1

Marijan F. Kranjc, generalmajor v pokoju

Pričevalec Bruno Tekavec in njegove resnice
o očetu Filipu – partizanu in komunistu
(Član KPS od avgusta 1938 do decembra 1941, od 1943 do 1944 in od 13. 11. 1945)

Po dokaj ostri časopisni polemiki v Delu – Sobotni prilogi1, sem se odločil, da bom
obiskal g. Bruna Tekavca, toda brez prisotnosti g. Vilija Kovačiča, vodjo Gibanja 13.
maj.
Na telefonski klic g. Tekavca, ali ga bom zares obiskal, sem pritrdil in dne 6. t. m. sva se
srečala na njegovem domu. Čeprav mi je g. Tekavc ţelel predstaviti njegovo druţinsko
zgodovino, pravzaprav tragedijo, sem mu moral povedati, da sem prišel predvsem zaradi
razkrivanje resnice o partijskem staţu njegovega očeta Filipa Tekavca.
Dvourni razgovor je potekel v prijaznem vzdušju, saj mi je g. Tekavec tudi povedal, da je
kot vojak bil pripadnik vojaške policije in je leta 1965 sluţboval na prijavnici v DSLO v
Beogradu, kjer je srečeval tudi generala Ivana Miškovića, mojega takratnega glavnega
šefa.
G. Tekavc mi je predal nekaj kopij partijskih dokumentov, da sem jih doma skeniral za ta
članek, pa tako objavljam štiri glavne, in to: 1. Pismo CK KPS – Kontrolni komisiji (29.
12. 1944/1945), 2. Kartoteka člana KPS (brez datuma, verjetno 1945), 3. Anketni list
člana KPS (7. april 1946) in 4. Sklep kontrolne komisije CK ZKS o priznanju partijskega
staţa (7. aprila 1959).
Navedel bom tudi zanimive podrobnosti iz pisma Zdravka Trohe poslano Vinku Knolu,
partizanu Ribniške čete, ker se omenja vloga tigrovcev v Ribniški partizanski četi (16. 1.
2003).
Moram priznati, da sem bil v zmoti, ko sem v časopisni polemiki navedel, da maja 1941
Filip Tekavec ni bil član KP Slovenije, ker je v seznamu spomeničarjev pisalo »brez
kartoteke«. Namreč, njegov sin Bruno Tekavec je o svojem očetu zbral številne
dokumente, tudi partijske iz arhiva CK ZK Slovenije, ki sicer nimajo vseh signatur,
vendar so očitno kopije pravih dokumentov.
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Primorski antifašizem in tigrovstvo, najboljši »izvozni artikel« Slovenije v EU, Delo - Sobotna
priloga, 4. 7., 14. 8. in 5. 9. 2015, sodelovali: Marijan F. Kranjc, Vili Kovačič, Bruno Tekavec in Iva Pavlin
Ţurman.
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Gospodu Tekavcu sem tudi povedal, da ne morem sprejeti njegovo navedbo, kako sta oče
in mati 12. maja 1941 ovadila trojico tigrovcev na Mali gori, saj nima nobenega dokaza,
da so karabinjerji in oroţniki pobrali (in prebrali) vrţeno pismo pred samo postajo, ko pa
je vendarle znano, da so Majnika v Ribnici kontrolirali z nekaj ovaduhi, glavnega pa so
zgodovinarji ţe zdavnaj identificirali (seveda pa ni bil komunist!).
Vse predstavljene dokumente si lahko vsakdo poveča, prebere in ustvari svoje zaključke.
Jaz poudarjam samo najvaţnejše.

1. Pismo kontrolni komisiji CK KPS (29. 12. 1944/1945)

Pismo CK KPS – kontrolni komisiji, 29. 12. 1944

Pismo kontrolni komisiji CK KPS je podporočnik Filip Tekavec napisal 29. 12. 1944 »na
poloţaju« in kot operativni oficir štaba VII. korpusa NOV in PO Slovenije.
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Osnovni razlog je bilo vprašanje, zakaj ni dobil čin kapetana (predlog poslan 30. 3.
1944)! Namreč, polkovnik Pero Popivoda je predlog »zniţal« na čin podporočnika, ki ga
je dobil 1. 9. 1944. Prosi, da se zadeva čim prej reši, navaja pa tudi, da ni karierist in
podobno, »boli« ga, da so drugi dobili višje čine, čeprav so prišli v partizane pozneje.
Navaja tudi, kako je polkovnik Rado Pehaček celo predlagal, da dobi čin majorja.
V uvodu sicer navaja, da je bil v KPS sprejel avgusta 1937 ali 1938, decembra 1941 pa
ga je iz KPS izključil tovariš Luka (Franc Leskošek), v Ljubljani ker je »razpustil
skupino« (ribniško partizansko četo) in »pustil ranjenca, da je umrl od gladi«.
V KPS je bil ponovno sprejet v Tomšičevi brigadi, vendar ne navaja datum (junij 1943).
Navaja tudi, da je končal dvoletno pehotno podoficirsko šolo v Bileći in bil nato
postavljen v 54. pešpolk v Splitu, kjer je bil obsojen na 5 let zapora po 1. točki 1. člena
Zakona o zaščiti drţave (dejansko radi tatvine), 32 mesecev kazni je prestal v Nišu, nato
pa je bil poslan v konfinacijo v Ribnico (?).

