilo tudi najmanj
6000 civilistov. Števila domobrancev in četnikov, ki so se predali
Britancem, ni mogoče natančno ugotoviti. Poveljnik teh enot general Franc Krener je čez nekaj dni svojo razoroženo vojsko združil
v Ljubljansko divizijo Jugoslovanske kraljevske vojske, kar se je
deloma pričenjalo kazati tudi na zunaj, na primer z uvajanjem
kraljevskih znakov in tako naprej. Po pričevanjih je bil narejen
natančen seznam te vojske, vendar se je kasneje izgubil. Pri
ugotavljanju števila vojaških ujetnikov v Vetrinju je potrebno
upoštevati naslednja pomembna dejstva:
a) Na Koroško se ni mogla prebiti tako imenovana Zaščita okraja
Novo mesto pod poveljstvom majorja M. Stamenkoviča, ki je bila
zaustavljena in razbita od partizanov na območju Radeč oziroma
Zidanega mosta. Skupina je števila več kot 1500 mož, na Koroško
pa se je nato prebilo okoli 200 vojakov.

Ob tem je potrebno upoštevati še dejstvo, da je 26. maja v Vetrinju
general Krener razglasil splošno mobilizacijo v SNV, enako tudi
Slovenska legija, katere pripadniki so se morali obvezno javiti v
SNV. Tako je nekaj civilistov bilo tedaj preoblečenih v uniforme.
Po drugi strani pa je SNV skušala v taborišču uvesti vsestransko
vojaško disciplino, kar je med drugim imelo za posledico, da so
na novo potekali tudi vojaški zdravniški pregledi, pri čemer so bili
spoznani za nesposobne iz vojske odpuščeni. Vendar je oboje
omenjeno zaradi hitrega razvoja dohodkov le v neznatni meri
vplivalo na število pripadnikov SNV oziroma posledično na število
prepeljanih v Jugoslavijo. Nekoliko opaznejše posledice pa je
imelo dejstvo, da je bilo politično in vojaško vodstvo bivših
domobrancev 30. maja že dokončno seznanjeno, da transporti
ne peljejo v Italijo, temveč v Jugoslavijo. Zato je bilo moštvo 2.
polka, predvsem pa 1. polka že obveščeno o tem, tako da se je
nekaj sto vojakov 1. polka pred odhodom razkropilo, nekaj pa jih
je uspelo zbežati z zbirnih mest oziroma še z vlakov na avstrijski
strani. Poleg tega gre omeniti še dejstvo, da so pa Britanci dejansko
prepeljali v Italijo nekaj slovenskih In srbskih Ijotičevcev ter tudi
nekaj deset slovenskih domobrancev, ki niso bili v Vetrinju, temveč
na zgornjem Koroškem.

b) Prav tako se niso na Koroško prebili domobranski ranjenci iz
Ljubljane, katerih vlak je bil zaustavljen pri Lescah. Šlo je za
najmanj 150 ljudi.
c) Posebej ponekod na podeželju je doma ostalo precej
domobrancev, predvsem starejših, ki so se kasneje na poziv v
glavnem javili novim oblastem.
č) S SNV oziroma domobranci je na Koroško v vojaških uniformah
odšlo nekaj mladeničev oziroma drugih simpatizerjev, ki do tedaj
niso bili vključeni v vojaške enote.
d) Na Koroško so odšli tudi že omenjeni del primorskih
domobrancev.
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Vrnjenih je bilo, kot že omenjeno, v naznačenih dneh okoli 600
civilistov, pred tem pa vsaj še 40 že 24. maja. S 1. junijem je bilo
odločeno, da se civilisti ne bodo vračali proti njihovi volji in tako se
je 3. junija le 130 oseb v Vetrinju odločilo, da se vrnejo v Jugoslavijo.

domobrancev precej utemeljene, so prišli do rezultata, da je bilo
poleti 1945 s strani enot OZNE, KNOJA ter Jugoslovanske armade
pobitih 11750 Slovencev, med katerimi je seveda bila velika večina
vojnih ujetnikov oziroma bivših domobrancev.

