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  Kranjc F. Marijan, generalmajor v pokoju 

 

Joţe Zalar - sokol, tigrovec, partizan
1
 

(Izjava o Tonetu Majniku in spopadu 13. maja1941 na Mali gori) 

 
Nedavno sem od ribniškega Zdruţenja za vrednote NOB prejel kopijo pisne izjave Joţeta 

Zalarja iz Kočevja, Trg zbora odposlancev št. 76, ki jo je napisal leta 1971 in poslal dva 

izvoda v Ribnico
2
. Izjava je bila zaloţena v arhivu ZB NOB in doslej menda ni bila 

objavljena. Druga kopija se nahaja v zasebnem arhivu NN v Ribnici. 

 

 
         Anton (Tone) Majnik 

             (Vir: Primorci.si) 

 

Pošiljatelj navaja, da je bila Zalarjeva izjava poslana meni zato, ker sem o Tonetu 

Majniku in spopadu na Mali gori 13. maja 1941 podrobneje pisal v svojem strokovnem 

članku
3
, pa se pričakuje, da bom nekatere navedbe iz Zalarjeve izjave upošteval in dopolnil 

svoj prikaz in analizo spopada na Mali gori. 

                                                           
1
 Iz Statusa animarum ţupnije Ribnica št. XIV, stran 126, so za druţino Zalar, Ribnica 62, razvidni naslednji 

podatki (prijazno posredoval dekan mag. Anton Berčan): oče: Zalar Joţef, davčni sluga, rojen 9. 10. 1898, 

Dobec 16, Cerknica, mati: Antonija, roj. Bizjak, rojena 28. 12. 1900, Kostanjevica št. 26, poročena 4. 6. 

1022; otroci: Antonija, zakonska hči, rojena 6. 2. 1924, Kostanjevica 64, Vilijem Joţe, zakonski sin, rojen 

12. 6. 1927, Kostanjevica 64, umrl 11. 1. 1945. (ustreljen kot partizan - talec od Nemcev v občini Cirkovce 

pri Pragerskem, pisna izjava Avgusta Gojkovič-a iz Starošincev št. 34, Cirkovce pri Pragerskem).  

Iz popisnice ZB NOV Kočevje z dne 20. 12. 1973 (kopija pri avtorju): priznan borčevski staţ od 1. 10. 1941 

do 15. 5. 1945 (ilegalno delo, zapor, od septembra 1943 v Ribniško-notranjskem vojnem področju, prejel red 

zasluge za narod 3. stopnje in medaljo za hrabrost, 80 % invalid, ločen, umrl  23. 1. 1984, v starosti 84 let. 
2
 Celotno izjavo objavljam v prilogi – 1.  

3
 Marijan F. Kranjc, generalmajor v pokoju, Danilo Zelen – Dušan, vojaški vodja TIGR-a, tajni sodelavec 

ObC VKJ v Ljubljani in britanskega IS in SOE, www.vojastvo-militray.si   (objavljen 11. 5. 2015). 

http://www.vojastvo-militray.si/
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Pri preverjanju pristnosti Zalarjeve izjave sem ugotovil, da je prvi del skoraj povsem tak, 

kakor je navedla novinarka Boţa Škoberne leta 1990 v svojem članku o Danilu Zelenu v 

Primorskih novicah. Namreč, v svojem članku o Danilu Zelenu sem povzel pisanje 

Škobernetove na str. 10 in 11, ko navaja »novo pričevanje« Janeza Debeljaka, sina Anke 

Debeljakove (Kramarčkove), Zelenove prijateljice iz Ribnice. Škobernetova navaja tudi 

pričanje Toneta Černača, kakor sta mu v partizanih razlagala Tone Majnik in Ferdo 

Kravanja, ki pa se mnogočem razlikuje od izjave Joţeta Zalarja. 

 

Mnenja sem, da je izjava Joţeta Zalarja sprejemljiva in da predstavlja dragocen sekundarni 

zgodovinski vir, saj je povzeta iz neposredne pripovedi Toneta Majnika, udeleţenca 

spopada na Mali gori! 

