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Povzetek

Boris Krajnc je bil prvi habilitirani učitelj ljubljanske univerze za področje biokemije – imenovanje v naziv docenta je
datirano s 5. januarjem 1946. Vendar se je Krajnčeva življenjska pot zelo hitro končala, saj so ga 27. oktobra 1947 aretirali
in 26. aprila 1948 na montiranem dachauskem procesu obsodili na smrt. Ustrelili naj bi ga 12. maja 1948, starega 34 let.
Krajnčeva življenjska zgodba je tesno povezana z delom več slovenskih kemikov, ki so bili kot zaporniki v koncentracijskem taborišču Dachau izbrani za tehnično pomoč pri izvedbah poskusov na ljudeh ali pri delu v kliničnem laboratoriju.
Na povojnih dachauskih procesih v Ljubljani je bilo skupaj obsojenih 8 kemikov, od teh jih je bilo 5 obsojenih na smrt
in ustreljenih. V kasnejših presojah dachauskih procesov se je izkazalo, da so bile obtožnice skonstruirane, priznanja pa
pridobljena s krutimi zasliševalskimi metodami, zato so bile vse sodbe razveljavljene. Po emigraciji encimatika Richarda
Klemna ter pregonu Maksa Samca in Marte Blinc z univerze je bil Boris Krajnc tisti, ki naj bi skrbel za biokemijo na
Tehniški fakulteti. Po njegovi smrti je nekaj let biokemijo predaval Krajnčev mlajši kolega Dušan Stucin z Medicinske
fakultete, potem pa biokemije več let ni bilo v kemijskem kurikulumu.
Ključne besede: biokemija; dachauski procesi; Polygal; strjevanje krvi

1. Uvod
Dachauski procesi je skupno ime za politične procese
v letih 1948 in 1949, v katerih je bilo skupaj obsojenih več
kot 30 ljudi, med njimi številni na smrtno kazen. Med žrtvami teh procesov je bilo kar 9 kemikovI. Predhodnik dachauskih procesov je bilo sojenje za delovno nesrečo v hrastniški steklarni, ki jo je oblast želela prikazati kot sabotažo,
vendar takrat tožilcu ni uspelo dovolj dobro utemeljiti obtožnice, zato so sodbo razveljavili. V nadaljevanju so preiskovalci natančno preverili pred- in medvojno delovanje
tistih, ki so bili povezani s hrastniško steklarno in pri tem
opazili povezave med strokovnjaki na nekaterih pomembnih položajih, ki jim je bilo skupno to, da so preživeli obdobje internacije v koncentracijskem taborišču Dachau (in
nekateri Buchenwald), ter večinoma sodelovali kot tehnično osebje pri poskusih na ljudeh ali v laboratoriju taboriščne bolnišnice. Zaradi ustreznih znanj so to pogosto bili kemiki, zaradi pomembnosti dela, ki so ga opravljali, pa so v
primerjavi z ostalimi interniranci imeli ugodnejše življenjI
Obtoženi so bili kemiki Karel Barle, Branko Diehl, Boris Fakin, Mirko Košir, Boris Krajnc, Vladimir Ličen, Mitja Sark in Milan Stepišnik.
Mirko Pibernik je umrl med preiskavo, torej pred vložitvijo obtožnice.

