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Marijan F. Kranjc, generalmajor v pokoju 

 

Tezno – edino morišče JA 

leta 1945 v Sloveniji! 
Zakaj sta dr. Jože Dežman in dr. Mitja Ferenc zavajala javnost 

in vladne organe? 

 

Te dni je začel veljati novi zakon o prikritih grobiščih, obenem pa se išče nova vladna 

komisija. Dosedanja člana te komisije, dr. Jože Dežman in dr. Mitja Ferenc, verjetno ne 

sodita v izbor za novo komisijo, saj sta bila doslej tudi pristranska v prikazovanju svojih 

»uspehov«. Njuno delo bi moralo pregledati  računsko sodišče, pa tudi KPK. Do moje 

malenkosti sta gojila nekam čudna mnenja in stališča, ki sta jih javno razglašala doma in v 

tujini, pa celo sporočala vladi. 

Tako je novoimenovani doktor zgodovine Jože Dežman pisal celo predsedniku vlade dr. 

Miro Cerarju, da sem se v nedavni preteklosti »s temi zločini še pred leti javno hvalil«. Ko 

sem ga na svoji spletni strani (in tudi zasebno) pozval, naj se javno opraviči za zavajanje in 

laganje, je lepo molčal! Verjetno mu je bilo nerodno, ker se je grdo zlagal! 

No, pred nekaj dnevi pa sem na spletu slučajno »odkril« podobno cvetko, vendar starejšega 

datuma! Dr. Mitja Ferenc, tudi član te vladne komisije«, je pred leti hrvaški javnosti poslal 

celo znanstveni članek o grobišču v Teznem, seveda v hrvaščini, ko je mdr .zapisal tudi 

naslednje: 

»Za usporedbu ću spomenuti i tvrdnju umirovljenoga visokog oficira Kontraobavještajne 

službe (KOS) general-majora Marijana F. Kranjca, koji je u suprotnosti s poznatim 

činjenicama ulogu JA i broj pobijenih Hrvata u Mariboru minimalizirao te smaknuća 

pripisao samovoljnoj osvetničkoj akciji vojnika, koji su poslije, kako tvrdi, bili kažnjeni. 

Ne mogu izbjeći dojam da je, barem što se tiče smaknuća Hrvata u Mariboru, njegovo 

svjedočenje dezinformacija i obmanjivanje javnosti«. Itd. 
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Dr. Ferenc je navedel, da sem o tem pisal v svoji knjigi Balkanski vojaški poligon oz. 

reviji Borec, katere urednik je bil leta 1998 prav Jože Dežman. Seveda pa je zanimivo, da 

je dr. Ferenc »pozabil« povedati, zakaj sem sploh pisal o grobišču v Teznem, pri 

naštevanju člankov o grobišču na Teznem pa je izpustil (zamolčal) moj članek v Delovi 

reviji Več (avtorice Barbare Pance) in tudi članek na moji spletni strani (javnosti dostopen 

tudi na Googlu). 

 

Ker urednik Dela ni objavil tega članka v rubriki »Pisma bralcev«, poslanega 17. avgusta 

2007, sem ga objavil na svoji spletni strani. Mnogi so ga seveda prebrali, tudi na 

Hrvaškem, glasi pa takole: 

 

Tezno – največje morišče v Evropi 

 
Čeprav sem že pred leti javno razkril dejstva o morišču v Teznem (v časopisih Nedeljski 

dnevnik, Večer in v ukinjeni reviji dnevnika Delo Več, pa tudi v svoji knjigi Balkanski 

vojaški poligon, 1998), želim ponovno poudariti naslednje: 

 

Po Titovi smrti so se njegovi nasledniki sprli tudi glede tega kdo je pobil več kvislingov, 

zato je bilo določeno, da vsaka varnostna služba (vojaška in civilna) prevzame ukrepe 

protiobveščevalne zaščite (POZ) za svoje lokacije. 

 

Tako je del protitankovskega jarka na Teznem prevzela JLA kot edino lokacijo v Sloveniji, 

kjer so pripadniki JA pobili večjo skupino ustašev, oddelek VS 9. armade pa je moral 

določiti ukrepe za uspešno POZ! Dokument najvišje stopnje državne tajnosti sem kot 

načelnik oddelka VS 9. armade prejel sredi leta 1984, kmalu zatem pa sem z mikrolokacijo 

seznanil novega poveljnika 31. divizije v Mariboru (načelnik odseka VS 31. divizije je za to 

že vedel, saj je vsako leto ob dnevu mrtvih poročal o številnih svečah, ki so jih prižigali 

svojci pobitih ustašev), s širšo lokacijo pa je poveljnik 31. divizije pozneje seznanil 

takratno mariborsko županjo M. T., da ne bi tam načrtovali kakšne gradnje! 

 

O mikrolokaciji, številu (2.000) in načinu pobitih ustašev sem pisno obvestil takratnega 

direktorja Muzeja narodne osvoboditve v Mariboru. Skupina vojakov JA, ki so jo ujeti 

ustaši sicer izzivali, je izvedla strahovit poboj. Bila je kaznovana, dokumente o tem pa bi 

lahko našli v arhivih vojaškega sodišča JA. Novinarji Večera in revije Več so napisali tudi 

nekatere podrobnosti. 

 

Takratni načelnik divizijske vojaške Ozne, poročnik Jere Grubišić, mi je leta 1984 (kot 

načelniku Varnostne uprave JLA) tudi ustno povedal, da so bolgarski in sovjetski vojaki 

poleg njihovega taborišča v tankovskem jarku na Teznem v treh dneh postrelili nekaj tisoč 

zajetih ruskih kozakov. Kdo je skrbel za POZ tega grobišča, ne vem, po vsej verjetnosti pa 

center SDV Maribor, saj so morala biti vsa grobišča evidentirana zaradi POZ, za katero 

so skrbeli organi SDV in tudi milice. 

