
bolj operativne narave, so papirji, ki jih je naredila Udba sama o sebi in so zato, 
po mojem mnenju, manj verodostojni. 

Vsi številni navedeni viri so javno dosegljivi v slovenskem, avstrijskem in 
hrvaškem državnem arhivu. Poleg tega še v koroškem deželnem arhivu (Celo-
vec), ljubljanskem arhivu in v arhivu okrožnega sodišča v Ljubljani. Nekaj gra-
diva o Velikovcu se gotovo nahaja v delu Arhiva Slovenije, ki je trenutno neza-
konito zaprt v prostorih SOVE. Zato ga seveda v knjigi nisem mogel uporabiti.

In še, moje opombe znotraj citatov ali povzetkov podajam v oglatih okle-
pajih in jih ponekod še dodatno označujem z inicialkama I. O. To bi bilo vse, 
kar se mi zdi potrebno povedati v metodološkem uvodu. 

*

Ker bi bilo preobsežno navajati vse uslužbence v različnih institucijah v 
Sloveniji, Avstriji in na Hrvaškem, ki so mi prijazno pomagali pri zbiranju gra-
diva, se jim tu zahvaljujem kar kolektivno. Seveda pa se moram posamično 
zahvaliti, prvič, mag. Janezu Toplišku (ni še ugotovljeno, če je sorodnik junaka 
v tej knjigi), ki me je napotil v Hrvaški državni arhiv, drugič, mojemu odlične-
mu prevajalcu iz nemščine Lotharju Orlu, in tretjič, etnologinji Urški Faller za 
pomoč pri zbiranju gradiva in njegovem sortiranju. 

Igor Omerza

V Ljubljani, april 2011

Prvi del 

Tragično življenje Janeza Topliška

Na deževen dan 14. avgusta 1963, približno ob pol sedmih zvečer, se je sku-
pinica treh oboroženih moških na južnem robu Avstrije zagrizla v karavanško 
strmino nad vasjo Ovčna/Outschena z namenom ilegalnega vstopa v Jugosla-
vijo. Ker sta bila med njimi kar dva registrirana sodelavca slovenske tajne poli-
tične policije, je bila skorajšnja aretacija tretjega, to je Janeza Topliška, samo še 
vprašanje ur. Kakorkoli že, ko je padla tema, so se možje ustavili in prenočili. 
Ob jutranjem svitu so nadaljevali pot in okrog osme ure zjutraj prestopili mejo 
na Sedliču/Jepzasattel. Tu pa jih je čez dve uri – pri sestopu proti 11 kilometrov 
oddaljenemu naselju Belca – od daleč ujel dežurajoči »daljnogledi« pogled mi-
ličniške in udbaške ekipe, za »toplo« dobrodošlico. 

Poveljnik pohodne trojice, že omenjeni Janez Toplišek, je bil 33-letni emi-
grant in vodja Organizacije slovenskih protikomunistov v Zvezni republiki Nemčiji. 
Kljub temu da je bil šele (približno po Danteju) »na sredi svojega življenja pota«, 
je imel že kar burno življenje in namenil se je – nič manj in nič več kot – zrušiti 
slovenski komunistični režim in vzpostaviti samostojno in demokratično državo 
Slovenijo. Ni kaj, to sta bila leta 1963 naravnost osupljiva in vizionarska cilja. Za 
njuno dosego se je odločil uporabiti vsa sredstva, vključno z oboroženim bojem. 
V Münstru je pridobil srednješolsko tehniško izobrazbo in po poklicu je bil grad-
beni tehnik, stanujoč v Hagnu in tam tudi zaposlen v projektivno-inženirskem 
biroju Armin Tschapke (mesečno je služil 1.200 mark). In namesto da bi z ženo, 
Poljakinjo Krystyno Krakowiak, in dvema maloletnima otrokoma odšel na poči-
tnice, se je namenil poletni dopust preživeti kot diverzant v slovenski domovini. 
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Preostala dva sta bila tiča drugačne vrste. Njuna naloga je bila pripeljati 
Topliška živega v roke radovedne slovenske politične policije, ki si je od tega 
obetala kup informacij o delovanju naše politične emigracije v Evropi in Ame-
riki. Samo za enega od obeh špicljev, kodno ime Žan, sem uspel ugotoviti, da 
je to bil 46-letni emigrant Milan Borič in on naj bi pomagal Toplišku pri distri-
buciji propagandnega gradiva in diverzijah. Zadnji iz trojke je imel funkcijo 
vodiča in je nosil kodno ime Steyer (pojavlja se tudi kot Štajer). Po Topliškovem 
načrtu naj bi Steyer po uspešnem vodenju čez mejo in do glavne ceste šel sam 
do bližnjih Jesenic, kjer bi najel taksi za prevoz, ki bi pri Belci pobral v zaklonu 
skrita Topliška in Boriča. Steyer bi se nato vrnil v Avstrijo, ostala ilegalca pa  
bi se peljala proti Dobravi pri Ljubljani k domnevnemu protikomunistu  
Antonu Urbančiču, ki pa je bil v resnici tudi sodelavec tajne policije s kodnim 
imenom Vzor.

