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Avtorica več knjig o polpretekli zgodovini Milanka Dragar pripravlja novo knjigo 

 

DEDIŠČINA MOLKA 
 

Komunistična Jugoslavija je že na samem začetku po prevzemu oblasti povzročila množične 

umore. Samo v Slovenji je bilo umorjenih več kot 100.000 ljudi drugih narodnosti (Hrvati, 

Srbi, Nemci, Italijani, Ukrajinci, Romi, Madžari) in od maja 1945 do konca januarja 1946 je 

bilo samo slovenskih žrtev povojnega obračuna skoraj 15.000. Vse te žrtve ležijo v do sedaj 

evidentiranih 620 prikritih grobišč po celi Sloveniji: v kraških jamah, zapuščenih rudniških 

jaških, protitankovskih jarkih in izkopanih jamah.  

Predložena študija Milanke Dragar se osredotoča na dogajanja v Slovenji, na različna 

taborišča in morišča, predvsem pa na škofjeloško območje, kamor je bilo pripeljanih veliko 

Hrvatov iz Koroške in tistih, ki so jih zajeli na poti tja, na to kar se je dogajalo v Škofjeloškem 

gradu (Loškem gradu), nekdanjem uršulinskem samostanu, kjer je bilo po vojni 

koncentracijsko taborišče ter na različnih moriščih. Po topografiji zgodovinarja Mitje 

Ferenca je bilo na tem območju 28 prikritih grobišč. Tam je npr. Bodoveljska grapa in kar 

pet grobišč pri Crngrobu, v katerih so končali umorjeni visoki predstavniki medvojne hrvaške 

vlade in vojske ter njihovi družinski člani, po vsej verjetnosti tudi nekateri domobranci. Pobili 

so jih predvsem v času med 20. in 25. majem 1945. Posebno pretresljivo je ravnanje 

komunistov z otroki svojih političnih nasprotnikov. V gozdu pri vasi Pevno se nahaja 

Matjaževa jama, kjer naj bi pobili otroke in mladoletnike, ki so bili najprej zaprti na 

Kamnitniku. Po pričevanjih je iz Matjaževe jame tekla kri v vas Moškrin in zastrupljala pitno 

vodo, podobno kot se je to zgodilo s potokom Drgomaš, ki so ga zastrupila trupla iz 

Brezarjevega brezna nad Podutikom pri Ljubljani. 

iz uvodne besede dr. Tamare Griesser-Pečar 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Spoštovani,  

obveščam Vas, da imam pripravljeno knjigo Dediščina molka, raziskovalno delo o v maju 1945 

izvedenih množičnih pobojih Slovencev in Hrvatov v Crngrobu ter hrvaških otrok v Matjaževi 

jami pri Pevnem. Avtorja uvodnih besed sta dr. Tamara Griesser-Pečar in dr. Miljenko Dorić.  

Ker nimam finančnih sredstev za plačilo fotografij, oblikovanja, postavitev knjige in tiska, Vas 

vljudno prosim za prednaročilo navedene knjige, s čimer boste pripomogli k njenemu izidu. 

 

Cena knjige v prednaročilu je 25,00 EUR (z 9,5% DDV), ponudba velja do 30. junija 2017. 

Predviden izid knjige je avgust 2017. 

Po izidu bo cena knjige 32,00 EUR 

 

Kupnino lahko nakažete na naslov: 

DRAGAR, d.o.o., Kolodvorska 18 A, 1000 Ljubljana 

Račun odprt pri: Nova Ljubljanska banka 

 IBAN: SI56 0203 6001 9294 902 

 BIC: LJBASI2X 

Namen nakazila: prednaročilo za knjigo Dediščina molka (prednaročilo za knj. DM) 

Referenca: datum nakazila 

 

Knjigo boste lahko prevzeli na zgornjem naslovu, oziroma po dogovoru na tel. 041 767 039. 

Za vse dodatne informacije se lahko obrnete na avtorico: mila@dragar.si. 

mailto:mila@dragar.si


Doslej izdana raziskovalna dela Milanke Dragar (brez pesniških zbirk) 

 

1. Povsod Boga: spomini na srečanja s prof. dr. Antonom Strletom; (uvodna beseda škof 

Andrej Glavan), 2005. 

2. Življenje iz vere: pričevanja o prof. dr. Antonu Strletu ob peti obletnici smrti, 2009. 

3. Zvest Križanemu: bl. Lojze Grozde; (spremna beseda: Igor Luzar, dr. Tamara Griesser- 

Pečar, Janez Kolenc), 2010. 

4. Sem Lojze Grozde; (spremna beseda: dr. Tamara Griesser-Pečar, s. Katarina Ambrož, Jože 

Goličnik), 2013. 

 

Iskrena hvala za Vaše razumevanje in naročilo! 

Milanka Dragar  

 


