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Umor v ulici Rossetti 31, zadnjič 

Alenka Puhar je tudi tokrat krepko vsekala mimo! 

Namesto da bi mi naravnost odgovorila na bistvena vprašanja, na veliko opleta z raznimi 

podrobnostmi. Tako najprej navaja, da sem Brecljevo knjigo prebral površno, nazadnje 

pa celo kot jasnovidka zaključi, da je sploh nisem imel v roki! (Naj ji zaupam majhno 

skrivnost: varnostna kamera ni zaznala nobenega špiclja v mojem delovnem kabinetu). 

Torej, moja kamera ne laže! 

Zmrduje se, češ da ne poznam rezultatov o italijanski sodni in policijski preiskavi, ne ve 

pa, da sem že septembra letos, tj. pred izdajo Brecljeve knjige, na svoji domeni objavil 

prav glavni del tega dokumenta, tudi s kriminalistično skico o »ropu« in umoru v 

stanovanju Vukovih! 

Pritlehno je navajati, da je Brecelj sicer zahteval obnovo sodnega postopka na obeh 

straneh, in čeprav ni dobil odgovora, je vendarle objavil svojo skonstruirano inačico 

umora v ulici Rossetti 31 v Trstu. Zakaj je pohitel, nam Puharjeva seveda še ni zaupala! 

Smešno je omenjati nerazvozljano vosovsko depešo kot nekakšen posredni dokaz, da ne 

omenjam nedorečenosti okrog vloge dr. Draga Zajca (mimogrede, meni je te dni njegov 

sin, dr. Drago Zajc ml. zatrdil, da z Vukovima ni bil v nobenih prijateljskih 

odnosih, bil pa naj bi napoten k njima s strani OF, ker naj bi tudi sam nameraval v 

partizane). Ker je Brecelj objavil o njem samo 10 vrstic iz pomembnejšega vosovskega 

dokumenta (ki ima sicer 4 strani), sem te dni zaprosil AS za kopijo tega dokumenta (tudi 

zaradi preverjanja, saj sem v svoji knjigi Plava garda naletel na nekega dr. Zajca, 

odvetnika iz Ljubljane in četniškega agenta, ki se je z majorjem Karlom Novakom mudil 

tudi v Trstu). 

Na moj ugovor, da je Brecelj »skonstruiral« umor na podlagi izjave anonimne priče 

akademika dr. Jožeta Pirjevca, tudi mojega znanca, pa Alenka Puhar nima nobenega 

odgovora. To pa je tudi bistvo mojega ugovora na Brecljevo knjigo! 

Zanimivo bo seveda, ali bo kaj ugovarjala pisatelju Borisu Pahorju, dr. Bojanu Godeši in 

drugim, ki se oglašajo na omrežjih 

Ker tudi ni odgovorila na moje vprašanje, zakaj je načela protipartizansko spreminjanje 

zgodovine, na njene jezne traktate ne bom več odgovarjal. Vse mi je jasno! 

Čakam še samo, kdo bo prvi zahteval, da se generalu Rupniku postavi spomenik v 

Ljubljani! 

Marijan F. Kranjc, generalmajor v pokoju, 

Ljubljana 

 


