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Marijan F. Kranjc, generalmajor v pokoju 

 

Jožef (Josip), Gabršček (Gaberščik) 
- novi podatki iz Beograda, o sorodnikih in potomcih 

 

 

 

   Jožef (Josip) Gabršček, 1898, Ljubinj
1 

 (Vir: Tiralica kvesture v Gorici, izdana 1934) 

   

V članku Tigrovci so »padali« v Beogradu in v Ljubljani
2
 sem dokazal, da Jožef (Josip) 

Gabršček ni bil nikakršen italijanski vohun, temveč zelo uspešen »dvojnik« 

obveščevalnega centra VKJ v Ljubljani in kasneje UJKE v Beogradu, usmerjen proti 

italijanskemu konzulatu v Ljubljani in ambasadi v Beogradu zaradi plasiranja strateških 

dezinformacij. 

 

                                                           
1
 Fotografijo Jožefa Gabrščka objavljam s prijaznim dovoljenjem dr. Borisa Mlakarja iz INZ v Ljubljani. Vir: 

Centralni državni arhiv (ACS) v Rimu, tiralica kvesture v Gorici, izdana 8. 5. 1934, kopija  pridobljena 2013. 
2
 Marijan F. Kranjc, generalmajor v pokoju, Tigrovci so »padali v Ljubljani in v 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), 

www.vojastvo-militray.si (vstavljeno 14. 10. 2015). 

http://www.vojastvo-militray.si/
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Obenem sem v sodelovanju  z gospodom Nikolo Milovanćevim, avtorjem članka za PSBL, 

ugotovil, da je potrebno napisati novi članek za leksikon PSBL, pa tudi za spletni leksikon  

Primorci.si, saj je večina podatkov popolnoma napačnih, in so povsem okrnili ugled Jožefa 

Gabrščka, orjunaša, tigrovca in vrhunskega dvojnika ObC VKJ. 

 

V članku predstavljam najnovejše podatke o življenju Jožefa Gabrščka med nemško 

okupacijo 1941–1944 v Beogradu,, kakor tudi doslej neznane podatke o njegovi partnerici 

– Zori Tusulin in sinu Iztoku, o potomcih in sorodstvu. 

 

Objavljam tudi prvo fotografijo Jožefa Gabrščka z italijanske policijske tiralice iz leta 1934 

in druge podatke, ki sem jih pridobil v sodelovanju z A. B., sorodstveno povezano s 

Posočjem, upokojeno leksikografko ter sourednico slovenskih leksikonov, s katero bova 

napisala tudi nova članka za SBL in spletni leksikon Primorci.si
3
. 

 

 

 
 
    Jožef (Josip) Gabršček, 1923 

   (Vir: zasebni album Julijane Č.) 

 

 

 
 
          Jožef (Josip) Gabršček, 1926 

(Vir: zasebni album Julijane Č, Volarje) 

 

                                                           
3
 Posebna zahvala gre: Silvestru G., Mirjam, Zvonku in Bojanu M., Roku U. in Vidi T. Enaka zahvala velja 

tudi za Vido A. in Mojco M. 
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Seveda pa sem bil najbolj vesel, ko sem iz Volarij dobil originalno fotografijo Jožefa 

(Josipa) Gabrščka, ki je dejansko enaka tisti na italijanski tiralici. S poročne fotografije leta 

1923 na Volarjih pa smo dobili tudi prvo (najstarejšo) fotografijo Jožefa Gabrščka. 

  

 
 

A) Rodoslovni podatki za Jožefa (Josipa) Gabrščka 

Volarje št. 10 – »Sabadinc« 
 

Po ohranjenem Statusu animarum župnije Tolmin njegovi predniki – Gaberščik so se takrat 

pisali, izvirajo iz Volarij štev. 10. Gospodarju so po domače rekli »Sabadinc«. Gaberščik 

Anton, sin Tomaža in Katarine, roj. Kranjc z Ljubinja 10, je bil rojen 30.12.1838, poročen 

11.2 1863, umrl pa je 29. 10. 1892. Njegova žena Marijana, hčerka Ivana Kranjca in 

Marije iz Ljubinja 10 je bila rojena 2. 9. 1941, umrla pa je 9.5. 1913. 

 

 

    Status animarum župnije Tolmin za  Volarje štev.  10 

                           (Pridobljeno januarja 2016) 

 

Imela sta šest otrok: 2 dekleti in 4 fante. Najstarejša, Marija, se je rodila 20. 11. 1864.  

Drugi, sin Ivan, rojen 11. 8. 1868, se je 10. 6. 1897 priženil k Jožefi Leban na Ljubinj štev. 

47.. Mihael je umrl star komaj 13 let, Ana je delala kot kuharica v Nabrežini pri nekem 

Vodopivcu in je umrla v 42. letu starosti. Andrej je bil kot vojak avstro-ogrske vojske 

ranjen in je leta 1915 v starosti 38 let umrl v goriški  bolnišnici. Najmlajši, Tomaž, je umrl 

star komaj pet let. 
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   Marija Fon, 1923 

(Vir. Zasebni album J. Č) 

 

Marija (1864–1935) je ostala na domačiji na Volarjih 10 in se je 26. 11. 1890 poročila z 

Ivanom Fonom (1855–1923), s katerim sta imela pet otrok: Ivana (1892–1978), poročen z 

Jožefo Sovdat, Jožefo (1896–1897)), Jožefa (1898–1956), policista, poročenega z Ljubo 

(dekliški priimek ni znan) v Zagrebu, imela hčerko Zlato, drugič poročeno Borić (1923–

2007), Jožefo (1901–1975), poročeno s Francem Kanalcem (dragoceno poročno sliko 

objavljam) in Marijo (1907–1909). Zanimivo je, da njihovi potomci niso vedeli za 

delovanje in usodo Jožefa (Josipa) Gabrščka, le nekaj več so vedeli o bratu Ivanu v 

Gotovljah pri Žalcu, ki je nekajkrat obiskal Ivana Fona na Volarjih. 
 

 

 

                 Poročna slika Jožefe Fon in Franca Kanalca, 7. 3. 1923 

                    (Josip Gabršček stoji desno, Marija Mrak pa levo) 

             (Vir: zasebni album Julijane Č. iz Volarij 10/c, pridobljena 1/2016) 
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Ljubinj št. 47 – »Pri Munhu v Badnjih« 
 

Po podatkih iz knjige Status animarum župnije v Tolminu
4
 je bil Jožef (Josip) Gabršček 

rojen 1. 3. 1898 na Ljubinju štev. 47, po domače »Pri Munhu v Badnjih«, očetu Ivanu in 

materi Mariji, rojeni Leban. Osnovno šolo je končal v Tolminu, gimnazijo pa v Gorici
5
 

(Tone Batagelj je bil znanec iz 7. razreda). Po nekaterih podatkih se je vpisal na študij 

prava na Dunaju. Bil je urednik in politik, orjunaš in tigrovec, pa tudi uspešen »dvojnik« 

obveščevalne službe VKJ v Ljubljani, kasneje tudi UJKE ali Obveščevalnega oddelka GŠ 

VKJ v Beogradu. Umrl je 1948 v Beogradu, ko je bil zaradi domnevnega velikega 

kriminala obsojen na smrt z ustrelitvijo. Šlo je najverjetneje za montirani politični proces, 

saj je vrhovno sodišče Srbije zavrnilo prošnjo za pomilostitev, češ da je po osvoboditvi 

sodeloval s sovražniki nove Jugoslavije. 