2. Kartoteka člana KPS (brez datuma, verjetno 1945)

Kartoteka člana KPS (brez datuma, verjetno 1945)

Navedeni karton je verjetno obstajal v CK KPS. Zanimiva je podrobnost, da sta partijsko
preiskavo (v pismu) »pokrenila« Milenko Čakarevič in Lojze Polajnar, ker je bil Filip
Tekavec:
-

»vojvodsko nastrojen;
zadeva izključitve »1941« se razišče kasneje, ker sedaj ni prič;
svoj položaj je izkoriščal za nemoralne odnose do tovarišic (tov. Lončarevič
Ang(elo). je kaznoval iz osebnega maščevanja, ker ga je odklonila);
preiskava je prekinjena, ker je odšel v Dalmacijo »na bazo«;
6. 2. 1945 je CK KPS opozoril 31. divizijo, da se ga lahko ponovno sprejme v
partijo, a obenem z opozorilom, da je bil že dvakrat izključen«.
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3. Anketni list člana KPS (27. 4. 1946)
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Anketni list člana KPS – 7. april 1946

Vsi člani KPS so leta 1945/46 morali lastnoročno izpolniti anketni list. Filip Tekavec je
to storil 7. aprila 1946, ko je sluţboval v Novem mestu kot kapetan na poloţaju načelnika
vojaškega okraja (vojnega odseka). Navajam zanimive podrobnosti:
-

-

-

Jugoslovan, kot drţavljan.
Ne ţivi s soproge, ker je med vojno »ţivela z okupatorji in izdajala« – sodno
ločen od 3. 4. 1946; sin ţivel pri starših (dejansko pri materi v Ljubljani).
V KPS ga je sprejel avgusta 1939 Joţe Šeško iz Kočevja, bil je član in blagajnik
partijske celice v Ribnici, izključen decembra 1941 (Leskovšek Franc - Luka) –
»Zadeva še danes ni razčiščena. Staţ prekinjen od decembra 1941 do junija 1943.
Ponovno sprejet v KPS 13. 11. 1945 (o drugi izključitvi ni podatkov!).
Dobil red za hrabrost in znak 1941 (spomenico), trikrat pohvaljen (tov. Bebler,
komandant V. grupe in štab Tomšičeve brigade).
Kot podoficir je bil 7. 19. 1933 aretiran v Splitu (dejansko v Kruševcu), 12.12
1934 obsojen na 5 let strogega zapora, izpuščen (in konfiniran v Ribnico) 7. 10.
1938.
Bratranec bil v be-ga, vsi ostali v partizanih (eden invalid brez noge).
Dolţnosti v partizanih: komandir Ribniške čete (12. 7. 1941 – 26. 8. 1941),
»sluţbeno v Ljubljani« (3. 12.1941 – 3. 1. 1942), vojaški inštruktor v Rogu (6. 1.
1942 – 22. 3. 1942), komandant šolskega logorja ( 22. 3 – 10. 4. 1942), komandir
čete v Krškem odredu (10. 4. – 12. 7. 1942), komandant manevrskega bataljona
(12. 7. – 1. 10. 1942), komandant 1. bataljona Tomšičeve brigade (1. 10. 1942 –
27. 4. 1943), poslan v Cankarjevo brigado brez dolţnosti (do 6. 5. 1943), komisar
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-