ske razmere. Obtožnica jih je prikazala kot tajne agente Gestapa, ki so jih nemške oblasti poslale na prešolanje v taborišča, da bi se tam pomešali med rojake, pridobivali podatke in se kasneje vrnili v Slovenijo ter nadaljevali z delom
kot agenti. Po vojni naj bi tujim agenturam posredovali
podatke o stanju v Sloveniji in izvajali sabotaže. Hkrati naj
bi se ti ‚agenti‘ medsebojno podpirali pri pridobivanju vodilnih položajev v gospodarstvu in politiki.
Eden od obtoženih kemikov je bil Boris Krajnc, ki je
komaj dobro leto in pol pred aretacijo postal docent za področje biokemije na Tehniški fakulteti ljubljanske univerze.
Po Richardu Klemnu, ki je emigriral že leta 19421, je bil
Krajnc naslednji učitelj ljubljanske univerze, ki se je ukvarjal z biokemijskimi temami, vendar je Klemen po imenovanju za privatnega docenta predaval predvsem encimatiko
in kmetijsko kemijo, Krajnc pa prav biokemijo, zato ga Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani vodi kot docenta za področje biokemije (ob njegovem imenovanju področje habilitacije ni bilo definirano).
Sojenje Borisu Krajncu in drugim obsojenim na dachauskih procesih je bilo v naslednjih desetletjih večkrat
strokovno obdelano in večina sodb je bila končno razveljavljenih leta 1976. Čeprav je res, da so nekateri slovenski
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kemiki sodelovali v psevdomedicinskih raziskavah v taborišču Dachau, njihovo sodelovanje pri tem ni bilo prostovoljno, oziroma dela niso mogli zapustiti po lastni želji, kot
neutemeljene pa so se izkazale tudi druge točke obtožnic.

2. Življenjska pot Borisa Krajnca
Boris Krajnc (slika 1) se je rodil 25. decembra 1913
na Reki na Hrvaškem, kjer je bil oče Ivan posojilniški uradnik. Družina se je kmalu preselila v Celje, od koder je bila
mati Franja, rojena Božič. Boris je v Celju opravil 5 razredov osnovne šole (1925) in nato 8 razredov realne gimnazije (maturiral je junija 1933 kot Borislav Krajnc). Oče je
umrl decembra 1931, tako da je Boris ostal sam z mamo.

na izpopolnjevanje v HeidelbergII, njegovega prijatelja
Krajnca pa v Berlin. S štipendijo v okviru mednarodne
izmenjave študentov je od novembra 1938 do maja 1939
deloval na Kemijskem inštitutu cesarja Wihelma (nem.:
Kaiser-Wilhelm-Institut für Chemie) v laboratoriju dr.
Kurta Hessa (1888–1961), ki je bil zagret pristaš nacionalsocializmaIII. Skupaj s Hessom je Krajnc leta 1940 v
reviji nemškega kemijskega društva »Berichte der deutschen chemischen Gesselschaft« objavil najprej kratek
članek o določanju končnih skupin sestavin škroba2, nato
pa v isti reviji še članek3 z naslovom »O visokometiliranem škrobu in vprašanje njegovih cepitvenih sladkorjev«
(soavtor tudi Hans Albrecht Schulze). V drugem članku
je Krajnc zapisan napačno (Kranjc) in brez afiliacije ljubljanske univerze.
Mirko Dermelj je ostal v Nemčiji do septembra,
Krajnc pa le do maja 1939, torej 7 mesecevIV. Nato je
Krajnc v starojugoslovanski vojski odslužil 9-mesečni
»dijaški rok« v Kruševcu v Srbiji in to s položenim izpitom za rezervnega oficirjaV; njegov zadnji čin je bil podnarednik. Vojaški rok sta služila z Dermeljem v isti vojašnici in sočasno, prav tako sta se leta 1940 oba zaposlila v
železarni na Jesenicah. Krajnc je 15. septembra 1940 postal obratni asistent v Kranjski industrijski družbi (KID),
ki je upravljala z železarno, vendar je bilo njegovo delovno mesto v opekarni. Pred izbruhom 2. svetovne vojne
sta bila z Dermeljem in verjetno še nekaterimi drugimi
slovenskimi kemiki mobilizirana v vojno-tehnični zavod
Obiličevo v Kruševcu (Srbija). Ker pa so Kruševac že prvi
dan vojne bombardirali, so se vojaki odpravili proti SaraII Dermelj se je usposabljal pri dr. Karlu Freudenbergu na Raziskovalnem inštitutu za kemijo lesa in polisaharidov na Univerzi v Heidelbergu
do avgusta 1939. Za bivanje v Nemčiji je prejel nemško štipendijo. Ob izbruhu 2. svetovne vojne je moral zapustiti Heidelberg zaradi bližine Francije, ki je vstopila v vojno z Nemčijo4,5,6. Na zaslišanju novembra 1947 pa
je Dermelj izjavil, da sta imela s Krajncem štipendijo ljubljanske univerze
in da se je vrnil v Ljubljano že junija 1939. Ko so ga preiskovali zaradi
očitanega medvojnega oportunizma, je izjavil, da je v Heidelbergu ‘zagovarjal svojo diplomsko nalogo’ in da se Samec in Freudenberg strokovno
nista dobro razumela.

