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Delo, 10. 11. 2016 

1944.Trst. Umor. Kdo ga je zagrešil? 

Novinarka Ženja Leiler takoj v podnaslovu odgovori na to vprašanje takole: Zgodovina: 

Stanka Vuka, Danico Tomažič in Draga Zajca so umorili pripadniki Varnostno-

obveščevalne službe OF. 

Ne morem verjeti, da je cenjena novinarka brez kritične presoje »anatomije umora« nekega 

raziskovalca, na osnovi ustne izjave hčere zainteresirane pokojne »pričevalke«, pa brez 

vsakega kriminalističnega in sodnega dokaza, proglasila trojico vosovcev za morilce 

zakonca Vuka in prijatelja Zajca. 

Gre za maniro, ki se je v zadnjem obdobju razbohotila v desničarskem tisku, no, pojavlja 

pa se tudi že v Delu. Navadno se začne tako kot v tej »analizi«, da se dokumentirane 

(arhivske) trditve, na primer Jožeta Vidica v knjigi Po sledovih črne roke, zdaj enostavno 

pripišejo vosovcem, predvsem z izjavami ostarelih »pričevalcev« … 

Pri tem se tudi opirajo na nekakšne »znanstvene« izjave članov strankarskega inštituta za 

raziskovanje »komunistične revolucije«, češ, da je bilo v Sloveniji 600 morišč, pri čemer 

se pozablja, da so vsaj polovica bila navadna grobišča – jame, kakor vojaški strokovnjaki 

pravimo za »asanacijo bojišča«, torej, pokop mrtvih vojakov ene in druge strani, civilistov, 

večkrat pa tudi živali. To sem nekoč razlagal tudi novopečenemu doktorju J. Dežmanu, ki 

me je nedavno tega celo ovadil predsedniku vlade, češ da sem podpiral povojne poboje, 

odgovorni v vladi pa pozabljajo, da omenjena komisija porabi preveč našega denarja za 

grobišča, ki to dejansko niso! 

Torej, moti me predvsem dejstvo, da je avtor knjige, Martin Brecelj, iz vnaprejšnjega 

zaključka skonstruiral umor v ulici Rossetti 31 v Trstu! Namreč, Brecelj se je naslonil na 

pričevanje anonimne neznanke akademika Jožeta Pirjevca – »naključje ali ne«, češ, da je 

partizan Gruden umor »izpovedal« pričevalkini materi! Albert Gruden pa ni bil samo 

partizan, bil je tudi narodni heroj, pa enostavno ne verjamem tej pričevalki! 

Brecelj v enem od poglavij sicer omenja menda neprepričljive »izsledke« Ravela Kodriča, 

vendar niti novinarka niti »redni« diskutanti na predstavitvi knjige tega ne upoštevajo, pa 

četudi so objavljeni v Primorskem dnevniku marca 2016 v 4 nadaljevanjih pod naslovom 

Komentar k arhivskim drobcem o zločinu v ul. Rossetti, septembra 2016 pa tudi v moji 

domeni www.vojastvo-military.si pod istim naslovom. 

Za razliko od Breclja, je Kodrič med domnevnimi osumljenci oz. soodgovornimi za umor 

v ulici Rossetti navedel sledeče: 

http://www.vojastvo-military.si/
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- Jožko Schiff, iz Vrtojbe, zapornik in vrinjenec (likvidiran po ukazu Zdenka Zavadlava, 

šefa goriškega Vos-a); 

- Dr. Ernest Jazbec, povezava z Schiffom, obiskal Vukove pred umorom, po VOS-u 

»izdajalec in gestapovec«, Nemci ga poslali v logor; 

- »črnorokci« (po Jožetu Vidicu) 

- bela ali plava garda; 

- »izdajalska banda N. E.« (Narodne Edinosti – četniške obveščevalne organizacije dr. 

Antona Krošla – poročnik Izidor Martinjak v štabu SNVZ v Trstu – direktno 

odgovoren SS-generalu Globocniku); 

- domobranci ali dr. Ernest Jazbec (izjava M. K. - Wohinz), in 

- Leo Wolfgang Harrauer, partizanski dezerter in rezervni SS-podčastnik. 

Torej, dovolj dela za resne strokovne raziskovalce. 

Zdi se mi, da Martin Brecelj, kljub vloženemu trudu, ni dovolj strokovno podkovan, da bi 

presojal, kdaj in kako se izvajajo podobne likvidacije. Namreč, trije morilci so se cele pol 

ure v stanovanju Vukovih z žrtvami pogovarjali, kar pomeni, da so se poznali. Vosovski 

likvidatorji so bili menda vedno zakrinkani ali pa so delovali iz zasede … 

Mnenja sem, da bi bodoči raziskovalci morali predvsem prebrskati arhiv SS-generala 

Globocnika! 

Marijan F. Kranjc,  

generalmajor v pokoju, Ljubljana 

 