Boris Mlakar, l.r.

Boris Mlakar, l.r.
OBLJUBE BRITANSKIH OBLASTI
DOMOBRANCEM ZA PREMOSTITEV V ITALIJO
IPD.

ŠTEVILO POBITIH VRNJENIH
VOJNIH UJETNIKOV, CIVILOV TER V SLOVENIJI
UJETIH DOMOBRANCEV IN
TAKO DALJE

Zavezniški organi so se že aprila 1945 ukvarjali s problemom
usode "protititovskih" Jugoslovanov, za katere so logično
predvidevali, da se bodo umikali na zahod in predali njim. Posebej
četniki na Primorskem so dali vedeti, da bi se radi pridružili
zavezniški vojski ter nato bojevali proti Titovim silam. Zavezniki
na to seveda niso pomislili; tako ameriške kot britanske vojaške
in politične oblasti (na primer britansko zunanje ministrstvo 30.
aprila) so razpravljale o treh možnostih: 1)omenjene enote se
izroči Titu; 2) uporabi se jih kot svoje pomožne sile, 3) treba jih je
razorožiti in interrlirati v taborišča. Tako Američani kot Britanci so
se strinjali, da pride v poštev samo tretja možnost.

O omenjeni problematiki ta čas poteka posebna raziskava, ki jo
izvaja dr. Tone Ferenc. Raziskava zadev tudi druge okoliščine,
ki so privedle do izročanja v Jugoslavijo kot tudi kasnejše dogodke
v Sloveniji, na tem mestu naj omenimo le nekaj delnih in zanimivih
podatkov:
a) Bili so pobiti vsi ujeti ranjenci z zgoraj omenjenega bolniškega
vlaka.

Kot je znano, je nato sredi maja prišlo pri Britancih do drugačne
odločitve, vsaj kar zadeva protititovske enote na Koroškem, kar
je bilo povezano tudi s pogajanji za umik jugoslovanske vojske iz
Avstrije, z izročitvijo ruskih protiboljševiških enot Rdeči armadi, z
britanskimi logističnimi težavami in tako naprej. Ves potek priprav
in same odločitve za izročitev Hrvatov, del Srbov ter vseh
Slovencev s Koroške je razviden iz že omenjene britanske uradne
publikacije Covvgill Report, o tem je bilo dosti obravnav tudi na
znanstvenih simpozijih, prav tako so o tem izšli številni članki v
Sloveniji kot predvsem v emigraciji. Vse to je seveda predmet
raziskave dr. Ferenca.

b) Na podlagi pričevanj je znano, da so bili nekateri "domačini",
posebej pa častniki odvlečeni ter pobiti že na vmesnih postajah
posameznih transportov.
c) V glavnih ujetniških taboriščih - anglosaški viri tedaj govore o
koncentracijskih taboriščih - je potekalo zasliševanje ter
kategorizacija v skupine A, B in C, pri čemer so prišli v prvo
kategorijo mladoletniki, ki so bili načeloma v celoti izpuščeni in
poslani domov. Ostali kategoriji sta bili pretežno oziroma kategorija
C v celoti pomorjeni. Seveda pa obstajajo izjeme, tako se je nekaj
domobrancev kasneje pojavljalo pred sodišči in so bili v glavnem
obsojeni na zaporne kazni; kot posebno zanimivost navedimo
primer enega od poveljnikov domobranskega bataljona, ki je pred
dvema letoma umrl v Ljubljani, a tu je verjetno šlo za neko drugo
igro.

Domobranci oziroma pripadniki SNV so bili razoroženi ob predaji
britanskim enotam, čeprav se je takrat po pričevanjih lahko skrilo
še nekaj lažjega orožja. To orožje pa se ni izmuznilo ponovnim
kasnejšim kontrolam ob odpravi transportov v Jugoslavijo.

