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Marijan F. Kranjc, generalmajor v pokoju 

 
 

Tigrovci so »padali« v 

Ljubljani in Beogradu! 
 

Viktor Bobek in Jožef (Josip) Gabršček nista bila 

italijanska vohuna – temveč vrhunska dvojnika 

obveščevalnega  centra VKJ v Ljubljani 

 
(Protiobveščevalna analiza dostopnih podatkov iz italijanskih in slovenskih virov o 

verjetnih »dvojnih igrah« tigrovcev med jugoslovansko in italijansko obveščevalno 

službo do leta 1941)  

 

  

Članek z zgornjim naslovom bo morda mnogim nerazumljiv, zato je potrebno kratko  

pojasnilo: »dvojne igre« so odločilne operativne kombinacije, s katerimi poskušajo 

obveščevalne in protiobveščevalne sluţbe vriniti svojega sigurnega (tajnega) sodelavca 

(agenta) v centre in mreţe nasprotnika. Na ta način omenjene sluţbe najhitreje zvedo za 

strateške podatke in cilje nasprotnikove obveščevalne sluţbe, obenem pa je to tudi  

priloţnost za plasiranje raznih dezinformacij.  

 

V dosedanji »tigrovski« literaturi sem le redko srečal termina »dvojne igre« in »dvojnika«. 

V spominski literaturi se navadno navaja, da je nekdo »delal (vohunil) za obe strani«, kar 

pa ni točno. Namreč, dvojnik je tisti sodelavec, ki je popolnoma zvest določeni (navadno 

matični) obveščevalni sluţbi, tuji sluţbi pa se seveda laţno predstavi z raznimi legendami. 

Glavno pravilo je, da dvojnik nasprotniku posreduje podatke po sledečem receptu: 70 % 

točnih podatkov, 20 % polresnic in 10 % netočnih podatkov (dezinformacij, zavajajočih 

podatkov). Moram priznati, da je moralno najteţja stvar, ko mora operativec pripraviti teh 

70 % točnih podatkov, ki so do tedaj veljala za skrbno čuvano drţavno ali vojaško 

skrivnost, saj je edino tako moţno uspešno plasirati dvojnika, saj nasprotna stran vsak 

podatek skrbno preverja. O dvojnih igrah in dvojnikih se navadno ne objavljajo točni 

podatki, napisanih pa je kar nekaj samohvalnih spominov, ki jim ne gre slepo verjeti. 

 

Ker sem v svoji praksi vodil kar nekaj dvojnih iger in tudi dvojnikov, sem skušal tudi med 

tigrovci odkriti kakšnega dvojnika z ene ali druge strani. S posebno analizo dostopnih 

podatkov sem tako ugotovil, da sta najverjetneje bila dvojnika Joţef (Josip) Gabršček in 

Viktor Bobek, oba znana tigrovca. Njunih splošnih podatkov ne bom navajal, ker so bolj 

ali manj dobro znani. 
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Ker dvojne igre navadno vodijo izkušeni operativci iz obveščevalnih centrov, sem na 

koncu tega članka dodal še kratek zapis o najbolj ofenzivnem obveščevalnem centru VKJ, 

ki je v letih 1922–1941 deloval v Ljubljani, ustanovil in dolgo časa pa ga je vodil izšolan in 

izkušen obveščevalec ţe v avstro-ogrski vojski in zatem v VKJ – polkovnik Viktor 

Andrejka. Torej, dvojne operativne kombinacije oz. dvojne igre so praviloma vodili samo 

strokovno izkušeni operativci drţavnih in vojaških organov. Orjunaške in druge 

strankarske zgodbice seveda ne veljajo, saj so izmišljene, hvalisave. 

 

Obenem bom skušal predstaviti svojo tezo, da so tigrovci »padali« predvsem v Ljubljani 

ali Beogradu, ne pa na Primorskem! Krivi so bili razni seznami, ki so prihajali v GŠ VKJ z 

raznih strani! Res je tudi, da so mnogi zaporniki v italijanskih zaporih klonili samo zaradi 

okrutnega mučenja in neznosnih razmer
1
, ne smemo pa zanemariti dejstva, da so bile 

italijanske obveščevalne in policijske (karabinjerske) sluţbe zelo temeljite in vztrajne 

(podobno velja tudi za nemške). Naj omenim še, da so bili nekateri obtoţenci (na drugem 

trţaškem procesu) preveč zgovorni, vendar ne morem pritrditi domnevi, da je šlo za 

navadne ovaduhe. Morda so bili tudi dvojniki. 

 

Obravnaval bom dva primera očitne dvojne igre med obveščevalno sluţbo VKJ in 

italijansko Ovro oz. italijansko vojaško protiobveščevalno sluţbo, v kateri sta bila 

angaţirana tigrovca Viktor Bobek in Joţef Gabršček. 

 

Moram tudi povsem jasno poudariti, da obveščevalni in protiobveščevalni organi vsakega 

solidnega tajnega sodelavca ţe v naprej pripravijo na moţnost vzpostavljanja oz. vodenja 

dvojne igre. Tako je npr. tudi Viktor Bobek, kot tajni sodelavec ob. centra VKJ, sprejel 

ponujeno sodelovanje z italijansko policijo v Ilirski Bistrici, ki se je pozneje razvilo v 

dvojno igro z italijansko Ovro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Ivan Jug, Moja zaporniška leta – Po nedolžnem v fašističnih ječah, Branko 2002, Nova Gorica.  
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Viktor Bobek – komunist in tigrovec, uspešen 

dvojnik obveščevalnega centra VKJ v Ljubljani 

 
 

2
 

                               Iz policijske kartoteke: Viktor Bobek 

                                            (Vir: Google, Slike) 

 

 

Viktor Bobek, rojen 13. 11. 1909 v Trnovem pri Ilirski Bistrici, oče Anton, mati Marija, 

roj. Mihelčič, končal osnovno šolo, po poklicu pek, poročen s Frančiško-Fani, roj. 

Urbančič, s katero sta imela sina Vojka. 

 

Po italijanski okupaciji je bil vodja komunistične mladine – skojevcev, pozneje pa se je 

priključil tajni organizaciji TIGR in postal vodja trojk na območju Ilirske Bistrice in 

Brkinov. Bil je tudi tajni sodelavec obveščevalnega centra VKJ v Ljubljani (še prej na 

Sušaku), od 1934 pa tudi dvojnik, usmerjen proti italijanski Ovri. Nazadnje je neposredno 

sodeloval z Danilom Zelenom, vojaškim vodjem TIGR-a. Na obveščevalnem področju je 

sodeloval tudi s komunisti (Pinom Tomaţičem in drugimi), tudi po nalogah britanske Soe. 

Dne 18. marca 1940 ga je italijanska policija aretirala na domu, skupaj s svakinjo Marijo 

Urbančič. 

  

Ko so aprila 1941 Nemci zasedli Beograd, so v GŠ VKJ našli tudi spomenico Ivana Marija 

Čoka z naslovom »Upotreba emigranata – Jugoslovana iz Julijske krajine«, na kateri je bilo 

zelo verjetno tudi ime Viktorja Bobka, kar je bil italijanskim (sodnim) preiskovalcem še 

zadnji in odločilni dokaz, da je bil Bobek kot dvojnik zvest le obveščevalni sluţbi VKJ. 

Zato tudi moja teza, da so tigrovci padali v Beogradu in Ljubljani … Tako je bil nazadnje 

Viktor Bobek na drugem trţaškem procesu v skupini komunistov (ne pa tigrovcev) obsojen 

na smrt in 15. decembra 1941 ustreljen na Opčinah pri Trstu. 

 

O obveščevalnem delovanju Viktorja Bobka sta, poleg Wohinzeve in Verginelijeve, pisala 

tudi akademik dr. Joţe Pirjevec in dr. Gorazd Bajc. 

 

                                                           
2
 Milica Kacin Wohinz in Marta Verginella, Primorski upor proti fašizmu 1920–1941, Društvo Slovenska 

matica, 2008, str. 374. 

https://sl.wikipedia.org/wiki/1909
https://sl.wikipedia.org/wiki/Ilirska_Bistrica
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Leta 1997 je bil Viktor Bobek posmrtno odlikovan z zlatim častnim znakom svobode 

Republike Slovenije za zasluge v boju proti italijanskemu fašizmu in za zvestobo 

slovenstvu in Primorski
3
. 

 

Viktor Bobek je bil doslej v spominski literaturi tudi zelo sporno obravnavam kot 

italijanski vohun, le redko pa je predstavljen kot zelo uspešen dvojnik obveščevalnega 

centra VKJ v Ljubljani, dolgoročno plasiran kot dvojnik proti italijanski Ovri. Prav zato je 

bil na drugem trţaškem procesu obsojen na smrt, v preiskovalnem zaporu pa tako hudo 

mučen, da na samem procesu ni mogel niti govoriti. 

 

Soobtoţenec na tem procesu, dr. Lavo Čermelj
4
, je menil (zasebno) naslednje:  

 

»… Po obtožnici in še bolj po poteku procesa pade zelo slaba luč na ranjkega Viktorja 

Bobeka, kajti izgleda kakor, da bi bil dvorezen nož, da je bil namreč za našo stvar, 

istočasno pa v italj. službi. Bil je res v italj. službi, in tudi na nekem posebnem tečaju v 

Rimu, toda vse sporazumno z Danilom Zelenom in s prejšnjim načelnikom naše vojaške 

informativne službe v Ljubljani podpolkovnikom Plhakom ... 

... ko sem bil (aprila 1941, moja opomba) zaslišan v Ljubljani od kapetana karabinjerjev 

dr. Spadafuoca, mi je ta med drugim očital, da je ranjki Danilo Zelen še v zadnjem tednu 

pred izbruhom vojne iz Ljubljane, odkoder se je moral že nekaj mesecev prej umakniti, 

preoblečen telefoniral iz moje sobe našemu vojaškemu informativnemu uradu, da se je nato 

vršil v mojem stanovanju odnosno v prostorih Manjšinskega instituta razgovor z majorjem 

Slekovcem in kapetanom Kranjcem od omenjenega urada. O stvari ni mogel nihče drugi 

vedeti razen mene, ranjkega Zelena in omenjenih dveh častnikov. Kljub tako konkretnemu 

očitku sem jast stvar zanikal, nakar mi je karabinjerski kapetan rekel, da me na mojo željo 

lahko sooči z imenovanima gospodoma (major Slekovec je bil v nemškem ujetništvu, 

kapetan Kranjc pa v poveljstvu slovenskih četnikov v Ljubljani, moja opomba), kar sem 

jast odklonil, češ da je mene zanju sram«.  

 

Dr. Lavo Čermelj se je po italijanski kapitulaciji pridruţil NOG in opravljal več 

odgovornih funkcij. Napisal je tudi knjigo
5
, v kateri je navedel, kako je »neutemeljeno« 

zapisal, da je bil Viktor Bobek vohun Ovre, kar je zatem, po prigovoru Bobkovega sina 

Vojka, zanikal. 

Očitno je dr. Čermelj podlegel pritisku sina ustreljenega tigrovca Bobka, saj so kasneje 

naši in italijanski zgodovinarji ugotovili, da je bil Viktor Bobek tudi vohun Ovre, pri čemer 

je premalo naglašeno, da je bil dejansko uspešen dvojnik obveščevalnega centra VKJ v 

Ljubljani, ne pa samo »sodelavec« Danila Zelena, vojaškega vodja TIGR-a. 

 

Italijanski zgodovinar dr. Mauro Canali
6
 navaja o Viktorju Bobku naslednje: 

                                                           
3
 Podatki iz SPBL in slovenske Wikipedije. 

4
 Prijatelj iz Trsta mi je iz trţaške Narodne in  študijske knjiţnice (NPK OZE), fond 1918-1941, škatla Drugi 

trţaški proces/Pino Tomaţič, prijazno posredoval del izjave dr. Lava Čermelja. Namreč, 20. aprila 1941 so ga 

Italijani aretirali v Ljubljani, sredi julija 1941 odvedli v rimski zapor in konec leta 1941 na drugem tržaškem 

procesu v Trstu obsodili na smrt in pomilostili na dosmrtno ječo; v ječi je bil na Elbi do leta 1944, ko je odšel 

v partizane. 
5
 Lavo Čermelj, »Ob tržaškem procesu 1941« Spomini in beleţke. Mladinska knjiga, Ljubljana 1962 – 

zapisal za Bobka »Bil je njihov agent (OVRA)«, vendar se je v naslednji knjigi Med prvim in drugim 

tržaškim procesom, Slovenska matica, 1972, str. 153, javno opravičil zaradi »neutemeljene« pripombe o 

Bobku.  
6
 Mauro Canali, Le spie del regime, Bologna, Il Mulino, 2004.

 
 

https://sl.wikipedia.org/wiki/1997
https://sl.wikipedia.org/wiki/Zlati_%C4%8Dastni_znak_svobode_Republike_Slovenije
https://sl.wikipedia.org/wiki/Zlati_%C4%8Dastni_znak_svobode_Republike_Slovenije
https://sl.wikipedia.org/wiki/Zlati_%C4%8Dastni_znak_svobode_Republike_Slovenije
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Drugi_tr%C5%BEa%C5%A1ki_proces&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Drugi_tr%C5%BEa%C5%A1ki_proces&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Drugi_tr%C5%BEa%C5%A1ki_proces&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Elba
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- (str. 320) »…  je bil v peterici na smrt obsojenih Vittorio Bobeck (pravilno: Viktor Bobek, 

moja opomba), vohun OVRE že od julija 1934, ki ga je SIM (italijanska vojaška 

obveščevalna sluţba, moja opomba) osumil dvojne igre. Še preden ga je rekrutirala OVRA, 

je bil Bobek  konfident Ottavia Zecchinija, funkcionarja PS (Pubblica Sicureza – javne 

varnosti, moja opomb), ki je v Ilirski Bistrici odgovarjal za službo "onkraj meje", a je bil v 

resnici vodja mobilnega jedra PS, ki mu je bil naložen pregon teroristične organizacije 

ORJUNE. Nato je Bobek prestopil v službo k De Micheleju (Luigi De Michele], 

funkcionarju OVRE, moja opomba), ki je služil na mejnem prehodu pri Ponte Eneo (mejni 

prehod na mostu nad Rječino med Reko in Sušakom, moja opomba). Bobek je deloval 

onkraj meje, se skrivaj pogosto vračal v Italijo na sestanke s funkcionarjem OVRE, da bi 

mu poročal o slovenskih narodnjakih, za katere je hlinil, da dela. Bobku se ni posrečilo, da 

bi SIM prepričal o svoji lojalnosti fašističnim tajnim službam in je bil ustreljen.  

