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Dr. Drago Zajc iz Ljubljane je 25. 1. 2017 v Nedeljskem dnevniku objavil odgovor Ravlu 

Kodriču na njegov prispevek v ND 4. in 11. 1. 2017. 

 

Avtorju članka očita, da je isti »nastal na podlagi površnega branja knjige«, poleg tega pa 

je »članek poln netočnosti in neutemeljenih povezav dogodkov«. 

 

Zaradi omejenega prostora za odgovor, me je Ravel Kodrič prosil, da istega objavim v 

moji domeni www.vojastvo-military.si oz. njegovi rubriki IZ ZAMEJSTVA. 

 

Marijan F. Kranjc 

 

 

 

 

 

Spoštovani dr. Drago Zajc! 

 

Štejem si v osebno zadoščenje, da ste se javno odzvali na moje pisanje o razvpitem 

tržaškem trojnem umoru. Ko sem vas namreč pred slabimi tremi leti nagovoril prek 

skupnega prijatelja zgodovinarja dr. Petra Vodopivca, ste pogovor odklonili. Nič ne de. 

Elektronsko dopisovanje z dr. Vodopivcem je bilo zame poučno. Če bralce zanima in če 

tedanji sobesednik kajpada v to privoli, nimam nobenega zadržka do njegove objave. 

 

Prav tako sem v vašem odmevu z zadovoljstvom prebral, da ste se od začetnega 

vzhičenja nad knjigo prijatelja – da, tudi mojega – Martina Breclja, ki za umor 

poimensko dolži partizane Alberta Grudna, Vidka Hlaja in Slobodana Šumenjaka, 

odmaknili vsaj do spoznanja, da "je avtor nenamerno tudi kaj izpustil oziroma nezadostno 

utemeljil". Cenim. 

 

In preden se sklonim k vašim vsebinskim pripombam na moje pisanje, naj vam 

zagotovim,  ker ste že izrazili dvom v mojo pieteto do žrtev poboja, da jo do mrtvih gojim 

iskreno, nedeljeno in nepristransko – tako do trojice v ul. Rossetti kot do tisočerih v 

Rižarni in v kraških breznih – in da mi je v zgodovinskem diskurzu presoja o "zasluženi" 

ali "nezasluženi" smrti povsem tuja, da ne rečem naravnost zoprna. 

 

Prav tako mi je tudi povsem jasno, da naj v sebi še tako obujam sočutje do treh 

žrtev, vaši bolečini ob tragični izgubi očeta ne bo nikoli kos. Vendar jo najgloblje 

spoštujem. 

 

Sicer pa očitno soglašava, da pri trojnem umoru ni šlo za rop. Naj so bili razlogi 

zanj še tako sprevrženi, jih je pač treba iskati tudi v takem ali drugačnem ravnanju žrtev 

samih. Vi tudi v zadnjem odmevu pristajate na Brecljevo razlago, da tičijo v razhajanjih in 

sporih v vrstah OF med komunisti in nekomunisti. Sam v to razlago dvomim. 

 

In zdaj k vašim trditvam in pripombam. 

 

http://www.vojastvo-military.si/
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Mojemu ugovoru, da vašega očeta novembra 1942 niso mogli aretirati domobranci 

že iz preprostega razloga, ker jih takrat še ni bilo, ste se izognili z ubeseditvijo, da "ga je 

aretirala policija potem, ko so v hiši našli bunker". Še vedno niste pojasnili: katera 

policija? Kdo je bunker odkril? Je vašega očeta kdo ovadil? Ste izsledili, preučili ustrezno 

italijansko dokumentacijo?  

 

Isti dr. Joža Vilfan, ki se nanj sklicujete in ki je izpričano prebil »gotovo dva 

meseca [...] v res odličnem bunkerju, pravi sobi« v vaši hiši v Šiški »do konca novembra 

1942« (in ne decembra, kot trdi Brecelj), je nato usmerjal Pokrajinski Odbor OF za 

Primorsko, ta pa se je podpisal pod letak, ki je vašega očeta, ne da bi ga izrecno imenoval, 

posmrtno označil za "dobro znanega dvojnega agenta". Mar ni raziskovalcu dovoljeno 

vprašati se, zakaj? 

 

Vi trdite, da ni takšna označba "domnevnih ali dejanskih nasprotnikov […] nič 

novega, uporabljali so jo še v povojnem času" v povojnih montiranih procesih. Pustimo ob 

strani nelogičnost zasukane časovne sosledice. Tudi ne vem, a dvomim, da bi OF oznako 

"dobro znani dvojni agent" kdaj prej že javno uporabila. A vi res ne vidite razločka med 

uporabo tovrstne diskvalifikacije za obtoženca na montiranem procesu po vojni in njeno 

uporabo za žrtev poboja, ki ga njen uporabnik v letaku pripisuje sovražniku med vojno? 