č) Mladoletniki so v strukturi domobrancev 1944 predstavljali
4,3% moštva. Na to so računali sestavljavci seznamov povojnih
žrtev med vrnjenimi vojnimi ujetniki, ki so bili napravljeni leta 1964
v Buenos Airesu. Med vojaki so predvideli, da je bilo pobitih 95
oziroma 96% vrnjenih, medtem ko med civilisti precej manj. Znan
je podatek, da je bilo v taborišču Teharje pomiloščenih skoraj 400
mladoletnih domobrancev.
♦
d) Vsi pomiloščeni mladoletniki niso nikdar prišli domov, ker so jih
različne neformalne ali pa tudi organizirane skupine "maščevalcev"
pričakale in likvidirale, lahko pa so izginili tudi kasneje.

Ob odločitvi 17. in 18. maja, da se prične z evakuacijami s Koroške
- najprej je šlo za Hrvate - je recimo brigadir T. Low v navodilih
podčrtal, da se prizadetim ne pove, kam gredo. Naslednjega dne
je stotnik Nickolson ugotavljal, da prvi evakuiranci verjamejo, da
je njihov cilj Italija in ne Jugoslavija. Šlo je namreč za to, da so se
Britanci pri evakuaciji beguncev v Jugoslavijo na vsak način hoteli
izogniti uporabi sile ter so zato uporabili laž. V nekem smislu je
bilo to za bivše domobrance in Srbe neke vrste pričakovana
"obljuba" glede na to, da je bila v Italiji tedaj glavnina Jugoslovanske
kraljevske vojske, pač sestoječe iz srbskih četnikov, srbskih
dobrovoljcev ter primorskih domobrancev pa tudi slovenskih
četnikov. Tedaj so dejansko krožile vesti, ki so jih neosnovano
deloma podpirali tudi slovenski protirevolucionarni voditelji, da bo
namreč prišlo do koncentracije kraljevske vojske, do okrepitve,
predvsem pa do pridružitve zavezniški vojski ter končno tudi do
vrnitve v Slovenijo ter osvobajanja izpod Titove okupacije.
Zavezniki vsaj takrat za takšne načrte niso dajali povoda, toda
vzdušje med begunci je bilo deloma tako naravnano. Ko so torej
odhajali prvi transporti v "Italijo", je bilo to doživljano kot nekakšen
začetek Izpolnjevanja takih pričakovanj. S tem v zvezi bi lahko
pojasnili tudi "udarne" napise na vagonih prvih transportov.

e) Podatke o pobitih ter o raznih taboriščih sta že poleti 1945
dobivali britanska in ameriška obveščevalna služba. Tako je eden
izmed bivših francoskih vojnih ujetnikov v Sloveniji izpovedal, da
je bilo po prihodu transporta na Gorenjsko že prvo noč pri Radovljici
pobitih 320 vrnjenih domobrancev in tako naprej. Pobegli
domobranec izpred morišča nad Hrastnikom je opisal stanje v
taborišču Teharje. Slovenski rojak, ameriški stotnik John Blatnik,
je ameriški ambasadi v Rimu poslal izčrpno poročilo o morlščih
oziroma grobiščih v Sloveniji že konec avgusta 1945 in tako
dalje.

Vsekakor ostaja dejstvo, da Britanci bivših domobrancev v
Jugoslavijo niso pošiljali oboroženih, niso jim obljubljali v tej zvezi
nikakršne "rešitve", niti ne bojevanja s partizani. Verjetno je bilo
nekaj primerov, da se je tedaj nekaj civllov preobleklo v uniforme,
pač z namenom, da tako hitreje pridejo v Italijo...

f) Mnogo domobrancev, ki so ostali doma, se je na poziv javilo
novim oblastem, pri čemer se v nekaterih primerih večina nikdar
ni vrnila domov; tak primer velja recimo za Rovte.
g) Sestavljavci omenjenih seznamov iz leta 1964 niso upoštevali
domobrancev, ki so ostali doma ter so bili kasneje aretirani, kot tudi
ne nekaterih drugih manjših kategorij. Ob pavšalnih ocenah
odstotkov pobitih, ki pa so, kot rečeno, v primerih vrnjenih