S seboj je Toplišek vzel ogromno stvari, od tisočev propagandnih letakov 
preko ročne tiskarne do eksploziva, detonatorjev, petih pištol, nabojev, dveh 
radio-oddajnih postaj, daljnogleda itd. Vse to sta sama v nahrbtnikih tovorila 
Toplišek in Borič. Nič čudnega torej, da se je skupinica počasi premikala in 
mnogokrat počivala, še posebej tudi zato, ker je imel Toplišek parafinsko plom-
bo na zgornjem režnju desnega pljučnega krila. Kljub kislemu vremenu so ob 
jutranjem vzponu, torej še na avstrijski strani, »pohodniki« lahko videli za svo-
jim hrbtom prelepe obrise Baškega (Faaker See) in Vrbskega jezera (Wörther 
See). No, mogočni očak Kepa/Mittagskogel, ki se je dvigoval tik pred njimi, je 
bil zavit v nizke oblake, kar pa Janezu Toplišku in preostalima dvema verjetno 
ni bilo kaj dosti mar, saj so bili zatopljeni vsak v svoje premišljevanje, kako se 
bodo stvari odvijale po prestopu meje, s to razliko, da je ovaduški duo več ali 
manj natančno vedel, kaj naj bi se pripetilo! 

Sprašujem se tudi, ali se je Janez Toplišek kaj pomišljal, preden je storil 
usoden korak in fizično prestopil mejo med zahodno demokracijo in jugoslo-
vansko diktaturo. Ali se je ozrl nazaj, da bi še zadnjič v življenju pogledal v 
svobodni svet? Ali je vsaj malček slutil, da je izdan od vseh koncev in krajev? 
Kakorkoli že, štiri ure po prehodu meje (okrog poldneva) so delavci milice in 
državne varnosti iz pripravljene zasede, nekje pred ali že v neokrnjeni Belški 
grapi, napadli in onesposobili trojico, ji odvzeli prtljago in jo zvezali – Topliška 

trdo z verigo, druga dva z vrvico – ter jo odgnali po traktorski gozdni poti za 
spravilo lesa proti spodnjem delu soteske, kjer se začenja solidna gozdna/ma-
kadamska cesta (danes je speljana mnogo više, skorajda do meje). Ker je ponoči 
močno deževalo, je po dnu soteske divje šumela hudourniška Belca, medtem 
ko so nad glavami premikajočih se ujetnikov in stražarjev v grozdih grozeče 
visele številne skalne gmote. Te so tu še sedaj, seveda so se od takrat, ko so gnali 
Topliška, že večkrat okrušile, a so še dandanes (in tako bo še mnogo let) neme 
in kamnite priče njegove zle usode.

Ko so prispeli na začetek gozdne ceste – do vasi Belce in do asfaltne pro-
metnice je bilo od tam še dobrih pet kilometrov – je pripeljalo udbovsko vozilo, 
v katerega so naložili samo overiženega Janeza Topliška. Medtem ko so čakali 
naslednji avto, sta preostala »ujetnika« skočila po bregu navzdol in se izgubila 
v zavojih belškega potoka. Stražarji so streljali in predstava je bila odigrana 
tako, da jo je lahko videl aretiranec iz odhajajočega avtomobila. Vse je bilo 
namenjeno temu, da Toplišek ne bi posumil v svoja kompanjona. In resnično, 
v pretihotapljenih pismih iz zapora je razvidno, da je Toplišek mislil, da so oba 
njegova spremljevalca ubili. Toda potek dogodkov, ki se je sprožil, ko je Janez 
Potres (tako se je Toplišek konspirativno podpisoval) zakorakal v domovino, 
se seveda ni končal s smrtjo teh dveh ovaduhov, še naprej sta opravljala svojo 
umazano raboto, ampak nasprotno, s prerešetanjem Janeza Topliška dobri dve 
leti pozneje, pri poskusu njegovega pobega iz zloglasne jugo-hrvaške kaznilnice 
v Stari Gradiški. 

Vse do sedaj napisano bom natančneje razgrnil v prvem delu te knjige. Že 
sedaj pa lahko povem, da Janeza Topliška obravnavam ne kot terorista ampak 
kot borca za svobodno, samostojno in demokratično Slovenijo, skratka kot ju-
naka. Njegova zgodba je bila do sedaj zamolčana, ali morda bolje povedano, 
neodkrita. Res je, da ni bil vešč pisanja ali poglobljenega razmišljanja, da je bil 
bolj spreten z rokami kot z umom. Toda brez oklevanja in na odločen, čeprav 
naiven in avanturističen način, je skušal prehiteti zgodovinski razvoj. Zato je 
zgodba o njem tudi, prvič, pripoved o borbi za vrednote, ki smo jih Slovenci 
in slovenski državljani v polnosti dosegli šele slaba tri desetletja po njegovem 
spodletelem poskusu, in drugič, oddolžitev spominu na tega pogumnega mla-
dega moža.