 

Jožefov (Josipov) oče Ivan je bil rojen 11. 8. 1868 na Volarjih 10. Dne 10. 5. 1897 se je v 

Tolminu poročil z Jožefo Leban, iz Ljubinja štev. 47, staro 30 let in dva meseca, ki je bila 

vdova. Umrla je 28. 2. 1930 na Ljubinju. Njen oče je bil Jernej, mati pa Marija, roj. Šavli. 

Ivan je umrl 30. 9. 1941 v Poljubinju štev. 79. 
 

 
 
     Status animarum župnije Tolmin za Ljubinj štev. 47 

                         (Pridobljeno novembra 2015) 

 

V zemljiški knjigi za Ljubinj je zapisano, da je Ivan Gaberščik na dražbi kupil gozd in tri 

parcele pašnikov. Po ženini smrti 1930 in emigraciji obeh sinov se je Ivan preselil k Emi 

Golja v Poljubinj. Hiša in parcele na Ljubinju so bile po njeni smrti leta 1962 prodane. 

 

 

Nemška gimnazija v Gorici, 1913 – 63. letno poročilo,  

         str. 98, VI. b razred - Gaberščik Josef 

     (Vir: Slovenski šolski muzej, Ljubljana, 2015)  

                                                           
4
 Koprska škofija mi je na posebno prošnjo novembra 2015 pisno dovolila zbiranje potrebnih podatkov. 

5
 Po podatkih Slovenskega šolskega muzeja je Josip Gaberščik v šolskem letu 1913/14 obiskoval 6. b razred 

(nemške) gimnazije v Gorici (podatek pridobljen 16. 12. 2015). 
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    Nemška državna gimnazija v Gorici, 1913 

  (Vir: Slovenski šolski muzej, Ljubljana, 2015) 

 

 

Po končani gimnazije je bil Jožef Gabršček vpoklican v avstro-ogrsko vojsko, verjetno v 

97. pehotni tržaški polk, morda tudi v 10. pehotni bataljon – »Soški«, ki je  maja 1915 na 

Krasu edini sodeloval v bojih na soški fronti. O njegovi »vojaški karieri« priča samo 

fotografija iz ujetništva, predpostavljam iz italijanskega, ko je bil star 20 let
6
. 

  

 

    Jožef Gabršček, pozdrav iz ujetništva, 1918 

   (Zasebni arhiv Vide, A., posredovana 12/2015) 

                                                           
6
 Po poizvedovanju sem 17. 3. 2016 dobil odgovor iz Dunajskega vojnega arhiva, da Jožef Gabršček ni bil 

častnik AOV niti, da je bil ujetnik v Italiji. To tudi pomeni, da je bil zelo verjetno navadni vojak 97. 

tržaškega polka, ujetnik pa potem le v Rusiji. 
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Po končani 1. svetovni vojni je šel v Trst, kjer se je aktiviral v političnem življenju. Kot 

novinar je sodeloval v glasilu »Edinost«, od 1922 do 1926 pa je bil tajnik političnega 

društva »Edinost«, ki ga je vodil dr. Josip Vilfan (Wilfan)
7
.  

 

 

     Marija Mrak, Tolmin, 1937 

    (Vir: zasebni album Zvonimir) 

 

Jožef se je prvič poročil 16. 2. 1925 v Tolminu z Marijo, roj. Mrak (rojena 21. 2. 1895 v 

Plavah pri Gorici očetu Petru in materi Mariji (Marijani), roj. Goljevšek). Peter je umrl 10. 

5. 1924 v Tolminu, mati Marija pa 17. 12. 1928 tudi v Tolminu. Poročni priči sta bila 

Albert Rejec (kasnejši vodja TIGR-a), star 25 let, in Ignac Mrak, zasebnik, star 43 let. 

Zakonca nista imela otrok. Nekaj časa sta živela v Trstu, vendar sta se kmalu ločila. Marija 

se je vrnila v Tolmin, kjer se je 2. 1. 1950 poročila z Andrejem Kavčič iz Dolj. Umrla je 

10. 11. 1957 v Tolminu. 

 

Zori Tusulin in Jožefu se je 1929 v Beogradu rodil sin Iztok, katerega je pozneje posvojil 

Zorin mož Adolf Ausec (več o njem in materi v zadnjem delu članka). 

 

Drugič se je Jožef poročil v Beogradu z neko Ljubico (priimek ni znan), s katero je imel 

otroka, ki je bil ob njegovi smrti star 15 let (spol ni znan). V Beogradu sta leta 1946 

stanovala v Stavrićevi ulica štev. 8. 

 

Poleg Jožefa sta imela še sina Ivana, ki je bil rojen 9. 3. 1901 na Ljubinju štev. 47.  Dne 7. 

5. 1932 se je Ivan v Tolminu poročil s Štefanijo roj. Drole (rojena 10. 12. 1908 v Rutu 

očetu Jakobu in materi Ani, roj. Beguš). Dne 21. 3. 1933 se jima je rodil sin Edvard, ki pa 

je čez dva dni umrl. Leta 1934 sta zapustila domačijo in odšla v Slovenijo. Nazadnje sta 

živela v vasi Gotovlje pri Žalcu, kjer je Ivan umrl 31. 1. 1978, soproga Štefanija pa 5. 8. 

2000. Potomci so znani – hčerki s sinovoma živijo v okolici Celja. Razen očetovih 

                                                           
7
 Kot poslanec v rimskem parlamentu je imel dr .Josip Wilfan še drugega tajnika – Uga Ubaldija, znanega 

italijanskega obveščevalca, pa se nehote vsiljuje misel, da je Jožef Gabršček kot osebni tajnik tudi nadziral 

Wilfana in obveščevalno pariral Ubaldiju oz. Ovri. 
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spominov iz Tolmina drugih povezav z Jožefom, ko je živel v Beogradu, nista imeli. Ivan 

je nekajkrat obiskal sorodnike v Volarju (Fon, Četrtič, Sovdat, Kanalec)
8
. 

 

 

 Gabršček Ivan in Štefanija, poročna, 1932, 

         Tolmin (v sredini, priči ob strani) 

   (Zasebni album hčerke Vide A., 12/2015) 

 

 

Ko je bil Jožef leta 1948 v Beogradu obsojen na smrt, je brat Ivan to izvedel iz časopisnih 

poročil. Pisno je poizvedoval o usodi brata Jožefa, vendar odgovora ni dobil. Jožefov sin 

Iztok je pozneje obiskal strica Ivana v Gotovljah, pa so tako zvedeli za njegovo mater Zoro 

in otroka. 

 

 

B)  Jožef (Josip) Gabršček – pobudnik in ustanovitelj 

organizacije TIGER 

 
Nesporne so zasluge Jožefa (Josipa) Gabrščka, sicer tajnika političnega društva Edinost v 

Trstu, da je bil glavni pobudnik organizacije Orjuna v Trstu in okolici, ker je želel v borbo 

proti italijanskim oblastem na Primorskem vnesti več ostrejših oblik, ki jih je takrat začela 

propagirati Orjuna. 