- (stran 346) »… Kruliaz je že dolgo let vohunil za OVRO in bil vpleten tudi v dogajanje, ki 

je stalo glavo drugega vohuna, Bobka, ki mu je vrh OVRE marca 1940, ko se je že 

prepričal, da igra dvojno igro v korist Jugoslavije, preden so ga aretirali, prilepil ob bok 

Renata Kruliaza, "dokazano zvestega" zaupnika, kot je zapisal Peruzzi, da bi nadomestil 

Bobka pri ohranjanju stika s podtalnimi komunističnimi organizacijami, sredi katerih je 

Bobek že dolgo let vohunil. Kruliaza je namreč v komunistično organizacijo vpeljal Bobek, 

ne da bi posumil, da je s tem opravil še svojo zadnjo akcijo agenta-provokatorja«. 

 

V rimskem Osrednjem drţavnem arhivu so na vpogled ostala Bobkovo poročila Ovri, ki bi 

bili zanimivi za celostno obdelava primera. 

 

Vid Vremec
7
, kronist in udeleţenec drugega trţaškega procesa proti tigrovcem (34) in 

komunistom (26) v svoji knjigi
8
 podaja dokaj realno sliko skupnega nastopa vseh 

antifašističnih sil na Primorskem. Avtor zaključuje, da je bilo na Primorskem delovanje OF 

bolj uspešno kot pa v drugih predelih Slovenije. Boj proti italijanskemu fašizmu je 

zdruţeval vse sile pod eno zastavo. Navaja tudi, kako je bila pomembna okoliščina, da sta 

se CK KPJ in CK KPI dogovorila, s pristankom kominterne, da naj NOG deluje tudi 

onstran meje. Poseben dogovor sta o tem dosegla Edvard Kardelj in Umberto Massola-

Quinto, član CK KPI. 

 

Viktor Bobek je bil odličen vodja mladih komunistov, zatem pa tudi tigrovcev v 

ilirskobistriškem okolišu. Bil pa je tudi uspešen tajni sodelavec obveščevalnega centra VKJ 

v Ljubljani, nazadnje na osebni zvezi načelnika tega centra, podpolkovnika Branka Plhaka. 

Bobek je »padel« v Beogradu, ko so italijanski obveščevalci dobili v obveščevalnem 

oddelku GŠ VKJ celo seznam 86 vidnih tigrovcev, med njimi najverjetneje tudi Viktorja 

Bobka
9
.  

 

                                                           
7
 Vid Vremec, Od Pinka Tomažiča do drugega tržaškega procesa, Lipa Koper, 1988. 

8
 Tega seznama ni nihče videl, le dr. Ferenc je dodal, da je na njem gotovo bil Danilo Zelen. Jaz bi dodal: pa 

tudi njegovi najboljši sodelavci, to pa je Viktor Bobek prav gotovo tudi bil. Nekateri zgodovinarji menijo, da 

je pravi avtor seznama bil Ivan Rudolf, ki je v Beogradu tudi najbolje poznal aktivnost posameznik tigrovcev, 

ki bi bili uspešni v sabotaţno-diverzantskih akcijah proti italijanski vojski na teritoriji Primorske. 
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O njem je Vid Vremec navedel še naslednje podatke: 

 

- »Italijanska vojaška protivohunska služba iz Trsta je že v marcu leta 1940 v Ilirski Bistrici, 

Trstu in Miljah aretirala sedem oseb. V Ilirski Bistrici so aretirali Viktorja Bobka, ki se je 

ob aretaciji skušal znebiti nekega zavojčka s tem, da ga je vrgel skozi okno na vrt. Toda 

tam je bil policijski agent in je zavojček našel. O njegovi vsebini so na zaslišanju ugotovili 

naslednje: »Ob Bobkovi aretaciji zaplenjeni zavojček je vseboval vojaške podatke o Italiji, 

ki jih je zbral z namenom, da jih bo poslal jugoslovanskim vojaškim oblastem. Naslov »za 

gospoda Branka«, napisan na pismu, se je nanašal na vodjo obveščevalne službe Dravske 

divizije (območja) podpolkovnika Branka Plhaka. Zavojček bi moral Bobek tisti dan 

izročiti Antonu Telicu, leta pa bi ga po pošti poslal Danilu Zelenu v Ljubljano. Ta bi ga 

izročil podpolkovniku Plhaku.« (str. 238–239). 

- Ob predstavitvi obtoţencev je Vremec napisal naslednje: »Viktor Bobek iz Ilirske Bistrice 

je bil označen za komunista in slovenskega nacionalista ter da je bil lažen policijski 

konfident, ker je bil tesno povezan s slovenskim člani TIGR-a na tej in na oni strani meje. 

Od njih je prejemal navodila, kako zavajati v zmoto policijske organe. Osumljen je bil celo, 

da je sodeloval pri atentatu v Klani. Bil je eden od eksponentov komunistične organizacije 

in nato organizacije TIGR v Ilirski Bistrici. Organiziral je prenos protifašističnega tiska iz 

Jugoslavije v Italijo. Ilegalno je 15. avgusta 1939 skupaj s Tomažičem odšel v Ljubljano in 

se povezal z Zelenom. Decembra 1939 je Tomažiča predstavil Vadnalu zaradi prenosa 

orožja na divaško ozemlje. Po Zelenovih navodilih je od leta 1939 dalje še z večjo vnemo 

zbiral vojaške podatke, v predvidevanju vojnega spopada med Italijo in Jugoslaviji, 

namenjene jugoslovanski obveščevalni službi in prek nje angleški.« (str. 288). 

 

Na drugem trţaškem procesu sta bila menda najbolj zgovorna tigrovca Viktor Sosič, čigar 

preiskovalni zapisnik je obsegal 190 strani in dr Anton Ščuka - Zorko, ki je celo napisal 

nekakšen memorandum, ki je obsegal 250 strani in je navajal osebe, ki sploh niso bile 

predmet tega sodišča. O njunem ravnanju med preiskavo so bila mnenja zelo deljena. 

Večina je menila, da sta bila policijska ovaduha in  sta tudi doţivela moralno obsodbo. 

Nekateri pa menijo, da sta po nalogu vojaške obveščevalne sluţbe VKJ namenoma 

»pomagala« Italijanom, da ne bi širili preiskav še na druge osebe oz. samo na nekatera bolj 

ali manj znana teroristična in sabotaţna dejanja. Osebno bi se pridruţil mnenju manjšine, 

saj je najverjetneje šlo za t. i. »serviranje podatkov« oz. dezinformacij, s tem pa tudi za 

zavajanja ali usmerjanje na druga pota in osebe. Zdi se mi, da je bila obema storjena 

ogromna moralna škoda, saj ju je večina po nedolţnem krivila, da sta bila policijska 

ovaduha. Ponavljam, podobne »obsodbe« je mogoče izreči samo na podlagi temeljitega 

preiskovalnega in sodnega postopka! 

 

Glede Viktorja Bobka sta se zgodovinarki dr. Milica Kacin Wohinz in dr. Marta Verginella 

v svoji skupni monografiji
10

 dokaj temeljito lotili »jugoslovanske podpore in špijunaţe« 

(posebno poglavje) in tudi primera Viktorja Bobka (Bobkova skupina), pa v nadaljevanju 

povzemam njune glavne ugotovitve: 

 

- Kmalu po italijanski zasedbi Primorske 1919 in konsolidaciji Kraljevine Jugoslavije, so 

številni Primorci dokaj uspešno sodelovali z jugoslovansko vojaško-obveščevalno sluţbo 

in organi, in sicer: z obveščevalnima centroma VKJ v Ljubljani (polkovnik Viktor 

                                                           
10

 Milica Kacin Wohinz in Marta Verginella, Primorski upor fašizmu 1920–1941, Društvo Slovenska matica, 

2008, Ljubljana. 
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Andrejka) in na Sušaku (major Anton Kokalj, podrejen Zagrebu), z jugoslovanskimi 

konzulati v Trstu (Momčilo Jurišić), na Reki, v Zadru (Ţerjal) in v Bariju ter policijskima 

komisariatoma na Jesenicah (Anton Batagelj) in na Reki (Fran Ujčić). Značilna je izjava 

Dorčeta Sardoča: »Vsi smo bili špijoni, niti kamen se ni premaknil ob meji, da ne bi o tem 

izvedeli tisti, ki jih je to zanimalo«
11

. To so pa bili predvsem organi vojaške obveščevalne 

sluţbe VKJ. 

- Posebno mesto je imela jugoslovanska nacionalistična organizacija Orjuna, militantno 

usmerjena proti Italiji, tudi predhodnica TIGR-a, ki jo je v Sloveniji vodil  kontraverzni 

ing. Marko Kranjec. 

- Glavni urednik časopisa Orjuna, Josip Špan, je kmalu po okupaciji Primorske obiskoval 

številne ugledne Primorce ob meji, nazadnje pa se je njihov seznam znašel na italijanskem 

poslaništvu v Beogradu, saj je bil po izjavi Filipa Kosca, znanega orjunaša, italijanski 

špijon
12

. Zanimivo: Kosec je tudi »odkril«, da je bil italijanski vohun Joţef (Josip) 

Gabršček, vodja orjunašev v Trstu in tigrovec, tudi dvojnik ObC VKJ v Ljubljani! Toda o 

njem pozneje. 

- Oktobra 1932 je italijanska policija v okolici Ilirske Bistrice aretirala 18 mladeničev, med 

njimi tudi Viktorja Bobka. Ta je v zaporu na Reki »izdal« komuniste, pa ga je policijski 

komisar v Ilirski Bistrici, Ottavio Zecchino, pridobil za ovaduha. Bobek se je potem 

pridruţil tigrovcem. Zecchiniju je prinašal literaturo, oroţje, podatke o Danilu Zelenu in 

drugo, le lokacije skrivališč oroţja »ni mogel« krajevno določiti
13

. Zato je bila Ovra 

nezaupljiva do Bobka, saj je predvidevala, da je dvojni agent. Dne 16. decembra 1934 so 

ga aretirali in v rimskem zaporu Regina Coeli je prestal temeljita zaslišanja, na katerih je 

priznal zvezo z Danilom Zelenom, ne pa tudi z organi obveščevalnega centra VKJ v 

Ljubljani – to pa je bila ključna poteza dvojnika. Januarja 1935 je bil izpuščen, pa je poslej 

»sodeloval« z Ovro. Tako sledi po italijanskih dokumentih. Po izjavi Justa Godniča, 

spremljevalca Danila Zelena, so tigrovci dobro vedeli, da je Bobek »sijajno varal« Italijane 

in »nikogar ni izdal«
14

.  

- Po mojem mnenju je Viktor Bobek ţe prej deloval kot tajni sodelavec obveščevalnega 

centra na Sušaku, pozneje pa kot dvojnik z načelnikom obveščevalnega centra VKJ v 

Ljubljani polkovnikom Viktorjem Andrejko, in njegovim naslednikom, podpolkovnikom 

Brankom Plhakom. 

- Ne morem se strinjati z zaključki dr. Wohinzeve in Verginellijeve, ki sta jih zapisali v 

podpoglavju »Bobkova skupina«, češ da je bil Viktor Bobek »… komunist, a tudi 

iredentist, vsekakor pa drzen antifašist«
15

, čeprav menita, da se je Bobka »krivično prijela 

oznaka izdajalca in agenta Ovre«. 

- Tudi se ne morem strinjati z mnenjem dr. Wohinzeve
16

, ko zapiše: »Vodstvo TIGR-a v 

Ljubljani je vedelo za Bobkovo dvojno igro. Kateri strani je ta igra koristila, dokazuje 

dejstvo, da ga niso že tedaj likvidirati, kakor je TIGR brez usmiljena obračunaval z 

ovaduhi. Tvegajmo še eno misel: če Bobka ne bi postavili 15. decembra 1941 pred puške 

fašističnih miličnikov, bi ga gotovo pozneje pred partizanske ali oznovske. Le kdo bi se 

zavzel za drznega tigrovca?« 

                                                           
11

 Sardoč, Pogovor, ibidem, str. 138. 
12

 Šavli, Pogovor, str. 9. Kosec Milovančevu. 
13

 Ibidem: Na Ilirskobistriškem, str. 217. 
14

 Rutar T., Krivične trditve, str. 88 
15

 Ibidem, Bobkova skupina, str. 280. 
16

 Milica Kacin Wohinz, Tragika Viktorja Bobka: iz italijanskih policijskih in sodnih arhivov, Anales, II, 

1992, štev. 2, str. 151-158. 
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- Krivdo za takšne opise in mnenja gre pripisati predvsem piscem spominov in tudi 

zgodovinarjem, saj nihče od njih ni pisal – ni vedel, kaj so to dvojne igre in kakšen je 

pomen dvojnikov v obveščevalni ali protiobveščevalni dejavnosti, vsaj tako sodim. 

