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Marijan F. Kranjc, generalmajor v pokoju 

 

Vinko Levstik, domobranec in emigrant – prvi 

pobudnik sprave v bivši »Ljubljanski pokrajini« 

 

                Vinko Levstik, 
   domobranski podporočnik, 1944  

                 (Vir: avtor,) 

 

 

V svojem projektu za letošnje leto 2014 sem tudi načrtoval, da 

bom napisal obširnejši prikaz o pokojnem Vinku Levstiku, 

domobranskem nadporočniku in vodilnem slovenskem političnem 

emigrantu v Italiji. 

Pisati pozitivno o nekem vodilnem slovenskem emigrantu je še 

vedno bogokletno dejanje, tudi po letu 1991. Ko sem pred nekaj 

leti skušal v Delu – Sobotni prilogi in Nedeljskem dnevniku 

objaviti dokumentirani prikaz, da je bil pobudnik sprave Vinko 



2 
 

Levstik, domobranec in emigrant, ne pa dr. Spomenka Hribar, 

članek ni bil objavljen! 

No, slišati bo nenavadno, vendar sem uspel pred obiskom maršala 

Tita v Italiji in Vatikanu marca 1971, prepričati svoje 

predpostavljene, da so Vinka Levstika sprejeli kot »prijatelja VS 

JLA«, da je aktivno sodeloval v protiobveščevalni zaščiti tega 

obiska. 

Ko se je Vinko Levstik iz Rima preselil v Gorico (italijansko), sva 

vzpostavila pisne prijateljske stike, ki so bil, žal, prekinjeni z 

njegovo nenadno smrtjo 2003. 

Zaradi spoštovanja Levstikovega pozitivnega prispevka k 

slovenski zgodovini, ki ga seveda ne bi našli v nobeni partijski  ali 

udbovski matrikoli okrog »sovražnega delovanja« Vinka Levstika, 

bom dokumentirano navedel vsaj dva-tri Levstikova pozitivna 

prispevka (prvi pobudnik sprave, sodelovanje v akciji »Jadran«, 

sodno oproščen vojnih zločinov). 

Bistven je vsekakor poudarek, da sprava ni potrebna za celo 

Slovenijo, temveč samo za bivšo Ljubljansko pokrajino (1941–

1945)  oz. krajih, kjer so se spopadali domobranci in partizani! 

Znano je namreč, da mariborski škof Držečnik ni dal blagoslova za 

štajerske domobrance, za razliko od škofa Rožmana, ki je idejno 

podprl domobrance v bivši Ljubljanski pokrajini! 

 

Kdo je bil pokojni Vinko Levstik? 

Posredujem avtentično biografijo Vinka Levstika (1932–2003)  s 

sliko (iz brošure Tri odprta pisma k narodni spravi). Odbor 

Ljubljanske brigade je dne 30. 4. 1989 v ND objavil, da so 

navedbe Vinka Levstika o njegovi »partizanščini« docela 
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izmišljene. Naj presodijo dokumenti iz arhivov obeh strani, 

predvsem pa izjave obveščevalcev… 

 

 

 

Kdo je začetnik sprave na Slovenskem? 

Po zaplenjeni emigrantski literaturi, ki smo jo dobivali od Sdv 

Slovenije, je to vsekakor Vinko Levstik oz. Ciril Žebot. O tem sem 

napisal članek s prednjim naslovom, ki v Sloveniji ni bil objavljen, 
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vendar pa je objavljen dne 1. 11. 2001 v italijanski Gorici na 

slovenskem jeziku in v verskem časopisu »Novi Glas«. Glasi pa 

takole: 