Deloma v povezavi z gornjimi Izvajanji naj navedemo še dogodek
30. maja v Celovcu, ko je hotel general Krener ob vse pogostejših
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ubežnikih s transportov ter njihovih alarmantnih izjavah dobiti
pojasnilo do britanskega poveljstva. Takrat mu je visok britanski
častnik zagotovil, 0a so transporti namenjeni v Palmanovo,
medtem ko mu je pa poveljnik 6. oklepne divizije general Murray
dal pisni memorandum, v katerem pravi, da je pač dobil povelje,
da mora Krenerjeve enote ob določenih terminih odpraviti v
določene smeri, da o cilju teh transportov ni obveščen niti ni on za
to odgovoren ter da želi, da bi se zadeva odvijala brez uporabe
sile in da pričakuje, da mu bo Krener kot vojak pri tem v pomoč.
I ,■
Boris Mlakar, l.r.

Vaških straž, zamolčevg^j ali zmanjševali pa so praktični in
simbolični pomen sodelovanja j. okupatorskimi oblastmi.
Zavezniški organi so ta poročila jemali na znanje, z večanjem
informacij o delovanju partizanov, po napotitvi britanskih misij v
partizanske štabe spomladi 1943 ter s preraščanjem nasprotij v
Sloveniji v neke vrste, sicer teritorialno omejeno, državljansko
vojno in tako dalje, pa se zavezniške oblasti odločajo, da bodo v
Slovenijo pošiljale pomoč samo partizanom, "Ker Zaveza se noče
boriti proti osi". Zaradi vztrajanja na svoji interpretaciji razvoja v
domovini je bil Krek odrinjen od nastopanja na BBC, kjer so
prevladali partizanom naklonjeni komentarji. Od tedaj naprej
zavezniki črpajo večino informacij ,iz Slovenije iz poročil svojih
misij pri partizanskih štabih. Glede ocene domačih nasprotnikov
partizanov pa so bile misije in s tem tudi zavezniške vlade
navezane na podatke, ki so jim jih dajali partizanski organi oziroma
nasprotniki. Če je britanski poslanik pri jugoslovanski kraljevski
vladi G. Rendel junija 1943 še imel razumevanje za samoobrambo
Vaških straž ter vzel na znanje njihovo "lojalnost" skoraj
stoodstotno spremenilo. Pri tem so obveščevalne in druge službe
seveda še vedno zbirale informacije tudi o in od protirevolucionarnih slovenskih osebnosti, tudi od M. Kreka, toda le redki
so imeli razumevanje za njihova stališča ter krčevite poskuse
razlage, da gre nasprotnikom komunistov v domovini za življenje
ter da je kolaboracija le zunanja, le funkcija temeljnejših vzrokov
in procesov. Tudi zatrjevanja, da so domobranci skoraj en bloc
njihovi simpatizerji, zavezniški organi v glavnem niso več
ocenjevali kot upoštevanja vredno dejstvo. Posebej ostre ocene
in oznake je dobival general Rupnik, ki so mu (napačno) pripisovali
tudi poveljstvo nad domobranstvom. V zavezniških poročilih se
vrstijo novice iz partizanskih virov, ki govore o organizaciji
klerikalnih in fašističnih elementov, ki so se združili v
domobranstvu, o terorju in zločinih njihovih pripadnikov ipd.

