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Marijan F. Kranjc, generalmajor v pokoju 

Slovo od Štefana Rutarja – 

primorskega prijatelja 
Cerkno - Ljubljana - Slovenija 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Štefan Rutar v svojem kabinetu 

                                                              (Vir: Rutar.net) 

 

Tri dni poprej sva se s Štefanom dogovarjala za srečanje, potem pa sem v nedeljo zvedel,  

da je umrl! 

Zdelo se mi je nemogoče, da ga ni, da se ne bova več videla niti srečala. Pa še toliko reči 

sva načrtovala. 
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Štefan je bil izreden človek! Vendar pa ni omenjen v nobeni enciklopediji, niti preprostega 

članka o njen nisem mogel najti. 

Ko sva se dodobra spoznala, sem hotel o njem napisati članek, predvsem o njegovih 

zaslugah za elektronsko opremljanje JLA, vendar je menil, da je to nepotrebno. Vseeno 

bom omenil »elektronski kabinet« v splitskem vojaškem pristanišču Lora, ki so nam ga ob 

študijskem potovanju slušateljev Vojne šole iz Beograda sredi 1980 ponosno predstavljali 

kot nekakšen »čudež elektronske tehnike«! Takrat nisem spraševal, kdo je avtor tega 

čudeža! 

Pravzaprav sva se s Štefanom spoznala pred nekaj leti, ko sem o svojem sorodniku in 

prijatelju patru Brunu, dr. Jožefu Korošaku, napisal članek z naslovom Božji bojevnik. In 

ko sem patra Bruna prosil, če lahko (elektronski) članek objavim tudi na svojem spletišču o 

vojakih in vohunih, mi je omenil, da naj članek objavim tudi na njegovem spletišču, ki mu 

ga je pred tem brezplačno uredil »neki« Štefan. 

Seveda sem »tega Štefana« hitro našel v Ljubljani, ga povabil na obisk in dogovor je bil 

hitro sklenjen. Medtem sem se seznanil tudi z njegovimi programerskimi dosežki in bil 

naravnost navdušen! 

Zelena barvna osnova njegovih spletišč, spretno urejenih in vsebinsko bogatih, me je 

naravnost pritegnila, zato sem ga prosil tudi za »povezave«. Rade volje mi jih je 

posredoval, pa so tako na moji domeni www.vojastvo-military.si dostopni: 

- Pater Bruno. Dr. J. Korošak, 

- Dr. Andrej (Andrew) Kobal, legendarni slovenski obveščevalec, 

- Rutarjevi – Rutar's, 

- Vseslovensko osamosvojitveno časopisje – 1991. 

Vsakega  posebej si je vredno ogledati! 

Štefana je čudilo, da sem na svojem spletišču največ pisal o Primorcih. Posebej je bil 

navdušen nad mojim pisanjem o ameriškem polkovniku dr. Andreju Kobalu, sicer rojaku iz 

Cerknega. 

Zato naj omenim še druge Primorce, in sicer:  

- Janko Stibiel - Vukasović, polkovnik Vojske Kraljevine Srbije in Jugoslavije ter njegovi 

potomci – prispevek k slovensko-srbskim odnosom, 

- Joţe Srebrnič, primorski narodni junak – agent Kominterne ali tudi žrtev Kominterne? 

- Cecil (Cecilij) Josifovič Urban, primorski emigrant, prevajalec (poliglot), dobrovoljec 

srbske vojske, sovjetski državljan in bibliograf ter slovenski pisatelj,  

http://www.vojastvo-military.si/
http://vojastvo-military.si/nasi-vojaki-in-vojakinje/cecil-cecilij-josifovic-urban/
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- dr. Ivan Ples, kapetan avstro-ogrske vojske, dobrovoljec jugoslovanskega polka v Sibiriji 

– zvezni častnik pri francoski vojaški misiji, gospodarstvenik, publicist, pripadnik OF in 

partizan, 

- Stanislav Rapotec – »Rappy«, obveščevalec JViD in tajni agent britanske Soe, slikar, 

- Viktor Bobek, komunist in tigrovec – vrhunski dvojnik obveščevalnega centra VKJ v 

Ljubljani, 

- Joţef (Josip) Gabršček, orjunaš in tigrovec, vrhunski dvojnik obveščevalnega centra VKJ 

v Ljubljani, 

- Danilo Zelen - Dušan, vojaški vodja TIGR-a, tajni sodelavec in rez. častnik 

obveščevalnega centra VKJ v Ljubljani, britanskega IS in Soe, 

- dr. Vladimir Kante, namestnik upravnika politične policije v Ljubljani, vrhunski tajni 

sodelavec Vos-a in Ozne – kdo ga je izdal nemškemu Gestapu?, 

- Leopoldina Mekina – prva povojna žrtev slovenske Ozne, 

- Ivan Gašperčič – »Črni brat«, tragična usoda sopotnika solkanskih tigrovcev, 

- Janko Premrl - Vojko, primorski partizan in narodni heroj – resnica o njegovi smrti, 

- Ivan Manfreda - Jaka, prvoborec in primorski partizan, borec 1. proletarske brigade in 

Titove zaščitne čete, kapetan JA – kdo mu je odvzel »partizansko spomenico 1941«?, 

- Albin Starc, polkovnik letalstva JLA, prvi slovenski as – pilot v petih vojskah, 

- Milan Plesničar, divizijski general Vojske Kraljevine Jugoslavije. 

- Ţiga Josip Novak, baron in feldmaršalporočnik avstro-ogrske vojske, 

- Karl Schäffer, baron in kontraadmiral avstro-ogrske vojne mornarice, 

- Evgen Bregant, generalmajor avstrijske Bundesheres (1927),   

- Kamilo Bregant, generalmajor nemškega Wehrmachta (1932, 

- Boţji bojevnik iz Prlekije – pater Bruno, dr. Joţef Korošak (pokopan na Sv. Gori), 

- Vinko Korošak, sorodnik, sošolec, prijatelj, inženir gozdarstva, kriminalist, (primorski) 

pisatelj in publicist. 

 

Dragi Štefan, počivaj v miru! 

Vsekakor se nahajaš v dobri družbi svojih zaslužnih rojakov. 

 

 

 

 

http://vojastvo-military.si/publicistka/danilo-zelen-dusan-vojaski-vodja-tigr-a-tudi-tajni-sodelavec-obc-vkj-v-ljubljani-britanskega-is-in-soe/
http://vojastvo-military.si/publicistka/danilo-zelen-dusan-vojaski-vodja-tigr-a-tudi-tajni-sodelavec-obc-vkj-v-ljubljani-britanskega-is-in-soe/
http://vojastvo-military.si/zanimivosti/dr-vladimir-kante/
http://vojastvo-military.si/zanimivosti/leopoldina-mekina-prva-povojna-zrtev-slovenske-ozne/
http://vojastvo-military.si/publicistka/janko-premrl-vojko-primorski-partizan-in-narodni-heroj-resnica-o-njegovi-smrti/
http://vojastvo-military.si/nasi-vojaki-in-vojakinje/ivan-manfreda-jaka/
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