Tudi letos so v slovenskem časopisju potekale razprave o spravi, 

predvsem pa o tem, ali gre za spravo na osebni ali pa za spravo na 

splošni, narodni ravni. Tudi tokrat so se razpravljavci izognili 

prestižnemu vprašanju kdo je bil dejanski predlagatelj oz. začetniki 

sprave na Slovenskem. Sam sem o teh rečeh že  pisal v 

Balkanskem vojaškem poligonu, ki je bil predstavljen tudi v ND 

dne 7. in 14. februarja 1999. Na strani 89 sem o prvi znani 

iniciativi in predlogu za narodno spravo zapisal naslednje: 

»Tako je dr. Ciril Žebot, slovenski politični emigrant, avtor ideje o 

samostojni Sloveniji in o narodni spravi. Takrat se je pisalo leto 

1967. Torej, avtorja samostojne Slovenije nista Maček niti Kučan, 

pa tudi Spomenka Hribar ni avtorica narodne sprave. Zasluge 

gredo čez mejo …« 

Nekaj eminentnih publicistov in zgodovinarjev me je pozneje sicer 

spraševalo za vir teh podatkov, ki baje javno niso dostopni v NUK 

(nisem preverjal). Namreč, vir sem sicer navedel (Ciril Žebot, 

Misli ob petdesetletnici prve slovenske vlade, Washington, 1968), 

nisem pa omenil, da je šlo za zaplenjeni propagandni material 

slovenske politične emigracije, ki smo ga dobili v Sdv Slovenije. 

Zaradi zgodovinskega vrednotenja začetnikov sprave pa navajam 

še naslednja dejstva: 

Podrobneje je o narodni spravi pisal in razpravljal takrat vodilni 

politični emigrant v Italiji, domobranski poročnik (ne narednik!) 

Vinko Levstik, ko je 1968 v Rimu izdal brošuro Tri odprta pisma k 

narodni spravi (Rim, 1968), s prdegovorom Ljuba Sirca, 

političnega emigranta v Veliki Britaniji, ki je pred leti tudi 

kandidiral za predsednika republike Slovenije. 
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   Vinko Levstik, Tri odprta pisma  

      k narodni spravi, Rim 1968 

     (Vir: Sdv Slovenija, zaplenjeno) 

 

 

Vinko Levstik je v brošuri objavil tri pismo, in sicer: prvo slovenski 

politični emigraciji, drugo Zdenku Roterju ob njegovem članku 

Vojni hudodelci, tretje in hkrati najobsežnejše pa je bilo 

namenjeno Mitji Ribičiču ob njegovem članku Slovenski narod in 

skupnost jugoslovanskih narodov. 

Seveda je najbolj tehten in zanimiv Levstikov nagovor slovenski 

politični emigraciji, predvsem domobrancem, ki jih je bilo 

potrebno prepričati o potrebi po narodni spravi. Realno je 

analiziral takratni položaj politične emigracije in napake, ki so 

bile storjene  s strani dokaj neenotnega vodstva. Na osnovno 

vprašanje: »Kaj ostane slovenski emigraciji, če ne bo živela s 

časom?«, je odgovoril (str. 13) takole: 

»Predlagal bi, da se začne tudi med emigracijo resno misliti na 

narodno spravo, delati v duhu le-te in kar se tiče domovine, 

nastopati kot enotno telo. Da bi prišli do tega, se mi zdi nujno, da 



6 
 

se stranke pomladijo z novim duhom, da koordinirajo svojo 

dejavnost na sodobni problematiki, da ustanovijo skupni 

reprezentativni odbor, ki naj išče poti za dialog z domovino…« 

Levstika so verjetno na takšen predlog spodbudili tudi slovenski 

študentje, ki so februarja 1968 v Trstu izdali dokument z naslovom 

Slovenija 1968 – kam?, saj je ob zaključku prvega pisma tudi sam 

postavil vprašanje Slovenska emigracija v bodočnosti – kam? 

Tudi drugi dve Levstikovi pismi  sta po svoje zanimivi in še vedno 

aktualni, posebno še obširno pismo Mitji Ribičiču, v katerem 

polemizira o temeljnih vprašanjih razvoja slovenskega naroda. 