Namreč, dvojne igre predstavljajo najvišjo kategorijo obveščevalnega sodelovanja, ki ga 

izvajajo strokovni organi obveščevalne sluţbe za načrtovani obveščevalni vdor v nasprotno 

(sovraţno) obveščevalno sluţbo. Viktor Bobek je klasičen primer ideološkega 

(antifašističnega) dvojnika, ki je uspešno izvršil vse zadane naloge s strani obveščevalnega 

centra VKJ v Ljubljani. Tako je tudi povsem razumljivo, da je »ovrgel obtoţbe, da je 

deloval kot agent jugoslovanske obveščevalne sluţbe«, priznal pa je samo stike z Danilom 

Zelenom zaradi tihotapstva in podobno
17

. Velja nenapisano pravilo, da je dober dvojnik 

samo tisti, ki ne izda svojega operativca, obveščevalnega organa, drţave! 

- Naj zaključim: Viktor Bobek je bil kot tigrovec klasičen in uspešen dvojnik obveščevalne 

sluţbe VKJ! Italija je bila tudi agresor na Jugoslavijo, ki je potrebovala številne in 

kvalitetne obveščevalne podatke! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17

 Lavo Čermelj, Med prvim in drugim tržaškim procesom, Ljubljana, 1970, str. 153. 



9 
 

 

 

 

 

 

 

Jožef (Josip) Gabršček – orjunaš in tigrovec, 

uspešen dvojnik ObC VKJ v Ljubljani in UJKE v 

Beogradu 

 
Primera Joţefa Gabrščka sem se lotil zaradi nenavadne vsebine v dveh leksikonih, ko so ga 

brez sodne odločbe enostavno razglasili za italijanskega vohuna, kakor tudi zaradi 

manjkajočega podatka o datumu in kraju smrti. Navajam konkretno dva vpisa v domače 

leksikone. V PSBL, snopič št. 19, je avtor (Nikola) Milovančev
18

 1993 kot prvi objavil 

naslednji tekst: 

 

GABRŠĆEK Josip, urednik, polit, delavec, r. 1. mar. 1898 na Ljubinju na Tolminskem, u. 

neznano kdaj. Po besedah D. Sardoča je bil »izredno pameten, izobražen, po drugi strani 

pa izrazit ekstremist«; bil je velik demagog, ljudje pa so za njim »kar noreli«. Do 1926 in 

odhoda v Jslo je bil tajnik Političnega društva Edinost v Trstu, istočasno pa je (ilegalno) 

vodil Orjuno v tem mestu. V Lj. je bil konfident it. konzula Gavottija, po vsem sodeč pa si 

je želel s tem sodelovanjem zagotoviti it. vizum za vrnitev v Trst. Njegov obveščevalni 

psevdonim naj bi bil »Rosario Leto«. It. mu vseeno niso verjeli, zato ga je nadzival 

informator Josip Lukan (roj. 5. febr. 1898 v Trstu). Ko je v začetku 1928 izbruhnila afera 

vohunjenja it. konzulata v Lj. s strani Orjune, je časopis Orjuna objavil precej podatkov o 

nediplomatskih dejavnostih it. konzulata. Med ugotovitvami Orjuninih obveščevalcev so 

bila tudi dejstva o izdajalski dejavnosti G. in nekaterih drugih oseb. Po pričevanju Filipa 

Kosca, ki je v konzulatu našel izplačilni seznam konfidentov, je po izbruhu afere naročil 

Josipu (Pepetu) Kukcu, naj pripelje Gabrščka v lj. Opero, v kateri je Kosec delal. G. je 

zanikal izdaje vse, dokler mu Kosec ni povedal datuma zneska plačila za poročilo o 

biciklističnem bataljonu (Jakliča). Potem je podpisal izjavo, da je izdajal zaradi težkih 

gmotnih razmer. Poslušal je »nasvet«, da zapusti Lj., in odšel v Avstrijo, nato pa v 

Francijo. V Jslo se je vrnil 1929 in živel s Skopju in Bgdu do 1943. O njegovi nadaljnji 

usodi ni podatkov. Prim.: D. Sardoč, Tigrova sled, 44, 245; Orjuna 11. febr. 1928; J 19. in 

22. jan. 1929; Zapiski Pogovora z M. Kacin-Wohinz in S. Pahorjem (27. in 28. dec. 1979); 

Izjava F. Kosca (17. dec. 1986). Milov 

 

V Primorci.si je leta 2012 avtor Miha Vehar objavil skrajšan tekst, ki glasi: 
 

GABRŠČEK, Josip, urednik, politik  

Rojen: 1. marec 1898, Ljubinj  

                                                           
18

 Nikola Milovančev, rojen 1955 v Zemunu, pravnik, publicist in podjetnik, zbiratelj gradiva o Orjuni (Lipe 

Kosec, Marko Kranjec in drugi – izjave v INZ), Sokolu in jugoslovanskem nacionalizmu. Piše o srbski 

diaspori v Sloveniji in pravoslavju. Je urednik »Besede«, revije srbske kulturne skupnosti v Sloveniji. 

Pogovor o Filipu Koscu  in popravi napake glede Joţefa Gabrščka je opravljen 1. 10. 2015 v Ljubljani. 

 

http://www.primorci.si/dejavnosti/urednik/113/
http://www.primorci.si/dejavnosti/politik/488/
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Umrl:  čas smrti neznan, kraj smrti neznan  

Kraj delovanja:  

Trst/Trieste (Italija), Ljubljana 

 

Josip Gabršček je bil do leta 1926 tajnik političnega društva Edinost v Trstu, urednik 

istoimenskega društvenega časopisa, hkrati pa je ilegalno vodil politično organizacijo 

Orjuna (Organizacija jugoslovanskih nacionalistov). Za tem je odšel v Kraljevino Srbov, 

Hrvatov in Slovencev in se naselil v Ljubljani. Tam je bil tajni sodelavec italijanskega 

konzula Gavottija, želel si je namreč zagotoviti italijanski vizum za vrnitev v Trst. 

Predstavljal naj bi se pod psevdonimom Rosario Leto. V začetku leta 1928 je izbruhnila 

vohunska afera italijanskega konzulata v Ljubljani, Orjuna je namreč objavila veliko 

podatkov o nediplomatskih dejavnostih konzulata ter razkrila tudi izdajalsko dejavnost 

Gabrščka, ki se je kmalu za tem umaknil najprej v Avstrijo nato pa v Francijo. V 

Kraljevino Jugoslavijo se je vrnil leta 1929. Do leta 1943 je živel v Skopju in Beogradu. 

 

Ko sem zatem preverjal podatke prvega avtorja (Milovančev), sem ugotovil, da je članek v 

PSBL napisan 1993 na osnovi povsem napačne izjave orjunaša Filipa Kosca ter 

senzacionalističnega pisanja lista Orjuna, ki je izhajal v Ljubljani. Ker pa Kosec
19

 kasneje 

ni omenil in potrdil navedbe o Joţefu Gabrščku kot italijanskem vohunu, sem N. 

Milovančevu predstavil izjavo italijanskega konzula, zlasti podatek o operativcu Ovre 

Rosariju Letu, pa sva ugotovila, da ga je Kosec dejansko zavedel z napačnimi podatki, tudi 

tistimi iz Orjune. Torej, »Rosario Leto« ni bil psevdonim Joţefa Gabrščka, pač pa je šlo za 

ovrinega operativca, ki je drţal na zvezi Joţefa Gabrščka, dvojnika zvestega 

obveščevalnemu centru VKL v Ljubljani. 

 

 
 

 
      ARS, AS 1931, Prefektura Trst, 1927 

 

 

Glavni dokaz je prikazani dokument italijanske policije iz leta 1927 (posredoval dr. Gorazd 

Bajc), ki se v prevodu (prijatelja RK iz Trsta), glasi takole: 

 
IZVLEČEK iż zaznamka Kraljevega Generalnega Konzula v Ljubljani: 

                                                           
19

 Lida Turk, Nenavadne zgodbe Lipeta Kosca, Mladika 2010, Trst, str. 72, kjer navaja samo »neki 

Gabršček«. 

http://www.primorci.si/kraji/trst/trieste-%28italija%29/11/
http://www.primorci.si/kraji/ljubljana/16/
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GABRSCEK Josip, sin Ivana in Josipine Leban, rojen v Lubinju - Tolminu - 1. marca 

1898, študent. Dotični je bil predmet mojega poštnega telegrama z dne 30. januarja 1928, 

št. 414. Izkazano je, da je bil obsojen pred sodiščem v Trstu na šest let zaporne kazni in 

40.000 lir globe zaradi protipravne izselitve iż države. V letu dni bivanja v Ljubljani se je 

izkazal za hinavca in podleža in s tem potrdil nelaskave podatke, ki so jih o njem podali 

pristojni organi v Kraljevini. Več mesecev je vohunil po naročilu znanega g. Rosaria 

Leta
20

. Januarja lani se je vsled znane ORJUN-ine gonje moral zateči v Avstrijo in mislim, 

da je zdajle v Grazu.  Ne morem pa za omenjeno osebo zanesljivo trditi - kar sicer drži kot 

v evangeliju pribito za Venturinija, da dejansko izvaja propagando v našo škodo. Še več, v 

zaznamku, ki ga hranijo spisi Kraljevega Konzula, kot tudi vpričo mene ob siceršnjih 

priložnostih, je zatrjeval, da želi biti zvest italijanski podanik ter da se je skesal svojega 

političnega ravnanja v Kraljevini, preden se je iż nje izselil. Sodim, da gre za lokavega 

tipa, ki se je pripravljen prodati komurkoli za kakršnokoli politično svrho, če se mu le 

obeta osebni iztržek ... 

 

Na podlagi navedenih podatkov bo potrebno v novi PSBL napisati povsem drugačen 

članek o Joţefu Gabrščku – orjunašu in tigrovcu, tudi uspešnem dvojniku obveščevalnega 

centra VKJ v Ljubljani. Potrebno pa je napisati tudi novi članek za Primorci.si, saj se 

podatki lahko aţurirajo tudi po elektronski pošti. 

  

Sicer je italijanska policija vseskozi spremljala delovanje Joţefa Gabrščka, pa navajam še 

dva arhivska dokumenta. Policija v Gorici ga je 1928 uvrstila na seznam – tiralico  desetih 

subverzivnih elementov – moţnih atentatorjev, in sicer: 

- Biteţnik Bogomil, 1907 v Gorici, iz Maribora; 

- Boţič Boris, 1913, v Mostu na Soči, iz Ljubljane; 

- Bratuš Martin, 1906 v Idriji, iz Jugoslavije; 

- Drole Franc, 1901 v Poreznu, iz Ljubljane; 

- Golob Franc, 1910 v Grahovem, iz Ljubljane; 

- Gabršček Josip, 1890 v Ljubinju, iz Ljubljane; 

- Gatnik Maks, 1910 v Brestanici, iz Jugoslavije; 

- Hvala Viktor, 1906, ?, iz Maribora; 

- Kogoj Peter. 1908 v Šentviški gori, iz Ljubljane; 

- Kosmač Ciril, 1910 v Slapu ob Idrijci, iz Ljubljane. 

 

 

                                                           
20

 Rosario Leto je bil  uspešen ovrin operativec, ki je deloval na ljubljanskem konzulatu pod krinko arhivarja. 

Po „ljubljanski aferi” leta 1928 je bil premeščen v Buenos Aires. Mauro Canali, v svoji knjigi Le spie del 

regime na str. 42 in 52 omenja, da je bil Rosario Leto pred letom 1926 „vrhovni arhivar Uprave notranjih 

zadev” v Rimu, v Ljubljano pa je bil poslan zaradi kontrole „prevratniških gibanj” na občutljivi italijansko-

jugoslovanski meji kot eden prvih obveščevalcev novoustanovljenega oddelka politične policije – Ovre in je 

začel iz Ljubljane poročati pod psevdonimom „Alfredo”, kasnjee pa pod kodno številko „2”. 



12 
 

 

 
 
ARS, AS 1931, 2011, Prefektura Gorica, 1928 

 

Kratka vsebina tiralice: GABRŠČEK Josip, sin Ivana in Josipine Leban, rojen 1. 8. 1898 v 

Ljubinju pri Tolminu. Emigrant v Jugoslaviji, novinar, bivši sekretar društva »Edinost«. 

Znaki: srednje višine, rjavih las in oči, močne postave. Dokler je ţivel v Italiji, je bil 

aktiven slovenski propagandist, urednik »Edinosti« in vodja Orjune. Leta 1926 je emigriral 

v Jugoslavijo in bil v odsotnosti obsojen na 6 let zapora. Ukrep: aretirati! 

 

Italijanski konzul v Ljubljani, Gavotti, je prek svojih številnih vohunov intenzivno 

spremljal posamezne primorske emigrante v Ljubljani. O njih je poročal v Rim, Beograd, 

Gorico in  Trst. Tudi o tajnem sodelavcu Josipu (Joţefu) Gabrščku, dejansko dvojniku 

obveščevalnega centra VKJ v Ljubljani (glej Prilogo – 1). 

 

 

  
 

Primer telegrama italijanskega konzulata, 1927 
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Ker sem ugotovil, da so javno objavljeni podatki o Josipu Gabrščku pomanjkljivi (tudi na  

Primorci.si), sem 2014 prosil za pomoč Škofijski arhiv v Kopru.  Takratni arhivar, pater 

Marjan, mi je sporočili podatke iz rojstne in poročne knjige, in sicer:  

 

Jožef Gabršček je bil rojen 1. marca 1898 na Ljubinju št. 47 pri Tolminu. Njegov oče je 

bil Ivan Gabršček. mati pa Jožefa roj. Leban;  dne  16. februarja 1925 se je poročil  z 29-

letno Marijo Mrak, rojeno v Plavah, oče Peter, mati Marija Goljevšček. 