 

                                                           
8
 V rodovini je bilo tudi nekaj partizanov. Znan je Viktor Kanalec - Blisk (1923–1985), rez. kapetan, iz 

Volarij pri Tolminu, kurir P–1 na Mrzlem vrhu. Vir: Zgodovina relejne postaje P–23, www.tolmin.si.  

http://www.tolmin.si/
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Pogosto se pozablja, da je bil Jožef Gabršček tudi prvi pobudnik in ustanovitelj 

organizacije TIGER v Trstu, kar je leta 1990 dokumentirala tudi naša priznana 

zgodovinarka dr. Milica Kacin Wohinz. S tajnimi dokumenti bivšega francoskega 

konzulata v Trstu to potrjuje tudi Tina Brecelj, mlada diplomantka Univerze v Kopru, pod 

mentorstvom dr. Gorazda Bajca
9
, ko na str. 39 navaja (ni lektorirano, okrepljeno avtorja): 

 

5.3. Začetki ilegalnega združevanja 

Ilegalna organiziranost je obstajala od konca leta 1924 oz. začetka leta 1925. Takrat se 

začne na Primorskem iredentično gibanje na pobudo tržaške mladine in kasneje 

ljubljanskih nacionalnih krogov. Začetnik ilegalnega gibanja je bil Josip Gabršček, ki je 

28. decembra 1924 v prostorih Edinosti sklical sestanek, ki se ga je udeležilo 18 ljudi iz 

pomembnejših krajev Julijske krajine ter jugoslovanski konzul iz Trsta. Skupaj so se 

odločili za ustanovitev ilegalne organizacije, ki bo varovala, opravljala obveščevalna dela 

in izvajala »teroristične« akcije. Poimenovali so jo Trst, Istra, Gorica, Edini, Reka 

(TIGER), delovala je neodvisno ali celo proti Orjuni, člani pa so prisegli jugoslovanskemu 

konzulu (Milica Kacin Wohinz, 1990, 52–54). 

 

TIGER in Orjuna ste se 20. decembra 1925 dogovorili za skupni sestanek, da se združijo v 

organizacija Orjuna v Italiji (Orjunavit). Med organizacijama so obstajali tesnejši stiki 

približno dve leti, vendar so bile njihove akcije ločene. 

 

TIGER ni opravljal veliko »terorističnih« akcij, orjunaške pa so bile nasilne še zlasti v 

letih takoj po vojni. Začetek marca 1926 so na primer izvedli rop v Prestranku, zapleti z 

naropanim denarjem pa so botrovali odcepitvi TIGER-a od Orjune poleti 1926. Edinost je 

namreč rop in takšne načine obrambe pred raznarodovanjem obsojala (Milica Kacin 

Wohinz, 1990, 55–59). 

 

»Uradno« stališče do ustanovitve organizacije TIGR leto dni pozneje na Nanosu, brez 

Jožefa Gabrščka, pa je bilo naslednje:  

 

Z namenom, da se okupirana slovanska naroda v Italiji povežeta v boju proti fašizmu na 

Primorskem in v Istri, se je skupina primorskih Slovencev: Albert Rejec, Zorko Jelinčič, 

Dorče Sardoč, Jože Dekleva, Andrej Šavli in Jože Vadnjal, sestala na Nanosu sredi 

septembra 1927 in tako postavila temelje organizacije TIGR (navdih za ime so dobili pri 

glasilu istrskih dijakov, ki je izhajalo v Karlovcu pod naslovom TIMOR, kar je pomenilo 

Tužnu Istru moraju osloboditi rodjaci). Sestanek je bil neformalen. Zaradi konspiracije 

niso pisali zapisnika. Kmalu nato so se v Trstu sestali Fran Marušič, Vekoslav Španger, 

Zvonimir Miloš in Drago Žerjal. Na sestanku so bila sprejeta pravila tajne organizacije, ki 

je kasneje dobila ime Borba in se je povezovala in delovala z organizacijo TIGR. 

 

Upravičeno se zato postavlja vprašanje, zakaj so sami tigrovci nekako zatajili začetno 

vlogo Jožefa Gabrščka? 

 

Ali je bilo krivo sovražno poročanje ljubljanske Orjune ali pa so obstajali osebni spori med 

»čelniki« organizacije TIGR in Orjune? Vsekakor so bile posredi tudi reakcije italijanske 

                                                           
9
 Tina Brecelj, Pogledi francoskega konzulata na Prvi tržaški proces 1930, Diplomska naloga, Univerza v 

Kopru, Fakulteta za humanistične študije, 2012, Koper. 
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Ovre, katera se je na vse mogoče način zoperstavljala obveščevalni službi VKJ – tudi 

preverjanju in kompromitaciji »dvojnikov«! 

 

 

 

C) Neobjektiven odnos ljubljanskega časopisa 

Orjuna do Jožefa (Josipa) Gabrščka leta 1928 
 

 

 
 

 
 
    Italijanski generalni konzulat v Ljubljani – 

 špijonsko gnezdo (omenjen Josip Gabršček) 

 (Vir: Orjuna, 11. 2. 1928, Ljubljana, 1.  in 2. stran) 

 

 

Opravil sem delno analizo pisanja ljubljanskega časopisa Orjuna leta 1928 v odnosu do 

Jožefa Gabrščka, sicer priznanega vodje Orjune v Trstu do formiranja organizacije TIGER 

1924 v Trstu, kjer je bil prav Gabršček dejanski pobudnik
10

. Na sestanku septembra 1927 

na Pleši na Nanosu Gabršček ni sodeloval, ker se je skrival pred italijansko policijo v 

                                                           
10

 Tina Brecelj, ibidem. 
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Tolminu. Bil je pa o sestanku in nameri vsekakor obveščen
11

. Več dokazov je, da je 

obveščevalna služba VKJ dodobra izkoristila delovanje orjunašev proti italijanskim 

oblastem na Primorskem. Pri tem so se dokaj vneto angažirali tudi jugoslovanski konzuli v 

Trstu  seveda prikriti obveščevalni častniki VKJ. Nedvomno jim je največ pomagal Jožef 

Gabršček, tajnik Edinosti, glavnega političnega društva v Trstu. 
 

Kdaj je obveščevalni center VKJ v Ljubljani navezal neposredne stike z Jožefom 

Gabrščkom, ni točno znano, ker so dokumenti tega centra v začetku aprila 1941 uničeni. 

Kot eden od vidnih političnih aktivistov iz Trsta je bil vsekakor zelo dober vir za 

obveščevalno delovanje VKJ proti Italiji. Z jugoslovanskim konzulom Dušanom 

Stepanovićem v Trstu (1924–1926) pa je Jožef Gabršček najverjetneje sodeloval že kot 

orjunaš. Tudi z njegovim naslednikom Vladislavom Savićem (1926–1928). 

