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17. marec 1947

Slovenski politični veljaki v Štrigovi izdali svoj narod in ga obsodili na smrt

V noči iz 16. na 17. marec 1947 so Udbovci in Knojevci v Repovem gozdu nad Štrigovo zverinsko
poklali najmanj 31 zavednih Slovencev, ker so želeli živeti v Sloveniji
V Fokusu, Nedelja, 18. marec 2018

Pred dnevi je v oddaji Sreda v sredo podpredsednik SLS Primož Jelševar jasno povedal, da bi zunanji
minister Karel Erjavec zaradi svoje zgodovinske odgovornosti pri arbitraži moral v zapor, ker je
odgovoren za izgubo ozemlja, ki je bilo zgodovinsko vedno slovensko. Seznam tistih, ki bi morali stopiti
pred obličje zakona in odgovarjati za izgubo slovenskega ozemlja pa je krepko daljši. Začeli bi lahko pri
Edvardu Kardelju, Ivanu Mačku Matiji, Borisu Kidriču, Vidi Tomšič (na njihovo srečo so že pokojni), na
seznam pa pridali še Milana Kučana, Igorja Bavčarja, nenazadnje pa tudi Boruta Pahorja in Karla
Erjavca, ki sta premeteno potegnila slovenske volivce v referendumsko past, ki je botrovala arbitražnemu
fiasku o meji s Hrvaško. Slovenska politika je s pristankom na arbitražo, ne pa z jasnim pogojem, da šele
z urejenim mejnim vprašanjem prižge zeleno luč hrvaškemu vstopu v Evropsko unijo, vnovič podlegla
agresivnim hrvaškim teritorialnim zahtevam, za katere nimajo niti najmanjše zgodovinske pravice.

Zaradi kravjih kupčij Kardelja in Bakarića genocid nad zavednimi Slovenci v Štrigovi

Le nekaj mesecev po koncu 2. svetovne vojne in zmagi komunistične revolucije, so Hrvati odprli
vprašanje občine Štrigova, češ da je celotno Medmurje vedno bilo hrvaško, čeprav je na tem območju
živela večina avtohtonega slovenskega prebivalstva. Oktobra 1945 je bila oblikovana komisija občinskih
narodnih odborov Slovenije in Hrvaške, ki je odločila, da bo območje okraja Štrigova pripadalo Hrvaški,
četudi so bili administrativno, politično, finančno, sodno in po zemljiški knjigi v pristojnosti okraja
Ljutomer! Še več, legitimni ustavni in avnojski sklepi so štrigovsko območje s prek 20 zaselki prisodili
Sloveniji, ne pa Hrvaški, saj je tod bila večina slovenskega življa (97%). Ker pa v »internacionalistični«
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Jugoslaviji meja itak ni važna, se je določanja meje ob »rujni kapljici« lotevala kar komunistična elita.
Edvardu Kardelju se je zahotelo območje grada Mokrice, zato je ob kozarcu Vladimirju Bakariču v
zameno ponudil območje štrigovskega okraja. Kravja kupčija partijske oligarhije s slovenskim ozemljem
je sprožila močno reakcijo med slovenskimi domoljubi v štrigovskem okraju. Vrstili so se protesti, v
Beograd so zavedni Slovenci pošiljali svoje predstavnike, da prepričajo zvezne oblasti o tej krivici.

Tedanji Oznovec Zdenko Zavadlav je v svoji knjigi Matjaževa vojska na Slovenskem med drugim tudi
zapisal: »Cirkus je bil tudi v Štrigovi………naši mariborski oznovci in knojevci so morali s krvavečim
srcem po posebnem naročilu Kardelja in Mačka »delati red«. Ta red pa je bila pripojitev Štrigove Hrvaški
in ustoličenje hrvaške ljudske oblasti. Seveda pa odstranitev slovenskih zastav in napisov na krajevnih
odborih in šolah ter pregon slovenskih odborov in šolnikov«. Zaradi množičnih protestov in demonstracij
je zvezna komisija, ki jo je vodila Latinka Perović aprila 1946 odločila, da okraj Razkrižje z desetimi
naselji in kakih 1600 prebivalci ostane v Sloveniji, štrigovski okraj z osmimi naselji in 3500 prebivalci,
pa pripade Hrvaški. K temu jih je navedel tudi dogodek, ko je Vida Tomšič obiskala Štrigovo, je hrvaška
Udba med protestnike namestila večje število provokatorjev, ki so glasno navijali za Hrvaško.