O UNIČEVANJU ARHIVSKEGA GRADIVA
O tem, da bi iz kočevskega varovanega območja leta 1990 Izginili
tam skriti arhivi, nimam podatkov, vendar bi do neke mere tak
potek dogodkov bil logičen glede na to, kaj so za nekatere
"strukture" pomenile prihajajoče volitve v psihološkem in tudi
političnem smislu. Zagotovo pa vem, da se je pred volitvami 1990
v okviru sistema RSNZ in milice uničilo veliko gradiva.
Iz pričevanj vemo, da so bili vrnjeni domobranci zaslišani, da so
se delali spiski in tako naprej. Velikanske veličine tega gradiva
danes v arhivih ni najti. Po izjavah nekaterih verodostojnih ljudi in
bivših funkcionarjev, je bilo to gradivo uničeno, je pa težko reči
kdaj. Gradivo se je uničevalo že ob sporu z Informbirojem, nato v
začetku 50. let, po izjavah bivšega uslužbenca RSNZ pa je gradivo
o domobrancih izginilo neznano kam po letu 1962. S tem v zvezi
je bila pred leti v časnikih objavljena izjava tedanjega ministra
Bavčarja prav v zvezi z uničevanjem arhivskega gradiva. Da je
bilo gradivo o vrnjenih domobrancih uničeno meni tudi dr. Ferenc,
medtem ko je nekdanji vodja Zgodovinskega arhiva CK ZKS prof.
Ivan Križan mnenja, da mora to gradivo nekje še biti ohranjeno!?
Boris Mlakar, l.r.

Po kapitulaciji Italije zavezniki niso imeli več svojih predstavnikov
pri slovenskih četnikih, Vauhnikova obveščevalna mreža, za
katero so delali tudi nekateri domobranci, pa je bila povezana
očitno z obrobnimi britanskimi obveščevalnimi organi, poleg tega
pa je nad polkovnikom VI. Vauhnikom visela tudi stalna senca
suma, da je dvojni agent. Vsaj nekateri vodilni domobranski častniki
so bili povezani s četniško organizacijo, zato mogoče ne
preseneča predlog vodje ameriške misije pri D. Mihailoviču iz
konca avgusta 1944, da bi bilo zaželjeno, da se pošlje en ameriški
častnik k nacionalistom v Slovenijo...

ODNOS ZAVEZNIKOV DO NOB - PARTIZANOV IN
DOMOBRANCEV
O tej problematiki bi bilo potrebno napraviti daljšo študijo, ki pa bi
zahtevala še predhodno dodatno iskanje dokumentacije v domačih
in tujih arhivih. Kljub temu je možno podati nekaj ugotovitev oziroma
povzeti nekatera tipična tozadevna poročila.
V letu 1941/1942 so bili zavezniki o razvoju v okupirani Jugoslaviji
oziroma Sloveniji obveščeni prek poročil, ki jih je vladi v Londonu
pošiljal štab Draže Mihailoviča, prek poročil britanske misije v
tem štabu, prek poročil, ki so jih različni posamezniki ali
protirevolucionami organi pošiljali iz Ljubljane v Rim in London ter
prek izjavi, ki so jih obveščevalne službe zbirale od beguncev iz
okupiranih dežel. Seveda pa so obstajale tudi druge analitične
metode, na primer spremljanje radijskih oddaj, pisanja časopisja
in tako dalje. Omenimo, da je zavezniške vladne organe o
dogajanjih v Sloveniji obveščal predvsem minister dr. Miha Krek,
tudi s prevodi poročil in dokumentov, ki jih je dobival iz Ljubljane.
V tem smislu so zavezniki dobivali informacije o obstoju
odporniškega gibanja pod vrhovnim vodstvom generala
Mihailoviča, pri čemer sta kot taki v Sloveniji delovali predvsem
Slovenska legija v vojaškem ter kasneje Slovenska zaveza v
političnem pogledu. Deloma so bile pri tem tudi partizanske akcije
predstavljene kot rezultat mihailovičevskega odporniškega gibanja.
Ko je med Mihailovičem in partizani prišlo do razkola in
medsebojnega bojevanja, to v Sloveniji še ni imelo takojšnjih
posledic na vojaškem področju. Toda spomladi in posebej poleti
1942 se je formirala protipartizanska fronta v obliki Vaških straž,
ki so jih podpirale tudi italijanske oblasti. Ker je bil eden od
pomembnih vzrokov in povodov za njihov nastanek tudi
samoobramba pred partizanskim nasiljem, so protirevolucionami
voditelji v Ljubljani, prek njih pa tudi Krek v poročilih zaveznikom,
poudarjali predvsem to eksistencialno plat pri nastanku in delovanju
poročevalec, št. 38
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V tem kontekstu, ko je pač pri zaveznikih prevladal pragmatizem
ne grede na morebitne politične ali ideološke vidike (nekatera
poročila pa govore o razmeroma močnem vplivu levičarjev in
celo komunistov na nekaterih mestih britance obveščevalne
službe), je razumljivo, da so zavezniki pristopili tudi k neposredni
propagandni dejavnosti, usmerjeni proti domobrancem nekajkrat
so njihova letala na Dolenjskem trosila letake s pozivi na opustitev
sodelovanja z Nemci ter na sodelovanje s partizani, na
londonskem radiu so bile oddaje od poletja 1943 povsem v
partizanskem duhu. Tudi govori oziroma pozivi domobrancem s
strani dr. Alojzija Kuharja septembra 1944, pogovori dr. Izidorja
Cankarja z voditelji SLS ter kasneje odhod Franca Snoja na
partizansko ozemlje ter njegovi pozivi domobrancem, so potekali
v soglasju z zavezniško politiko oziroma njihovim stališčem do
domobranstva.
Nekoliko drugačno vprašanje je predstavljal problem, kaj storiti z
domobranci ob koncu vojne, ko so se ti umaknili na zavezniško
operacijsko območje. Slejkoprej pri njih predvsem pri Američanih
- prevladuje stališče, da jih ni mogoče izročiti Titovim silam, ker bi
bilo to usodno "za njihove zdravje." Do odločitve o Izročitvi
domobrancev s Koroške je prišlo bolj po zaslugi raznih napak in
neusklajenosti znotraj britanskega sistema odločanja.
Boris Mlakar, l.r.
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vidikih redkobesedni, vendar se da tudi iz njih marsikaj dognati,
tudi njih je treba vzeti kritično in po možnosti preverjati, saj na
primer ob poročilu domobranske patrole, da je bil ujeti partizan
ustreljen na begu lahko pridemo do rezultata, da je šlo za
enostavno likvidacijo ujetnika itd.