 

Navajam nekaj bistvenih podatkov: 

 

a) Tone Majnik in Joţe Zalar – dejavnost do prihoda 

Italijanov: 

 
- Leta 1935, na prošnjo Sokolskega društva v Ribnici, je bil Tone Majnik  kot učitelj 

premeščen iz vasi Ţvirče v Suhi krajini v Ribnico, da bi obenem vodil godbo na 

pihala, pevski zbor in gledališko skupino; 

- Eden od pobudnikov te zamisli je bil tudi Joţe Zalar, davčni sluga v Ribnici in 

prosvetni referent Sokolskega društva; 

- Člani Sokola so se shajali v gostilni »Pri Kramarčku«, saj sta lastnika Janez in Anka 

Debeljak, oba učitelja, bila aktivna člana društva. Šlo je za člane levega krila Sokolov, 

ki so obenem bili tudi pripadniki Društva prijateljev Sovjetske zveze. Eden od njih je 

bil tudi Tone Majnik. Ko se je leta 1938 preselil v staro posojilnico kjer je stanoval 

Joţe Zalar, sta postala tudi zaupna prijatelja
4
; 

- Ob koncu leta 1940 sta imela zaupen pogovor, na katerem je Joţe Zalar pristal na 

sodelovanje s Tonetom Majnikom, vodilnim tigrovcem. Tako je tudi Joţe Zalar 

postal tigrovec! Sprejel je nalogo, da bo sodeloval pri čuvanju oroţja, da bo imel 

javko za glavno trojko tigrovcev (ostalih dveh ni poznal, dobil je le polovico 

razglednice Tromostovja v Ljubljani – prinašalca druge polovice sta člana trojke) in 

izgradnjo dveh bivakov za trojko v Mali gori (blizu brezna  Ţiglovica) in na Veliki 

gori (blizu zaselka Zadolje); 

- Skupaj z Majnikom sta stanovala v stari posojilnici, kjer sta »zgradila« tri bunkerje za 

oroţje: v kleti, pod stopniščem in v dimniku. Oroţje je od januarja 1941 naprej 

dovaţal voznik osebnega avtomobila (verjetno Danilo Zelen) pozno zvečer, ki je 

vedno poklical Toneta Majnika, ta pa Joţeta Zalarja. O prejemu oroţja sta naredila 

tudi seznam! Dovoz je prenehal, ko je bil Majnik premeščen v Kostel ob Kolpi. 

Povsem izmišljena je pripoved nekega »vikend zgodovinarja«, da so Zelen in ostali 

zbirali po Mali gori odvrţeno oroţje pripadnikov VKJ po kapitulaciji … 

 

 

                                                           
4
 V stavbi stare posojilnice so tedaj stanovali še: stoletnik Tomšič, druţina Petje  (oče Anton dirigent, 

organist in pevovodja, sin Anton poznejši dramski igralec) in še koga bi se našlo. Stanovalce navajam zato, 

ker je pozneje verjetno  nekdo od njih opozoril Majnika, da je bil Zelen pri njem na obisku! 
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b) Prihod Danila Zelena v okolico Ribnice: 

 
- Drugi dan po napadu Italije (11. 4. 1941), se je pri Joţetu Zalarju v Ribnici oglasil 

Danilo Zelen in pokazal drugi del razglednice Tromostovja v Ljubljani. Zalar je 

prišleku, ki ga je prvič videl, predlagal, da ga lahko skrije v pripravljeni bunker na 

podstrešju, vendar je Zelen predlog zavrnil. Zato mu je dal nekaj opreme in 15-letni 

sin ga je odvedel v pripravljeno zemljanko v zaselku Zadolje; 

- Naslednjega dne okrog 4. ure zjutraj se je Zelen vrnil k Zalarju, češ da ne more 

prenesti bivanja v zemljanki. Ker se je proti večeru 12. 4. 1941 vrnil iz VKJ tudi 

Majnik, so najprej del oroţja odpeljali v Sodraţico, del pa pod Boncar
5
. Pri Zalarju je 

ostalo dovolj oroţja za ribniški sektor, zato mu je Majnik naročil, da oroţje lahko 

izroči samo tistim, ki bodo v prihodnje šli v partizane! 

