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Kako ravnamo z arhivskimi dokumeni? 

Kot raziskovalec naše pretekle zgodovine, predvsem vojaške, sem v raznih društvih in pri 

posameznih vedno spraševal, ali imajo urejene arhive, predvsem pa, ali v njih hranijo 

dragocene zgodovinske dokumente, ki še niso bili objavljeni oz. niso bili dostopni 

zgodovinarjem in drugim raziskovalcem. 

Tako sem nedavno spraševal tudi odgovorne v ribniškem odboru ZB za ohranjanje vrednot 

NOB, ali imajo kakšne dokumente o ribniški partizanski četi, pa tudi o smrti tigrovca in 

partizana Toneta Majnika, predvsem pa o spopadu 13. maja 1941 na Mali gori. Prizadevni 

Daniel Divjak, predsednik tega zdruţenja, mi je kmalu zatem, tudi sam presenečen, posredoval 

dva zanimiva  dokumenta iz njihovega obseţnega arhiva. 

Ker njihova vsebina v mnogočem spreminja dosedanja vedenja o Tonetu Majniku, sokolu, 

tigrovcu in partizanu, ter o spopadu na Mali gori 13. maja 1941, sem ju seveda nemudoma in v 

celoti objavil na svoji spletni strani www.vojastvo-military.si, tukaj pa navajam samo glavne 

značilnosti. 

Joţe Zalar (1894–1984), davčni uradnik iz Ribnice, je leta 1971 iz Kočevja poslal ZZB NOV v 

Ribnici pisno izjavo o Tonetu Majniku, spopadu treh tigrovcev na Mali gori in njunem bivanju 

v partizanih vse do Majnikove tragične smrti sredi Ribnice. 

Po Zalarjevi izjavi, je bil Tone Majnik kot učitelj iz Zvirč premeščen v Ribnico na zahtevo 

domačega sokolskega društva, s tem da bi vodil tudi pevski zbor in dramsko sekcijo. Kot 

sostanovalca sta postala prijatelja, pa ga je Majnik leta 1940 zaradi bliţajoče se vojne 

nevarnosti sprejel v organizacijo TIGR z nalogo, da uredi nekaj skrivališč oroţja, tri bivake na 

Mali in Veliki gori, obenem pa organizira tajni zbirni punkt za vojaško vodstvo organizacije 

TIGR v Sloveniji (Danilo Zelen in Ferdinand Kravanja, poleg Toneta Majnika). 

Spopad oz. strelski obračun na Mali gori ni potekal, kakor se je doslej mislilo. Čeprav so bili 

trije tigrovci pripravljeni na presenečenje (spali so oblečeni, Kravanja pa je pred samim 

spopadom oprezal okrog koče), je sam spopad potekal za njih zelo neugodno. Namreč, 

gozdarska koča ni nudila nobenega pravega zavetja, saj so krogle zlahka prebijale lesene stene. 

Tigrovci so bili oboroţeni samo z revolverji, imeli pa so tudi nekaj ročnih bomb. Pravzaprav so 

bili zelo izpostavljeni, saj skozi edino okno niso niti mogli videti svojih napadalcev, kaj šele 

streljati nanje. 

Tudi spopad se ni začel, kakor se je doslej pisalo. Namreč, ko je oroţnik Pišorn pred vrati 

zahteval, naj jih odpro, ga je Majnik prepoznal in kar ustrelil proti vratom ter tako Pišorna ranil. 

Torej, ni Kravanja ranil Pišorna in ta tudi ni vdrl skozi vrata, da bi zatem karabinjer ranil 

Kravanjo. Nemočni tigrovci so morali leţati na tleh, da jih krogle niso zadele. Verjetno so 

skušali streljati skozi okno. Da bi se lahko bolj učinkovito braniti z ročnimi bombami, je Zelen 

zlezel pod streho, da bi jo razkril … V tistem trenutku je poveljnik karabinjerjev zaklical proti 
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koči, da iščejo samo Majnika in naj se vda, ker bodo kočo sicer zaţgali. Ker so ostali ţe brez 

streliva, Zelen in Kravanja pa sta bila verjetno tudi ranjena, se je Majnik predal! Nataknili so 

mu lisice. Ko je malo kasneje zaslišal, da je Zelen skozi luknjo na strehi vrgel dve ročni bombi, 

se je tudi sam podal v beg. Uspel je! Pozneje se je pridruţil ribniški partizanski četi in tam sta 

se z Zalarjem ponovno srečala. 

Doslej je veljalo, da mu je lisice prepilil kovač Franc Hočevar, tudi struški ţupan in pristaš OF.  

Vendar se je leta 2000 oglasila radijska poslušalka Pugelj Marija iz Pristavice 3 pri Strugah, 

rekoč, da je Majnika osvobodila lisic (»odkovala«) njena pokojna teta Rozalija Hočevar iz 

sosednje Kolenče vasi pri Strugah. Ţelela je povedati resnico in je pisno izjavo poslala ZB 

NOV v Ribnici. 

Še to: Joţe Zalar je v svoji pisni izjavi navedel tudi partizana Lojzeja, ki je potrdil, da so 

Majnika sredi Ribnice 21. novembra 1943 ubili domobranci! 

Zgodovina se ne skriva samo v AS, temveč tudi v raznih društvih in zasebnih zbirkah. Pisne 

dokumente je treba izbrskati, da nam zgodovine ne bodo krojili razni televizijski in drugi 

»pričevalci«! 

Marijan F. Kranjc, generalmajor v pokoju, 

Ljubljana 

 

 