VIRI IN DOKAZI O IZDAJANJU, ARETACIJAH IN
LIKVIDACIJAH PARTIZANOV IN AKTIVISTOV OF
Taki viri in dokazi obstajajo, ločimo pa v glavnem dvoje kategorij
virov:
a) arhivski viri: - dokumenti okupatorske proveninence so najbolj
zanesljivi, vendar le-ti le v manjši meri "pokrivajo " tozadevno
dogajanje, početje s strani vaških stražarjev in kasneje
domobrancev. Je pa najti med njimi nekaj zanimivih in značilnih
poročil.

b) ustni viri: - gre za izjave neposrednih ali posrednih prič,
očividcev, ki so bile lahko podane že med vojno, pač v povezavi
z zbiranjem podatkov partizanske obveščevalne službe, sodstva,
Komisije za ugotavljanje zločinov... in tako naprej. Take izjave so
zapisane in se nahajajo v obliki dokumentov v arhivih. Veliko
število izjav je bilo podanih po vojni, bodisi pred sodišči ob raznih
procesih, bodisi so jih zbrali načrtno razni muzeji in arhivi,
predvsem pa pisci monografij in člankov. Živijo pa seveda tudi še
žive priče, ki lahko podajo svoje izjave. Obstajajo seveda tudi
zapisane izjave in še žive priče protirevolucionarne provenience.
Kot sem obveščen, pa se s popisom domobranskih zločinov
posebej ukvarja gospod Silvo Grgič.

- dokumenti partizanskega izvora so najštevilčnejši, vendar so
deloma nezanesljivi, ker pretiravajo glede domobranskih zločinov
oziroma poročajo tudi o nepreverljivih zadevah. Te vire so
uporabljale številne publikacije, že med vojno jih je zbirala Komisija
za ugotavljanje zločinov .... po vojni so te in druge kategorije virov
uporabljali tudi pred sodišči, so torej v sodnih spisih in arhivih.
- dokumenti domobranskega in protirevolucionarnega izvora so
tudi razmeroma številčni, a tudi oni pristranski, oziroma o nekaterih

Boris Mlakar, l.r.
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