Osnovna zamera je bila, zakaj se pri obravnavi narodnostnih 

vprašanj pozablja na »slovensko celoto«, torej tudi na 

mnogoštevilčno emigracijo – ekonomsko in politično. Danes je to 

vprašanje rešeno, prej pa so obstajale razne ideološke in druge 

nepravične delitve. 

Zato bi bilo smiselno, da se nekdanji slovenski politični emigraciji 

priznajo tudi pozitivni deleži in zasluge, ki so nedvomno obstajale. 

Pobuda o narodni spravi je vsekakor prišla 1968 iz njenih vrst 

(Žebot, Levstik)! Ostali pobudniki, tudi tisti ob »Lipi sprave«, so 

se pojavili šele pred nekaj leti, predvsem zaradi strankarskih in 

drugih interesov. 

Vem, da je osnovna zavora za takšno dejanje oz. priznanje 

predvsem v kolaboraciji domobrancev (in četnikov) z nemškim in 

italijanskim okupatorjem, kakor tudi oporečno mišljenje o 

njihovem boju proti »komunistični revoluciji« v Sloveniji. Sam se 

ne želim opredeljevati o tem vprašanju, saj bodo to storili 

zgodovinarji v bližnji prihodnosti (podobno kot bo to storila 

avstrijsko-slovenska komisija zgodovinarjev). 

Namreč, stališča nekdanjih sovražnikov so tako nasprotujoča, da o 

bližnji in vseslovenski spravi ne more biti niti govora. Ne bodo 
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pomagale niti svečane deklaracije Zveze borcev. To najbolje 

potrjuje misel iz članka gospoda Antona Podgorška, dipl. iur. Iz 

Ljubljane, ki je v članku, objavljenem nedavno v Delu, sporoča 

»…dokler kolaboracije ne boste priznali, nikakršna sprava ni 

možna!« Z druge strani pa smo iz Dela zvedeli, da je naš rojak – 

emigrant, prof. dr. Silvio Eiletz z Dunaja, poskušal domobransko 

kolaboracijo opravičiti s primerom »kolaboracija  boljševikov z 

Nemci« v oktobrski revoluciji! 

Pri tem navaja (tudi v Mladini) razne zgodovinske vire in dokaze, 

kako so Nemci dejansko financirali »veliko« oktobrsko revolucijo. 

O tem, da je bil Lenin tajni sodelavec nemške vojno-obveščevalne 

službe in da je prejel okrog 50 milijonov zlatih mark, da bi po 

nemških tajnih načrtih destabiliziral Rusijo, sem tudi sam pisal v 

Balkanskem vojaškem poligonu (revija Borec, 1998, stran 223), 

na podlagi podatkov ruskega novinarja Ilije Sevršnjeva iz 

Moskovskega komsomola, objavljenih v Nedelu 18. oktobra 1998. 

Navedene podatke je potrdil tudi ruski zgodovinar Artjunov v 

francoski dokumentarni oddaji z naslovom Hitler – Stalin, ki jo je 

naša TV predvajala 3. novembra 1998. Lepo je slišati, da je do 

podobnih odkritij prišel tudi naš rojak, znanstvenik in bivši 

domobranec, prof. dr. Silvin Eiletz, ki je o tem izdal knjigo v 

Mohorjevi založbi. 

Vse kaže, da bo potrebno še počakati na razkrivanje tujih 

obveščevalnih podatkov o dejavnosti posameznih agentov na 

partizanski, četniški in domobranski strani, posebno vodilnih, saj 

je znano, da se tudi tako lahko zelo uspešno izvajajo načrti 

sovražnih sil. Dokaz je tudi Bermanov dosje Aleksandra Bajta 

(sam razkril, da je bil četniški agent!). 

