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Nisem se oglašal v Rešetu niti sem član ribniškega triumvirata! 

  
Znanec iz Ribnice mi je te dni sporočil, da sem bil nedavno tega dvakrat omenjen v 

Rešetu, pa me je prijazno vprašal, kaj sem se tako hudo zameril poslancu Jožetu Tanku in 

Možinovem TV pričevalcu Brunu Tekavcu, da me javno »napadata« kot člana 

nekakšnega ribniškega triumvirata. 
 

Ker se sploh nisem oglašal v Rešetu, sem seveda naknadno prebral, kar sta omenjena 

člankopisca napisala o meni, pa menim, da je šlo za neprimerno javno manipulacijo. Zato 

tudi obveščam bralce Rešeta o njunih »napadih«. 
 

V januarskem Rešetu na st. 30 je J. Tanko napisal: »Ne, nisem vedel za vaša pisanja, 

gospod Nosan, niti za pisanja generala Kranjca in gospoda Danila Divjaka ter gospe Irme 

Grbec«. Tudi jaz ne vem kaj so omenjeni pisali,  (ne berem Rešeto) zato je povsem 

neprimerno, da me J. Tanko uvršča v nekakšno skupino, ki je njemu v Rešetu 

nasprotovala. Jaz se namreč v Rešetu sploh nisem oglašal! 
 

V februarskem Rešetu na str. 31 je B. Tekavec napisal: … Tako tudi triumvirat general 

Kranjc, Danilo Divjak in Matjaž Nosan. Vsi so dobili ustna pojasnila. General Kranjc je 

po pregledu samo komentiral: »Le kakšna komisija je mogla predlagati takšnega človeka 

za častnega občana Občine Ribnica?« Gospodu generalu se zahvaljujem za izključitev iz 

polemike. Hvala tudi za razumevanje moje bolezni in njegov obisk pri meni doma v 

Medvodah. 

 

Res je samo to, da sem v osrednjem časopisu Delu – Sobotni prilogi »napadel« zamisel g. 

Vilija Kovačiča o novem državnem prazniku – 13. maju, kakor tudi potvarjanju zgodovine 

okrog »bitke« treh tigrovcev na Mali gori davnega leta 1941. Ovrgel sem tudi pričevanje g. 

B. Tekavca na TV Slovenija. Obiskal sem ga celo na domu (invalid), da bi zvedel, ali je bil 

njegov oče zares spomeničar. Njihove družinske zdrahe me niso zanimale.  

 

Res je tudi, da je prav po očetovi zaslugi bil pripadnik vojaške policije JLA, na prijavni 

službi v DSLO v Beogradu, na posebnem vhodu za generale, kjer je srečaval tudi mojega 

takratnega šefa, generala Ivana Miškovića. 

 

Vendar se nisem izključil iz polemike glede potvarjanje resnice o Mali gori 13. maja 1941, 

kar sem B. Tekavcu tudi povedal in zapisal: kot Možinov TV »pričevalec« je javnosti 

predstavil povsem nedomišljen (smešen) primer, da sta njegov oče in mati ovadila trojico 

tigrovcev na Mali gori 12. maja 1941 tako, da sta pisno ovadbo (tudi v italijanščini!) 

odvrgla pred karabinjersko postajo v Ribnici, da bi potem že naslednji dan karabinjerji in 

domači orožniki napadli nebudne tigrovce v Lovšinovi koči na Mali gori! Seveda, brez 

dokaza, da so karabinjerji to odvrglo pismo na cesti tudi pobrali (in seveda prebrali)! 

 

In kar je še bolj zanimivo: tudi izkušeni poslanec J. Tanko je celo pohvali takšno 

pričevanje njemu neznanega B. Tekavca, rekoč, da »ustna pričevanja niso nič manj 

pomembna kot kakšni pisni dokumenti«, pa tudi, da je »Bruno Tekavec kompetentna oseba 

za komentiranje vojnih in povojnih dogodkov v Ribnici in okoli nje«, saj naj bi vse to 

zvedel iz prve roke od matere, ki je sodelovala s partizani!  
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Bralcem Rešeta naj samo omenim, da sem takšno inačico napovedal že pred tem: za izdajo 

tigrovcev na Mali gori bo nazadnje gotovo kriv kakšen komunist, ne pa navadni ribniški 

policijski špicelj, domači raubšic, tudi krjavelj Trinkaus! 

 

Orožnik Pišorn, ki je vodil italijanske karabinjere na Malo goro je gotovo vedel vse o 

Antonu Majniku, karabinjerijski kapetan Anacleto Onnis, šef protiobveščevalnega centra 

pa je v Ljubljani že 24. 4. 1941 celo zvedel kje se približno skriva Danilo Zelen. Tudi 

Ferdo Kravanja se je 15. 4. 1941 pridružil Majniku in Zelenu. Znano je kdo je tigrovcem, 

ki so se mesec dni skrivali na Mali gori prinašal hrano, zdravila in ostalo. Tudi italijanski 

protiobveščevalci so vneto iskali sovražnika – terorista številka 1! Tako »pričajo« 

policijski podatki. O tem sem podrobneje pisal na svoji spletni strani www.vojastvo-

military.si.  

 

Zato pač za zgodovino spopada na Mali gori ne bo veljala nobena partizanska, strankarska 

niti nekakšna TV pričevanja – veljala bodo samo (italijanska) policijska poročila. Dvoje 

sem že omenil. Najvažnejša so še vedno v Rimu, v centralnem državnem arhivu! 

 

Marijan F. Kranjc,  

generalmajor v pokoju,  

Ljubljana 
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