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    Marijan F. Kranjc, generalmajor v pokoju 

 

Tugomir Šušnik 
- soborec Milovana Zelena, četniško-britanska 

obveščevalca, nacisti oba likvidirali 1944 v Trstu 

 

               Tugomir Šušnik 

      (Vir: Novi glas, Trst, 2015) 

 

Nedavno tega sem objavil članek o Milovanu Zelenu alias Jurič Slavku, tigrovcu, laţnem 

partizanu in četniško-britanskem obveščevalcu, ki je bil leta 1944, skupaj s Tugomirjem 

Šušnikom, likvidiran v Trstu. 

O Milovanu Zelenu, mlajšem bratu Danila Zelena, vojaškega vodje organizacije TIGR, 

sem našel kar dovolj podatkov za skoraj celovito predstavitev. Le o Tugomirju Šušniku ni 

bil objavljen noben podatek … 

Sem pa na internetu naletel na podobno ime – na brata Dejana in Tugomirja Sušnika 

(Šušnika), pa sem predpostavljal, da bi bila lahko sorodnika … Predpostavka je bilo točna! 
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Prijazni poslovneţ Dejan Sušnik me je napotil na brata – red. prof. mag. Tugomirja 

Šušnika, ki je rade volje prekopiral ohranjene druţinske dokumente in mi jih celo prinesel 

na dom, seveda ob viskiju in klepetu. Zvedel sem zanimivo druţinsko kroniko majorja 

VKJ – Josipa Šušnika in njegovih potomcev! 

Moj namen seveda ni, da bi predstavljal rodovino Šušnik, pisano tudi Sušnik, temveč, da 

na podlagi ohranjenih dokumentov predstavim samo troje njih, in sicer: 

- Šušnik Josipa, starega očeta, majorja VKJ, partizani so ga ubili »pomotoma«, 

- Šušnik Joţefa, očeta, poštnega uradnika, pripadnika četniške DOS v Ljubljani, in 

- Sušnik Tugomirja, strica, študenta, četniško-britanskega obveščevalca v Trstu. 

Rodovina Šušnik (nemško Schuschnik) izvira iz vasi Labijenče pri Beljaku na Koroškem, 

ni pa povezana z rodovino na »gg« - Schuschnigg (Kurt von Schuschnigg, predvojni 

avstrijski kancler), čeprav so v priimku imeli samo en »g«, ki se je pozneje zgubil … 

Josip Schuschnig, rojen 2. 1. 1888 v vasi Rottenstein (Podgrad) pri Celovcu na Koroškem, 

po poklicu računovodja, pozneje pa intendantski major VKJ. Bil je poročen s Kristino 

Miklautsch, hčerko gostilničarja v vasi Treffnes na Koroškem.  Sluţboval je v raznih krajih 

Jugoslavije (Maribor, Ljubljana, Štip, Bitolj, Priština in Mostar). Leta 1942 je bil kot 

aktivist OF na Igu po nesrečnem naključju ubit s strani partizanov! Tako je omenjeno v 

poročilu Udbe z dne 10. 12. 1946. Mati je stanovala v Ljubljani v svoji hiši, v Javorškovi 

ulici št. 7. 

V zakonu sta imela šest otrok: hčerke Kristino, Tanjo in Sonjo ter sinove: Andreja, 

pripadnika NOV od februarja 1945, potem častnik JLA (vojne mornarice);  Jožefa, rojen 

1916, poštni uradnik in pripadnik DOS oz. slovenskih četnikov ter najmlajšega 

Tugomirja, rojen 1924, obveščevalec DOS, Nemci so ga ustrelili 1944 v Trstu. 

 

               Jožef Šušnik 

      (Vir: Usluţbenski list, 1939) 
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Šušnik Josipa Jožef, rojen 27. 8. 1916 v vasi Labijenče pri Beljaku na Koroškem, študiral 

pravo, poštni uradnik, govoril francosko, italijansko, nemško in deloma angleško, poročen 

z Marijo roj. Škafar, rojena 12. 3. 1921, v zakonu imela sina Tugomera (Tugomirja), rojen 

24. 11. 1948 in Dejana. 

Bil je rez. podporočnik VKJ. V začetku okupacije je podpiral OF, zato so ga italijanski 

karabinjerji zaprli septembra 1941 zaprli in internirali v Monigo, od koder se je vrnil  

avgusta 1943. 

Po povratku iz internacije je bil do junija 1944 aktiven pripadnik slovenskih četnikov: v 

Komandi je bil »zvezni oficir za Anglo-Amerikance«, obenem pa je bil tudi pomočnik 

načelnika DOS
1
 za Ljubljano. Bil je za sodelovanje s partizani, zato pri vodstvu ni uţival 

posebnega zaupanja. 