Že ob prelomu s Kominformom l. 1948 so predstavniki slovenske 

politične emigracije (Ciril Žebot in drugi) trdili, da je to tudi 
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zgodovinska priložnost, da voditelji KP Slovenije odkrito priznajo 

kolaboracijo z boljševiki pri izvajanju »komunistične revolucije« 

kot druge faze narodnoosvobodilne borbe v Sloveniji. 

Če k vsemu temu dodamo še šokantna razkritja iz knjige 

Vjenčeslava Cenčića Titova zadnja izpoved (Titova poslednja 

ispovijest, Beograd 2001), seveda, če niso ponarejena, potem bodo 

zgodovinarji in raziskovalci imeli polne roke dela. Tudi v Sloveniji. 

Tako je že prišlo na dan, da naj bi Edvard Kardelj – Sperans 

»plonkal« iz knjige »slovenskega komunista Martinčića« oz. 

Dragotina Gustinčiča, očeta znanega (pokojnega) novinarja in 

publicista Jurija Gustinčiča, ki je že najavil izdajo doslej 

»prepovedane« knjige! Tako se bomo lahko še sami prepričali, kaj 

so vse resnično počeli naši »ljubi in veliki« voditelji! Na obeh 

straneh! 

Marijan F. Kranjc, generalmajor v pokoju, Ljubljana 

 

 Pripomba:  

Zamejski Slovenci v Italiji so, po pisnem obvestilu Vinka Levstika, 

z velikim zanimanjem, pa tudi čudenjem, prebirali navedeno 

pismo, saj se še ni zgodilo, da bi verski časopis objavil pismo 

kakšnega generala! 

Zanimivo je tudi, da dr. Zdenko Roter v svoji  knjigi Padle maske 

(Ljubljana, 2013) sicer omenja »znanega političnega emigranta« 

Vinka Levstika (telefonski razgovor z Levstikom, prisluškovanje 

Sdv, možnost aretacije in podobno), vendar pa nikjer ne omenja 

svojega pisma Levstiku z naslovom Vojni hudodelci (Teorija in 

praksa, štev. 12, Ljubljana, 1967). 

Objavljam tudi kopijo zabeležke referenta Sdv Slovenije z dne 26. 

2. 1971 o predaji (očiščenega) dosjeja pod šifro »Hotelir«, ki je 
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izkoriščen za predlog o sodelovanju Vinka Levstika v operativni 

akciji »Jadran«. Obenem sem iz tega dosjeja ugotovil, da so 

obtožbe proti Vinku Levstiku kot »vojnemu hudodelcu« navaden 

konstrukt sodelavcev Sdv Slovenije – brez materialnih dokazov! 
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»Prijatelj VS« 9. armade – tajni sodelavec 

protiobveščevalne zaščite obiska maršala Tita v 

Italiji 1971 

 

Z Vinkom Levstikom sem, na njegovo iniciativo (prek Jožeta 

Dežmana, urednika Borca), vzpostavil pisni stik po izidu moje 

knjige Balkanski vojaški poligon, ki jo je kasneje poslal tudi v 

ameriško Kongresno knjižnico! Z njegovo privolitvijo (in 

pregledom spodnjega teksta), sem razkril tudi njegovo aktivno 

sodelovanje v protiobveščevalni zaščiti obiska maršala Tita v Italiji 

marca 1971. 

 

NEOFAŠISTIČNO-USTAŠKI NAČRT ATENTATA V ITALIJI 

IN VATIKANU,  OPERATIVNA AKCIJA »JADRAN« –  

MAREC 19711 

 

Prvi Titov obisk v Italiji je bil načrtovan od 7.–8. decembra 1970, 

vendar je bil v zadnjem trenutku odpovedan. Namreč, dan pred 

samim obiskom so italijanski neofašisti vdrli v stavbo notranjega 

ministrstva sredi Rima, da bi izvedli državni udar. Akcijo je vodil 

Valerio Borgeze, vodja zunajparlamentarne skupine Nacionalne 

fronte. Borgeze je bil sicer bolj znan kot bivši poveljnik  

Mussolinijeve divizije X-MAS, ki je likvidirala okrog 800 

partizanov, bil je obsojen kot vojni zločinec, nato pa pomiloščen in 

izpuščen. 

