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Kdo je bil Ljudevit Pogačar, polkovnik?
Redni obiskovalci moje spletne strani se bodo spomnili, da sem pisal o mnogih
Slovencih (številni zdravniki, rez. poročni Ivan Gosar, kapetana Martin Javornik in
Josip Šircelj, polkovnik Janko Stibilj – Vukasović in mnogi drugi) in Slovenkah
(Antonija Javornik – Natalija Bjelajac, narednica), ki so se borili v Srbiji in tudi darovali
svoja življenja za svobodo srbskega naroda.
Nedavno pa me je obiskovalec iz Beograjske univerze spomnil na četniškega
polkovnika Ljudevita Pogačarja, tudi Maistrovega borca in odlikovanca s Koroške
fronte, pripadnika 37. slovenskega polka in nosilca srebrne medalje za pogum. (Glej moj
seznam odlikovancev s Koroške fronte). Potem sem prebrskal internetne strani in zvedel
naslednje:
- V Blogu 92 Beograd se navajajo naslednja dejstva: Poleg četniške vojske pod
poveljstvom generala Draža Mihailovića, je kvislinška uprava v Srbiji pod generalom
Nedićem organizirala tudi Srbsko državno stražo – SDS, poveljnik brigadni general
Borivoje Jonić in Srbska mejna straža – SGS, kateri je poveljeval polkovnik Ljudevit
Pogačar. Dne 6. septembra 1944 sta se v Jagodini obe Nedičevi formaciji združili v
Srbski udarni korpus – 4. SUK, jakosti 6.800 mož, pod poveljstvom divizijskega
generala Stevana Steve Radovanovića. Korpus je bil sestavljen iz treh divizij, poveljnik
3. divizije SUK pa je bil polkovnik Ljudevit Pogačar. Podatek o tem je najti tudi v arhivi
VZI v Beogradu, Predmet SUK, zbirka XIV, knjiga.
4. SUK se je v toku 1944 bojeval skupaj z četniki v Sandžaku in vzhodni Bosni,
decembra pa se je skupaj z nemški enotami našel na Dunaju v Avstriji. Zatem so vse
ostanke SUK poslali v Slovenijo in zatem v Istro, kjer so se skupaj s črnogorskim
četniki in ljotičevci, a pod poveljstvom SS generala Odila Globocnika, borili proti
enotam NOV Jugoslavije, posebno slovenskega IX. korpusa in v bojih za osvoboditev
Trsta in Slovenskega Primorja.
Kdo je bil Ljudevit Pogačar in kakšna je bila njegova usoda do leta 1945?
Najprej sem pomislil, da gre morda za potomca ali sorodnika brigadnega generala Frana
Pogačarja, ki je bil kot poveljnik topništva Savske divizije ranjen in zajet, zatem pa ni
odveden v ujetništvo. Kot upokojenec je živel v Zagrebu, skupaj z družino, vendar o
njegovi usodi nisem mogel zvedeti nobenih podrobnosti. Imel je sina Zvonimirja in
hčerko Sonjo. Torej, z generalom Pogačarjem naj ne bi imel nobene vezi …
Ker je bil Ljudevit Pogačar leta 1919 tudi rez. podporočnik, je zelo verjetno, da je bil
pripadnik Avstro-ogrske vojske in verjetno tudi Vojske Kraljevine SHS/Jugoslavije, pa
mora biti njegov personalni omet ohranjen v arhivih VKJ. Verjetno je tudi v arhivih
Nedićevih polvojaških kvislinških enot. Zato sem že zaprosil za arhivsko gradivo.
Kdorkoli bi kaj vedel o poreklu in usodi polkovnika Ljudevita Pogačarja, naj mi sporoči
tudi najmanjši podatek. Moramo zvedeti kje vse so se borili naši fantje, tudi, če so bili
na nepravi strani!
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Prednji članek sem na prejšnji spletni strani http://freeweb.t-2/Vojastvo) v rubriki
POIZVEDBE objavili okrog leta 2013.
Nedavno se mi je oglasil pripadnik SV – sorodnik generala Ljudevita Pogačarja in
njegovih dveh bratov ter obljubil poslati članek in ohranjene dokumente iz zasebne arhive.
Seveda bom z veseljem objavil poslani prispevek!