 

Nedavno sem neuspešno iskal podatke iz Status Animarum (Druţinske knjige) v tolminski 

ţupniji. Ob tej priloţnosti sem iz posestnega lista izvedel, da je Ivan Gaberščik iz Ljubinja 

št. 19 kupil na draţbi manjši gozd in tri parcele travnikov. No, očitno se je priimek 

spreminjal, vsekakor pa velja, da dosledno zapisujemo podatke iz cerkvenih matrikul. 

 

Gabrščkovi so prodali posest v Ljubinju in se preselili v Ljubljano, pa tudi Joţef je 1. 

decembra 1927 emigriral v Ljubljano. 

 

Podatek o datumu in kraju smrti Joţefa Gabrščka je bil do nedavnega neznanka. Ker je 

objavljen podatek, da je Joţef Gabršček do 1943 bival v Beogradu, sem preverjal podatke 

v vojaškem in policijskem arhivu Srbije oz. o moţni pripadnosti v vojaških ali drugih 

enotah med okupacijo (partizani, četniki) in tudi pozneje. Odgovor je bil negativen. 

  

Nazadnje mi je prijatelj RK iz Trsta sporočil, naj v Beogradu poiščem sodni dosje, saj je na 

spletu našel podatek, da je »neki« Josip Gaberšček 1948 obsojen na smrtno kazen. Kmalu 

sem pridobil kopije sodbe okroţnega sodišča v Beogradu in vrhovnega sodišča Srbije, iz 

katerih je bilo razbrati, da je bil Josip (Joţef) Gabršček, 1898 iz Ljubinja, aretiran 

septembra 1947 in marca 1948 obsojen na smrt zaradi velikega gospodarskega kriminala
21

. 

Upravičeno domnevam, da je v Beogradu šlo za montirani politični proces, podoben 

dachauskemu v Ljubljani, saj je vrhovno sodišče edino Gabrščku potrdilo smrtno kazen, 

»ker se je druţil s posamezniki in podjetji, ki so sovraţno delovala proti Jugoslaviji«
22

.  

Na koncu tega članka bom dodal tudi odlomek iz svoje knjige o obveščevalnem centru 

VKJ v Ljubljani, da bi bralci laţje razumeli, kdo je bil odgovoren za vodenje obveščevalne 

in sabotaţne dejavnosti proti Italiji, posebej še za vodenje dvojnih operativnih 

kombinacij
23

. 

 

Upravičeno domnevam, da je bil Joţef Gabršček v obdobju 1924–1929 tajni sodelavec in 

dvojnik obveščevalnega centa VKJ v Ljubljani, pozneje pa tudi UJKE 

(protiobveščevalnega oddelka civilne policije) v Beogradu, ki ga je vodil Tone Batagelj, 

tudi primorski rojak.  

 

                                                           
21

 Marijan F, Kranjc, generalmajor v pokoju: Josip Gabršček – 1948 v Beogradu obsojen na smrt zaradi 

gospodarskega kriminala (Razkrita tragična usoda Josipa Gabrščka po letu 1943, znanega orjunaša in 

tigrovca) , www.vojastvo-military.si, vstavljeno 19/07/2015. 
22

 Marijan F. Kranjc, generalmajor v pokoju, Josip Gabršček – soobtoženi na procesu 1948 v Beogradu in 

njihove kazni, www.vojastvo-military.si vstavljeno 8. 8. 2015. 
23

 Marijan F. Kranjc, Legendarni slovenski obveščevalci, Pro-Andy, Maribor 2010. 

http://vojastvo-military.si/zanimivosti/josip-gabrscek-1948-v-beogradu-obsojen-na-smrt-zaradi-gospodarskega-kriminala-razkrita-tragicna-usoda-josipa-gabrscka-po-letu-1943-znanega-orjunasa-in-tigrovca/
http://vojastvo-military.si/zanimivosti/josip-gabrscek-1948-v-beogradu-obsojen-na-smrt-zaradi-gospodarskega-kriminala-razkrita-tragicna-usoda-josipa-gabrscka-po-letu-1943-znanega-orjunasa-in-tigrovca/
http://vojastvo-military.si/zanimivosti/josip-gabrscek-1948-v-beogradu-obsojen-na-smrt-zaradi-gospodarskega-kriminala-razkrita-tragicna-usoda-josipa-gabrscka-po-letu-1943-znanega-orjunasa-in-tigrovca/
http://www.vojastvo-military.si/
http://www.vojastvo-military.si/
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O Joţefu Gabrščku sem nekaj podatkov poiskal v zapisih dr. Milice Kacin Wohinz, pa tudi 

v spominih Alberta Rejca, voditelja TIGR-a. Vsekakor pa sem najbolj kompetentne 

podatke zvedel od dr. Gorazda Bajca, tudi specialista za obveščevalne zadeve. 

  

 

A) O sumih dr. Milice Kacin Wohinz, da naj bi Jožef Gabršček 

sodeloval z italijanskimi oblastmi 
 

Dr. Milica Kacin Wohinz dvakrat navaja (zapiše), da je Josip Gabršček, sicer začetnik 

ilegalnega gibanja v Trstu v obdobju 1924–1926, orjunaš in tigrovec, leta 1928 

italijanskemu konzulu v Ljubljani posredoval obveščevalne in podatke o organiziranosti na 

Primorskem do leta 1926
24

, da bi zatem leta 1936 italijanskemu ambasadorju v Beogradu   

podal obširno poročilo o delovanju TIGR-a
25

. Avtorica sicer dodaja, da »poročilu lahko v 

splošnem verjamemo, čeprav ne moremo preveriti podrobnosti«!  

 

Menim, da ugledna zgodovinarka vseeno ne bi smela objaviti nepreverjenih podatkov, da 

je Gabršček posredoval italijanskim konzularno-diplomatskim predstavnikom tako obširna 

in pomembna poročila o delovanju Orjune in predvsem TIGR-a., saj so potem razni 

člankopisci njene navedbe vzeli kot resnične. Velja pač načelo, da je neetično nekoga 

razglasiti za vohuna brez sodne odredbe!  

 

 

B) Albert Rejec, vodja TIGR-a, o Jožefu Gabrščku 
 

Vodja TIGR-a, Albert Rejec, je 1953 na vprašanja slovenske Udbe omenil, da Gabrščku v 

tridesetih letih ni povsem zaupal. Sam je kasneje zapisal: “... Gaberšček je šel namreč, 

potem ko je odšel od Edinosti, čudno pot. Vmešan je bil v neko afero špijonaže – 

antišpijonaže, v kateri so se pletli Orjuna – italijanski konzulat in polkovnik Andrejka”
26

. 

Očitno je tudi Albert Rejc navajal plasirane (laţne) podatke o Gabrščku iz časopisa Orjune.  

 

Zato se mi je zdelo potrebno, da natančneje pregledam zapise in izjave Alberta Rejca
27

 

vodja TIGR-a, ki se nanašajo na Joţefa Gabrščka, pa jih navajam: 

- Leta 1924 se je sam »politično odločil«, da bo poklicno delal za takratni edinjaški tabor na 

povabilo Joţefa Gabrščka, takratnega tajnika pri »Edinosti« v Trstu in Zorka Jelinčiča, 

tajnika pri »Zvezi prosvetnih društev« v Gorici (str. 16).  

- »Preden sem nastopil mesto tajnika pri Pokrajinskem odboru »Edinosti« je opravljal to 

mesto sodni svetnik Vidmar, ki pa je to bolj lagodno vzel. Iskali so mlajšo aktivnejšo moč in 

sta me za to delo priporočila Josip Gabršček pri tajništvu v Trstu in Zorko Jelinič pri 

»Zvezi prosvetnih društev«. (str. 19). 

- »Obveščevalne naloge so bile one, ki jih je postavljal komisar Anton Batagelj (1894–1974) 

na Jesenicah, to je premik ital. čet, fortifikacijska dela. Rejec je imel z Batageljem tesne 

                                                           
24

 Kacin Wohinz, Milica, Prvi antifašizem v Evropi. Primorska 1925-1935. Koper, Lipa, 1990, str. 55–56. 
25

 Kacin Wohinz, Milica in Verginella, Marta: Primorski upor fašizmu 1920-1941. Ljubljana, Slovenska 

matica, 2008, str. 24-27). 
26 Domovina, kje si? Zbornik ob stoletnici rojstva Alberta Rejca (1899-1976). Gorica, Goriška Mohorjeva 

druţba, 1998, str. 62. 
27

 Albert Rejec, Domovina, kje si? Gorica, 1998, str. 16, 19 in 31. 
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stike, ko je bil ta še na Jesenicah in Rejec že v Jugoslaviji. Batagelj je zbiral obveščevalni 

material o ital. vojaških ukrepih in ga pošiljal divizijskemu obveščevalnemu centru, 

odnosno šefu v Ljubljano, ki so se v teku let menjali. Med temi je bil nekaj časa Andrejka, 

kateremu je Batagelj Rejca predstavil. Rejec pa z Andrejkom ni delal, ker je pomagal 

Batagelju le v toliko, v kolikor je šel na roko emigrantom iz Julijske Krajine« (str. 30).   

- »Pobuda za ilegalno delo je prišla s Tržaškega, kjer so člani Zveze mladinskih društev 

zbrali precej radikalne strune. Tam je agitiral ilegalno delo Josip Gaberšček, tajnik pri 

»Edinosti« ter v njegovi družbi dr. Goljevšček, dr. Sardoč, Roman Pahor, dr. Dekleva in 

drugi« (str. 31). 

- »Splošna ilegalna akcija po vsej deželi na Goriškem ni bila povezana z nikomur v 

Jugoslaviji ne z državnimi organi in ne s privatnimi gibanji (Orjuna). Ni obstajala ne 

posredna in ne neposredna povezava z Orjuno v Jugoslaviji. Rejec in Jelinčič sta šla na 

povabilo Gabrščka iz Trsta na nek sestanek »Orjune« v Ljubljano, mislim v letu 1926. Tam 

je bilo sklenjeno, da se osnuje Orjunavita (Orjuna v Italiji). Oba sta izjavila, da ne 

priznavata in se ne strinjata s postopanjem Orjune v Jugoslaviji in bi sprejela le oni del, ki 

zadeva narodno borbo proti fašizmu. Ta sestanek je bil edini, ki se ga je Rejec udeležil v 

Ljubljani. Druge povezanosti med TIGR-om in Orjuno ni bilo; izvzemši morda postojnski 

okraj, kjer je bila Orjuna razširjena po vseh vaseh in kjer so nekateri člani Orjune prešli v 

kasnejši TIGR. Gabršček je imel ozke stike z Orjune in bil tudi eden izmed voditeljev pri 

prvih začetkih TIGRA. Ko je pa bil ustanovljen TIGR ni bilo več povezave z Orjuno, ker 

Orjuna ni več ničesar pomenila. V tem času so bile vodilne osebe v mladinskem pokretu v 

Trstu kot že gori rečeno: Gabršček, dr. Sardoč, dr. Dekleva, dr. Goljevšček, Roman Pahor 

in drugi voditelji mladinskih društev. Kot že navedeno ni poznal Rejec vseh posameznih 

zaupnikov organizacije na Tolminskem in Idrijskem, temveč le enega človeka« (str. 32-33). 

-  »Ilegalna organizacija ni prejemala od nikoder finančnih sredstev. Edinjaško vodstvo v 

Gorici sploh ni vedelo za obstoj ilegalne organizacije, dokler niso bruhnila odkritja v 

italijanskem tisku. Vsak član je prispeval iz svojega, ker so bili vsi zaposleni. Na 

jugoslovanski strani ni nikdar nihče finančno pomagal. Batagelj je razpolagal s smešno 

nizkimi finančnimi sredstvi za svojo obveščevalno službo, nekaj sto dinarjev mesečno. 

Orožja ni takrat do 1930 nihče pošiljal na Primorsko, dobil se je tu pa tam kak samokres 

bodisi od znancev bodisi manjšo vsoto od tihotapcev in podobnih elementov« (str. 34). 

- Rejcu niso bila znana imena konfidentov italijanskih varnostnih organov, ki bi se 

hoteli vriniti v liberalno legalno ali ilegalno organizacijo. Tudi poznejši procesi in odkritja 

v teku let niso pokazala, da bi italijanski konfidenti kaj dosegli. Noben konfident ni bil 

razkrinkan. Oblast še ni vedela za obstoj ilegalne organizacije in zato niso bili spuščeni 

konfidenti, da bi iskali sled. Odkritja so prišla z neprevidnostimi članov in njihovimi 

pogreški, nato mučenja. Gaberšček, ki je bil nestalen, prevrtljiv in zaletav (str. 35). 

- Rejc se je preselil v Ljubljano zadnje dni februarja 1929. V Ljubljani se je povezal z 

Danilom Zelenom in odhajal vsak dan na »Jugoslovansko Matico« v Ljubljani. Seznanil se 

je takrat z bivšima Orjunašema Kosec Filipom in Kukec Joţetom. Za Rejcem so prihajali v 

naslednjih mesecih še številni njegovi znanci in člani TIGRA: učitelj Anton Majnik, 

Srečko Šorli, brat Maks Rejec in drugi. 

- Rejc v Beogradu ni imel izven emigrantskih vrst nobenih stikov. Na hrano je hodil v 

restavracijo »Primorje« pri postaji, kjer je bil v druţbi primorskih emigrantov, ki so tja 

zahajali: dr. Marij Krmpotič, Stanko Renko, dr. Mijo Mirkovič, Milan Čok, dr. Vratovič, dr. 