Očitno je šlo za namerno  neofašistično provokacijo, da bi 

onemogočili Titov obisk v Italiji. Visok policijski funkcionar je 

                                                           
1 Marijan F. Kranjc, Zarote in atentati na Tita, Grafos Grouplje, 2004, str. 344–347  
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časopisu Il Setimanale celo namignil, da so možne tudi druge 

kombinacije, po katerih so neofašiste financirali sovjetski agenti in 

podobno. Verjetno pa bo držala ocena Srdjana Price, takratnega 

jugoslovanskega ambasadorja v Rimu, da je bil Titov obisk 

odpovedan zaradi tega, ker je Aldo Moro, italijanski zunanji 

minister, dal izjavo o Trstu, ki jugoslovanskemu vodstvu ni bila po 

godu. Ambasador Prica je v naslednjih mesecih skušal zgladiti 

nesporazume, pa je bil končno Titov obisk napovedan od 25.–29. 

marca 1971. 

Vendar je bil tudi tokratni obisk skoraj v zadnjem trenutku 

odpovedan. Dan poprej je neidentificirana oseba, verjetno 

pripadnik ustaške emigracije, vrgla bombo (peklenski stroj) na 

stavbo jugoslovanskega konzulata v Milanu. Ambasador Prica je 

že zgodaj zjutraj obiskal Alda Mora, in skušal zvedeti rezultate 

policijske preiskave. Incident je bil ocenjen kot slučajen in 

obrobnega pomena. 

Dopoldan 25. marca 1971 je italijanski predsednik Giuseppe 

Saragat na rimskem letališču pričakal maršala Tita na njegovem 

prvem povojnem obisku Italije. Zvečer je predsednik Saragat 

priredil sprejem v vladni palači Quirinale, naslednjega dne pa je 

sprejem priredil Tito v hotelu Grand. Ker je osebje hotela stavkalo, 

so takoj, ko so zvedeli, da je Tito izbral njihov hotel, prekinili 

stavko. Glavna atrakcija tega sprejema je bila filmska igralka 

Silvia Koscina, partizanka iz filma Bitka na Neretvi.  

Zadnjega dne je Tito obiskal Vatikan. Papež Pavel VI. je Tita 

sprejel izredno naklonjeno, saj je šlo za prvi obisk nekega 

komunističnega voditelja. Po starem španskem protokolu, so se 

gostje zbrali v dvorani Clementina, nato pa je Tito odšel na 

sprejem k papežu v njegovo zasebno knjižnico. Zanimivo je, da je 

papež sprejel Tita pri vratih knjižnice in mu podal roko, čeprav je 

običaj, da goste sprejema sede in mu gostje poljubijo roko. 
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Titov obisk v sosednji Italiji in Vatikanu je potekel normalno in 

tudi brez varnostnih zapletov. Nekaj zaslug sem imel tudi jaz.  

Namreč, kot referent v protiobveščevalni skupini 9. armade v 

Ljubljani sem bil zadolžen za slovensko politično emigracijo 

(vojaški del) in zahodne obveščevalne službe (Italijo, ZR Nemčijo 

in ZDA). Nekaj mesecev pred Titovim obiskom v Italiji, smo začeli 

t.i. »protiobveščevalne priprave«, med katerimi smo podrobneje 

pregledali vse naše sodelavske in druge pozicije in tudi njihove 

možnosti za učinkovito protiobveščevalno zaščito Tita med 

obiskom. Nekaj izkušenj sem imel že iz nedavne akcije »Slavija«. 