- Z Anko Debeljakovo je Zalar pripravil nekaj opreme in hrane, potem pa so zvečer s 

sobote na nedeljo vsi trije odšli v zasilni bivak blizu brezna Ţiglovica na Mali gori. 

- Zalar je hotel ostati z njima, vendar ga je Tone Majnik napotil nazaj v Ribnico, saj se 

je pričakoval prihod tretjega člana trojke (Kravanje), pa tudi sicer je imel Zalar nekaj 

nalog kot član terenskega odbora OF za Ribnico, kar je Majnik vedel; 

- Zelen in Majnik sta se zatem premaknila v bivak bliţe Strugam, kjer je Majnik imel 

stik s Francem Hočevarjem, ţupanom v Strugah in edinim pripadnikom OF (kasneje 

so ga likvidirali Nemci ali domobranci) in šolsko upraviteljico Brunsteinerjevo 

(Šmalčeva iz Ribnice); 

- Zalar se je z Majnikom sestajal vedno na drugem kraju, po dogovoru, navadno pa v 

Lepovčah (blizu hiše Škrljevega Joţka), pri Pickovi kapelici, Belni ogradi
6
 ali 

zaselku Seljan – vedno pa sta se oglašala na sokolsko himno »Le naprej brez miru«; 

- Danilo Zelen je večkrat zboleval in postajal ţivčen, da sta ga »komaj ukrotila«! Zato je 

Zalar obiskal dr. Oraţma in lekarnarja Ančika, ki sta mu dala zdravila in 

pomirjevala. 

 

 

c) Spopad na Mali gori 13. 5. 1941: 

 
- Majnik je Zalarja napotil k Lovšinu v Goričo vas, da bi jim dal ključe od   /svoje 

gozdarske koče v Bašlju na Mali gori (opremljene s štedilnikom in leţišči). Opozoril 

Majnika, da koča ni primerna za bivanje, ker stoji ob glavni stezi Ribnica–Struge, po 

kateri so hodili ribniški oroţniki proti Strugam ali pa Struţani proti Ribnici. Bil je pri 

Lovšinu, vendar ga še ni prosil za ključ. Majniku je omenil, da bo najprej preveril, ali 

je koča varna za bivanje; 

- V torek 13. maja opoldan se je namenil z vlakom v Kočevje
7
 na katastrski urad. Ko se 

je odpravil proti kolodvoru, mu je znanec povedal: »Tisti, ki je bil za Veliko noč pri 

Tebi, leţi mrtev v hrovaški mrtvašnici!« Stopil je k Debeljakovim in Ančka mu je 

povedala: zjutraj so Italijani in oroţniki napadli tigrovce v Lovšinovi koči: eden je bil 

                                                           
5
 V Fajdigovo barako v Podklancu. Vir: Oraţem Mirko, Rešeto 2011/7. 

6
 »Belna ograda« je bila Češarkova ograjena parcela okrog 500 m od cerkvice sv. Ane in enako od Pickove 

kapelice (Vir: NN, Ribnica, 2016). 
7
 Po veljavnem voznem redu od 19. 5. 1940 so na progi Grosuplje–Kočevje vlaki imeli odhod iz Ribnice ob 

7.32, 10.06, 15.47 in 21.05. Verjetno je Zalar nameraval na vlak ob 10.06, seveda pa so bile tedaj mogoče 

tudi spremembe voznega reda.  
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mrtev, drugi ranjen in tretji je pobegnil! Srečal je dr. Oraţma, ki mu je povedal, da je 

moral obvezati ranjenca, njega pa je opozoril, naj »izgine«! Odšel je do Lovšinove 

koče, da se prepriča o dogodku: koča je bila povsem razbita, krvava, na strehi luknja, 

polno tulcev od revolverja, našel celo ročno bombo … Nazaj grede je v hrovaški 

mrtvašnici prepoznal Danila Zelena.  