Bradamente, Vjeko Primoţ in drugi. S temi srno se tudi razgovarjali o emigrantskih 

zadevah. Stikov ni vzdrţeval v Beogradu z nobenim orjunašem. Spominja se, da je govoril 

od časa do časa, morda vsake pol leta z Josipom Gabrščkom, bivšim tajnikom društva 

»Edinosti«, katerega je ţe večkrat omenil v prejšnjih vprašanjih in odgovorih. Ne 
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izključuje, da je govoril z njim v letu 1936, toda prav gotovo tako, v taki obliki, da je bilo 

za javnost in kot je bilo javnosti ţe znano. Gabršček je šel namreč, potem, ko je odšel od 

»Edinosti« čudno pot. »Vmešan je bil v neko afero špijonaže – antišpijonaže, v kateri so 

se pletli Orjuna – ital. konzulat in polkovnik Andrejka. Zbežal je najprej v Skoplje in nato 

v Beograd, kjer je živel kot trgovski potnik. Družil se je s trgovskimi potniki, bil nesoliden v 

svojih obvezah in čedalje bolj propadal in se vdal pijači. Z emigranti se ni družil, pač pa s 

srbskimi trg. agenti in raznimi družbeno sumljivimi tipi po beograjskih beznicah. Rejc ga je 

poznal še od mladih let, ker je bil Gabršček doma iz Tolminskega (iz vasi Lubinj). Ideja in 

pobuda o zvezi z Orjuno je prišla od Gabrščka in dotični sestanek z Orjuno na njegov 

poziv. Kot omenjeno sta bila takrat določena za Goriško Jelinčič in Rejc, za Postojnsko 

mislim, da Vilhar, ki je kasneje padel pri Prestranku, dalje Gaberšček za Tržaško. Drugih 

se ne spominjam, ker to je bil prvi in zadnji sestanek z Orjuno« (str. 61-62). 

- »V prvih letih življenja v Jugoslaviji je sporočal, kar je izvedel iz Julijske Krajine 

Batagelju, kasneje je pa ta posel opravljal Danilo Zelen, ki je bil povezan s 

podpolkovnikom Plhakom. Zelenu na dom na Tyrševo c. 92 so neopazno lahko prihajali 

kurirji, tam prenočevali in sporočili Zelenu novosti« (str. 63). 

 

Albert Rejec očitno slovenski Udbi ni vsega povedal, ni pa znano kaj je sploh povedal 

srbski. Zato bi bilo zanimivo pogledati še srbske arhive Udbe. 

 

Iz povedanega je mogoče zaključiti, da je prav Joţef Gabršček uvedel Alberta Rejca v 

Orjuno in kasneje v TIGR, kar pomeni, da je vseeno moral imeti do Gabrščka spoštljiv 

odnos. Ker se je Gabršček  po letu 1943 očitno pridruţil NOG, saj je po osvoboditvi zavzel 

dokaj pomembno funkcijo v zveznih organih za ekonomsko sodelovanje s tujino, bi bilo 

zanimivo zvedeti, ali sta se po osvoboditvi mogoče srečala, pa tudi za vzroke tako 

drastične obsodbe Joţefa Gabrščka! Ponuja se sicer neka primerjava z dachauskimi procesi 

v Ljubljani, čeprav se mi zdi, da je v tem primeru šlo tudi za nekakšne stare obračune med 

tigrovci in orjunaši. 

 

  

C) O delovanju Jožefa Gabrščka po dokumentih Ozne oz. Udbe 
 

Iz italijanskih poročil, ki jih je Ozna (od 1946 Udba) zasegla in nato uporabljala mdr. pri 

sestavljanju raznih rekonstrukcij, elaboratov ipd., se navaja, da so na začetku (od leta 1924 

do 1926) obstajala precejšnja trenja med TIGR-om in Orjuno, dokler ni prišlo do zbliţanja 

in nadaljnjih povezav obeh organizacij
28

. V času spora naj bi bil Ivan Marija Čok celo 

nasproten TIGR-u in naj bi o obstoju organizacije obvestil Josipa Vilfana in Edvarda 

Slavika, tako da je moral tedanji voditelj Joţef (Josip) Gabršček zapustiti organizacijo in 

zbeţati v Jugoslavijo.   

 

V rekonstrukciji Udbe o delovanju Orjune je tudi navedeno zaupno poročilo italijanskega 

notranjega ministrstva z dne 20. 12. 1927, v katerem se navaja, da je Julijska krajina “/.../ 

razdeljena na 6 con, na čelu vsake izmed njih je komandant. Kot je bil konfident 

informiran o organizaciji, so bili poveljniki: Cona 1: Gabršček Josip, ki je emigriral leta 

1926 in prepustil poveljstvo Kocjančiču Karlu, ki je pred 20 dnevi zapustil Italijo. Ni znano 

komu je ta oddal poveljstvo. /.../ Vsaka cona ima poleg poveljnika tudi podpoveljnike. V 

                                                           
28

 Gorazd Bajc: Zapletena razmerja, Ivan Marija Čok v mreži primorske usode. Koper, Društvo TIGR, 

2000, str. 34. 
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prvi coni so bili to, dokler je poveljeval Gabršček: Martelanc Karel iz Tolmina, Venturini 

Franc, Košuta Just iz Gorice, Sirk Vladimir. Cona obsega teritorij, na katerem prebivajo 

njeni člani
29

. 

 

Dr. Bajc meni, da je pisanje Ozne oz. Udbe treba jemati z rezervo. Podobno velja tudi za 

Ovro in druge italijanske vire
30

. O delovanju ObC (obveščevalnega centra VKJ) v 

Ljubljani, ki ga je vodil polkovnik Viktor Andrejka, pa je v strokovni javnosti malo 

znanega. Zato sem tudi na koncu tega članka dodal zapis o delovanju tega obveščevalnega 

centra. 

  

  

D/ Primarni italijanski policijski viri o Jožefu Gabrščku 

 
Gotovo bo drţalo, da so italijanske policijske (karabinjerske) in obveščevalne sluţbe 

temeljito spremljale vsakršno protidrţavno delovanje na ozemlju Primorske. Podatke so 

pridobivali od zaupniške (sodelavske) mreţe na terenu, pa tudi prek uspešnih 

protiobveščevalnih vdorov v jugoslovanska konzularno-diplomatska predstavništva, kakor 

tudi v strukture obveščevalne sluţbe VKJ (celo v obveščevalni oddelek GŠ VKJ), kar je bil 

vrhunski uspeh. 

 

Podatkov o tem seveda ne bomo našli v arhivih, vendar nam ţe posamični podatki kaţejo, 

da so tigrovci »padali« v Beogradu in Ljubljani! Prav tako ne bomo v arhivih našli 

podatkov o uspešnih dvojnih operativnih kombinacijah oz. rezultatih, ki so jih dosegli 

tigrovci – dvojniki. 

 

Iz objavljenih podatkov pa so italijanski policijski organi na terenu od svojih zaupnikov 

izvedeli naslednje pomembnejše podatke: 

 

- Konfident je 26. 9. 1927 poročal, da v Julijski krajini deluje ilegalna orjunaška 

organizacija TGR (Trst, Gorica, Reka), kar bi verjetno ustrezalo Gabrščkovi podtalni 

organizaciji iz obdobja 1924–1927. 

- Policiji v Seţani je dostavljeno grozilo pismo podpisano z  »Izvršilni odbor kraške 

sekcije T. G. R.«, namenjeno podpisnikom vdanostne izjave. 

- Ob prvem trţaškem procesu 1930 je policija menda odkrila samo to, da so bili 

obtoţeni pripadniki ilegalne podtalne »Organizacije« oz. »Naše organizacije«. 

- Do leta 1930 so italijanski konfidenti največ poročali o Zvezi mladinskih društev 

(ZMD), pa tudi o Orjuni in TOPJ (Teritorialna ali teroristična – organizacija 

primorskih Jugoslovanov). 

- Po letu 1930 je začel izhajati časopis Svoboda, ki je v naslovi imel tudi ime izdajatelja 

»Revolucionarna organizacija TIGR«, v podpisu raznih razglasov pa tudi »CK 

TIGR« (po izjavi Toneta Rutarja je leta 1925 ime TIGR prvi predstavil prof. Filip 

Peric, glavni urednik trţaške Edinosti, po Joţefu Gabrščku). 

- Leta 1933 je v drugi številki Svobode izšel članek z naslovom »Ob petletnici 

revolucionarnega delovanja zdruţene revolucionarne organizacije Julijske krajine - 

TIGR«. Policija in drugi zainteresirani organi so seveda redno spremljali javne in 
                                                           
29

 ARS, AS 1931, Sekundarno gradivo, ORJUNA, 26, Material goriške kvesture o “ORJUNI”, II. del. 
30

 Gorazd Bajc: Varljivosti pri trditvah o"vohunih" Ovre. Ob 80-letnici uvedbe najstroţjih fašističnih 

ukrepov, Koledar Goriške Mohorjeve druţbe 2006, str. 184–186. 
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ilegalne časopise (Borba, Svoboda, Ljudska pravica), da ne omenjam časopis Orjuna, 

ki je italijanskim organom naravnost servirala mnoge podatke, kar seveda vzbuja 

upravičen dvom o pravem poslanstvu tega časopisa (prvi glavni urednik – Josip Špan 

naj bi bil italijanski vohun!). Tudi razne brošure in seveda številne letake (od leta 1927 

je bil Albert Rejc glavni urednik omenjenih časopisov). 

- O ilegalni dejavnosti, ki jo je na Primorskem od leta 1924 prvi razglašal prav Joţef 

Gabršček, italijanska policija menda ni imela podatkov. Iz objavljenega policijskega 

poročila v Gorici je bil Joţef Gabršček šele 1928 uvrščen na seznam moţnih 

teroristov, da bi bil v Ljubljani nadzorovan prek konfidentov italijanskega konzulata, o 

čemer je bila redno obveščena domicilna policija v Trstu. 

  

  

Sklepne ugotovitve: 
   

1. Poznavajoč metodologijo obveščevalnega delovanja, sem trdno prepričan, da je 

obveščevalna sluţba VKJ, konkretno ofenzivni obveščevalni center v Ljubljani, ki ga 

je 1922 ustanovil in do 1930 neposredno vodil polkovnik Viktor Andrejka, v največji 

meri izkoristila odpor Primorcev proti fašistični oblasti. O tem priča dejstvo, da je bil 

vodja TIGR-a Albert Rejec v Ljubljani predstavljen polkovniku Viktorju Andrejki, ne 

dvomim pa, da je pozneje v Beogradu v stikih z Antonom Batageljem, vodjo UJKE, 

jugoslovanske protiobveščevalne sluţbe, s katerim sta neposredno sodelovala, ko je bil 

Batagelj še policijski komisar na Jesenicah. Zato je tudi povsem upravičena domneva, 

da je bil tudi Joţef Gabršček od 1929, ko je bival v Skopju in Beogradu, v stikih z 

Antonom Batageljem, znancem in rojakom s Primorske. 

 

       Če je Joţef Gabršček zares predal 1936 obširno poročilo o delovanju TIGR-a 

italijanskemu poslaniku v Beogradu, kakor navaja dr. Milica Kacin Wohinz, potem je 

to najverjetneje bila dvojna kombinacija Obveščevalnega oddelka GŠ VKJ, bolj 

verjetno pa UJKE – jugoslovanske protiobveščevalne sluţbe (civilne policije), ki jo je 

izvedel Anton Batagelj. Namreč, »količina« resničnih podatkov, ki naj bi jih Joţef 

Gabršček posredoval italijanskemu poslaniku, potrjuje logično domnevo o dvojni 

kombinaciji, znane pa so bile tudi vse druge »primorske povezave« v Beogradu (Ivan 

Marija Čok). 

   

2. Vsekakor je dejstvo, da so določene slovenske in jugoslovanske organizacije idejno in 

materialno podpirale odpor Primorcev proti fašistični oblasti. V obširni literaturi o 

TIGR-u, je namerno ali nenamerno, zanemarjena vloga obveščevalne sluţbe VKJ, pa 

tudi  francoske in britanske obveščevalne sluţbe. 

  

       V svoji knjigi Legendarni slovenski obveščevalci sem verjetno med prvimi zastavil 

vprašanje o znatnem deleţu obveščevalnega centra VKJ v Ljubljani in podcentra na 

Sušaku v organiziranju ilegalnega odpora na Primorskem po letu 1920 pa vse do 1941. 

Večina piscev o zgodovini TIGR-a navedene problematike ne pozna in ne omenja, kar 

je seveda velika pomanjkljivost! Nekateri so celo omenjali samo sodelovanje 

tigrovcev z britansko obveščevalno sluţbo, posebno s Soe, zlasti pa ţalostno usodo 

številnih »padalcev«, ki so jih britanske in ameriške obveščevalne sluţbe po letu 1943 

poslale na tvegane obveščevalno-diverzantske naloge na Primorsko. 
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       No, pri tem ne gre pozabiti, da sta podporo TIGR-u nudila tudi francoska 

obveščevalna sluţba (prek konzulata in lektorjev v Ljubljani), pa tudi obveščevalni 

podcenter VKJ na Sušaku, ki ga je uspešno vodil slovenski kapetan Drago Slekovec, 

saj je bil tudi Danilo Zelen, poznejši vojaški vodja TIGR-a, najprej na njegovi zvezi. 

Major Slekovec, sicer učenec polkovnika Andrejke, je v obdobju 1940–1941 nadvse 

uspešno vodil ObC v Ljubljani in bil tvorec najuspešnejšega protiobveščevalnega 

vdora v nemški Abwehr (poročnik Emil Wedam iz Celovca je prvi sporočil datum 

nemškega napada na Jugoslavijo). Kot podpolkovnik je bil Slekovec v začetku 1941 

premeščen v Niš, kjer ga je zajel nemški Wehrmacht. Njegova zaslišanja s strani Udbe 

1950 so ohranjena in v njih je kar nekaj podatkov tudi o TIGR-u. Verjetno pa bi v 

britanskih, ameriških ali ruskih arhivih našli tudi njegova zaslišanja s strani Gestapa in 

Abwehra … 

  

3. Mlajšim raziskovalcem in zgodovinarjem predlagam, da se temeljito lotijo obdelave 

odnosov med TIGR-om in Orjuno, predvsem pa med ljubljanskim obveščevalnim 

centrom VKJ in TIGR-om, pri čemer je potrebno upoštevati obdobje intenzivnega 

sodelovanja do 1930, ko je bil polkovnik Andrejka odstavljen prav zaradi TIGR-a, 

seveda pod italijanskim pritiskom, kakor tudi obdobja do 1941, ko so vodilni Primorci 

v Beogradu (Rejec, Vilfan in Besednjak) sodelovali z Antonom Batageljem, vodjo 

UJKE. Vsekakor pa je potrebno obenem raziskati v nemških in italijanskih arhivih, 

kako sta nemška in italijanska obveščevalna sluţba uspeli z agenturnim vdorom v 

Obveščevalno upravo GŠ VKJ, saj je prav gotovo, da so, po moji tezi – tigrovci 

»padali« predvsem v Beogradu in Ljubljani! 