 

Verjetno se je to zgodilo še pred ilegalnim prihodom v Ljubljano, 1. 12. 1927. Kmalu 

zatem je bil v Trstu v odsotnosti obsojen na 6 let zapora, leta 1928 pa je italijanska policija 

v Gorici za njim že razpisala tudi tiralico! Glede obveščevalnih razlogov in osebne 

sposobnosti je bil primeren kandidat za t. i. »dvojnika« proti Ovri oz. proti italijanskemu 

generalnemu konzulu Lodovicu Gavottiju v Ljubljani. 

 

Za svoje rojake – Primorce – pa je Gabršček kmalu postal izdajalec, seveda po poročanju 

Orjune! Kaj se je zgodilo? Konzul Gavotti je svojim šefom poročal, da mu je Gabršček 

ponudil določene »usluge«, vendar pa se mu zdi, da ni iskren in da je dejansko dvojnik. 

 

Da bi preveril svoje sume, je na konzulatu namerno pustil odprto železno omaro, v kateri 

so radovedni orjunaši, tako je vsaj poročal Filip Kosec, »odkrili«, da je Gabršček tajni 

agent italijanskega konzula. Gabršček je sicer to najprej zanikal, ko pa so mu pokazali 

dokument, da je za neko agenturno poročilo o »biciklističnem bataljonu« prejel določeno 

vsoto denarja, ga je ljubljanski obveščevalni center VKJ moral takoj umakniti. Namreč, 

prvega odkritega agenta konzula Gavottija – Egidija Perica
12

 so orjunaši v svoji vnemi 

ubili kar sredi ljubljanskih ulic, pa je zato nekaj orjunašev, na čelu s svojim »velikim 

čelnikom«, ing. Markom Kranjcem, pristalo v preiskovalnem zaporu. Da se ne bi kaj 

podobnega zgodilo tudi Gabrščku, ga je ObC VKJ v Ljubljani moral zaščititi in ga je zato 

poslal v Avstrijo in Francijo, nato pa v Skopje in Beograd. 

 

Možna je seveda tudi druga razlaga. Namreč, tedanji urednik Orjune, Jože Špan, naj bi bil 

prikriti agent Ovre, saj so po njegovih obiskih na Primorskem, sledile aretacije ljudi s 

katerimi je stopil v stik, a odkril naj bi ga prav Jožef Gabršček, prej vodilni član Orjune v 

Trstu. 

 

Neargumentirane so tudi domneve, da naj bi Orjuna imela svojo obveščevalno službo. 

Policija, zlasti pa obveščevalna služba VKJ, sta imeli popoln nadzor nad delovanjem 

Orjune, ker je prihajalo do raznih spopadov in samovoljnega ravnanja orjunašev. Prav 

                                                           
11

 Zorko Jelinčič, Pod svinčenim nebom, Spomini tigrovskega voditelja, Goriška Mohorjeva družba, 1994, 

str. 127. 
12

 Dne 8. 9. 1928 je bil na svojem stanovanju Zeljarska ulica 7 v Ljubljani skozi okno ustreljen z dum-dum 

kroglo 32 lesni trgovec Egidij Peric, eden prvih orjunašev v Ljubljani, ki pa je prišel v spor z vodstvom 

Orjune, ker ni hotel sodelovati v roparskih akcijah. Prva sta bila osumljena umora in aretirana Josip Kukec in 

Filip Kosec, pozneje pa tudi drugi orjunaše z »čelnikom« ing. Kranjcem vred. Ker jim tožilstvo ni dokazalo 

umora, so bili izpuščeni (Vir: Slovenec, septembra 1928). 
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zaradi nekaterih ekstremnih in samovoljnih dejanj orjunašev v Sloveniji (rop v Prestranku, 

umor Egidija Perica idr.) je obveščevalni center VKJ v Ljubljani doživel številne kritike in 

pritiske s strani Italijanov, ki jih je diplomacija v Beogradu reševala na svoj način, 

predvsem zaradi ohranjanja dobrih meddržavnih odnosov ali prijateljskih zvez s kraljevim 

dvorom (italijanski poslanik v Beogradu, general Bodrero, je bil osebni prijatelj kralja 

Aleksandra). Tako je bil polkovnik Viktor Andrejka, načelnik ObC VKJ v Ljubljani leta 

1932 upokojen, Tone Batagelj, policijski komisar na Jesenicah, tudi obtoženec (za 

vohunstvo) na Prvem tržaškem procesu, pa premeščen v Skopje. 

 

Nekateri raziskovalci so pomembno vlogo pripisovali Filipu Koscu, ki naj bi menda vodil 

obveščevalne akcije orjunašev v Ljubljani. Odkril in dokazal sem, da gre za popolno laž, 

saj je namerno zavedel tudi g. Nikolo Milovanćeva, avtorja članka o Gabrščku v PSBL. 

 

Navedel sem tudi glavni dokaz: Jožefu Gabrščku je pripisal agenturni psevdonim »Rosario 

Leto«, kar pa je bilo popolnoma zgrešeno
13

, saj se je tako pisal prikriti Ovrin obveščevalec 

na konzulatu v Ljubljani! 

 

No, Filip Kosec je nazadnje v svoji biografski povesti
14

 samo z eno besedo omenil »nekega 

Gabrščka«, pred tem pa je leta 1986 g. Nikoli Milovanćevu v pisni izjavi
15

 povedal 

naslednje: 

 

N. M.: Gaberšček? Njega so pozneje obdolžili, da je bil izdajalec, je pobegnil s Primorske 

in je menda šel v Avstrijo, potem pa v Francijo. Pred tem je živel v Trstu. 

 

F. K.: Ne vem. Veste, sedaj me pa spomin malo zapušča. Sedaj ne vem ali je to bil 

Gaberšček ali je to bil Berščak. Eno od teh imen sem jaz enkrat slučajno (slišal?) eno 

poletno popoldne, pozno popoldne, ko sem čakal na konzula in je konzul pozabil blagajno 

zakleniti. In ko sem jaz odprl in sem jaz pogledal, denarja se nismo dotaknili, smo pazili, 

jaz sem potem nekako malo zasumil, sem vzel to v poštev, da je to nekakšna past, ker čudil 

sem se kako je to, ključi so bili notri in vse je bilo notri, škoda da nisem imel nobenega, da 

bi odtise napravil, nisem imel nobene take možnosti in sem zelo pazil. Ampak sem našel 

eno črno knjižico, vezano knjižico, pa pogledam notri, je bilo notri en blagajniški seznam, 

v katerem je bila cela vrsta zneskov, kjer je pisalo temu in temu sem dal za to toliko, temu 

sem dal toliko. To je bil konfidentski seznam, koliko je komu dal in med njimi je bil tudi on, 

ali je bil to Berščak ali je bil Gaberšček, ne vem. En visok je bil. 

 

N. M.: Gabršček je potem, ko je prišlo do zadeve Peric, pobegnil, ker ga je bilo strah 

zaradi tega, ker je bil konfident. 

