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Marijan F. Kranjc, generalmajor v pokoju 

Jožef (Josip) Gabršček – 

resnica je prišla na dan! 
(Zgodovine ne pišejo pričevalci (s slabim spominom) niti razni 

člankopisci Orjune) 

 

V članku Tigrovci so padali v Beogradu in v Ljubljani, posebno v drugem delu z 

naslovom Jožef (Josip) Gabršček – orjunaš in tigrovec, uspešen dvojnik ObC VKJ v 

Ljubljani in UJKE v Beogradu, sem podrobno pisal o primeru. 

Seveda sem dodal tudi to, da mi je g. Nikola Milovanćev dne 1. 10. 2015 priznal napako  v 

članku, ki je bil objavljen v SPBO, češ, da je Jožef (Josip) Gabršček italijanski vohun!  

Ker je imenovani v članku tudi navedel vire (časopis Orjuno in izjave Filipa Kosca), bom 

predstavil vsebino teh virov. Namreč, g. Milovanćev mi je posredoval pisne kopije 

razgovorov s Filipom Koscem, ki so sicer shranjeni v INZ, kopije člankov iz Orjune pa 

sem našel na internetu. 

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

12. 1986 v Ljubljani, tonski posnetki v arhivi INZ, pisne kopije pri N. M.: 

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 eno poletno 

popoldne, pozno popoldne, ko sem čakal na konzul 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 biulo notri en blagajniški seznam, v 

katerem je bila cela vrsta zneskov, kjer je pšisalo temu in temu sem dal za toi tolikjo, temu 

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

en, ali je bil to Berščak ali je bil Gaberšček, ne vem. En visok je bil. 
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N. M.: Gabršček je potem, ko je prišlo do zadeve Peric, pobegnil, ker ga je bilo straj zaradi 

tega, ker je bil konfident. 

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 

Bodrerova. 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 

bacaklističnem bataljonu Jakliču toliko in toliko. On je pa kar onemel. Točno to kar sem 

jaz napisal in tam je bilo napisalo, 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 arvno 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 bič 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. 

N. M.: Ali je to bila vojaška enota Jakličev biciklističen bataljon? 

F. K.: Seveda. To je bilo znano. To je bil na novoustanovljen en tak bataljon, ki je bil 

motoroziran. 

Komentar ni potreben! Filip Kosec je bil očitno neverodostojni pričevalec. Ko je kasneje  

imel pogovor za knjigo svojih spominov, se Gaberščka sploh ni spomnil! Berščaka ne 

najdem med emigranti v Ljubljani.  