- Joţe Zalar je zaključil: »Da je bilo tukaj izdajstvo, sem bil skoraj prepričan!« 

- V sredo 14. maja ga je poklicala Debeljakova Anka, da je Hočevar iz Strug javil, da je 

Majnik ţiv in zdrav, zato mu je napovedal sestanek. Zatem sta se sestala in Majnik je 

prekinil zvezo, ker se je nameraval umaknil v Iški Vintgar. 

 

 

d) Majnikov opis spopada na Mali gori: 

 

 
 
       Spominska plošča na Mali gori 

          (Vir: Google, Slike in Delo) 

 
- V ponedeljek 12. 5. 1941 je bil Danilo Zelen zelo slab, zato so se odločili, da gredo v 

Lovšinovo kočo in si dobro odpočijejo (ključa niso imeli, ko so bili v koči, so vrata 

zaprli z zapahom). Bili so pripravljeni na presenečenje, zato se niso sezuli (edino 

Majnik je sezul gojzerice, ker je dobil ţulj). 

- Prvi se je zbudil Kravanja, stopil pred kočo in oprezal. Zbudil je ostala dva in 

predlagal, da gredo iz koče. Zelen je ugovarjal, ţelel, da bi še malo poleţali … 

- Takrat je nekdo udaril po vratih in zavpil: »Kdo je notri, odprite!« Majnik je takoj 

prepoznal glas oroţnika Pišorna, ustrelil v vrata – in zadel Pišorna, ki je obleţal ob 

vratih. Zatem so začeli Italijani streljati in metati bombe. 

- Tigrovci so imeli samo pištole in bombe. Prvi je bil ranjen Kravanja. Zelen je splezal 

na podstrešje in razkril streho, da bi lahko vrgel bombi na Italijane. 

- Medtem je h koči pristopil italijanski poveljnik in zaklical: »Iščemo samo Toneta 

Majnika – naj se oglasi!« 

- Ker jim je zmanjkalo streliva, se je Tone Majnik predal – odpahnil je vrata in stopil 

pred kočo: »Jaz sem Majnik!« Italijani so ga takoj vklenili in dva straţarja sta ga 

odvedla vstran od koče; 

- Italijani so takoj vdrli v kočo. Danilo Zelen je razkril streho, oddal nekaj strelov in 

vrgel dve bombi … 

- Tone Majnik se je pognal proti straţarjema in posrečilo se mu je pobegniti proti 

Strugam; 
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- Na njivi je zagledal tri ţenske, tudi Hočevarjevo hčerko . Hčerka je šla po očeta, ki je s 

pilo Majnika osvobodil lisic. Ţenske so mu prinesle civilno obleko in nekaj hrane; 

- Potem se je Majnik napotil k svojim znancem iz OF in se kmalu zatem znašel med 

partizani! Tako so storili tudi drugi tigrovci! 

 

 

e) Aretacija Joţeta Zalarja in italijanski zapor: 

 
- Domobranci iz Strug so septembra 1942 aretirali Joţeta Zalarja, ga hudo pretepli in 

nato izročili Italijanom. Bil je zaprt 6–7 mesecev, nato pa so ga izpustili in se je vsaki 

dan moral javljati na karabinjerski postaji v Ribnici. 

 

 

f) Srečanja s Tonetom Majnikom – partizanom in njegova smrt 

sredi Ribnice 

 
- Po italijanski kapitulaciji se je Joţe Zalar še nekajkrat srečal s Tonetom Majnikom kot 

partizanom: prvič v Lepovčah glede »partizanskega posojila«, drugič na Travni gori 

(bil je s Tonijem Černačem), enkrat z Anko Debeljakovo in nazadnje je povedel na 

srečanje njegovo sestro Marijo; 

- 22. 11. 1943 mu je partizan Lojzej povedal: »Ponoči so se srečali z domobransko 

patruljo. Sredi Ribnice je dobil rafal v prsa, Padel je pred »Pildarčkovo« gostilno«. 