Ker sem med temi pripravami dobil na pisalno mizo (februarja 

1971) obilen dosje Sdv Slovenije pod šifro »Hotelir«, sem v nekaj 

dneh tudi z nadurnim delom komaj pregledal več kot tisoč strani 

tega dosjeja. Šlo je za dosje pokojnega Vinka Levstika, vodilnega 

slovenskega političnega emigranta v Italiji. Organi Sdv Slovenije 

so menda obupali nad njim, saj jim je sproti odkrival namere in 

poskuse, da bi ga dodatno kompromitirali ali pa zasnubili za 

sodelovanje. Ker pa so naši sodelavci in prijateljske zveze 

nastopale pri Levstiku povsem drugače, smo prejemali tudi 

kvalitetna poročila in solidne analitične ocene. 

Ker sem tudi operativno poznal širši Levstikov krog znancev, ne 

nazadnje smo imeli tudi v Vatikanu odličnega sodelavca, sem na 

enem od pripravljalnih sestankov v zvezi z akcijo Jadran 

predlagal, da kot vir podatkov poskušamo pridobiti tudi Levstika, 

rekoč, da mnoge obtožbe na njegov račun iz časov NOB enostavno 

ne držijo. Dodal sem tudi, da sem osebno zvedel za mnoge njegove 

pozitivne postopke, ki so prevladali v končni varnostni oceni. 

Menil sem, da je najbolj preprosto, da mu predlagamo, ali bi 

prevzel nalogo in odgovornost za Titovo varnost in zaščito v času 

njegovega bivanja v Italiji. Predlog je bil nenavaden, dilema 

očitna! Postavljeno je bilo vprašanje, kaj storiti glede njegovih 
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zvez z italijansko in ameriško obveščevalno službo. Predlagal sem, 

da to stvar pustimo ob strani. Celo nasprotno, če je Levstik 

slučajno povezan s katero od obveščevalnih služb, bo to imelo še 

dodatno težo pri njegovem delu. Predlog je bil sprejet, vendar v 

operacionalizaciji nisem sodeloval. 

Skupino Vs JLA je tudi tokrat vodil polkovnik Dušan Rusić, 

namestnik načelnika Varnostne uprave JLA, člana (z znanjem 

italijanščine) pa sta bila podpolkovnika Radoš Orlandini, 

operativec Kog IV. armade iz Splita in Ante Mohorović, načelnik 

varnostnega odseka 14. divizije iz Postojne.  

Oba sem seveda dobro poznal. Odločeno je bilo, da bo imel 

podpolkovnik Ante Mohorović (sedaj polkovnik v pokoju, v 

Ljubljani) tudi nekaj posrednih kontaktov z Vinkom Levstikom. 

Razumljivo je, da zaradi osebne integritete ne bom omenjal teh 

veznikov, razen seveda enega, ki je že bil javno omenjen v 

Vrhunčevi knjigi Šest let s Titom, pa tudi Levstik je o tem pisal. 

Namreč, podpolkovnik Mohorović se je dvakrat dnevno v eni od 

rimskih cerkva sestajal tudi z našim konzulom Slavoljubom 

Aleksićem v Rimu, ki je imel prijateljske stike z Levstikom. Konzul 

Aleksić je bil Titov svak, saj je bil poročen z Jovankino sestro, 

Zoro Budisavljević. Vrhunec sicer piše, da je bil Aleksić 

odpoklican iz Rima prav zaradi zveze z Levstikom, kar pa ne bo 

držalo. Zelo verjetno je bil odpoklican zaradi poznanstva s 

polkovnikom Rusićem, ki je pozneje »padel« v nemilost pri 

generalu Ivanu Miškoviću, ker ni hotel sodelovati v konstruiranju 

obtožb proti Rankoviću! 

Polkovnik Radoš Orlandini je pozneje postal vojaški ataše v Italiji 

in je verjetno zahajal tudi k znancem iz akcije Jadran.  

