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ODMEVI 

 

Napad na barako in nahrbtnik z milijoni: odgovor Brunu 

Tekavcu 

Bruno Tekavec  je v Nedeljskem dnevniku 21. 12. 2016 pod istim naslovom namenil 

odgovor meni osebno, kar je popolnoma napačno. Pravilno bi bilo: odgovor očetu Filipu 

Tekavcu - Gašperju, komunistu in partizanu! 

Jaz sem namreč samo posredoval podatke, ki mi jih je povedal njegov polbrat Gašper 

Tekavec iz Ribnice, ki je tako hotel rehabilitirati svojega očeta Filipa Tekavca - Gašperja, 

prvoborca in podpolkovnika JLA, ker meni, da njegov pokojni oče 13. 5. 1941 na Mali 

gori ni izdal tigrovcev. 

Da jih je izdal, je namreč trdil Gašperjev starejši polbrat Bruno Tekavec kot pričevalec v 

TV oddaji, ki jo vodi Joţe Moţina, češ da je njegov oče to storil kot »komunist«! 

Konkretno je navedel, da sta oče in mati 12. 5. 1941 pred karabinjersko postajo v Ribnici 

odvrgla pisno ovadbo proti trem tigrovcem na Mali gori. Naslednji dan je tako sledila 

policijska in vojaška akcija ter strelski obračun z znanimi posledicami.  

Javno sem tudi izrazil dvom o navedbah Bruna Tekavca, saj ni navedel nobenega 

konkretnega dokaza. Pozabil je tudi povedati, kar je oče zapisal v partijskem dokumentu, 

da je bil dejansko sprt s soprogo, ker je med vojno »ţivela z okupatorjem in izdajala«, 

zato je malo verjetno, da sta druţno nastopila in ovadila tigrovce! 

Namreč, raziskovalci so ţe pred tem navajali razne podatke o »izdajalcu« tigrovcev na 

Mali gori (Trinkaus, oroţnik Josip Pišorn, tigrovca Jazbec in Sosič ter drugi), pa sem 

zatem tudi domneval, da bo nazadnje padel sum še na kakšnega komunista ali skojevca iz 

Ribnice, kar se je potem s »pričevanjem« Bruna Tekavca tudi zgodilo, seveda, na veliko 

veselje desničarjev … 

Gašper Tekavec je pač posedoval očetove zapiske, ki so dejansko pomenili tudi »nova 

dejstva« o spopadu na Mali gori (iskali Toneta Majnika, Ferdinand Kravanja ni naredil 

samomora, Danilo Zelen se je edini odločno upiral in nazadnje naredil samomor), saj naj 

bi v bistvu šlo za finančno transakcijo, ker je Ferdinand Kravanja prinesel veliko vsoto 

denarja zaradi zamenjave v italijanske lire! 

Tako bi Bruno Tekavc dejansko moral napisati odgovor svojemu pokojnemu očetu ali 

polbratu! Namreč, bralci Nedeljskega niso niti z besedico zvedeli, kdo je Filip Tekavec - 

Gašper, torej da Bruno Tekavec dejansko »napada« svojega pokojnega očeta! 
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Ţalostno toda resnično, saj gre zelo verjetno za druţinsko tragedijo. Da ne bi ţe prej 

napačno razumel bistvo spora, sem Bruna Tekavca tudi obiskal na njegovem doma v 

Medvodah, da bi zvedel pravo resnico o njegovem očetu, za katerega sem javno trdil, da 

je bil spomeničar. 

Pa je Bruno Tekavec tudi mene zavedel z laţnimi navedbami, zdaj pa je to storil še javno 

v Nedeljskem. Namreč, Bruno Tekavec navaja, da je bil njegov oče 7. 9. 1933 aretiran v 

Splitu in da je bil nato 12. 12. 1935 obsojen na 5 let zapora, seveda pa ne pove, da oba 

podatka nista iz javne policijske ali sodne kartoteke, temveč da gre za podatek, ki ga je 

njegov oče dne 7. 4. 1946 sam vpisal v anketni list kot član KP Slovenije! 

Torej, namerna manipulacija podatkov! Vendar Brunu Tekavcu tudi to ni bilo dovolj. 

Sedaj še javno ovrţe pisno in overjeno izjavo Vinka Turšiča iz Loţa, očetovega znanca in 

podčastnika iz Šibenika, o razlogih za kaznovanje podnarednika Filipa Tekavca  (širjenja 

komunistične propagande), pa sedaj celo trdi, da tega dokumenta »Partija ni nikdar 

sprejela, ker je vedela, da je laţen«, pozabi pa povedati (čeprav poseduje kopijo 

partijskega dokumenta), da mu je, po sklepu kontrolne komisije CK KP Slovenije z dne 

7. 4. 1959, priznan »partijski staţ od avgusta 1938 do decembra 1941 s prekinitvijo do 

junija 1943«, ko je bil ponovno sprejet v KPS! 

Upam, da Bruno Tekavec ne bo več zavajal bralcev Nedeljskega. 

Marijan F. Kranjc, generalmajor v pokoju, 

Ljubljana 

 