                                                           
13

  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 nadzora nad „prevratniškimi gibanji” na 

občutljivi italijansko-jugoslovanski meji kot eden prvih obveščevalcev novoustanovljenega oddelka politične 

policije – Ovre in je začel iz Ljubljane poročati pod psevdonimom „Alfredo”, kasneje pa pod kodno številko 

„2”. 
14

 Lida Turk, Nenavadne zgodbe Lipeta Kosca, Mladika, 2010, Trst, str. 72. 
15

 Pogovor Nikole Milovanćeva (N. M.) s Filipom Koscem (F. K.), str. 24 in 25, dne 17. 12. 1986 v Ljubljani, 

tonski posnetki v arhivu INZ, pisne kopije pri N. M. in pri avtorju. 
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F. K.: To je bila pa moja zadeva. To je bilo tako. Sedaj ne vem ali je bil Gaberšček ali je 

bil Berščak. Gaberšček je bil tisti. To je bilo ravno v tistem času, ko je izbruhnila tista 

afera Bodlerova. In potem ko sem jaz tisto dobil, sem jaz naročil Pepetu Kukcu, sem rekel, 

da ga naj poišče in da ga naj pripelje k meni na vsak način, ampak s silo ali pa z milo. In 

on ga je nekje dobil in ga zvečer pripeljal k meni v gledališče, k predstavi., kjer sem bil jaz 

v službi, jaz dobro vem. Vi ne poznate ljubljanske opere? Na desno so vratca na oder iz 

orkestra na oder iz dvorane, in jaz sem bil pa tam v ozadju in ga pripelje Mahkota, to je bil 

direktor, on je pa malo sumil, nekaj je vedel in ta ga s pištolo na hrbtu pripelje k meni, 

notri je bila pa dežurna pisarna, ker pri predstavah je bil vedno en član uprave dežurni, in 

ga pripelje notri in pravi tukaj ga imaš. On pa takoj kraval, barabe, kaj pa mislite, mene 

obtožujete za špijona, bom vam že jaz pokazal, je vpil. Jaz sem rekel, čisto tiho bodi, midva 

se ne bova prav nič zgovarjala, ampak sem mu povedal, dne tega pa tega si dobil za 

poročilo o biciklističnem bataljonu Jakliču toliko in toliko. On je pa kar onemel. Točno to 

kar sem jaz napisal in tam je bilo napisano, da je Gaberšček dobil toliko in toliko okrog 

2.000.- ne vem, sedaj se ne spomnim več, in to sem jaz njemu povedal. Sedaj pa tukaj boš 

podpisal tole listino. Jaz sem pa to že naprej imel vse pripravljeno in je bilo notri 

napisano, to je bilo pa ravno v tistem času, kol je konzul dal izjavo, da se ne peča s špijoni, 

jaz sem pa hotel to malo izrabiti, in sem rekel, tukaj boš ti podpisal, da si ti res bil 

italijanski konfident in da si sprejemal denar, ampak, da si bil to prisiljen, ker si bil v takih 

težkih gmotnih razmerah, to boš ti podpisal, potem pa izgini iz Ljubljane, da te ne vidimo 

več. In je on dejansko tisto listino podpisal, tisto listino sem jaz potem spravil in jo nisem 

več rabil, on je pa izginil. A to je bil Gaberšček? Jaz mislim pa da je bil Berščak. 

 

Pisno izjavo (nelektorirano) Filipa Kosca navajam prav zaradi tega, ker so ga mnogi 

zgodovinarji in raziskovalci omenjali celo kot vir in na podlagi njegovih prvotnih izjav 

zmotno ocenjevali, da je bil Jožef Gabršček celo italijanski vohun! 

 

Sicer je bil Filip Kosec protislovna oseba. Ne gre pozabiti, da je bil kot avstro-ogrski vojak 

tudi ujetnik v Rusiji, pa navaja nekakšno čudno pot vrnitve v Slovenijo. Verjetno je tudi on 

moral skozi roke sovjetske Čeke, tako kot vsi ostali povratniki, seveda pa tega ni omenjal. 

Italijanski konzulat v Ljubljani naj bi bil njegova »zadeva«. 

 

Tudi sicer ne smemo pisanja ljubljanske Orjune sprejeti za povsem zanesljivo, saj je 

očitno, da je uredništvo okrog leta 1927/28 začelo nekakšno hajko proti tigrovcem in tudi 

proti obveščevalcem VKJ, ki je zavračala njihove samovoljne akcije. Ničesar bogokletnega 

ne bom rekel, če omenim, da je prav primer Jožefa Gabrščka očiten znak, da je tudi Orjuna 

delovala za račun Ovre. Velja spomniti na izvor Orjune (Dalmacija), kakor tudi poznejše 

približevanje fašističnim načelom. 

 

Tako se je začela leta 1929 Gabrščkova trnova pot nekaterih razkritih dvojnikov. Menda je 

najprej odšel v Avstrijo, da bi dokončal študij prava, toda kmalu se je podal proti Skopju in 

Beogradu. Zelo verjetno je, da je bil še nadalje v zvezi z vojaškimi obveščevalci – tokrat 

direktno z operativci obveščevalnega oddelka GŠ VKJ, še bolj verjetno pa s Tonetom 

Batageljem, rojakom in dobrim znancem (še iz gimnazije v Gorici), ki je tedaj postal šef 

UJKE – protiobveščevalne službe policijskega ministrstva v Beogradu. Ustanovitev UJKE 

je bila posledica atentata na kralja Aleksandra v Marseju (Marseillesu) v Franciji
16

, ki bi ga 

                                                           
16

 Marijan F. Kranjc, Zarote in atentati na Tita, Grafis Trade, Grosuplje, 2004, str. 59–68: Atentat na kralja 

Aleksandra Karađorđevića (oktober 1934) – atentatorji ustaše, pobudnika Benito Mussolini in Ante Pavelić. 
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lahko ne samo odkrili, temveč tudi preprečili, če bi policija imela učinkovito 

protiobveščevalno službo. 

 

Gabršček se je menda začel ukvarjati s trgovski posli. Albert Rejec se je kot poročna priča, 

pa tudi kot šef TIGR-a v Beogradu, dokaj redno sestajal z njim. Verjetno ga je pozneje 

omenjal tudi organom Ozne oz. srbske Udbe. 

 

 

Č) Arhivski podatki iz Srbije od 1941 do 1946 

Poleg podatkov iz arhiva vrhovnega sodišča Srbije o obsodbi Jožefa (Josipa) Gabrščka na 

smrt z ustrelitvijo leta 1948 zaradi velikega kriminala (verjetno je mogoče govoriti o 

montiranem političnem procesu proti nekdanjemu orjunašu in tigrovcu
17

, podobnem 

dachauskim procesom v Ljubljani), je kolega M. S. iz Beograda v Arhivu Srbije pridobil tri 

zanimive dokumente, ki delno razkrivajo doslej neznano usodo Jožefa Gabrščka med 

nemško okupacijo in po letu 1944. 

 

Gre za naslednje tri dokumente
18

: 

a) Seznam (173) pripadnikov nemške manjšine v Beogradu, tudi Josipa Gaberščka na 130. 

mestu, katerim je bila zaplenjena lastnina po odloku mestne komisije za konfiskacije v 

Beogradu leta 1946; 
b) Odlok mestne komisije Beograda za konfiskacijo lastnine o zavrnitvi pritožbe Gaberšček 

Ljubice, Stavričeva ulica 8, v Beogradu; 
c) Rokopisna beležka uslužbenca arhiva brez datuma, s pečatom Arhiva Srbije, da je bil Josip 

Gaberšček v službi nemške vojske, da je soproga Ljubica prejemala nemško vzdrževalnino 

ter njena izjava, da mož ni bil Nemec, temveč Slovenec, kakor tudi, da so ga tamkajšnji 

Nemci uvrstili na »svoj« seznam.  
 