Po povratku iz Italije mi je polkovnik Ante Mohorović razlagal, 

kako je vsa stvar potekala. Posebej je pohvalil izbor Vinka 

Levstika, ki je dokaj suvereno poročal, da ni bilo nobene 
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nevarnosti za Tita. Po opravljeni nalogi pa ni mogel dobiti 

nobenega priznanja. Našel ga je šele 1998 v mojem zapisu 

Balkanskem vojaškem poligonu. Od takrat sva tudi zasebno 

kontaktirala. 

Vinko Levstik je bil nedavno tega tudi sodno oproščen obtožb 

zaradi vojnih zločinov v času NOB, kar sem osebno tudi 

pričakoval, saj sem zelo dobro poznal okoliščine teh nekaj zadnjih 

primerov. Vinko Levstik je tudi javno izjavljal, da je kot eden od 

vodilnih slovenskih emigrantov »moral« sodelovati z ameriško (in 

še kakšno) obveščevalno službo. Nesporno je tudi njegova zasluga, 

da si je zaradi pametnega taktičnega ravnanja slovenska 

emigracija prislužila pridevnik »politična«, ne pa »ekstremna«! S 

tem je vsekakor ohranil nekaj mladih (slovenskih) življenj – 

emigrantov! 

Ker je med NOB pomagal tudi mnogim partizanskim znancem, 

prijateljem in sošolcem, med akcijo Jadran pa tudi maršalu Titu 

prek njegovega svaka Aleksića, Vinko Levstik ni zanikal te 

enkratne in izjemne pomoči. Malo pred nenadno smrtjo mi je 

sporočil »Napiši kakor je bilo!« Zato sem mu tudi poslal to 

poglavje na vpogled. 

Zaradi resnice sem zatem v Nedeljskem dnevniku objavil nekakšen 

epitaf z naslovom Ob smrti Vinka Levstika.  

 

 

Ob smrti Vinka Levstika2 
 
                                                           
2 Dne 19. 8. 2003 članek poslan Delu – Sobotna priloga – ni bi objavljen. Objavljen je bil 

23. 8. 2003 v ND. 
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Zares je hvalevredno, da se je Vinka Levstika ob njegovi smrti 

spomnila tudi »uradna« slovenska zgodovina, čeprav dokaj 

enostransko Ker nisem zgodovinar se mi zdi še preuranjeno delati 

zaključke šestdesetletnega partizansko-domobranskega spora. Tudi 

o vlogi Vinka Levstika je še marsikaj neznanega in nepriznanega3.  

 

Prav zaradi te resnice želim razgrniti nekaj neznanih podatkov, da 

bi neobremenjeni zgodovinarji in bralci pravilno vrednotili 

človeški lik in častniško podobo Vinka Levstika! 

Ne gre za  »domobranskega narednika«, temveč za poročnika 

slovenske domobranske vojske (od aprila 1945), tudi kvislinške, 

»na napačni strani« in podobno, toda  gre vendarle za častnika in 

pripadnika slovenske vojaške inteligence! O tem mi je Levstik že 

pred leti predložil pisni dokaz, ki (zaman) čaka na objavo v reviji 

Borec. 

Tudi ne gre za navadnega poveljnika domobranske enote, temveč 

za vojaškega obveščevalca in hkrati protiobveščevalca (slovenske) 

domobranske vojske. Če je v tej vlogi deloval v laški domobranski 

garniziji, potem je imel kot domačin razpredeno široko mrežo 

terenskih sodelavcev in obveščevalcev, da bi zaščitil svojo enoto in 

bojne tovariše. Verjetno je (bo) o tem kaj napisal v svojih 

spominih. Zelo malo tudi vemo o njegovem obveščevalnem 

delovanju v obdobju 1945–1947, ko so še obstajali in delovali 

razni emigrantski obveščevalni centri v zamejstvu, seveda pod 

patronatom zahodnih obveščevalnih služb, in tudi sovjetske. Lahko 

samo ugibamo, kako se je prav obveščevalni poročnik Vinko 

Levstik povzpel v Rimu na pozicijo glavnega slovenskega 

povojnega političnega emigranta in priznanega hotelirja! 