Po tej odločitvi so Hrvati pričeli z neusmiljeno okupacijo. S pomočjo hrvaške UDBE, KNOJA in policije
je prevzela kontrolo nad vsem območjem. Slovensko policijo je zamenjala hrvaška, pregnali so slovenske
učitelje in odstranili slovenske napise ter jih nadomestili s hrvaškimi. Prebivalci so še kar naprej
protestirali. Ustanovljena je bila nova komisija na čelu s takratnima notranjima ministroma Ivanom
Mačkom Matijo in Stevom Krajačićem, ki sta 3. junija 1946, ne da bi stopila na teren, kar v ljutomerski
vinski kleti v »rožicah« odločila, da Štrigova pripada Hrvaški. To je povzročilo nove nemire. Priče so
vedele povedati, da so jezni prebivalci Štrigove hrvaške učitelje naložili na vozove in jih odpeljali na
Hrvaško. Zaradi številnih aretacij slovenskih funkcionarjev so se prebivalci Razkrižja pritožili zvezni
kontrolni komisiji. Imenovali so novo komisijo za ureditev meje. Nova zvezna komisija, v kateri so bili
kot član Lepa Perović, Pavle Gregorič kot predsednik republiške kontrolne komisije Hrvaške in Vida
Tomšič, predsednica kontrolne komisije Slovenije, je položaj raziskala na terenu. Po ugotovitvah te
komisije je Razkrižje z okoliškimi vasmi in zaselki ponovno pripadlo Sloveniji, Štrigova pa ponovno
Hrvaški.

Tudi ta odločitev nove komisije je sprožila številne proteste, zato so se hrvaške oblasti slovenskih
domoljubov lotile z najhujšim terorjem. Hrvaška Udba je takrat zavajala, da na štrigovskem območju
obračunava s prevratniško namišljeno mogočno Matjaževo vojsko, čeprav je bil ponesrečeno montiran
proces z matjaževci končan že septembra 1946 v Mariboru. Protestnike so pričeli ustrahovati, zapirati v
kletne prostore več objektov na Štrigovi, kjer so se nad njimi izživljali, jih pretepati in krvavo mučiti.
Brez hrane in vode, zaslišanja in mučenja, kjer so si hrvaški Udbovci dovolili najbolj bestialne metode, od
puljenja nohtov, obešanja žensk za lase, ugašanja cigaret na koži, posiljevanjih, utapljanju v čebrih polne
vode, rezali so jim jezike in ušesa ter spolovila, jim iztaknili oči, parali črevesje, …. »mojega strica
Franca Kovačiča, ki je zaprtim prinašal hrano, so prijeli in ker je odklonil zahtevo, da bi postal udbaški
ovaduh, so pretepli do smrti,« nam je dejal danes že pokojni Alojz Kovačič.

Raznarodovalni genocid nad štrigovskimi zavednimi Slovenci pa se je zgodil v noči iz 16. na 17. marec
1947. V zavetju noči so zaprte Slovence odpeljali nekaj sto metrov na Štrigovo, v Repov gozd, kjer so jih
zverinsko pobili do smrti z noži, krampi, motikami in drugim kmetijskim orodjem, njihova trupla pa
zmetali v strelski jarek ter jih le na pol zagrebli. Nekateri, ki so preživeli štrigovsko klavnico, so se še
naslednjo noč po pokolu plazili na pol živi, počasi, v mukah umirajoči. Krvniki so dokončali svoje delo,
kraj zločina pa prekrili z betonskim slojem. Čeprav še danes seznam žrtev ni popoln, so doslej potrjene
naslednje slovenske žrtve hrvaškega genocida: Pepi Rožman, 16 let, Gibina, mučen do smrti; Štefan
Vinko, Razkrižje; Ivan Prša, Gibina; Franc Golenko, Štrigova; Štefan Trajner, Banfje, Razkriški Vrh;
Alojz Benko Šafarščak; oče Karba, Razkriški Vrh; sin Karba, Razkriški vrh; Valentin Gašperič, Vadaričin
sin, Vučivšak; Marija Kerčmar, trgovka iz Štrigove, pobita z motiko; Julijana Kerčmar, Štrigova; Avgust
Repa, Štrigova; mesar Štefan Barbarič, Štrigova; Marija Barbarič, mesarjeva žena, Štrigova; Jurij
Dovečar ali Kovačev Durek, Štrigova; Avgust Repa, Štrigova; Štefan Srša, Jalšovec; Genofefa Srša,
Jalšovec; Martin Kodba, Jalšovec; Franc Kovačič, Jalšovec; Štefan Dujh, študent, Businščak, Železna
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Gora; Zadravec, Trnovščak, Grabrovnik; Miško Vozlič, Šafarsko; Ernest Šarman, lesni trgovec iz
Maribora; Ivan Petovar, Banfje; Lutar, Razkrižje; Martin Rojko, Pršova Graba; Danijel Ohman, Pršova
Graba. Kakih 180 Slovencev je bilo zatem zaprtih in obsojenih na dolgoletne kazni v težkih ječah v
Slavonski Požegi in drugod, tudi oče in mati Alojza Kovačiča, ki po čudežu nista končala v strelskem
jarku Repovega gozda nad Štrigovo.