 

Zaključek: 

 
Zalarjeva pisna izjava je vsekakor vaţen zgodovinski dokument, ki bo tudi delno spremenil 

dosedanja dejstva o spopadu  treh tigrovcev z oroţniško-karabinjersko patruljo 13. 5. 1941 

na Mali gori. Gre za prvi »tigrovski dokument«, ki pa doslej ni bil znan. Tigovec Joţe 

Majnik je izjavo napisal na podlagi pripovedi Toneta Majnika, neposrednega udeleţenca 

spopada, zato je tudi najbolj avtentična. Namreč, o samem spopadu na Mali gori sta 

ohranjena samo dva arhivska dokumenta – oroţniško in karabinjersko poročilo, ki sta 

skoraj identični, razen, da so se karabinjerji »pohvalili«, kako je njihov pripadnik osebno 

likvidiral Danila Zelena – največjega sovraţnika Italije! 

 

V izjavi je tudi nekaj spodrsljajev (opreznost pred belogardisti iz Strug, oroţje dati sami 

bodočim partizanom). 

 

Zato najprej navajam doslej znani opis spopada na Mali gori
8
, ki je potekal takole: 

 

- Trije tigrovci, ki so prenočevali v koči, so imeli namen, da se podnevi skrijejo v 

gozdu. Ker je zunaj padal deţ, je Zelen zjutraj predlagal, da ostanejo v koči … Storil 

pa je usodno napako, saj niti enega od njih ni določil za straţarja zunaj koče! 

- Okrog 9. ure je mešana patrulja prišla do Lovšinove koče. Odločili so se, da jo 

pregledajo, če je v njej kakšno oroţje in podobno. Ko so v koči zaslišali nekakšno 

                                                           
8
 Marijan F. Kranjc, generalmajor v pokoju, Danilo Zelen – Dušan, vojaški vodja organizacije TIGR, tudi 

tajni sodelavec ObC VKJ v Ljubljani, britanskega IS in SOE, www.vojastvo-military.si (objavljen 2015). 

http://www.vojastvo-military.si/
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šušljanje, je Pišorn stopil do vrat, ki pa so bila zaklenjena. Poklical je, naj odprejo, ko 

se to ni zgodilo, je nasilno vdrl v kočo. Pričakal ga je Kravanja in ranil v trebuh, 

karabinjer pa je ustrelil proti Kravanju (odbita krogla ga je ranila), da se je zvrnil na 

tla. Napadalca sta se umaknila, ostali pa so obkolili kočo in zavzeli primerne ognjene 

poloţaje. 

- Obkoljeni tigrovci so se odločili za pasivni odpor – samoobrambo, ker so verjetno 

ocenili, da se z nenadnim prebojem ne bi rešili. Po vsej verjetnosti so se tudi 

dogovorili za častni samomor, če bo kdo od njih smrtno ranjen (Majnik in Kravanja, ki 

sta na koncu ostala ţiva, te podrobnosti nista v partizanih pojasnjevala). 

- Sledilo je polurno medsebojno obstreljevanje. Ker je bila koča lesena, so seveda 

krogle tudi prebijale lesene stene. Imela je tudi okno, pa je po vsej verjetnosti prav 

Zelen poskušal stoje streljati na oroţnike – karabinjerje. Namreč, le tako je mogoče 

pojasniti, da je bil smrtno ranjen v zgornji del telesa. Ko je padel in se še zavedel, da je 

smrtno ranjen, se je Zelen odločil za častni samomor (pri sebi je vedno imel 

malokalibrski revolver). 

- Po oroţniškem poročilu se je ob 9.30 predal Majnik, ki pa je svojemu straţarju uspel 

zbeţati, a ob 10. uri se je predal še ranjeni Kravanja. 

- Zdi se mi, da so poročevalci zagrešili napako: tudi Kravanja je bil ranjen in je skušal 

narediti samomor, vendar je krogla samo oplazila glavo, on pa je omedlel. Takega so 

tudi ujeli. 

- Po mojem prepričanju pa se je Majnik predal šele takrat,  ko je videl, da sta njegova 

sotovariša naredila samomor in je tako ugotovil, da je vsak nadaljnji odpor nemogoč.  

Četudi je bil vklenjen, se mu je posrečilo, da je zbeţal od svojih straţarjev. 

- Ob 12.30 so prišli še italijanski grenadirji in v kočo vrli več ročnih granat, pa so šele 

potem pa so jo pregledali. V koči so našli mrtvega Zelena. 