  

4. Naši zgodovinarji so sicer objavili številne dokumente iz italijanskih arhivov, vendar 

so, razen pri dr. Bajca, brez ustreznih strokovnih komentarjev. Policijska poročila so 

številna, ne moremo pa jih primerjati z bolj redkimi poročili tajnih političnih oz. 

protiobveščevalnih Ovre ali Gestapa, ki bi nam razkrila prava ozadja. Sploh pa menim, 

da nepreverjenih dokumentov ne bi smeli objavljati, če jih ne znamo pravilno 

tolmačiti. Tako je npr. dr. Wohinzeva objavila podatek, sicer nepreverjen, da je Joţef 

Gabršček leta 1936 podal italijanskemu ambasadorju v Beogradu zanimivo poročilo, 

zatem pa je sledila domneva, da je Gabršček italijanski vohun! Moje mnenje je, da je v 

tem primeru šlo za nekaj povsem drugega. Namreč, če je Joţef Gabršček 1929 zapustil 

Ljubljano pod pritiskom orjunašev, ki so odkrili njegovo delovanje kot dvojnika, je 

seveda po nasvetu ljubljanskih vojaških obveščevalcev »zbeţal« v Avstrijo in zatem v 

Skopje in Beograd, kjer je 1936 predal »zanimivo« poročilo Italijanom, vendar le kot 

dvojnik! Verjetno je šlo za nekakšno »zgodovinsko« poročilo o delovanju tigrovcev, 

seveda brez ovajanja in podobnega, ki ga je Gabršček sestavil skupaj s svojim starim 

znancem Batageljem, šefom UJKE, da bi Italijanom ponudil nadaljevanje dvojne 

kombinacije. Gre za mojo tezo o dvojni operativni kombinaciji proti Ovri, za katero pa 

navadno ni nobenih virov, saj je stara obveščevalna praksa, da se morajo podobni 

dokumenti po končani akciji obvezno uničiti. 

  

5. Namreč, še vedno vztrajam pri začetni tezi oz. predpostavki, da Joţe Gabršček ni bil 

»pravi« italijanski vohun, lahko je bil kvečjemu »dvojnik«. Vsekakor pa je bil, po 

mojem prepričanju glede na potek dogodkov (tudi polkovnik Andrejka je prav 1928 

moral dejansko zapustiti sluţbo po nalogu iz GŠ VKJ!), eden prvih tajnih sodelavcev 

polkovnika Andrejke oz. Batagelja. Bil je vendar v centru vsega ilegalnega dogajanja 

na Primorskem (obenem tajnik Edinosti v Trstu), kar bi s pridom izkoristila vsaka 
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obveščevalna sluţba (v Trstu je deloval tudi jugoslovanski konzul, dejansko 

obveščevalec). Tudi dr. Wohinzeva ne nudi nobenega dokaza, da je bil Joţef Gabršček 

italijanski vohun, saj tudi sama pravi, da poročila konfidentov ni mogla preverjati. V 

obveščevalni praksi pa velja pravilo, da konfidenta ali vohuna lahko razglasi samo 

sodišče na podlagi trdnih dokazov, navadno vsaj treh. Povsem pa je neprimerno 

sklicevati se na nekakšne javne objave (ovadb) v glasilu Orjune ali pa v spominih 

soudeleţencev. Čeprav Albert Rejec navaja, da Joţefu Gabrščku ni povsem zaupal, se 

je vendarle v Beogradu z njim sestajal vsakega pol leta, kar je seveda čudna praksa! 

  

6. Sklicevati se na razne rekonstrukcije Ozne ali Udbe je zelo nezanesljivo, posebej če 

vemo, da so bile pisane za razne politične potrebe, dejstvo pa je tudi, da so strokovno 

vprašljive, saj jih niso pisali nepristranski operativni delavci. Tudi izjave obsojencev, 

zlasti tistih na smrt, so vedno zelo problematične, kar sem dokazal na primerih iz 

pohoda 14. divizije NOV Slovenije na Štajersko, o t. i. Pohorski aferi in podobno. 

Podatke Ozne ali Udbe je potrebno vrednotiti le posamično, pa tudi preverjati na razne 

načine. 

  

7. Ponovno poudarjam: neetično in tudi krivično je enega od prvih organizatorjev 

ilegalnega odpora proti italijanskemu fašističnemu reţimu v Trstu 1924–1926 in 

TIGR-a javno razglasiti za vohuna brez trdnega dokaza. Pri tem opozarjam na mogoče 

spletke orjunašev, pa tudi na njihove nasilne akcije (rop v Prestranku). Končno, Albert 

Rejec, vodja TIGR-a, v svojih spominih piše, da ni vedel za nobenega konfidenta ali 

ovaduha med pripadniki TIGR-a, še najmanj pa je dvomil o Joţefu Gabrščku, ki ga je 

tudi uvedel med tigrovce. 

 

8. Delo in ţivljenje Joţefa Gabrščka nista natančno preverjena niti celovito 

predstavljena. Zanimivo je, da je bil 1924 kot tajnik Edinosti v Trstu med glavnimi 

organizatorji ilegalnega delovanja proti Italiji, da je istega leta celo Alberta Rejca 

pridobil za politično delovanje, da je bil vodilni pri delovanju TIGR-a in Orjune, da je 

1926 aktivno sodeloval pri Orjunavit-u, pa tudi pri Zvezi mladinskih društev na 

Trţaškem. Ne gre pozabiti, da je v Trstu deloval tudi jugoslovanski konzul, pa tudi 

sicer je ObC v Ljubljani aktivno spremljal vsa dogajanja na zasedenem delu 

Primorske. Skoraj gotovo je, da je prav v tem obdobju vzpostavljena tudi povezava in 

tajno sodelovanje Joţefa Gabrščka z vojaško obveščevalno sluţbo VKJ. Prav tako je 

potrebno vedeti, da italijanska policija in Ovra nista samo evidentirali določene osebe, 

temveč sta tudi iskali tajne sodelavce in vršili protiobveščevalne vdore v ilegalne 

organizacije, ki so nastajale na Primorskem.  

 

       Joţef Gabršček je 1. decembra 1927 zapustil Trst in odšel v Slovenijo, kjer je bil kot 

dvojnik ObC VKJ plasiran proti italijanskemu konzulatu. Z njim je zvezo Rosario 

Leto, prikriti operativec Ovre na konzulatu (arhivar). Le tako je tudi moţno upoštevati, 

da je Joţef Gabršček predajal Ovri pripravljene podatke o »organizaciji« na 

Primorskem, o srbskih komitaših in drugo. 

 

       Ko je skupina orjunašev vdrla v prostore italijanskega konzulata v Ljubljani in našla v 

sefu seznam 15 italijanskih vohunov – glavnega, Egidija Perića so zatem umorili kar 

na ulici, je ljubljanska Orjuna tudi objavila fotokopijo ovadbe proti Joţefu Gabrščku 

kot italijanskem vohunu. Očitno je šlo za nekakšno maščevalno akcijo, ker je zelo 

verjetno prav Gabršček odkril, da je bil Joţe Špan, prvi glavni urednik Orjune, tudi 
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glavni italijanski vohun (oba naj bi sicer odkril Lipe Kosec, znani orjunaš, ki ga 

sumim, da je šel skozi roke sovjetske Čeke, ko je bil kot ujetnik AOV v Rusiji). Po 

moji oceni je šlo za javno kompromitacijo dvojnika s strani orjunašev, pa je Gabršček 

moral dejansko zapustiti Ljubljano. Zato je tudi razumeti, kako so zgodovinarji in 

publicisti nasedli orjunaškemu konstruktu! 

 

       Joţef Gabršček naj bi najprej odšel v Avstrijo in Francijo, šele 1929 se je vrnil v 

Jugoslavijo. Albert Rejec navaja, da je najprej odšel v Skopje, nato pa prišel v 

Beograd. Bil je trgovski potnik, menda pa se je vdajal tudi pijači. Čeprav se je vedel 

»čudno«, se je Albert  Rejec z njim občasno sestajal. In 1936 naj bi Joţef Gabršček 

italijanskemu poslaniku v Beogradu podal poročilo o celotnem delovanju TIGR-a! 

Italijanski dokument o tem je navedla  dr. Milica Kacin Wohinz s pripombo, da 

podatka ni mogla preveriti! Do 1943 naj bi Joţef Gabršček ţivel v Beogradu. 

 

       Leta 2015 sem s pomočjo prijatelja RK iz Trsta odkril, da je bil Joţe Gabršček leta 

1948 v Beogradu obsojen na smrt zaradi velikega gospodarskega kriminala. 

 

9. Tigrovca Viktor Bobek in Joţef Gabršček zagotovo nista bila italijanska vohuna. Bila 

sta uspešna dvojnika obveščevalne sluţbe VKJ, Gabršček pa verjetno tudi Ujke.  
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Priloga-1: 

 
 

Poročila (telegrami) italijanskega generalnega 

konzula v Ljubljani v letih 1926–1927
31

  

 
 

V prevodu in povzetku prikazujem pet tajnih poročil italijanskega generalnega konzula 

Gavotti-ja v Ljubljani, ki jih je o Joţefu (Josipu) Gabrščku pošiljal na pet naslovov: 

Prefekturi v Trst in Gorico, poveljstvu Prostovoljne drţavne (strankarske) policije – 

črnosrajčnikom,  zunanjemu ministrstvu v Rim in poslanstvu v Beograd. Poročila navajam 

po datumih, in sicer: 

 

1. Poročilo (telegram) z dne 30. 1. 1926 (brez uvodne glave) 

 
Sogovornika v nadaljevanju predstavljam kot konzula – K in Joţefa (Josipa) Gabrščka – 

JG. Manjka začetek telegrama. Vsebina je naslednja: 

 

JG: Iskal primerno zaposlitev v Ljubljani, pa je ni našel, bil tudi bolan; zaprosil za denarno 

pomoč. 

K: Izraţa pomisleke o dosedanjem preţivljanju JG – v Ljubljani od 1. decembra (1927), 

mnogi dobivajo pomoč od Jugoslovanske matice in drugih ustanov. Presenetilo ga je tudi 

prejšnje poročilo trţaške prefekture, da je bil JG »generalni sekretar politične skupnosti 

Edinost« in »član tajne sekcije Orjune ustanovljene v Trstu 1926«. Verjetno je JG prišel na 

konzulat z določenimi zadolţitvami in nudenje uslug. Menda je izgubil sluţbo pri Edinosti, 

kar bo potrebno preveriti pri prefekturi v Trstu. Pravi, da mu je zaposlitev in preţivetje 

edini cilj. Zagotovil je, da je »prepričan zagovornik fašizma«. Zdi se, da je bil iskren in da 

je imel precejšnja razhajanja s sodelavci v Edinosti. Poraja se vprašanje, ali je pametno, da 

se mu izda potni list, brez katerega tukaj ne more ţiveti, oz. ali se je »prodal Orjuni«. 

Lahko bi bil tudi »zaupnik ali obveščevalec tega urada«, vendar  bi moral prej zaprositi za 

preverko prefekture v Trstu in Gorici. Pomembna je izjava JG, da je poročen z Marijo 

Mrak v Tolminu 41, ki je bila »sestra bivšega komisarja prefekture v Tolminu«. Njegovi 

starši, Ivan Gabršček in Joţefa Leban, naj bi ţiveli v Ljubinu 41. 

                                                           
31

 ARS, AS 1931, Prefektura Trst, 2013 (septembra 2015 posredoval dr. Gorazd Bajc), prevedla L. Š. 
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2. Poročilo (telegram) z dne 30. 1. 1927 

 

 

         Primer telegrama italijanskega konzula v Ljubljani, 1927 

 

Zadeva: Josip Gabršček, sin Ivana Gabrščka in Josefine Leban, rojen  1. marca 1898 

v Ljubinu pri Tolminu. 

Na konzulatu izjavil: v Ljubljani je od 1. decembra 1926, prišel je brez potnega lista, mejo 

je prestopil pri Idriji (Godoviču). Od avgusta 1924 do septembra 1926 je bil politični 

sekretar »Edinosti« v Trstu. Mesto oz. zadolţitev je zapustil zaradi nesoglasij z vodilnimi v 

društvu. 

Predvideval je, da bo v Ljubljani našel primerno zaposlitev, kar se pa ni zgodilo. Na 

vprašanje, kaj misli konkretno početi, je JG izjavil, da bo predaval o fašizmu, razvoju in 

perspektivi, da bi tako ljudje zavrgli svoje pomisleke. Ker se je takšna izjava zdela »čudna 

in drzna s strani Slovenca«, je JG izjavil, da je ţe imel dvoje predavanj o fašizmu – prvo v 

dvorani »Akademskega kolegija«, kjer tudi stanuje, drugo pa v »Narodnem domu«. JG 

namerava nadaljevati študij prava, ki ga je nedavno začel na Dunaju. 