Slovensko državno tožilsvo: zaradi pomanjkanja dejstev preiskava na "mrtvi točki"

Genocid nad slovenskim življem v Štrigovi so desetletja prikrivali, tako slovenske oblasti, kakor tudi
hrvaške, ki so še danes zatrjujejo, da so žrtve Hrvati in ne slovenski domoljubi. Poboj v Repovem gozdu
do danes ni dočakal sodnega epiloga. S štrigovskim pobojem zavednih Slovencev naj bi se skoraj dve
desetletji ukvarjalo soboško državno tožilstvo, vendar naj bi zadeva ostala na »mrtvi točki zaradi
pomanjkanja dokazov«, je leta 2009 dejal soboški tožilec Žarko Bejek. Prozoren izgovor državnega
tožilca, kajti kak mesec pred tem je upokojeni arhivar in dokumentalist dr. Peter Pavel Klasinc izdal
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knjigo Arhivski dokumenti o dogodkih v Štrigovi in okolici v prvih letih po drugi svetovni vojni, v kateri
je zbral številne dokumente, ki razgaljajo ozadja hrvaškega genocida v Štrigovi. Čeprav se je namenoma
izognil komentiranju zbranih dokumentov, »lahko vsak bralec sam ugotovi, da so bili umorjeni le zato,
ker so kot Slovenci želeli živeti v Sloveniji.« Zanimivo, da so se poglobljeni raziskavi ozadja dogajanj
v Štrigovi uprli tako na mariborskem pokrajinskem arhivu, kakor tudi na Agenciji za raziskovalno
dejavnost RS, so pa zato Petra Pavla Klasinca obiskali kriminalisti in hoteli izvedeti kaj več o
vsebini zbranih dokumentov. Zato ni neumestno vprašanje, v kolikšni meri je za »mrtvo točko« tožilske
preiskave krivo dejstvo, da je ugledna oseba iz Ljutomera zaprosila takratno generalno tožilko Zdenko
Cerar, da se zadeve genocida v Štrigovi ne sproži, ker so še živi štirje udeleženci genocida?

Danes, točno 69 let po pokolu zavednih Slovencev uradna Hrvaška še vedno trdi, da so žrtve hrvaški
državljani, priimke žrtev na spomeniku pa so preprosto pohrvatili. Dejstvo je, da so bili pobiti le zato, ker
kot Slovenci niso hoteli postati Hrvati. In pri tej krvavi raboti je hrvaški Udbi asistirala tudi slovenska
Udba.

Slovenskim botrom arbitraže Pahorju, Erjavcu in še komu; ste pri reševanju mejnega vprašanja s Hrvaško
imeli v mislih tudi dokumente o pobojih v Štrigovi? Dvomim, sicer meja, ki so jo določili haaški arbitri,
na tem prostoru ne bi vnovič posegla po slovenskem ozemlju!!!!

Boris Cipot
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dragutin: POGLEJMO PRISPEVEK IZ KOMEMORACIJE V ŠTRIGOVI 2007

Bilo je 25.03.2007 leta, kot večkrat sem se tudi tokrat udeležil komemoracije v »Repovi šumi«.
Spodaj prilagam dve sliki. Prva je procesija od cerkve pa vse do kraja zločina nad pokopališčem.
Druga slika pa prikazuje nekaj ljudi (!), na njej so izključno Slovenci in edini na komemoraciji !!!
Novinarji so TV Maribor, sogovornik z izjavami pa je Ljubljančan g. Franc Perme, predsednik
slovenskega društva »Društvo za ureditev zamolčanih grobov«, ustanovljeno 1991. Leta in ti so
prisotni kot edini ki so »preživeli« genocid nad Slovencih od hrvaških »zločincev«.
In opomba, v tej »Slovenski Štrigovi« mariborska TV ekipa ni mogla najti niti enega Slovenca od onih
slovenskih 97% Štrigovčanov, da bi jim ustregli z izjavo njihovi želji o pobitih Slovencev v Štrigovi.

