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Dva odgovora: gospodoma Viliju Kovačiču in Brunu Tekavcu 

Spoštovana gospa urednica! 

Po zakonu o medijih ste dolžni objaviti odgovora gospodoma Viliju Kovačiču in Brunu 

Tekavcu, ker sta o meni nedavno v Rešetu javno izrekla zelo žaljive besede, čeprav ju z 

ničemer nisem izzval. 

Gospod Vili Kovačič se v avgustovski številki Rešeta (str. 39) odziva na pisanje Bruna 

Tekavca, ki ga je označil (verjetno po pomoti) za »generala Kovačiča«, le-ta pa to 

priliko izkoristil za povsem neizzvan napad name, češ, da sem »general agresorske 

armade JNA«, da sem general, ki je »večkrat omenjen v polemikah o Tigru«, kakor 

tudi,  da ima z menoj »slabo izkušnjo«, ker sem »skupno srečanje (pri Brunu 

Tekavcu) nerazumljivo odklonil«!  

Prvič, nisem general nobene agresorske armade, saj sem JLA zapustil po svoji zahtevi 

že avgusta 1990; drugič o Tigru razpravljam predvsem o temah, ki se jih drugi 

izogibajo – to pa je sodelovanje z obveščevalno službo Vojske Kraljevine Jugoslavije 

in britanske SOE; in tretjič, vse doslej sem sam izbiral koga bom obiskoval, pa sem 

tako tudi sam obiskal gospoda Bruna Tekavca, seveda brez Vilija Kovačiča, ki želi 

spreminjati slovensko vojaško zgodovino (kar tudi sam priznava), vendar jaz s podobnimi 

»ponarejevalci« ne želim sodelovati! Ne bom ga sicer tožil, zahtevam pa javno 

opravičilo v Rešetu! 

Gospod Bruno Tekavec je v junijski številki Rešeta (str. 44) izrekel o meni dve zelo 

žaljivi oznaki, in sicer; da sem »upokojeni general /KOS/« (upokojen sem kot 

načelnik štaba korpusa) in da sem se postavil »v bran izdajalcu« treh tigrovcev na 

Mali gori, ne pove, da gre za njegovega očeta Filipa Tekavca! Gospod Bruno Tekavc 

se mi je sicer opravičil za izraz »triumvirat«, obenem me pa poziva, da bralcem 

(Rešeta?) objasnim rezultate preiskave njegovih dokumentov, saj sem (smo) »povrgli 

svinjsko laž (kosovsko)«! Vse o očetu gospoda Tekavca sem objavil na svoji domeni 

www.vojastvo-military.si (zadnji stavek dodan naknadno). 

Gospodu Brunu Tekavcu sem po obisku na njegovem domu povsem jasno povedal, da bom 

na svoji spletni strani – domeni: www.vojastvo-military,si podrobno izanaliziral ponujene 

dokumente, kar sem tudi storil. Bralcem Rešeta sem to tudi pojasnil, saj jih drugače zaradi 

obilice ne bi niti mogel predstavite. Moj zaključek je bil: če sin pravi o očetu, da je bil v 

partizanih »baraba«, sem jaz dodal, da je bil celo »velika baraba«, saj je bil tudi dvakrat 

izključen iz partije! Če tega zaključka gospod Bruno Tekavec ni prebral na moji domeni 

(pri hčerki na internetu) – zainteresirani so ga prebrali, seveda ni moja krivda! Zato je 

njegova izjava, da branim »izdajalca treh tigrovcev«, ne samo neresnično, temveč tudi 

izredno žaljiva! 

http://www.vojastvo-military.si/
http://www.vojastvo-military,si/
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Doslej sem vedno skušal iskati resnico o raznih zgodovinskih dogodkih. Sprašujem pa 

gospoda Bruna Tekavca, ali mi je res pokazal vse dokumente o svojem očetu, komunistu, 

partizanu in častniku JLA? 

Marijan F. Kranjc, generalmajor v pokoju, Ljubljana 

 

 