K. je izrazil pomisleke glede predavanj JG v Ljubljani. 

 

3. Poročilo (telegram) z dne 9. 2. 1927 

Zadeva: Zarota v Sušaku glede atentata v Reki. 
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JG se je oglasil na konzulatu in poročal, da je bil nedavno v kavarni v Ljubljani prisoten 

razgovoru dveh častnikov protiobveščevalne sluţbe in nekega civilista, kjer so se 

pogovarjali, da je Orjuna iz Sušaka nameravala izvesti napad na kasarno v Reki, ki ga je 

preprečil častnik iz Sušaka. 

Glede na dejavnost Orjune, se je K zdelo poročilo verodostojno, vendar ga bo vseeno 

preveril. 

 

4. Poročilo (telegram) z dne 15. 3. 1927 (poslano samo v Trst) 

Zadeva: Glede na poročilo prefekture o JG, je K smatra potrebnim da navede 

odgovore JG, ki mu jih je posredoval v dosedanjih kontaktih po naslednjih 

problemih: 

a) Slovenska iredentistična propaganda 

JG zavrača mnenje Italijanov, da gre za iredentistično propagando in dodaja, da je 

slovenski manjšini potrebno dati moţnost za kulturni razvoj. Pri tem je dodal Wilsonove 

ideje o zagotavljanju legalnega razvoja manjšin in popolni harmoniji z zakoni drţave. 

Torej, nobeno prizadevanje za razvoj kulturne in ekonomske skupnosti Slovencev, ni 

potrebno smatrati za nekakšno iredentistično propagando. JG se je predstavil kot branilec 

vrednot Slovencev na Primorskem. Tako je tudi v društvu Edinost zagovarjal, da se morajo 

prilagajati novim zahtevam fašistične drţave. Navedel je nekaj primerov, kot nasvet Ivanu 

Štoku o organizaciji novega sindikata kamnosekov, aprila 1926 pa nasvet sindikatu 

učiteljev v Gorici, o čemer lahko priča tudi Albert Rejec, študent iz Tolmina, sicer sekretar 

v Edinosti. Podobno je svetoval komunistu Leopoldu Pajerju iz sindikata gozdarjev, pa 

zatem v Nabreţini in drugod. 

b) Odnosi z Orjuno 

JG je kategorično zanikal, da bi predlagal ali poskušal v Trstu ustanoviti tajno organizacijo 

Orjune. Verjame, da gre za namerna natolcevanja iz razprav v Edinosti, ki so bila tudi zelo 

različna. Sam je vedno zagovarjal predvsem interese slovenskega delavca in kmeta. 

c) Težnje in delovanje Gabrščka proti vladi in nacionalnim ustanovam 

JG navaja, naj se mu navedejo konkretni primeri, ker pavšalnih očitkov ne sprejema. Trdi, 

da je v mnogih primerih res odločno nastopal proti rojakom (Slovencem). Gre predvsem za 

tiste dvoličneţe, ki so pristopili v razne fašistične organizacije in obenem bili člani 

Edinosti. 

d) Pogoste hišne preiskave 
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JG je potrdil samo dve hišne preiskave. Prva je izvedena 28. 3. 1924 v Tolminu, ko še ni 

bil član Edinosti in je samo propagiral gospoda Wilfana na volitvah. Zaseţena mu je bila 

plaketa s simpozija socialistov leta 1822 v Ljubljani, skupaj z majhno slovensko zastavico. 

Druga hišna je bila opravljena v Trst 4. ali 5. aprila 1926, ker naj bi iskali oroţje in strelivo, 

pa tega niso našli. Policija je zaplenila večje število časopisa »Rijeć« iz Zagreba, denarnico 

s seznamom oseb radi izterjave vojne škode, skavtsko knjiţico in razne časopise (toda 

nobenega okrog Orjune). 

e) Protijugoslovanska propaganda 

JG je odločno zanikal, da je razvijal protijugoslovansko propagando – vedno pa je izvajal 

propagando v prid slovenske manjšine. 

f) Prijateljske vezi z Vilharjem, zločincem, organizatorjem pokola v Prestranku 

JG je potrdil, da pozna Vilharja od 19. 12. 1924, ko je v Postojni ustanovil sekcijo Edinosti, 

skupaj s Kraigherjem, sinom poslanca Lovrenčiča, doktorjem Grudnom, Deklevom in 

odvetnikom katerega imena se ne spomni. Vilhar se mu je vedno zdel kot umirjen človek, 

zato si ne more predstavljati, da bi bil sposoben za hudodelstvo, ki ga je zagrešil v 

Prestranku. 

g) O sovraštvu do Italijanov 

JG je odločno zanikal, da bi sovraţil Italije. Dodal pa je, da sovraţi ljudi brez karakterja, 

kakor tudi tiste, ki se okoriščajo s politiko in sejejo nestrpnost. 

h) Dopisovanje v jugoslovanske časopise 

JG je odločno zanikal, da je dopisoval v jugoslovanske časopise. Tudi ni iskal od njih 

kakšno pomoč, saj naj bi danes popil samo kavo … 

i) Zborovanje v Štorjah in Skopem. 

JG je izjavil, da je 20. junija 1926 organiziral zborovanje sekcije Edinosti v Štorjah z 

namenom, da se ustanovi mladinsko kulturno društvo »Kras«. Ni pa vedel, da namerava 

prefekt iz Trsta priti v Seţano na razvitje fašistične zastave in ustanovitev  društva mladih 

slovenskih raziskovalcev. 

Glede zborovanja septembra 1925 v Skopen pa je dejansko šlo za srečanje kmetov, ki ni 

bilo ilegalno niti mu je predsedoval. Tam je bil samo zato, da bi poiskal primernega 

človeka za vodenje Edinosti v Skopem. Profesor Kosovel iz Trsta je imel predavanje o 

zgodovini slovenskih kmetov od 1700, pa tudi sam je povedal nekaj besed, predvsem pa, 

naj ne pozabijo svojega jezika in naj ostanejo zvesti svoji zemlji! Obsodil je delovanje 

dveh Slovencev – fašistov, Gerbca in Urana, ki sta vzdrţevala zveze s poročnikom 

Graziolijem, hkrati pa ponujala svoje usluge v šolski organizaciji Edinost. 
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j) Prihod tete iz Amerike 

Mamina sestra je prišla iz Amerike 26. avgusta 1924, pa je z njo šest dni bival v Celju, kjer 

sta z mamo prodali posest. Zato je netočna trditev, da je teta imela namen, da JG upravlja z 

njenim posestvom v Celju. 

k) Prihod staršev v Ljubljano 

JG je izjavil, da ni bil v posebno dobrih odnosih s starši niti ni vedel, da nameravajo 

prodati posest v Ljubinju, ki ni imelo posebne vrednosti. Konzulu je to izjavo potrdil 

odvetnik iz Celja, ki je zastopal mamo JG. 

 

5. Poročilo (telegram) z dne 16. 3. 1927 

Predmet: Srbski komiti na jugoslovansko-italijanski meji – poročilo tajnega 

sodelavca. 

Tajni sodelavec je iz zaupnih virov zvedel, da bo med 1. i. 7. aprilom 1927 približno 

2.000 srbskih komitov v civilu in v manjših skupinah prestopilo jugoslovansko-

italijansko mejo. 

Zaupnik je Josip Gabršček. Gre za dve brigadi srbskih komitov. Novico je zvedel od 

prijatelja, kateremu pa jo je posredoval oroţnik iz protiobveščevalne sluţbe. 

Čeprav z določeno rezervno, je K menil, da poročilo zaupnika JG ni laţno! 

(na koncu tega poročila je tekst (in prevod), ki sem ga navedel na str. 10/11). 

 
Zaključek 

 
Iz prednjih poročil je razbrati, da se je Joţef Gabršček, po inštrukcijah obveščevalnega 

centra VKJ v Ljubljani uspešno plasiral italijanskemu konzulu v Ljubljani (dejansko 

operativcu Ovre – Rosariju Leto), saj je evidentirano, da je 16. 3. 1927 postal njihov 

zaupnik! Tako se navadno tudi začnejo dvojne operativne kombinacije … 
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Priloga-2: 
  

  

Polkovnik Viktor Andrejka - prvi slovenski častnik 

vojaške obveščevalne službe VKJ (1919–1932)
32

 

 

 

 
 

Polkovnik Viktor Andrejka pl. Livnograjski 

                     (Vir: Google, Slike) 

 

 

Ljubljana pa tudi Bled, Maribor in Celje so ţe v Kraljevini Jugoslaviji veljali za nekakšna 

»naravna« središča delovanja obveščevalnih sluţb. To velja predvsem za delovanje 

nemške, britanske in italijanske obveščevalne sluţbe takoj po končani prvi svetovni vojni. 

 

V znani rekonstrukciji in analizi vojaške obveščevalne sluţbe VKJ (v ARS II), ki so jo 

naredili analitiki Sdv, je med drugimi zapisano, da je pred drugo svetovno vojno v 

Ljubljani deloval zelo uspešen in eden najaktivnejših centrov vojaške obveščevalne sluţbe 

vojske Kraljevine Jugoslavije, ki ga je formiral in vodil vse do 1932. leta polkovnik Viktor 

Andrejka, sicer generalštabni častnik avstro-ogrske vojske in preizkušeni pripadnik njene 

                                                           
32

 Marijan F. Kranjc, Legendarni slovenski obveščevalci, Pro-Andu, 2011, Maribor; Polkovnik Viktor 

Andrejka, http://freeweb.t-2.net/Vojastvo, 2014. 

http://freeweb.t-2.net/Vojastvo


28 
 

 

vojaške obveščevalne sluţbe. Gre tudi za prvega slovenskega častnika vojaške 

obveščevalne sluţbe, ki je obenem sodeloval pri oblikovanju vojaške obveščevalne sluţbe 

na novo formirane vojske Drţave SHS oz. Kraljevine Jugoslavije, predvsem pa kot 

načelnik prvega vojaško-obveščevalnega centra Dravskega divizijskega območja v 

Ljubljani
33

. Takratni načelnik oddelka vojaške obveščevalne sluţbe Glavnega generalštaba 

srbske oz. vojske Drţave SHS, pozneje Kraljevine Jugoslavije, divizijski general Petar 

Marković, je naredil odlično potezo, ko je strokovno izkušenega obveščevalnega 

strokovnjaka avstro-ogrske vojske, pa še celo generalštabnega majorja Viktorja Andrejka, 

poklical sredi leta 1920 v Beograd in ga postavil za načelnika ofenzivnega obveščevalnega 

sektorja. Namreč, major Andrejka je poleg odličnega poznavanja vseh sosednjih vojska, 

posebno potencialnih nasprotnikov Kraljevine Jugoslavije, obvladal tudi številne tuje 

jezike in je tako v novo ustanovljeno in organizirano vojaško obveščevalno sluţbo vnesel 

vse tiste organizacijske in metodološke prvine, ki so tedaj odlikovale predvsem nemško in 

francosko vojaško obveščevalno sluţbo. 

 

Po opravljenih nalogah v obveščevalnem oddelku Glavnega generalštaba v Beogradu se je 

generalštabni major Andrejka ţe sredi leta 1922 vrnil v Ljubljano in v kratkem času 

organiziral dobro prikrit center vojaške obveščevalne sluţbe, ki je formacijsko sicer 

pripadal Poveljstvu Dravskega divizijskega območja, dejansko pa je šlo za najbolj 

izpostavljen ofenzivni center vojaške obveščevalne sluţbe VKJ. Ljubljanski center vojaške 

obveščevalne sluţbe je bil prvenstveno usmerjen proti Italiji in Avstriji. Zato je tudi 

razumljivo, da je bila prav proti tema dvema drţavama organizirana najbolj široka in tudi 

kvalitetna mreţa tajnih obveščevalnih agentov, tudi tigrovcev. 

  

Zdi se mi, da je prav zaradi dvojnih nalog, obveščevalnih in diverzantskih, kakršne so 

tigrovci tudi samovoljno izvajali, italijanska protiobveščevalna sluţba okrog leta 1928 

odkrila obveščevalne mreţe v Trstu in Gorici, ki so bile neposredno povezane z 

obveščevalnim centrom v Ljubljani. Zato je moral takrat ţe generalštabni polkovnik Viktor 

Andrejka odstopiti, da ne bi onemogočil nadaljnjega delovanja tega obveščevalnega centra. 

Ker je Danilo Zelen povezoval delovanje goriške in trţaške skupine tigrovcev z Ljubljano, 

se prav gotovo, da je bil tesno povezan z ljubljanskim (in sušaškim) obveščevalnim 

centrom (nazadnje je bil celo rez. obveščevalni častnik v ljubljanskem obveščevalnem 

centru). 

 

Anton Batagelj, doma iz Šturij pri Ajdovščini, je bil leta 1923 postavljen za načelnika 

obmejnega komisariata na Jesenicah. Šlo je za enega od izpostavljenih uradov, ki so bili 

ustanovljeni v času, ko je bil policijski minister v Beogradu dr. Anton Korošec, sicer vodja 

Slovenske ljudske stranke. In prav Batagelj je ţe od leta 1924 aktivno sodeloval z 

majorjem Andrejkom, predvsem pa je v svoje delovanje vključil številne primorske rojake, 

med njimi tudi najbolj aktivne orjunaše in tigrovce (izdaja prepustnic, omogočanje 

ilegalnih prehodov tigrovskih kurirjev, prenos propagandnega in sabotaţnega materiala). 

Kasneje je bil Batagelj vodja Ujke – urada jugoslovanske protiobveščevalne sluţbe v 

                                                           
33 Mnogi napačno navajajo »Dravsko divizijo«, ki je bila v Mariboru, v Ljubljani pa je bilo poveljstvo 

Triglavske divizije in Dravskega divizijskega območja, kot najvišjega vojaškega poveljstva Dravske 

banovine. 
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Beogradu. Velja še dodati, da je bil tudi Viktorjev brat dr. Rudolf  znanec Batageljev, saj je 

bil visoki uradnik policijskega ministrstva v Beogradu. 