-

minerske enote (do 25. 11. 1943), operativni oficir v Cankarjevi brigadi (25.11.
1943 – 27. 1. 1944), teţje ranjen in v bolnici (do 30. 3. 1944), komandant
Notranjskega odreda (do 18. 8 1944), komandant podoficirske šole VII. korpusa
(18. 8. – 20. 11. 1944), operativni oficir štaba VII. korpusa (20. 11. 1944 – 24. 2.
1945), komandant dopolnilne (Makedonske?) brigade v bazi GŠ NOV v
Dalmaciji (14. 2. – 25. 6. 1945), mesec dni na volji IV. armadi (do 25. 7. 1945),
adjutant poveljnika 31. divizije (25. 7. 1945 – 29. 1. 1946), načelnik vojaškega
okraja v Novem mestu od 29. 1. 1946. (Navedeni podatki so iz »partijske
biografije«).
Osemkrat ranjen – trikrat teţje.
Oče in mati pristaša OF.
Oče in mati soproge Amalije Senčur – simpatizerja be-ga, brat domobranec.
Brat in tri sestre kandidati KPS, en brat v ZDA.
1. maja 1928 začel obiskovati pehotno podoficirsko šolo v Bileći,1930 končal
podoficirsko šolo, postavljen v 54. pešpolk v Splitu (Šibeniku?), julija 1933
premeščen v 47. pešpolk v Kruševac, 7. 10. 1933 aretiran (zaradi tatvine, ne pa
kot politični simpatizer KPJ) in 12. 12. 1934 obsojen na 5 let zapora, 7. oktobra
1938 konfiniran v Ribnico (laţna navedba).
Leta 1940 je bil predsednik lesnih delavcev v Ribnici, delavec pri gradnji ceste.
V začetku leta 1941 je bil vpoklican na oroţne vaje.

Očitno je, da podatke iz anketnega lista ni nihče preverjal, zlasti pa ne navedbe zakaj je
bil sojen kot aktivni podoficir VKJ – zaradi velike tatvine, ne pa zaradi političnega
delikta!
Tako se je iz kriminalca prelevil v simpatizerja komunistov, pa je po prihodu v Ribnico
avgusta 1938 bil celo sprejet v KPS! Tako je začela njegova prevarantska kariera v NOV
in v JLA!
Zato njegovemu sinu Bruno ne zamerim, če ga je okarakteriziral kot »barabo«, saj bi jaz
dodal celo »veliko«!

4. Sklep kontrolne komisije CK KPS o priznanju partijskega
staža (7. 4. 1959)
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Sklep KK CK KPS o partijskem stažu, 7. 4. 1959

Prav gotovo je prednji sklep kontrolne komisije CK KPS z dne 7. aprila 1959 odločilnega
pomena radi priznavanje partijskega staţa Filipa Tekavca, po katerem mu je priznam
partijski staţ od »avgusta 1938 do decembra 1941, s prekinitvijo do junija 1943«.
Namreč, kontrolna komisija CK KPS mu je 12. 12. 1953 priznala staţ od septembra 1940
do decembra 1941, ponovni sprejem pa od junija 1943, ker je bil komandant in
politkomisar bataljona.
Skupaj z nekim komisarjem je bil verjetno 1944 ponovno izključen iz KPS (podrobnosti
niso znane), pa ponovno sprejet 13. 11. 1945 v celici 31. divizije.

5. Pismo Zdravka Trohe poslano Vinku Knolu (16. 1. 2003)
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Pismo Z. Trohe poslano V. Knolu, 10. 1. 2003

G. Tekavec mi je tudi pokazal pismo, ki ga je očetov soborec – partizan Vinko Knol
prejel 16. 1. 2003 od Zdravka Trohe, znanega zgodovinarja in raziskovalca, iz katerega
izdvajam nekaj zanimivih podrobnost o tigrovcih in partizanih v Ribnici.
- Tone Černač, znani tigrovec iz Pivke, je zapisal: »Ko smo bili na Travni gori od srede
junija 1941 trije tigrovci; jaz, Just Godnič in Tone Majnik, sem kot izkušen vodja postal
njihov vodja« (ne pa poveljnik Ribniške partizanske čete);
- Janez Hočevar, borec Ribniške partizanske čete, podobno tudi Stane Nosan iz Goriče
vasi in Matija Maleţič iz Ribnice, so mu povedali: »«Na Travni gori so bili trije tigrovci
pred nastankom (partizanske) čete. Toda Ribniški četi se niso priključili in tudi v akcijah
čete niso sodelovali«.
- Filip Tekavec je v svojih spominih v TV-15 leta 1982 zapisal: »Junija 1941 smo se
sestali komunisti in kandidati (iz Ribnice) in razpravljali o nujnem uporu proti
okupatorju. Ţe tedaj smo se dogovorili, da bo komisar enote dr. Janez Kmet, jaz pa, kot
izkušen vojak, podoficir Jugoslovanke vojske, komandir enote. Od 13. 7. 1941 je bilo v
četi osem borcev – komunistov in kandidatov, prve dni avgusta 1942 (napaka – 1941) je
narasla na 27 borcev (dva od teh sta bila malo pozneje likvidirana kot izdajalca, dva pa
sta bila kočevska Nemca – Alojz Handler in Darko Hering, oba padla oktobra)«.
- Troha: »Neresnični so tudi podatki, da so 22. novembra 1943 v Ribnici vosovci s pištolo
ustrelili znanega tigrovca in partizana Antona Majnika. Zbral sem pet zgodovinskih
objektivnih pričevanj, da so Majnika ubili domobranci, ki so skupaj z Nemci prišli iz
Kočevja. Vinko Kersnič in drugi so mi pripovedovali, da so Nemce in domobrance
obveščali iz ribniške ţupnije«.
- Troha: »Posebno po letu 1991 pišejo neresnice, da so bili tigrovci zamolčani in
pozabljeni. To ni res. Albert Rejec je jeseni 1944 zapisal v Slovenskem poročevalcu
prispevek o Tigru. Novembra 1957 pa je v 10. številki revije Borec napisal daljši
prispevek o TIGR-u. Na koncu prispevka je zelo modro in zgodovinsko točno zapisal:
»Organizacija TIGR je delovala do ustanovitve OF Slovenije. Njeni člani, kolikor niso
bili v ječah ali pa konfinirani, so se takoj priključili NOG Jugoslavije«.
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Zdravko Troha je tudi zapisal, da je ţe 1962 dr. Franc Škerlj na podlagi italijanskih
dokumentov napisal članek »Spopad na Mali gori«.