Očitno spet izhajate iz nedokazane predpostavke, da je za umor treh pristašev OF kriva ... 

OF. 

Bralec vašega odmeva bi si tudi želel pojasnila, zakaj menite, da je  letak "verjetno 

trosil VOS". Čemu dvom? Mar mislite, da je Osvobodilni Fronti v Trstu primanjkovalo 

aktivistk in aktivistov za podtalno trošenje letakov? Pa ja ne mislite, da je VOS uzurpirala 

podpis PO OF za Primorsko!? 

 

Odkritje bunkerja v domači hiši, pa čeprav »praznega«, bi vašega očeta lahko stalo 

kaj več kot internacijo, ki jo kot grožnjo omenja Brecelj na str. 33. Prenekateri jo je plačal 

najmanj z vključitvijo med jetnike, ki so utegnili priti kot talci pred okupatorjev strelski 

vod. Pa je bil v kratkem izpuščen. Nekako se izmikate trditvi, da je vašega očeta okupator 

izpustil iz zapora na pobudo kvizlinškega vplivnega duhovnika Matije Škerbca. Pa si je 

nisem sam izmislil. Pripisujeta vam jo bodisi Brecelj v svoji knjigi kot dr. Vodopivec v že 

omenjenem zasebnem dopisovanju. Če zdaj menite, da Matija Škerbec ni posredoval pri 

Italijanih iz obzira in naklonjenosti do družine vaše mame, navedite, prosim, drug 

verodostojnejši razlog. 

 

Vztrajate pri trditvi, da se je vaš oče "v Trst […] umaknil pred grožnjami, da ga 

bodo ponovno aretirali". Kdo drug mu je lahko grozil, če ne spet Italijani? A zakaj naj bi, 

vztrajam, italijanska grožnja z vnovičnim zaporom veljala v Ljubljani, v Trstu pa ne? 

  

Potrjujete tudi, da "je sprva nameraval naprej v Švico, pa se mu to ni posrečilo". 

Sam načelno ne izključujem možnosti, da si je VOS OF kdaj dejansko prizadevala poslati 

lastnega obveščevalca v Švico, tedanjo pravcato prosto luko obveščevalnih služb v 

svetovni spopad vpletenih sil. A lahko bi si ga v tistem trenutku privoščila kvečjemu kot 

vrinjenca v četniških vrstah, ker so tedaj le-ti obvladovali tisto tvegano strugo skozi 

nemške in italijanske pregrade s pomočjo britanskih specialnih služb.  
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Mojo skepso nad trditvijo, da naj bi se aktivisti OF pred nevarnostmi v Ljubljani 

"zatekali v Trst" zaman pobijate z navajanjem primerov nekaj Ljubljančanov, ki naj bi se 

po vaših besedah v Trst "zateklo in se skrivalo". Oglejva si dva, tri pobliže. 

 

Zdenka Kocbek je – podobno kot Stane Cunder – iz Trsta razpredala ilegalno 

mrežo nabav za partizansko vojsko, kaj šele, da bi se oba v Trst "zatekala" in se v njem 

"skrivala". 

 

Slikar Zoran Mušič pa ni bil pristaš OF in se nikjer ni skrival. V Trstu in Benetkah 

je v tistem času ustvarjal in celo javno razstavljal, nazadnje pa v Benetkah padel 

sovražniku v pest zaradi nenačrtnega sodelovanja z britansko obveščevalno službo. 

Prepričajte se o tem iz prvovrstne študije prijatelja Iva Jevnikarja v znanstvenem 

zborniku Videnja Zorana Mušiča (SAZU, 2012).  

 

Pripisujete mi dvom v dejstvo, da je bil vaš oče uslužbenec Kmetijske posojilnice 

"do svoje smrti". Kje pa ste tak dvom pri meni brali? Ravno narobe. Verjamem vam na 

besedo. Saj si sicer težko predstavljam, kaj naj bi vaš oče sploh počel s priborom za 

ugotavljanje pristnosti in vrednosti draguljev, ki ga je policija na kraju umora odkrila in 

vrnila vaši mami. Sprašujem se le, kakšne so bile njegove stvarne delovne obveznosti v 

dobrem letu dni njegovega pribežništva v Trstu. "Potrdilo z dne 30. marca 1953", ki se 

nanj sklicujete, o tem nič ne pove? 