 

Velja poudariti, da se je obveščevalni center VKJ v Ljubljani v začetnem obdobju 

delovanja 1922–1926 naslonil na dokaj mnoţično organizacijo Orjune, nacionalistično 

gibanje, ki se je iz Dalmacije razširilo še najbolj v Sloveniji, zlasti na Primorskem, pa tudi 

na Štajerskem. Na Primorskem je prednjačil Joţef Gabršček, ki je v Trstu vodil orjunaše in 

prvi zagovarjal ilegalno delovanje, da bi kasneje z večino orjunašev prešel med tigrovce. 

Orjuna je odločno nastopala tudi proti uradni politiki Beograda (pogodba z Italijo, 1924), 

da bi se kasneje prelevila v teroristično organizacija in bila nazadnje tudi prepovedana. Da 

so vojaški obveščevalci imeli številne stike z orjunaši, je znano iz številnih protestov 

italijanskih diplomatov V Beogradu, pa je tako vlada vplivala na zamenjave načelnikov 

obveščevalnega centra VKJ v Ljubljani. 

 

Zaradi delovanja tigrovcev na Primorskem je italijanska Ovra – politična policija, s široko 

mreţo ovaduhov in vohunov, okrepila delovanje, vendar kljub mnoţičnemu terorju ni 

uspela zlomiti upornih Primorcev. V začetku 1928 so preko ovaduha italijanskega 

konzulata v Ljubljani
34

 uspeli odkriti močne tigrovske organizacije v Gorici in Trstu, pa je 

leta 1930 sledil prvi trţaški proces, pozneje pa še drugi. Zaradi sodelovanja z ljubljanskim 

centrom vojaške obveščevalne sluţbe so bili v Trstu poleg Antona Batagelja obtoţeni (in 

dejavnost dokazana) Slavko Bevk, Andrej Manfreda in Ivan Lenardič. Ostalim vohunstva 

niso dokazali. Vse to je pripeljalo do tega, da je moral polkovnik Viktor Andrejka, kot 

dejanski organizator dotedanjega tigrovskega sodelovanja, zaradi interesov sluţbe sredi 

leta 1932 tudi odstopiti. 

 

Celotno delovanje ljubljanskega centra vojaške obveščevalne VKJ v obdobju 1922–1941 

bi veljalo podrobneje raziskati in obdelati, saj je za to dovolj dokumentov v domačih in 

tujih vojaških arhivih. Fragmentarno se je mnogih epizod lotila dr. Jerca Vodušek Starič
35

,  

pa nekatere, ki so povezane s polkovnikom Viktorjem Andrejka, tudi navajam.  

 

Nedvomno bo drţalo, da je major Andrejka, takoj ko je leta 1922 v Ljubljani organiziral 

center vojaške obveščevalne sluţbe, ki je bil prvenstveno ofenzivno naravnan proti obema 

sosednjima drţavama – Italiji in Avstriji, poiskal tudi zaveznike. Med prvimi so tako bili 

Francozi, stari sovraţniki Italije, konkretno predstavniki francoskega konzulata, ki je bil 

ustanovljen v Ljubljani ţe leta 1921. Ker je major Andrejka znal tudi francoščino, je prav 

gotovo dobro vedel, kaj lahko dobi od prekaljenih francoskih obveščevalcev – konzulov, ki 

so se menjavali. Pomembno vlogo pa so imeli tudi lektorji (francoski in drugi), sicer dobro 

prikriti obveščevalci. 

 

Enako velja tudi za ostale konzulate, ki so obstajali v Ljubljani, zlasti za britanskega, pa 

tudi za tiste, ki so bili v sosednjem Zagrebu. Ker pa je šlo tudi za ofenzivno usmerjenost 

ljubljanskega centra vojaške obveščevalne sluţbe, je prav gotovo, da je center izkoristil vse 

moţnosti za protiobveščevalne vdore v italijanski in avstrijski konzulat. Tudi češki. 

 

Ne smemo zanemariti dejstva, da so se vojaški obveščevalci povezovali z raznimi 

domoljubnimi in polvojaškimi organizacijami, društvi in strankami, saj so le tako prišli v 

                                                           
34

 Verjetno je to bil Joţe Šporn, prvi urednik časopisa Orjune, ki naj bi ga odkril Lipe Kosec, znani orjunaš. 
35

 Jerca Vodušek Starič, Slovenski špijoni in Soe 1938–1942, Ljubljana, 2002, 
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stik z vojaško izobraţenimi kadri, ki so bili tudi najbolj uporabni za zbiranje vojaško-

obveščevalnih podatkov. Novi načelnik vojaško-obveščevalnega centra je tudi dodobra 

izkoristil splošno protifašistično in protinacistično razpoloţenje zlasti Primorcev in se je 

tako naslonil na domoljubne organizacije ali stranke in njihove voditelje. 

 

Gre predvsem za prvo nacionalistično organizacijo Orjuno – Organizacijo jugoslovanskih 

nacionalistov, ki je bila 1922 preoblikovana iz dalmatinske mladinske organizacije in se je 

hitro širila po vseh delih nove drţave. Slovenski vodje, ing. Marko Kranjec in ostali, so 

imeli ţe od vsega začetke neposredne stike z načelnikom centra in preko njega menda 

dobivali tudi oroţje. 

 

Posebno mesto so imele tudi razne druge organizacije, kot so Narodna odbrana, sicer stara 

srbska polvojaška organizacija, ki jo je v Slovenji vodil dr. Josip Cepuder, Branibor (vodja 

ing. Janko Mačkovšek), Tabor, strelske druţine, pozneje, po prepovedi 1928, pa tudi 

organizacije sokolov in orlov. V arhivu VKJ so ohranjeni dokumenti ne samo o 

medsebojnih stikih teh organizacij z vojaškimi (obveščevalnimi) organi, temveč tudi 

seznami posameznih organizacij, ki so obveščevalcem sluţili predvsem za izbor tajnih 

sodelavcev (sezname pripadnikov obrambnih organizacij poseduje tudi avtor). 

 

Kot sem ţe omenil, je tigrovska organizacija na Primorskem »padla« v Ljubljani, saj je 

ovaduh italijanskega konzulata izvedel za dokaj nekontrolirano delovanje pristašev Orjune. 

Ti so imeli celo posebno obveščevalno skupino, ki jo je vodil Lipe Kosec in se je direktno 

sporazumeval z Andrejko, ta pa je določene podatke posredoval tudi francoski in češki 

obveščevalni sluţbi. 

 

Andrejka je vzdrţeval tudi stike s posamezniki na pomembnih poloţajih v policijski in 

diplomatski sluţbi. Omenil sem ţe Antona Batagelja, načelnika obmejnega komisariata na 

Jesenicah, da ne omenjam drugih (Maribor). Vzdrţeval pa je stike z znanci, ki so odhajali v 

diplomatsko sluţbo. Med njimi naj spomnim samo na dr. Janka Pretnarja, znanega 

jezikoslovca in podpornika orjunašev, ki je pred letom 1930 odšel na veleposlaništvo v 

Prago. 

 

Zdi se mi tudi povsem logično, da se je center vojaške obveščevalne sluţbe v Ljubljani, ki 

je imel tudi sekcijo za protiobveščevalno delo, ukvarjal tudi s kontrolo in vdori v tuja 

konzularna predstavništva v Ljubljani. Znan je npr. vdor orjunašev v pisarno italijanskega 

generalnega konzula Gavottija na Erjavčevi cesti (pridobili so kuharico, prepisovali 

dokumente in podobno), ki naj bi ga organiziral francoski konzulat. Po mojem je šlo za 

dobro načrtovano akcijo Andrejkovega vojaško-obveščevalnega centra, ki je vzdrţeval 

tesne zveze s slovenskim vodstvom Orjune. Dejansko je šlo za vrhunski doseţek vsake 

protiobveščevalne organizacije, ki zahteva temeljite priprave in strokovno vodenje, saj 

podobne akcije ne more izvesti neka strankarska skupina. Namreč, po tajnem vstopu v 

konzulat so tudi s ponarejenim ključem odprli glavni sef, kjer so našli seznam 15 agentov v 

Ljubljani, ki so aktivno delali za italijansko vojaško-obveščevalno sluţbo in politično 

policijo – Ovro. Glavni med njimi naj bi bil Egidij Perić, ki so ga jezni orjunaši takoj 

zatem leta 1928 likvidirali kar na cesti. V zvezi s tem naj bi francoska vlada celo 

posredovala, da se Italijanom prepove takšno obveščevalno delovanje in odpokliče ne 
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samo generalnega konzula v Ljubljani, temveč tudi italijanskega ambasadorja v Beogradu 

Bodrera, sicer osebnega prijatelja kralja Aleksandra
36

. 

 

V svoji knjigi Balkanski vojaški poligon
37

 (Ljubljana, 1998) sem predstavil podatek iz 

arhivov Kos JLA, da je imel glavne zveze s tigrovci center vojaške obveščevalne sluţbe 

VKJ na Sušaku, zlasti njegov načelnik, kapetan Savo Janković, ki so ga Nemci leta 1941 

ujeli. Kot sodelavec tega centra se omenja tudi Danilo Zelen. Poleg tega je ing. Vladimir 

Feller iz Zagreba, sodelavec sušaškega centra, kasneje vodil del tigrovcev in izvrševal 

naloge britanske obveščevalne sluţbe. Nazadnje pa se je povezal z znano britansko 

obveščevalno mreţo Bbz, ki sta jo iz Ljubljane vodila major Ante Anić, bivši obmejni 

komisar v Mariboru, in polkovnik Vladimir Vauhnik, oba dobra znanca polkovnika 

Viktorja Andrejke. Navedel sem tudi, da je imel italijanski vojaški ataše svojega tajnega 

sodelavca celo v obveščevalnem oddelku Glavnega generalštaba VKJ, pa mu tako ni bilo 

teţko priti do podatkov o tigrovcih – obveščevalcih in diverzantih, ki so aktivno delovali 

proti Italiji. 

 

V ARS sem 10. marca 2010 pridobil dokument kvesture iz Gorice
38

 z dne 3. aprila 1928 v 

katerem je kapetan Adolfo Perthem obširno poročal o »podpolkovniku Andrejka Rodolfo 

Vittorio«, obveščevalcu iz poveljstva Dravske divizije v Ljubljani, ki je vzdrţeval številne 

vohunske stike z osebami iz Trsta in Gorice, neposredno in preko Antona Batagelja. 

 

Po goriškem in trţaškem procesu proti tigrovcem leta 1930 in odstopu polkovnika Viktorja 

Andrejka (1932) so se tigrovci in orjunaši razšli. Tudi francoska obveščevalna sluţba se je 

leta 1935 umaknila iz Slovenije. Njeno vlogo je zatem prevzela britanska obveščevalna 

sluţba IS (lektor Aleksander Lawrenson na ljubljanski univerzi, pozneje vicekonzul v 

Zagrebu) in tudi Soe (kapetana John Evam, sicer dopisnik Reuterja, in William Stuart), pa 

tudi sodelovanje z vojaško obveščevalno sluţbo VKJ, ki je tigrovce tudi mnoţično 

uporabljala za obveščevalno-diverzantske naloge proti Italiji. 

  

Kasneje naj bi tigrovce pri ljubljanskem centru vojaške obveščevalne sluţbe zastopala 

prof. Ivan Rudolf - Učenikov iz Trsta, tudi agent IS, in Anton Lipnik.  

 

Polkovnik Viktor Andrejka je bil uradno upokojen 23. maja 1932, vendar menim, da je bil 

dejansko odstavljen (zamenjan) ţe 30. julija 1930
39

, ko je bil »uradno« razglašen kot 

                                                           
36

 Italijanski veleposlanik v Beogradu Carlo Gallia (1928–1934)  je 18. 1. 1933 v Rim poročal o razgovoru z 

Bogoljubom Jevtičem, zunanjim ministrom. Omenil mu je številne atentate Orjune v Julijski krajini, v katere 

so bili vpleteni polkovnik Andrejka, policijska komisarja Batagelj z Jesenic in Ujčić na Sušaku ter konzul 

Jurišić iz Trsta. Izrecno mu je omenil poročnika Vilka Arbesa, kot agenta – provokatorja, ki se je menda 

»ponujal« italijanskima konzulatoma v Zagrebu in Sarajevu. Vir: spletni portal ZM v Rimu. 
37

 Marijan F. Kranjc, Balkanski vojaški poligon, Borec 1998, Ljubljana. 
38

 AS 1931/2021, str. 104. 
39 Italijanski veleposlanik v Beogradu Carlo Galli je 3. decembra 1930 poročal zunanjemu ministru Grandiju 

o pogovoru, ki ga je imel z jugoslovanskim zunanjim ministrom Marinkovićem, v katerem je veleposlanik 

med drugim od jugoslovanske strani dosegel obljubo, da bo Andrejka odpoklican iz Ljubljane in da bo 

Jugoslavija Primorce, ki se zatekajo čez mejo v Jugoslavijo, umikala iz Slovenije v Makedonijo.  

(Malo je znano, da je Ivan Marija Čok izkoristil to priloţnost, da je v Bistrenici pri Demir Kapiji kupil 400 

hektarjev posestva, okuţenega z malarijo okuţenem območju v Bistrenici (med Velesom in Gevgelijo), ki ga 

je izpraznilo po letu 1918 izseljeno turško prebivalstvo, da je vanj zvabil in naselil okrog 80 kmečkih druţin 

z Goriškega. Vir: javni portal ZM v Rimu). 
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»nesposoben za terensko sluţbo, sposoben za pisarniško«, in je potem dve leti usmerjal 

svojega naslednika. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                
Leta 1990, ko sem sluţboval v Bitolju, sem obiskal prebivalce te »goriške« vasi, ki so veljali kot uspešni 

vinogradniki. 

 