- Odnesli so ga v mrtvašnico v Hrovači in ga naslednji dan, po obdukciji, pokopali. Po 

policijskih pravilih so ga verjetno tudi fotografirali in ko so v Ljubljani Onnis in 

njegovi primerjali fotografijo s slikami tigrovcev po tiralicah, so ugotovili, da gre za 

Danila Zelena. 

- Dne 16. maja 1941 so Zelenova starša pripeljali v Ribnico na identifikacijo. Mati ni 

hotela prepoznati mrtvega sina, oče pa je v svoji ţalosti klonil in priznal, da je to 

njegov sin Danilo! Ponovno so ga pokopali v Ribnici (po osvoboditvi so njegove 

posmrtne ostanke prenesli v druţinsko grobnico v Ljubljano). 

 

Spopad v Češarkovi oz. Lovšinovi koči je bil kratkotrajen. Ko so trije tigrovci videli, da so 

obkoljeni, se niso odločili za izpad in preboj iz obroča, temveč za pasiven odpor do 

zadnjega, tudi za častni samomor (po predhodnem dogovoru). Očitno je bil najprej 

(smrtno) ranjen Danilo Zelen, ki se odločil za častni samomor, da ne bi ţiv padel v 

italijanske roke. Ko je Kravanja videl, da je Zelen mrtev, se je tudi sam odločil za 

samomor, vendar se je samo ranil v glavo in padel omedlel. Majnik je tako uvidel, da je 

ostal sam, vendar se ni odločil za samomor in se je predal … Med obstreljevanjem koče, ki 

je sledilo, je zbeţal. Ranjenega Kravanjo so prepeljali v bolnišnico v Kočevje in zatem v 

Ljubljano, kjer je bil po akciji tigrovcev tudi rešen (Heda Derganc ml. je bila prijateljica 

Danila Zelena). Z Majnikom sta se zatem oba znašla v partizanih, kjer sta padla (Kravanja 

v nemški, Majnik pa v domobranski zasedi). 

 

Po izjavi Joţeta Zalarja, mu je Tone Majnik takole opisal potek spopada: 
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- Trije tigrovci so prespali v koči, v katero so stopili brez ključa (nasilno ali s pomočjo 

vitriha). Spali so oblečeni in pripravljeni na presenečenje. Vrata so zaprli z zapahom 

na notranji strani. Malo pred 9. uro se je zbudil Kravanja in stopil pred kočo in 

oprezal. Zbudil je ostala dva in predlagal, da gredo iz koče, čeprav je zunaj pršilo. 

Zelen je ugovarjal, hoteč, da bi še malo poleţali … 

- Takrat je nekdo udaril po vratih in zavpil: »Kdo je notri, odprite!« Majnik je takoj 

prepoznal glas oroţnika Pišorna in je kar ustrelil v vrata – in zadel Pišorna, ki je 

obleţal ob vratih. Torej, ne bo drţalo, da je oroţnik Pišorn vdrl skozi vrata in stopil v 

kočo, kjer ga je ranil Kravanja, njega pa zadel karabinjer! 

- Ranjeni oroţnik Pišorn se je umaknil v zaklon, kjer so mu nudili prvo pomoč. 

Vsekakor pa je eden od oroţnikov pohitel proti Ribnici – po dr. Oraţma, drugi pa v 

Struge po konjsko vprego za prevoz ranjenca (Kravanje) in mrtveca (Zelena). Izza 

varnih zaklonov so oroţniki in karabinjerji začeli streljati proti koči, od koder so se 

slišali posamezni streli (samo skozi okno). 

- Tigrovci so imeli samo pištole in ročne granate! Prvi je bil ranjen Kravanja, pa je 

gotovo tudi prvi poskusil narediti častni samomor. Zelen je splezal na »podstrešje«, da 

bi razkril streho in vrgel (dve) bombi na Italijane. 

- Medtem se je oglasil italijanski poveljnik in zaklical: »Iščemo samo Toneta Majnika – 

naj se oglasi!« Menda je zagrozil, da bodo kočo zaţgali. 