Zaključek
Mnogi so vse do danes poskušali predstaviti svoje »resnice«, vendar brez primarnih
zgodovinskih dokumentov, predvsem italijanskih. Strankarsko oz. politično prekrojevanje
usode in tragedije tigrovcev na račun partizanov in NOG, pa nima zgodovinske veljave.
Primer Filipa Tekavca je dovolj zgovoren dokaz, da gre za posameznika, za človeka
slabih karakternih in moralnih lastnosti, katerega se je partija morala ţe zdavnaj odreči –
pa se je celo dvakrat vračal, dobil spomenico 1941 in postal podpolkovnik JLA!
Profesionalno sem čvrsto prepričan, da je tigrovsko trojko na Mali gori 13. maja 1941
izdal policijski ovaduh2, ki je v Ribnici kontroliral delovanje in gibanje Toneta Majnika,
podatek pa je bil tudi preverjen z drugimi viri. Šele potem gre policija v akcijo!
Ali je bil ovaduh nek ribniški krjavel ali znani komunist3, ni bistveno! Ovaduh je vedno
samo ovaduh, ki prejme tudi plačilo!

2

Izdajalec je bil Marko Trinkhaus, Ribniška partizanska četa in njena ustanovitev, www.ribnica24.
Marijan F. Kranjc, generalmajor v pokoju, Danilo Zelen - Dušan, vojaški vodja TIGR-a, tudi tajni
sodelavec ObC VKJ v Ljubljani, britanskega IS in Soe, (Varnostna študija primera). www.vojastvomilitary.si, str.4: »Podobno so počeli tudi drugi raziskovalci slovenske vojaške zgodovine, pa so navajali
različne podatke in imena (Trinkhaus, orožnik Josip Pišorn, tigrovci Jazbec, Sosić in drugi), vendar brez
dokaza in utemeljitve, pa se tako bojim, da bodo na koncu »izdajalca« iskali in našli celo med (redkimi)
ribniškimi komunisti in skojevci«.
Ne gre tudi prezreti, da so Italijani takoj po zasedbi »Ljubljanske pokrajine« – 11. 4. 1941 začeli
intenzivno iskati Danila Zelena, ki je bil na seznamu glavnega obtoţenca 2. trţaškega procesa, ki se je
pripravljal. Kapetan Anacleto Onnis, vodja protiobveščevalne skupine v Ljubljani je v preiskavi
aretiranemu dr. Lavu Čermelju celo povedal, da so 24. 4. 1941 pri tajni kontrole pošte druţine Zelen v
Ljubljani zvedeli podatek, da je Danilo Zelen iz okolice Ljubljane poslal staršem pismo in naročil naj mu
preskrbijo civilno obleko, ker bo s Čokom in Rudolfom odpotoval V Egipt. To je bil italijanski
protiobveščevalni sluţbi prav gotovo zadosten signal, da so v okolici Ljubljane aktivirali vse svoje vire pri
iskanju Danila Zelena. Ker pa je tudi njegov sodelavec Tone Majnik izginil iz Ribnice, je bil takoj zoţen
prostor iskanja. Po obdukciji v mrtvašnici, ki jo je opravil dr. Andrej Oraţem, so Zelena pokopali na
pokopališču v Ribnici. Ko pa je kapetan Onnis dobil poročilo iz Ribnice in fotografijo mrtvega Zelena,
privedel v Ribnico Danilove starše radi identifikacije. Zgodba je znana. Pogumna mati je celo zatajila
mrtvega sina, le oče tega ni zmogel in je potrdil, da je pokojni njegov sin Danilo! Takoj so fašističnemu
diktatorju Mussoliniju poslali telegram, da je »sovraţnik Italije številka 1« – mrtev! (vstavljeno 15. 7.
2015).
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