                                                           
3 Objavo medsebojne korespondence sem odložil za poznejši čas. Čakam na objavo 

Levstikovih spominov. Njegova nenadna smrt mi je tudi preprečila, da bi do kraja 

raziskal, ali je bil Levstik morda celo partizanski agent v domobranskih vrstah … 
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Jugoslovanske varnostne službe so takoj po koncu vojne temeljito 

operativno »pokrile« prav vse vidnejše emigrante v tujini. Tudi v 

Italiji. Levstikov hotel »Bled« v Rimu je predstavljal nekakšen 

glavni emigrantski obveščevalni center, seveda ob blagohotni 

italijanski in ameriški podpori, kjer so pripadniki različnih 

varnostnih služb iskali, menjavali in tudi »kupovali« strateške in 

druge podatke. Kakorkoli že, zasluga Vinka Levstika je bila, da je 

kot pravi vojaški obveščevalec odklanjal agresivne metode 

delovanja proti matični državi, Jugoslaviji in Sloveniji, zato si je 

prav po njegovi zaslugi slovenska »sovražna« emigracija priborila 

oznako »politična«, za razliko od ekstremne ustaške in četniške 

emigracije, kjer so imele glavno besedo kame in revolverji.  

Prav zaradi takšne politične usmeritve je bil Vinko Levstik tudi 

prvi pobudnik (1968) za spravo med Slovenci! O tem je dovolj 

pisnih dokazov, in o tej zadevi sem, na grozo pristašev Spomenke 

Hribar, že javno opozoril prav v Nedeljskem dnevniku! Znal je 

animirati dr. Cirila Žebota in druge slovenske intelektualce v 

emigraciji, da so se lotili tudi resnejših projektov od navadne 

protirežimske propagande.  

Vinko Levstik je bil sodno oproščen krivde za vojna hudodelstva, 

zato je po njegovi smrti nekorektno naštevati razna »napihnjena« 

junaštva, obenem pa povsem zanemariti in spregledati tudi kakšno 

pozitivno človeško dejanje Vinka Levstika do nekdanjih partizanov, 

sošolcev in drugih, ko jih je reševal gotove smrti! Pričevanj je 

dovolj. 

Vinko Levstik vsekakor ni bil agent Udbe niti Kosa! To vem 

zagotovo zaradi dejstva, ker so koncem 1970 organi Sdv Slovenije 

izročili varnostni službi  9. armade celoten dosje operativne akcije 

»Signal« (prečiščenega je po oprostilni sodbi arhiv RS  »prodal« 

Levstiku, saj je meni poslal nekaj dokumentov VS 9. armade!). Na 

tej podlagi, predvsem pa ob dejstvu, da smo ugotovili mnoge 
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Levstikove vrline in pozitivna dejanja, smo se odločili za enkraten 

in hkrati tvegan pristop k Levstiku z nalogo protiobveščevalne 

zaščite obiska maršala Tita v Italiji (in Vatikanu) marca 1971! Stik 

smo vzpostavili preko konzula Slavoljuba Aleksića v Rimu, 

Titovega svaka! Levstik je to enkratno nalogo izvedel 

profesionalno in nadvse korektno, le odlikovanja mu razpadla 

država ni mogla podeliti. Ker pa akterji te naloge živimo v 

Ljubljani in Beogradu, sem v sožalni brzojavki njegovim domačim 

lahko izrekel le: Hvala, Vinko! 

Naj bo njegov večni počitek pri Sv. Gregorju na Slemenih ne samo 

vrnitev v domovino, temveč tudi izraz dokončne sprave! 

Marijan F. Kranjc, generalmajor v pokoju, Ljubljana 

 

 

 