 

Dne 14. maja 1945 je maršal Tito, na predlog generala Arsa Jovanovića, načelnika GŠ JA, 

izdal pisni (depešni) ukaz, s katerim je prepovedal streljanje nemških ujetnikov in domačih 

kvislingov. Ta ukaz je prav gotovo prejel tudi general Kosta Nadj, poveljnik 3. armade JA, 

ki je takrat bival v Mariboru (zato tudi sojenje pripadnikov JA). V Muzeju INZ pa so šele 

predlani, na moje opozorilo, odkrili ta dokument. 
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Pokojni general Polak mi je pozneje povedal, da kot poveljnik slovenske divizije Knoja ni 

vedel za ta ukaz. Velja še dodati, da je vsaka republiška Ozna in enota Knoja »skrbela« za 

svoje kvislinge! Tako so tudi hrvaški oznovci in knojevci iz Maribora vodili ustaše in 

domobrance proti Psunju na t. i. »križevem potu«, medtem ko so srbski oznovci na čelu z 

majorjem Simom Dubajićem, verjetno pregovorili generala Ivana Mačka - Matijo, da jim 

je dovolil likvidacijo srbskih četnikov v Kočevskem Rogu. Ne vem pa kdo je likvidiral 

črnogorske četnike v okolici Kamnika, a predvidevam, da so to opravili organi Ozne 

kakšne črnogorske enote JA! 

 

Torej, v tezenskem jarku je dokazano samo 2.000 ustašev, ne pa 60.000, kakor želijo 

Slovencem vehementno naprtiti pripadniki nekakšnega častnega (ustaškega) voda iz 

Pliberka! 

 

Pozablja se, da je tankovski jarek na Teznem služil tudi kot primerno mesto za pokop 

mrtvih ljudi (in poginulih živali) oz. za t. i. asanacijo bojišča. Potrebno bi bilo pregledati 

operativne dnevnike nemške vojske in JA, koliko so imeli mrtvih (skupaj verjetno okrog 

120.000) in kje so jih pokopali! 

 

Ne vem, zakaj si Slovenija pred predsedovanjem EU dela veliko medijsko sramoto z 

»največjim moriščem Evrope«! Predvsem mi je osebno žal, da so zavedli tudi 

spoštovanega mariborskega metropolita in nadškofa dr. Franceta Krambergerja (sicer 

tudi mojega sošolca). Samo zato se tudi ponovno oglašam. 

 

Šlo je za moralni dolg, obveščanje javnosti in razkrivanje resnice! 

 

Res se mi zdi nenavadno, da pedantni dr. Ferenc ni prebral tega in mojih ostalih zapisov. 

To je po vsej verjetnosti storil znanec in kriminalist Pavle Jamnik, ki se je sicer najavil na 

pogovor, pa ga potem ni bilo na spregled. 

 

Čeprav se sploh nisem ukvarjal s povojnimi poboji (ne na eni in ne na drugi strani), se mi 

zdi, da imajo naknadni in izmišljeni »napadi« dr. Dežmana in dr. Ferenca neko čudno 

ozadje – oblatiti Kos in konkretnega generala JLA. Očitno je namreč, da sta moje zapise 

prebrala zelo površno ali pa sta namenoma zavajala javnost, tudi strokovno in tujo, obenem 

pa me tudi ovajala vladnim organom. 

 

In drugič, vse bolj se mi zdi, da za svoj neuspeh pri lokaciji tezenskega morišča nista imela 

srečne roke! Lokaciji dejanskega morišča (2.000 pobitih ustašev) se sploh nista približala, 

čeprav bi lahko vprašala zgodovinarja dr. Marjana Žnidariča, kateremu sem zaupal 

mikrolokacijo dela tezenskega jarka! 

Račune bo potrebno kmalu pojasniti!  

Postavlja se še kar nekaj vprašanj, in sicer: 

- Zakaj Dežman in Ferenc nista iskala nemških dokumentov o tezenskem tankovskem 

jarku, saj je bolj ali manj znano, da so bili pripadniki nemške organizacije Todt zelo 

natančni pri načrtovanju in izvajanju fortifikacijskih del? 
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- Kje je pokopanih ostalih 58.000 ustašev in kje 15.000 ruskih kozakov? 

- Ali kapelica in spomenik stojita na pravem mestu in koliko je zanju prispevala hrvaška 

vlada? 

- Zakaj omenjena »strokovnjaka« nista tako vneto raziskovala, kje ležijo kosti pobitih 

Slovencev v Jasenovcu? 

- Kdo je vse doktoriral iz problematike prikritih grobišč? 

- Predvsem se mi zdi sporno, da je komisija evidentirala 600 grobišč, čeprav vemo, da 

je za vsa prikrita grobišča, razen dela tezenskega, skrbela SDV Slovenije, in bi bilo 

potrebno podatke preveriti in poiskati v arhivu AS ne pa po drugih »evidencah«! 

- Koliko davkoplačevalskega denarja je porabila Dežmanova komisija in kdo je nadziral 

porabo? Itd.  

Tema je vsekakor neprijetna, naravnost morbidna! Upam, da bom dobil vsaj kakšen 

odgovor na postavljena vprašanja! Ali pa bom znova neupravičeno obtožen še za kakšno 

neresnico?  

 

 

 