 

No, naposled pa ste le prišli na moje, da ni bilo priporočljivo se v Trst "zatekati in 

skrivati", saj pišete: "Glede na nevarne razmere v Trstu se je odločil, da bo šel v 

partizane." A žal, razen pričevanja vaše mame pisatelju Fulviu Tomizzi, ne Brecelj ne jaz 

ne poznava pisnih virov, ki bi to odločitev potrjevali. 

 

Pač pa o vaši mami navajate, da je bilo v poročilu tržaških vosovcev z dne 12. 2. 

1944 k ocenam o vašem očetu »dodano, da je treba izkoristiti še mojo mamo«. Bodiva 

natančnejša in povejva bralcem, kaj v poročilu dobesedno piše o vaši mami (gl. Brecelj str. 

76):  

»Ima pa [dr. Zajc, namreč, op. RK] ženo sestro aktivnega plavogardejca Prešern 

Sandi. Ta je v bojih zgubil nogo in je baje likvidiran. Nekaj časa je bil v neki partizanski 

bolnici. Ker žena [pač Zajčeva, Sandijeva sestra, op. RK] hoče na položaj [pač 

naslovnikov, na osvobojeno ozemlje, op. RK], da poizve po bratu, se bomo skušali 

poslužiti te prilike!« 

 

»Izkoristiti«, pravite vi? Sam bi prej dejal »cinično zlorabiti« sestrino stisko in 

negotovost o bratovi usodi. Saj pisec poročila ve, da ga že ni več med živimi, pa ji to 

nalašč prikriva! Ve celo, da je kot partizanski ujetnik in ranjenec bil »baje likvidiran«. Naj 

pripomnim, da pa Tone Ferenc v svojem Dies irae to »zatrdno« ve in ta zločin - med 

najbolj zavrženimi, do katerih se je partizanska osvobodilna vojska spozabila – postavlja v 

čas tik po 22. 10. 1943. 

  

Breclju ste predlanskim zaupali (str. 77), da po vaših podatkih »Marija Prešern 

Zajc na začetku leta 1944 ni vedela, da je bil njen brat že mrtev, in ga je hotela obiskati, 

OF pa jo je najbrž nameravala ob tej priložnosti izkoristiti za prenos ponarejenih 

prepustnic, kakršne je njen mož partizanskemu gibanju večkrat preskrbel«. 
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Najprej bi bilo kajpak zanimivo zvedeti, ali so »vaši podatki« iz ustnega – 

maminega – izročila in ali jih kak arhivski vir potrjuje. Nikjer pa ne poveste, kdaj natanko 

je potemtakem mama zvedela za bratovo usmrtitev. Zlasti še, ali je to sploh zvedela, 

preden je ovdovela. Od bratovega zajetja do moževe smrti je namreč preteklo 5 mesecev. 

Od tržaškega poročila o zlorabi njene želje po poizvedbi o bratovi usodi na Dolenjskem do 

moževe smrti v Trstu pa malone cel mesec dni. Si je mogoče predstavljati, da bi celih 5 

mesecev tičala v nevednosti o bridki usodi svojega brata? In to kljub temu, da sta z bratom 

imela v bratrancu eno od tedaj gotovo najbolj obveščenih oseb na Slovenskem, s 

privilegiranim dostopom do obveščevalnih centrov na Bledu (nemških SD in gestapo), in v 

Ljubljani (četniške DOS in domobranske TOS)? Nemara pa vendarle. 

 

A vzemiva načelno, da sva zdaj obtičala  na razpotju med dvema možnima 

razpletoma: če do usodnega 10. marca vaša starša za bratovo oz. svakovo smrt še nista 

vedela, potem smeva o njuni – ne le mamini – želji po poizvedbi o njegovi usodi govoriti 

prejkone kot o namenu, da gresta »do« partizanskega vodstva na Dolenjsko, ne pa z vami 

kot petletnim dečkom kar »v partizane«. Pač zaupljivo poizvedovat, kajne? 

Če pa sta o kruti Sandijevi smrti zvedela že v času med 12. februarjem in 10. 

marcem, mar se vam zdi, da bi po taki vesti res lahko njun odnos do partizanstva in OF 

ostal nedotaknjen, neskaljen?  

 

In tu naj za zdaj odneham. Saj domnevam, da ne bo v kratkem zmanjkalo 

priložnosti spregovoriti o še drugih, bolj primorskih plateh zagonetnega trojnega umora. 

 

Z nezmanjšano simpatijo in z globokim spoštovanjem vas pozdravlja 

 

Ravel Kodrič  

 

 

 