 

 Seznam (173 )pripadnikov nemške manjšine v Beogradu,,                                                                                                                               

pod štev. 130  Josef Gaberšek, Stavričeva ulica 8, pritožba 

              (Pridobljeno v Arhivu Srbije, decembra 2015 

                                                           
17

 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)  (vstavljeno 19. 7. 2015). 

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

njihove kazni (vstavljeno 8. 8. 2015). 
18

 Arhiv Srbije, Josip Gaberšček, T-233 – F 720 (pridobljeno decembra 2015). 
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       Odločba Predsedstva ljudske skupščine Srbije, 

Komisije za reševanje pritožb po odločitvi o konfiskaciji 

     nemške lastnine, Beograd, 5. 12. 1946, pritožnica 

           Ljubica Gaberšek, Stavričeva 8, Beograd 

                   (Pridobljeno decembra 2015) 

 

     Rokopisna beležka uslužbenca Arhiva Srbije,  

            brez datuma, s pečatom AS Beograd 

                   (Pridobljeno decembra 2015) 
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Prečrkovanje v latinico: 

 

Josef Gaberšek: bio nemački vojnik za vreme okupacije, a njegova žena žalilja primala  

izdržavanje od Nemaca. Konfiskovane su samo 4 neznatne kučne stvari. 

 

Žali se njegova žena Ljubica Gaberšek i u žalbi navodi, da su kučne stvari njena svojina, a 

ne njenog muža, jer jih je ona dobila kao miraz. 

 
 

Njen muž nije Nemac, već Slovenac, ali su ga Nemci registrovali kao Nemca i pozvali ga 

pod oružje, al ona primala je neko mesećno izdržavanje. 

 

Mišljenje: Žalbu odbaciti jer žalilja nije dokazala, da su konfiskovane stvari njena svojina, 

a ne njenoga muža Josefa Gaberščeka. 
 

 

Slovenski prevod
19

: 

 

Josef Gaberšek: med okupacijo je bil nemški vojak, njegova žena, pritožnica, je prejemala 

vzdrževalnino od Nemcev. Odvzeti so ji samo 4 navadni hišni predmeti. 

 

Pritožuje se njegova soproga Ljubica Gaberšek, pa v pritožbi navaja, da so hišni predmeti 

njena lastnina, ne pa njenega moža, ki jih je dobila kot doto. 

 

Njen mož ni Nemec, temveč Slovenec, vendar so ga Nemci registrirali kot Nemca in ga 

mobilizirali, ona pa je prejemala mesečno vzdrževalnino. 

 

Mnenje: pritožbo zavrniti, ker pritožnica ni dokazala, da so odvzeti predmeti njena 

lastnina, ne pa njenega moža Josefa Gaberščka. 

 

 

 

D) Rekonstrukcija bivanja in delovanja Jožefa 

(Josipa) Gabrščka v Beogradu od 1929 do 1948 

 
Zaradi rekonstrukcije bivanja in delovanja Jožefa (Josipa) Gabrščka v Beogradu od 1929 

do 1948, poleg sodnih in drugih dokumentov, ki sem jih uspel pridobiti v beograjskih 

arhivih, navajam tudi nekaj podatkov iz italijanskih policijskih arhivov
20

, ki jih je povzel 

dr. Boris Mlakar v svojem članku o slovenskem delu Orjune
21

. 

 

                                                           
19

 Oba prevoda sta moja, s tem da mi je pri prečrkovanju iz cirilice v latinico pomagal znanec R. K., 

specialist za cirilico (srbsko, bolgarsko in rusko). 
20

 ACS, Casellario Politico Centrale, šk. 2213 
21

 Boris Mlakar, Zaton Organizacije jugoslovanskih nacionalistov – Orjune pod budnim očesom 

italijanskih fašističnih oblasti, Prispevki za novejšo zgodovino, letnik III., štev. 2, Ljubljana, 2013. 
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Avtorja člankov o Jožefu Gabrščku v PSBL in spletnem leksikonu Primorci.si navajata, da 

po letu 1943 ni nobenih podatkov o njem, kar pa ne bo držalo. Točno je namreč, da ni bilo 

nobenih podatkov o njegovem bivanju in delovanju vse do 2013 (Boris Mlakar navaja, da 

je Gabršček leta 1943 bival v Beogradu kot pripadnik nemške delovne organizacije 

TODT), a podatke o njegovi smrti leta 1948 sem odkril sredi letošnjega leta v arhivu 

vrhovnega sodišča Srbije. 

 

Očitno je, da je bil Jožef Gabršček tudi v Beogradu na zvezi z italijansko ambasado oz. 

obveščevalci Ovre, saj drugače ne bi mogli navajati kopice zanimivih podatkov, npr., da je 

pod kontrolo beograjske policije, češ da so ga dobili s ponarejenim potnim listom ob 

poizkusu odhoda v Ameriko. Navajajo tudi, da je 1936 zaprosil za italijanski potni list za 

odhod v Etiopijo, kjer naj bi bil zelo koristen zaradi znanja tujih jezikov. Prav tega leta je 

italijanski ambasador opravil z Gabrščkom temeljit pogovor – poročilo je bila menda dolgo 

kar 21 strani, v katerem mu je Gabršček »odkrito« povedal mnoge zanimivosti o svojem 

delovanju v Orjuni in tudi v TIGR-u! Mnogi so napačno sklepali, da je šlo v tem primeru 

za agenturno poročilo! Prepričan sem, da je prav narobe! Šlo je za vrhunsko poročilo 

dvojnika, ki ga je sestavil obveščevalni organ GŠ VKJ ali pa celo Ujka, saj se v podobnih 

»poročilih« vedno navaja vsaj 70 % resničnih podatkov, da bi zavedli nasprotno stran 

(Ovro) glede »zvestobe« agenta! Predpostavljam, da je Jožef Gabršček v tem obdobju kot 

mnogi drugi tigrovci, tudi Albert Rejec, dejansko deloval po nalogah britanske 

obveščevalne službe SIS ali SOE. 

 

Da pa je Jožef Gabršček tudi po okupaciji Beograda aprila 1941 deloval kot dvojnik proti 

Ovri in italijanski ambasadi, skoraj ni nobenega dvoma, saj je prav ambasador februarja 

1943 poročal, da se Gabršček še vedno nahaja v Beogradu, da je v službi pri nemški 

delovni organizaciji TODT in da je zaprosil za izdajo potnega lista za službeno potovanje v 

Berlin, za kar kvestura v Gorici ni imela nobenih zadržkov. Možno je tudi, da je določene 

usluge nudil tudi nemški SD, nazadnje pa tudi Ozni
22

.Torej, »četvorček«, zvest 

britanskemu SIS! 