- Ker jim je zmanjkalo streliva, se je Tone Majnik predal – odpahnil je vrata in stopil 

pred kočo: »Jaz sem Majnik!« Italijani so ga takoj vklenili in dva straţarja sta ga 

odvedla vstran od koče; 

- Ali so Italijani vdrli v kočo, tega Majnik seveda ni mogel videti.  Spopad se je 

nadaljeval. Danilo Zelen je razkril streho, oddal nekaj strelov in vrgel dve bombi … 

Zatem pa je bil verjetno ranjen in je tudi sam storil častni samomor.  

- Tone Majnik se je pognal proti straţarjema in zbeţal proti Strugam, kjer mu je 

Hočevar prepilil lisice. 

- Po časovnici se je spopad zaključil okrog 12. ure, ko iz gozdarske koče ni bilo več 

slišati nobenega strela. Ranjenega Kravanjo so našli na tleh koče, mrtvega Zelena pa 

zelo verjetno na »podstrešju« … 

- Zalar je po spopadu našel v koči ročno bombo, videl pa je tudi odprtino na strehi, ki jo 

je naredil pogumni Danilo Zelen! 

 

Tako se končal spopad oz. strelski obračun na Mali gori, ki na simbolni ravni pomeni tudi 

prvi oboroţeni spopad med italijansko okupacijo v Ljubljanski pokrajini. 

 

Ker sta se Majnik in Zalar kmalu zatem znašla med ribniškimi partizani, se del izjave 

nanaša tudi na Majnikovo dejavnost med partizani. 

 

Zalar je tudi zapisal ime partizana (priče), ki je povedal, da je Tone Majnik padel pod streli 

domobranske patrulje v Ribnici. 
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Priloga – 1: Pisna izjava Joţeta Zalarja iz Kočevja, 1971: 
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Prilog – 2: 

Anton Majnik, učitelj, tigrovec in partizan
9
 

 

  Anton Majnik (1905–1943) 

          (Vir: Google, Slike) 

 

Rojen je bil 25. 4. 1905 v vasi Volče pri Tolminu. Končal je učiteljišče v Tolminu in 

Vidmu, vendar zaradi svojega protifašistične usmerjenosti ni dobil stalnega delovnega 

mesta. Leta je z Albertom Rejcem in Zorkom Jelinčiče sodeloval pri ustanavljanju 

organizacije TIGR. Aktivno je sodeloval v kulturnem in prosvetnim ţivljenju na 

Primorskem, pa tudi pri raznih sabotaţnih in terorističnih akcijah. Po letu 1930 je zbeţal v 

Slovenijo. 

 

Dobil je učiteljsko mesto v Zvirčah v Suhi Krajini, leta 1936 pa je bil premeščen v 

Ribnico. Bil je tudi dirigent godbe na pihala, sodeloval pa je tudi v dramski sekciji in 

pevskem zboru. 

 

Aktivno je sodeloval z Danilom Zelenom, vojaškim vodjem organizacije TIGR. Bil je tudi 

tajnik mladinske organizacije Jadranska straţa. 

 

Ob začetku 2. svetovne vojne je bil premeščen v Kostel ob Kolpi, kjer je bil tudi 

mobiliziran v VKJ. Po kapitulaciji se je vrnil v Ribnico in s pomočjo Joţeta Zalarja 

organiziral skrivanje tigrovske trojke Zelen – Kravanja – Majnik. 13. maja 1941 so bili 

odkriti v gozdarski koči na Mali gori, kjer je v oboroţenem spopadu padel Danilo Zelen, 

ranjen in ujet Ferdo Kravanja, sam pa se je predal in kmalu zatem pobegnil. 

 

Pridruţil se je prvi ribniški partizanski četi, pozneje pa je bil komisar čete v krimskemu 

odredu. Bil je tudi aktiven kot član okroţnega odbora OF v Ribnici.  
 

                                                           
9
 Povzeto po: PSBL. 
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Anton Majnik – padel 21- 11. 1943 v Ribnici 

                    (Vir: Google, Slike) 

 

Padel je 21. 11. 1943 sredi Ribnice pod streli domobranske patrulje. 

 
 