Ko je zvedel, da je Marnov četniški odred predal Nemcem v Lipoglavu 20 britanskih in 

ameriških letalcev
2
, je zapustil četnike in ţivel ilegalno (skrival se je pred Gestapom) v 

Ljubljani vse do osvoboditve. 

V druţinskem arhivu imajo Šušnikovi v posesti še dva zanimiva dokumenta. Prvi je 

nekakšno zbirno poročila Ozne – Udbe iz leta 1946, v katerem je tajni sodelavec 

»Poročevalec« dne  3. 12. 1946 poročal, da mu je Joţef Šušnik povedal, da je iz 

razgovorov z »Bratkom« (neidentificiran po najdenih geslih v knjigi Plava garda) in člani 

štaba DOS na terenu zvedel, da se arhiv DOS-a nahaja v nekem vodnjaku v Podlipi (pri 

Šentjoštu nad Horjulom, opomba avtorja) oz. v vaseh Ţagrad (napačno) ali Ţiberše 

(pravilno: Ţibrše pri Logatcu, opomba avtorja). Omenil je tudi, da za arhiv gotovo vedel 

tudi Ante Rojina (neidentificiran), ki je bil takrat pri Bratkotu
3
. 

                                                           
1
 DOS (Drţavna obveščevalna sluţba)  je bila po letu 1944 tudi obveščevalna sluţba Jugoslovanske vojske v 

domovini – JVvD v Sloveniji. Načelnik je bil prof. dr. Anton Krošl Intenzivno je sodeloval z dr. Andrejem 

Gosarjem in prof. Jankom Šolarjem na projektu Zdruţene Slovenije. Zaradi ugotovljenih zvez z britansko 

obveščevalno sluţbo, predvsem s polkovnikom Vladimirjem Vauhnikom, so Nemci 28. junija 1944 aretirali 

skoraj celotno vodstvo DOS-a in jih poslali v Dachau. Tudi podruţnico v Trstu. 
2
 Matija Ţgajnar, Reševanje zavezniških letalcev, Dolenjski list, 1993 in Igor Mekina, Izdaja zaveznikov za 

20.000 Rajhsmark, Ljubljana, Mladina 42/2003. Šlo je za Marn Janeza - Črtomir Mrak, poveljnik 1. 

bataljona Dolenjskega partizanskega odreda, partizanski dezerter, ki je s celo enoto prešel na četniško stran, 

postal poveljnik Mirenskega četniškega odreda in decembra 1944 Nemcem predal 17 zavezniških letalcev za 

20.000 RM.   
3
 V članku o dr. Antonu Krošlu, načelniku DOS, sem zapisal tudi naslednje: Za slovensko četništvo bo 

vsekakor zanimivo razkritje ozadja odnosa med dr. Antonom Krošlom in Dušanom Pleničarjem (1921–1992). 

Namreč, 28. junija 1944 je bil dr. Anton Krošl, kot načelnik DOS-a, skupaj z večjo skupino svojih sodelavcev, 

aretiran s strani Gestapa, medtem ko je Dušan Pleničar, dan poprej rešil arhiv DOS-a in se kasneje tudi 

izognil aretaciji. Doslej ni raziskano kako je Pleničar zvedel za nameravano aretacijo vrha DOS-a, sam pa 

se je isti izognil, še celo rešil dragoceni arhiv ter kasneje postal načelnik. Vsekakor bo potrebno to dejstvo 

raziskati in tudi ugotoviti za katero obveščevalno službo je Pleničar še delal (britansko, nemško, VOS ali celo 

sovjetsko). Pozneje je Pleničar emigriral v Italijo, po letu 1945 pa v Veliko Britanijo, kjer je urejal »Klic 

Triglava«. Menda je bil pod nadzorom Udbe. Po letu 1991 se je vključil v politično življenje Slovenije. 

 emigrantski list Klic Triglava in bil menda tudi pod kontrolo Udbe. Leta 1991 je bil koordinator SSK 

(Slovenskega svetovnega kongresa) za Veliko Britanijo. Pred smrtjo je prejel visoko vatikansko odličje, 1996 

pa je bil posmrtno odlikovan tudi s častnim znakom svobode RS za »zasluge in dolgoletno delo v dobro 

slovenskemu narodu in slovenski kulturi«.  
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Lov za četniškim (obveščevalnim) arhivom je bil vsekakor zanimiv, saj so se nekatere 

varnostne sluţbe specializirale za »zbiranje arhivov«, ker so isti predstavljali neprecenljivo 

zakladnico obveščevalnih in kadrovskih podatkov. Menda so imeli sovjetski organi pri tem  

 

največ uspeha, pa se tako ni treba čuditi, če so nekateri celo dr. Krošla sumili, da »dela za 

Kominterno«! 