 

Zanimivo bi bilo izvedeti, kako se je Gabršček znašel na seznamu nemške manjšine v 

Beogradu. Zdi se mi dokaj verjetno, da je kot dvojnik ravnal po navodilih obveščevalne 

službe VKJ pa tudi britanskega SIS ali SOE, in bil ob nemški okupaciji še vedno v stiku z 

italijansko ambasado v Beogradu. Zelo je verjetno, da so ga Italijani usmerili, da se zaposli 

v nemški delovni organizaciji TODT, kjer so gotovo potrebovali tudi spretne trgovce. O 

povezavi z Italijani govori podatek, da se je goriška kvestura leta 1943 strinjala z izdajo 

potnega lista, da lahko službeno potuje v Berlin. To tudi potrjuje, da je v beograjski 

centrali TODT (Südosten) imel dokaj pomembno funkcijo. 

 

Verjetno ne bo držalo, da je bil Gabršček v nemški redni vojski, saj gre verjeti 

italijanskemu ambasadorju, da je bil pripadnik TODT-a. Če je soproga prejemalo mesečno 

vzdrževalnino, bo tudi zelo verjetno, da je bil Gabršček na neki višji funkciji. Malo je 

verjetno, da so ga na seznam nemške manjšine vstavili pripadniki te manjšine, saj so takšne 

sezname sestavljali v glavnem organi Ozne oz. Udbe. 

 

                                                           
22

 Iz zgodovine obveščevalnih in protiobveščevalnih služb je znano, da so obstajali tudi podobni primeri. 

Osebni sem imel na zvezi tudi »petorčka« s psevdonimom »Boris«, ki je bil tajni sodelavec Gestapa, Ozne 

oz. Udbe, IOS (italijanska), POS (poljske) oz. KGB in VS JLA. Ko smo ugotovili, da je dejansko iskren 

KGB in smo ga nameravali aretirati, je zbežal na Poljsko.. 
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Ker pa je bil po osvoboditvi Beograda oktobra 1944 postavljen na dokaj visok položaj v 

eni od zveznih gospodarskih ustanov za poslovanje s tujino, je verjetno Gabršček imel tudi 

določene varnostne zasluge. Kdaj so tedanji organi Ozne izvedeli za njegovo delovanje kot 

orjunaša in tigrovca, ne gre zanemariti (Alberta Rejca so organi srbske Ozne odkrili na 

sremski fronti med partizani že 1944). Kako pa sta Vos in Ozna v Sloveniji ravnala s 

tigrovci pa je že znano (britanski vohuni). 

 

Da bi Gabrščka na seznam pripadnikov nemške manjšine uvrstili le-ti, je malo verjetno. 

Prej je šlo za namero Ozne oz. Udbe, da so ga sredi leta 1946 kompromitirali, a že 

septembra 1947 tudi aretirali zaradi izmišljenega velikega gospodarskega kriminala. Marca 

1948 je bil kot prvoobtoženi v skupini gospodarstvenikov v montiranem sodnem procesu 

obsojen na smrt z ustrelitvijo. Vrhovno sodišče Srbije je prošnjo za pomilostitev zavrnilo, 

češ da se je družil s sovražniki nove Jugoslavije. Očitno je šlo za povračilni ukrep proti 

»britanskemu vohunu« in tigrovcu! 

 

Kakor koli, ko bo Srbija odprla arhive nekdanje Ozne in Udbe, bo dostopen tudi dosje 

Jožefa Gabrščka, pa bomo pravo resnico izvedeli šele takrat. Verjetno pa bi se našel še 

kakšen podatek v italijanskih in nemških arhivih. 

 

Potrdilo bi se moje mnenje, da je bil Jožef (Josip) Gabršček zelo uspešen dvojnik 

obveščevalne službe VKJ, verjetno pa tudi britanske SIS ali SOE. Pravi tigrovec! 

 

 

 

E)  Zora Tusulin - Ausec
23

, učiteljica, članica 

organizacije TIGR, partizanka »Srna« – mati 

Jožefovega sina Iztoka 
 

 

 

Zora Tusulin – Ausec, Ljubljana, 1939 

     (Zasebni album, Mojca M., 1/2016) 

                                                           
23

 Barbara Riman, Riječka Slovenka Zora Ausec i Slovenci u Rijeci nakon 1945. godine: »bratski narod« ili 

nacionalna manjina, Intelektualci i rat 1939–1947, Zbornik radova s Desničerivih susreta 2012, Filozofska 
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Zora Tusulin se je rodila 27. julija 1902 v Kobaridu. Diplomirala je leta 1923 na 

tolminskem učiteljišču
24

. Najprej je bila učiteljica v Osnovni šoli pri Sv. Luciji (Most na 

Soči). Ker pa se ni vpisala v fašistično stranko, so jo 1. 10. 1926 premestili v Srednji  

Lokovec nad Čepovanom
25

. Ves čas je bila tudi članica učiteljskega pevskega društva v 

Trstu. No, kmalu so jo odpustili iz službe. Ker ji je grozila premestitev v oddaljene kraje v 

Italiji, je sredi novembra 1926 ilegalno prestopila v Slovenijo. 

 

Od 17. 11. 1926 je učila na osnovni poli v vasici Telče pri Škocjanu (sedaj pošta Tržišče, 

občina Sevnica). Bila je tudi članica učiteljskega pevskega zbora v Ljubljani in je z njim 

prepotovala Jugoslavijo. Dne 14. 6. 1928 je bila v Ljubljani sprejeta v državno službo, že 

31. 3. 1929 pa je bila premeščena v Beograd, kjer je delovala na izobraževalnem, 

kulturnem in umetniškem področju. Očitno je bila članica organizacija TIGR in je sledila  

Jožefu Gabrščku v Beograd, kjer mu je 22. 5. 1929 rodila sina Iztoka. Po letu 1938 se je s 

sinom vrnila Slovenijo, kjer je delovala v različnih kulturnih društvih. Kmalu zatem se je 

poročila z vdovcem Adolfom Auscem
26

, rojenim 17. 3. 1898 v Dobruški vasi pri Škocjanu 

na Dolenjskem, višji železniški kontrolor v Ljutomeru, s katerim sta se spoznala leta 1937 

v Beogradu. Po poroki v Ljutomeru je Ausec posvojil tudi njenega sina Iztoka, ki je v 

šolskem letu 1939/40 z odličnim uspehom končal 1. a razred Meščanske šole v Ljutomeru. 

 

Leta 1941 je bila družina Ausec iz Ljutomera izgnana na Hrvaško. Ko se jim je posrečilo 

vrniti se v Novo mesto, so se povezali z OF. Mož Adolf je bil zaprt, starejši sin Albin 

interniran, mlajši (Iztok) pa izključen iz gimnazije. Po kapitulaciji Italije je cela družina 

Ausec odšla v partizane. 

 

Zora je postala partizanska – »Srna« in je delovala v agitpropu, kot obveščevalka in v 

kulturni sekciji Cankarjeve brigade. 

