
Četniški general Draža Mihailović – rehabilitiran! 

Dejansko je bil obsojen na smrt, vendar ni bil ustreljen! Bil je agent sovjetske 

obveščevalne službe, pa ga je maršal Tito poslal v Moskvo, kjer je 1960 umrl naravne 

smrti! 

 

13. maj – predlog za novi državni praznik! 

Politična zloraba spopada treh tigrovcev 13. maja 1941 na Mali gori pri Ribnici. 

Dejansko je bil 13. maj od 1944 praznik Ozne, Udbe in Kosa! 

 

Dne 31. maja 2015 sem uredništvu Mladine poslal naslednja dva prispevka: 
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Kolaboracija je kul! 

Nedavno sem po elektronski pošti prejel peticijo, s katero se predlaga nov državni praznik 

– 13. maj! 

Nisem je podpisal iz dveh razlogov: 

Prvič, primorski narodni junak Danilo Zelen, vojaški vodja TIGR-a, si ne zasluži, da si ga 

desnica in neke nove skupine zlorabljajo proti slovenski partizanski vojski kot edini 

zavezniški vojski v 2. svetovni vojni na slovenskih tleh. 

V članku Troje okupatorjev – troje žrtev, objavljenem na moji domeni www.vojastvo-

military.si, sem skušal dokazati, da je Danilo Zelen padel (naredil častni samomor pred 

zajetjem) 13. maja 1941 kot rez. obveščevalni častnik Dravske divizije in tudi prva žrtev 

italijanskega okupatorja, vendar pa je dejansko prva žrtev bil Marjan Jurko, član Sokola v 

Gornji Radgoni, ki je 6. aprila 1941 padel (izvršil častni samomor pred zajetjem) v Gornji 

Radgoni s strani nemškega okupatorja. 

Spopad na Mali gori 13. maja 1941 ni bila nikakršna načrtovano oborožena akcija proti 

okupatorju, saj je šlo dejansko za nujno obrambo pred zajetjem! 

Prva oborožena akcija je bila izvršena 29. aprila 1941 v Mariboru, ko je skupina skojevcev 

in sokolov pod vodstvom Slave Klavora napadla skupino nemških vojakov! 

http://www.vojastvo-military.si/
http://www.vojastvo-military.si/


Drugič, peticije nisem podpisal iz povsem hecnega oz. higienskega razloga: 13. maj smo 

nekoč slavili kot »Dan bezbednosti« (varnosti), saj je 13. maja 1944 ustanovljena Ozna, 

kar so predlagatelji verjetno prezrli. 

Poslanci DZ imajo seveda boljši spomin, saj je med njimi kar nekaj njih, ki so imeli z udbo 

in kosom kar hude »spopade«, pa tega predloga gotovo ne bi sprejeli! Ali pač? 

Kolaboracija je zadnje čase kul! 

- Marijan F. Kranjc, generalmajor v pokoju, Ljubljana 
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Iztegnjena desnica 

Rehabilitacija četniškega generala Draža Mihailovića me je presenetila. 

Novinar beograjske Politike in moj znanec Slobodan Kljakić, tudi soavtopr knjige 

Slovenački četnici, je podrobno raziskal obveščevalno dejavnost in smrt generala Draža 

Mihailovića, vendar izsledke o tem v Srbiji nikakor ni mogel objaviti. 

Zato sem njegov članek z naslovom Skrivnostna smrt četniškega generala Mihailovića 

prevedel in objavil v Nedeljskem dnevniku junija 2007 v štirih nadaljevanjih, ki so imeli 

naslednje podnaslove: Obsojen na smrt, a ne ustreljen, Tito in Kardelj sta hotela 

Mihailovića poslati na zahod, Skrivnosti v ruskih (sovjetskih) arhivih, Tito in Mihailović 

sta se spoznala v Istanbulu 1936. leta. 

Kljakić je v članku navedel pričevanje oficirja Ozne, ki je generala Mihailovća »umaknil« 

s strelišča, pa tudi ruskega zgodovinarja dr. Borisa Sarkova, ki je že 1993 v Španiji na 

mednarodnem simpoziju zatrdil, da je general Mihailović kot agent sovjetske vojno-

obveščevalne službe umrl 1960 naravne smrti v Moskvi. 

Podrobnosti si lahko zainteresirani bralci preberejo v Nedeljskem ali pa tudi na moji 

spletni strani Vohuni in vojaki – http://home.amis.net/marijank/članki-c57. 

- Marijan F. Kranjc, generalmajor v pokoju, Ljubljana 

http://home.amis.net/marijank/članki-c57

