
Marijan F. Kranjc, generalmajor v pokoju 

Odgovor Brunu Tekavcu: kdo je dejansko 

izdal tigrovce 13. maja 1941 na Mali gori 

 

Bruno Tekavc je 7. novembra 2015 v Delu – Sobotni prilogi pod naslovom »Tigrovska 

pomlad« ali začetek velike zgodbe o rehabilitaciji Tigra, objavil tudi odgovor na moje 

pismo, ki pa je bilo objavljeno pod povsem drugim naslovom. 

Namreč, jaz sem sodeloval v polemiki z naslovom Primorski antifašizem in tigrovstvo, 

najboljši »izvozni artikel« Slovenije v EU. Kdo je zagrešil očitno manipulacijo glede 

vsebine polemike, ne bom ugibal. Gotovo je, da nisem polemiziral z Milanom Gregoričem, 

čeprav se tudi z njegovim člankom nisem strinjal, saj nisem bil prepričan, da želi ZB 

prevzeti primat nad Tigrom. 

Polemiziral sem predvsem z Brunom Tekavcem, ki je kot pričevalec na RTV Slovenije 

želel, da bi povsem verjeli njegovi povsem družinski in neprepričljivi zgodbi, da je do 

spopada 13. maja 1941 na Mali gori prišlo na osnovi pisne ovadbe njegovega očeta in 

matere, ki naj bi jo dan poprej vrgla pred karabinjersko postajo v Ribnici. Motilo me je tudi 

dejstvo, da je Bruno Tekavec posebno povdarjal, da je oče to storil kot boljševik in 

komunist, kar so desničarji takoj sprejeli kot »dokaz«, da so tigrovce na Mali gori izdali 

komunisti. Jaz sem namreč imel samo podatek, da njegov oče kot spomeničar 1941 ni bil 

član KPS (imam dokaz), zato sem tudi ugovarjal. 

Da bi vseeno zvedel objektivno resnico, sem na njegovem domu obiskal nepokretnega 

Bruna Tekavca, ker je trdil, da poseduje partijske dokumente o svojem očetu, pa tudi 

zaradi tega, ker mi je povedal, da je JLA služil kot pripadnik vojaške policije v Beogradu.  

Ugotovil sem celo, da je bil njegov oče član KPS od 1938, vendar sem se obenem tudi 

prepričal, da je bil dvakrat izključen iz partije, ker je počel stvari, ki niso bile sprejemljive. 

O tem sem napisal članek na svoji domeni in tudi objavil kopije dokumentov, ki mi jih je 

Bruno Tekavec prijazno dal na razpolago. 

Seveda pa sem tudi ob omenjenem obisku Brunu Tekavcu povsem odkrito povedal, da 

njegovo tv-pričevanje ni bilo prepričljivo, pa ga zato zgodovinska stroko verjetno ne bo 

sprejela kot odločilni vir. 

Njegova izjava, da me je njegovo pričevanje »razburilo«, je docela smešna! 

Zdi se mi, da je nasprotno: moje zavračanje njegovega pričevanja je seveda bolj razburilo 

njega, kot tudi vse ostale podpornike v ozadju, saj se odločilna zgodovinska dejstva ne 



morejo dokazovati s povsem neprepričljivim »pričevanjem« na RTV, tudi, če je še tako 

»podrobno«! Ni »amaterske resnice«!  

Medtem sem včeraj objavil še dodatni italijanski dokument o »Incidentu na Mali gori« … 

Izdajalec je še vedno Trinkaus, čeprav je bil ribniški krjavel! 

 