 

   Milovan Zelen – Slavko Jurič 

      (Vir: Naš glas, Trst, 2015) 

 

Ker je Šušnik poznal tudi majorja Domazetovića
4
, ga je sodelavec spraševal, kakšna je 

bila zveza JVvD (Jugoslovansko vojsko v domovini) z britansko IS (Inteligence Servis). 

Odgovor je bil, da so bile vse zveze pretrgane. Zadnja naj bi šla prek Trsta, kjer sta jo 

drţala njegov brat Tugomir Šušnik in Milovan Zelen - Slavko. Pri Zelenu so gestapovci 

našli načrt minskega polja v trţaški luki. Oba sta bila kmalu zatem ustreljena in seţgana v 

Riţarni. 

O Tugomirju Šušniku, mlajšem bratu Joţefa, praktično ni nobenega biografskega 

podatka, razen, da sta bila z Milovanom Zelenom pripadnika britanskega obveščevalnega 

                                                           
4
 V Plavi gardi sem zapisal naslednje: Gestapo in Abwehr sta junija 1944 skoraj popolnoma razbila četniško 

obveščevalno službo (Dos) in britanski obveščevalni center (Bbz), kakor tudi podcentre v Trstu, Benetkah in 

Padovi. General Draža Mihailović je za političnega predstavnika ravnogorskega gibanja v Sloveniji 

imenoval dr. Andreja Gosarja. Neposredno zvezo pa je imel tudi z manjšim obveščevalnim centrom JVvD, ki 

ga je vodil major Kosta Domazetović - Malin (že prej je bil osebni obveščevalec generala Draže Mihailovića 

iz Slovenije). Domazetović naj bi nasledil tudi polkovnika Vauhnika v Bbz. Oktobra 1944 pa so Nemci zaprli 

še dr. Gosarja in majorja Domazetovića (naredil samomor v zaporu). S tem je bilo slovensko četništvo v 

osrednjem delu Slovenije popolnoma obglavljeno, le na Štajerskem je poročnik Jože Melaher - Zmagoslav 

nadaljeval prikrito sodelovanje z Abwehrom, pa tudi z gestapom (njegov prijatelj Fritz Werter, poročnik 

Abwehra, je izdal podcenter v Trstu). 
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podcentra BBZ v Trstu, ki ga je vodil Golec - Jojo, da sta bila aretirana in ustreljena 22. 11. 

1944 na Opčinah ter nato seţgana v Riţarni. 

Očitno je, da sta bila Zelen in Šušnik t. i. »obveščevalni par«, katerega so Nemci 

eksemplarično kaznovali tudi zato, ker so pri njiju našli vaţne obveščevalne podatke 

(Zelen naj bi imel podatke o minskem polju v trţaškem zalivu). Razumljivo je tudi, da so 

gestapovci ţe prej dobili od Italijanov še kakšne zanimive podatke o Milovanu, mlajšem 

bratu Danila Zelena, padlega vojaškega vodje organizacije TIGR. 

Zato se mi zdi zelo verjetno, da je mlajšega, 19-letnega brata Tugomirja uvedel v 

obveščevalne posle starejši brat Joţef, ki je sicer vodil ljubljanski odsek DOS-a, pa so se 

vsi trije izognili gestapovskim aretacijam 28. 6. 1944 v Ljubljani. 

 

                              Report by Sgt. N. C. R. Barker 

               (Vir: The Nacional Archives, Wo 311/351, str. 7 in 8) 
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V druţinskem arhivu Šušnikovih pa se nahaja tudi zanimiv dokument iz britanskega 

Nacionalnega arhiva pod št. WO 311/351. Gre za poročilo Sgt. N.C.R. Barkerja, ki je bil 

skupaj s kolegom Smallwood-om dne 14. 10. 1944 v Tolmecu aretirana s strani Gestapa in 

pripeljana v koronejski zapor v Trstu. Med zaporniki sta tudi spoznala Schuschnigg–

Tugomir-ja, Slovenca, starega 20 let, svetlolasega, ki so ga gestapovci aretirali v Trstu. 

Baker mu je ob neki priliki dal konzervo sardin, on pa njemu cigarete in denar. Predstavil 

se je kot simpatizer Mihajlovića in Britancev, starejši brat je bil oficir Titove armade. 

Barkerju je povedal tudi naslov svoje matere v Ljubljani – Javoskova 7 (pravilno: 

Javorškova 7, opomba avtorja).  

Zasebni arhivi vsekakor vsebujejo še marsikatero zanimivo zgodbo o slovenski vojaški in 

obveščevalni zgodovini. 

Za zgodbo o Tugomirju Šušniku sem zvedel povsem slučajno. 

  

 

 

         

 

 

 

 

 