 

 

         Zora Tusulin – Ausec 

  (Arhiv KPD Bazovica, Reka, 2007) 
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 Stojan Trošt, Ob desetletnici obnovljenega učiteljišča v Tolminu, www.tolmin.si 
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 Lokovec pri Kanalu, Edinost, 16. 10. 1926. 
26 Iz Arhiva Slovenske železnice sem 30. 1,.2016 prejel naslednji odgovor: V seznamu uničenega gradiva iz 

leta 1995 piše: Ausec Adolf, rojen 17. 3. 1898,  Dobruška vas, Krško, od 30. 10. 1921 do (1940 delal) kot 

uradnik na Rakeku. 

http://www.tolmin.si/
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Po osvoboditvi je bila Zora poslana v Trst, kjer je opravljala dolžnost načelnice socialnega 

skrbstva v Pokrajinskem NOO. Leta 1946 je bila premeščena kot učiteljica na Reko na 

Hrvaškem, kjer je delovala 37 let (verjetno je šla za možem Adolfom, ki je bil iz Gorice 

premeščen na Reko). Leta 1947 je pobudila ustanovitev KPD »Bazovica« in Slovenskega 

doma na Reki. Prejela je številna priznanja. Prirejala je razne kulturne manifestacije. Na 

literarna srečanja je tako prihajal tudi Tone Batagelj, znanec iz Beograda, sicer tigrovec in 

vodja Ujke, ki je v tistem času živel kot upokojenec v okolici Opatije. 

 

 
 
  Izjava Zore Ausec o delovni dobi, 1951 

                 (Zasebni arhiv, Mojca M.) 

 

Marca 2016 je bil pridobljen dokument – izjava Zore Ausec o zahtevi za priznanje delovne 

dobe. Zanimiva je podrobnost, da od 1928 do 1936, ko je bivala »uradno« v Beogradu, ni 

zahtevala priznanja delovne dobe. Navaja pa, da je od 1. 7. 1936 do 1. 12. 1938 bila 

vzgojiteljica pri dr. Slobodanu Jovanoviću, odvetniku, na Zelenem vencu v Beogradu, za 

kar ima izjave prič, ker je delodajalec umrl. 

 

 
 
 Ob kapitulaciji italijanske vojske, Novo mesto, 10. 9. 1943 

 (Vir: ZBORNIK fotografij iz narodnoosvobodilnega boja slovenskega naroda 1941-1945. drugi zvezek, str. 

344, Ljubljana 1961; fotograf neznan oz. po mnenju nekaterih Mirko Bračič) 
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                   Slovenski dom, Ljubljana, 18. 12. 1943

27
 

           (Vir: arhiv Ivana Mlekuža – Zdenka v AS, v urejanju) 

 

Zora Ausec v svoji izjavi o delovni dobi tudi navaja, da je od 1. 10. 1941 do 9. 9. 1943 

delovala v agitpropu OF v Novem mestu, potem pa do 15. 5. 1945 na raznih funkcijah v 

OF na osvobojenem in zasedenem ozemlju. 

 

Domobranski Slovenski dom, katerega urednik je bil Mirko Javornik, je 18. decembra 1943 

objavil fotografijo, ki naj bi jo po trditvah nekaterih posnel Mirko Bračič, po mnenju 
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 Na sliki: (x) italijanski polkovnik Sordi, (xx) italijanski topniški polkovnik, (xxx) Zora Tusulin - Ausec, 

predstavnica GŠ NOV, partizan s puško na rami Ivan Mlekuž - Zdenko, partizan levo od njega s klobukom 

Milan Trušnovec – Milče, (xxxx) kapetan Vladimir Knežević - Volodja, poveljnik Novega mesta oz. 1. 

bataljona Gradnikove brigade. Oznake z iksi so domobranske. 



22 
 

Slavka Bavčarja nekdo od vaških stražarjev, Zdenko Mlekuž je zapisal, da fotograf ni 

znan. Domobranci so zapisali, da je tedaj bila Zora Tusulin - Ausect predstavnica glavnega 

štaba NOV, kar je seveda netočno. Mnenja sem, da je to urednik Javornik navedel zaradi 

tega, ker je Zorin brat dr. Rastko Tusulin, odvetnik iz Črnomlja, sodeloval pri sojenju 

nekaterim domobrancem. Zanimivo je tudi, kje so domobranci dobili dokument GŠ NOV 

Slovenije. 

 

Omenjena fotografija je bila leta 1944 objavljena tudi v Črnih bukvah, leta 1961 v 

monografiji o Gradnikovi brigadi.  

 

Pojavljala so se tudi ugibanja, ali je na fotografiji zares Zora Tusulin Ausec ali pa neka 

druga partizanka. S svojo pisno izjavo, ki jo objavljam, je Zora Ausec potrdila, da je ona 

partizanka na omenjeni sliki. 

 

 
 
    Izjava Zore Ausec o fotografiji,  Novo mesto, 1951 

                            (Zasebni arhiv, M. Mojce) 

 

Izjava Zore Ausec, partizanke »Srne« in prevajalke poveljnika Novega mesta Vladimirja 

Kneževića - Volodje, je zanimiva predvsem zato, ker navaja, da je 10. 9. 1943 (ne pa 9. 9. 

1943) »osebno razorožala Divizijo (ISONZO) in ostale enote v Bršljinu«, kar je bilo za 

Italijane zelo poniževalno! 
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No, obstoji tudi pisno pričevanje partizanke Nade Makarović – Alenke, borke Gradnikove 

brigade
28

, ki je 19. 7. 1976 javno izjavila sledeče: 

 

»Kapitulacijo Italije je naša enota doživela v Novem mesto. Še zdaj imam živo pred očmi 

našo borko Živko (Mlakar Katarina - Živka, iz Kojce), kako je stala vzravnano, s triglavko 

na glavi, poleg našega novega komandanta Volodje in bataljonskega kurirja Zdenka. Pred 

njimi je stal italijanski oficir, še prejšnji dan ohol osvajalec naše zemlje, trdno zaverovan v 

zmago fašizma, zdaj pa osramočen: jokal je, ker ni mogel preboleti, da ga je razorožilo 

mlado dekle – borka, ženska ..« 

 

Tudi njen sin Iztok je kot 14-letnik postal partizan – »Aki«, seveda najprej kot kurir XII. 

partizanske (štajerske) brigade. Po osvoboditvi je končal novinarsko in diplomatsko šolo v 

Beogradu. Sodeloval je na delovnih akcijah v Novem Beogradu in na progah Brčko–

Banovići in Šamac–Sarajevo. Ko se je vrnil v Ljubljano, je služboval v Gospodarski 

zbornici in kot novinar Gorenjskega glasa, TT-ja in Dela. Umrl je 1981, v 52. letu starosti. 

Sin in hčerka živita v Kranju. 

 

 
 
  Iztok (Gabršček) - Ausec, 1969 

      (Zasebni album, Mojca M.) 

  

Zora Tusulin Ausec je umrla 26. 11. 1983 v Celju (v bolnici), pokopana pa je v Ljubljani, 

poleg svojega moža Adolfa (1898–1974) in sina Iztoka (1929–1981). 
           

 

             Zora Tusulin – Ausec, osmrtnica 

            (Vir: Delo, 26. 11. 1983, Ljubljana) 
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 Pisna izjava (javnega govora) pri avtorju. 
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