Dodajam iz slovenske »navgražne« knjige »Tudi mi smo umrli za domovina«, izdana 2000 leta.
Preprosta ugotovitev, avtor spodnjega prispevka iz omenjen knjige je ZLOČINEC Zdenko Zavadlav,
spretni avtor Boris Cipoš zgornjega članka pa je očitno potomec slovenskega udbaša, ki je spretno
prepisoval Zavadlavov tekst v omenjeni »navgražni« knjigi (brez genocida), kjer je nasprotno dokazuno
o velikem slovenskem genocidu nad Hrvati ( pobitih najmanj 200 tisoč !!! ) in to tudi s krvavo roko
slovenskega krvnika Zavadlava, ki je bil celo u uredniškem 5 članskem odboru za omenjeno knjigo.

Stran 321 in dalje iz knjige »Tudi mi smo umrli za domovina« (…)
Slovenska oblast Dravske banovine je imela službeni jezik slovenski. Po hrvaški okupaciji in

pokolu Slovencev je bil v šole in v cerkev uveden le hrvaški jezik. Še sedaj pa se vsiljuje hrvaški jezik v
razkrižki cerkvi in pri verouku, češ da je to zagrebška župnija, ki so jo ustanovili 1942. leta. Medmurje
je bilo takrat priključeno k Madžarski in zato ustanovitev zagrebške župnije nima nobene pravne
podlage. Ustaške vladavine ne priznamo!

Zgodovinsko neodgovorno je, da slovenska državna oblast in Cerkev opisano tolerirata in
prepuščata svoj trpeči narod tujim manipulantom. Mariborski škof se poniževalsko shaja s Slavičekom
in sili Razkrižane k poslušnosti. Čast in slava škofu dr. Držečniku, ki je 1968. leta zahteval na
škofovski konferenci pripojitev Razkrižja k mariborski škofiji. Glavni krivec je sedaj predsednik Kučan,
ki krši 5. in 11. člen ustave in ne predlaga izgona Slavička iz R Slovenije.

Če bi slovenski velikani od Trubarja, Prešerna, S. Jenka, Cankarja, Maistra, Korošca ravnali
podobno, bi bil ostanek Slovencev danes vprašljiv.

Kronologija dogodkov zgovorno kaže, da v Medmurju ne gre za vero, ampak za načrtovano
nacionalno asimilacijo z dokazano genocidnostjo (prepoved slovenskega jezika v šolah, v cerkvi,
mučenje in pokol Slovencev) ter za teritorialne imperialistične pretenzije.
Zaradi okupacije omenjenega dela slovenskega Medmurja in izvršenega genocida nad slovenskim
prebivalstvom, kateremu so še danes kratene osnovne človeške pravice in je podvrženo brutalnemu
pohrvatenju, zahtevamo:

1. Vrnitev tega slovenskega ozemlja Republiki Sloveniji (prvobitna meja bivše Dravske
banovine, privolimo pa tudi v plebiscit v občini Štrigova, vendar imajo pravico do glasovanja le
prebivalci teh krajev iz leta 1946, štejejo pa se tudi glasovi beguncev v tujini in svojcev pobitih žrtev).

2. Prekop slovenskih žrtev pokola in pokop na posvečeno zemljo ter postavitev spomenika.
3. Rehabilitacijo, vrnitev konfiscirane imovine in plačilo odškodnine žrtvam oz. njihovim

svojcem.
4. Takojšen izgon župnika Slavička iz R Slovenije; ta apel je bil poslan papežu v Rim, ki je nato

odslovil župnika Slavička, česar Kučan in Peterle nista hotela storiti. Hlapca!
5. Odločno zavračamo tudi Kučanovo »prodajo« slovenskega Trdinovega vrha in osnutek

sporazuma, sprejetega v Peterletovi in Drnovškovi vladi, s katerim ponuja polovico slovenskega
Piranskega zaliva sosedi Hrvaški. Sporazum se mora redefinirati!

Če slovenska oblast ne bo v najkrajšem času izpolnila teh zahtev, jo bomo šteli za izdajalko
lastnega naroda, ki zapravlja nacionalno dediščino in pasivno spremlja diskriminacijo ter nasilno
odmiranje obmejnega prebivalstva. Preko referenduma bomo zahtevali odstranitev odgovornih, če ne
bodo zahtevam ugodili. Problem genocida in trpljenja teh Slovencev, ki so jim kratene vse osnovne
človeške pravice, bomo internacionalizirali.
(…)
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