Slika 1: Fotografija B. Krajnca iz osebne izkaznice, datirane s 3. 3.
1946. Vir: Arhiv Republike Slovenija, SI AS 1931, RSNZ SRS, Dachauski procesi, šk. 512.

Leta 1933 se je vpisal na ljubljansko univerzo, kjer je
na Tehniški fakulteti študiral kemijo. Diplomiral je pod
mentorstvom Maksa Samca z nalogo »Metiliranje škrobovih substanc«. Strokovni del diplomske naloge je zagovarjal 29. septembra 1938, diplomska listina pa je datirana s 3.
julijem 1939.
Študijski kolega Borisa Krajnca je bil Mirko (Friderik) Dermelj (1914–2018), nečak Maksa Samca. Ko sta
zaključila študij (na isti dan), je Samec Dermelja poslal

III Hess je na inštitut prišel leta 1921 in ustanovil oddelek za kemijo
celuloze. Leta 1931 je odšel v industrijo (IG Farben), a je ohranil status gostujočega sodelavca in še naprej vodil oddelek. Njegova nacistična usmerjenost se kaže s tem, da je prijavil fizičarko Lise Meitner, ki je bila avstrijska judinja – sicer pa tesna sodelavka direktorja inštituta, nobelovca Otta
Hahna – verjetno v želji, da bi zamenjal Hahna na direktorskem mestu7.
IV V času izpopolnjevanja v Berlinu je prišlo verjetno do nekega nesoglasja, kar je mogoče razbrati iz navedbe Borisa Krajnca, ko je med
preiskavo za Diehl-Oswaldov proces opisal značaj Maksa Samca. Tam je
omenil, da so se stiki med Samcem in Hessom ohladili prav zaradi Krajn
čevega dela v Berlinu.
V Rekruti s končano srednjo šolo so do leta 1940 lahko za 9 mesecev
vstopili v šolo za rezervne vojaške starešine, potem pa so polagali izpit.
Če ga niso opravili, so morali nadaljevati s služenjem do dopolnjenih 14
mesecev (običajni rok je trajal 18 mesecev, v letalstvu in mornarici pa 2
leti). Septembra 1940 so z uredbo dijaški rok podaljšali na 12 mesecev,
če so bili naborniki neuspešni pri končnem izpitu, pa so morali ostati
v vojski skupaj 18 mesecev, medtem ko je bil redni rok v vseh rodovih
vojske 2 leti8.
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jevuVI. Ob kapitulaciji jugoslovanske armade 17. 4. 1941
sta bila Krajnc in Dermelj torej v Sarajevu, od koder sta
se uspela preko Zagreba vrniti na Jesenice. Od oktobra
1941 je bil Krajnc povezan z delovanjem Osvobodilne
fronte na Jesenicah, a so ga nekaj mesecev kasneje aretirali. Od 22. januarja do 16. marca 1942 je bil zaprt v Begunjah, kjer so ga pogosto zasliševali, od tam pa je bil
interniran v Dachau.
V koncentracijsko taborišče Dachau je prispel 18.
marca 1942 in ostal zaprt do 22. decembra 1943. Po Krajnčevi navedbi v uslužbenskem listuVII je bil zapor v Dachauu
spremenjen v konfinacijo, od koder naj bi pobegnil novembra 1944 in se vrnil na Jesenice. Pridružil se je partizanskemu Jeseniško-bohinjskemu odredu, od decembra
1944 pa je bil referent za industrijo pri Okrožnem odboru
Osvobodilne fronte Jesenice.
V času, ko je bil Krajnc v taborišču Dachau, ga je verjetno trikrat obiskal študijski kolega in prijatelj Mirko DermeljVIII, prvič za novo leto 1944. Ob tem je Krajnc dobil
prost dan, ko je lahko odšel v München in tam tudi prespal. Dermelju je ob prvem obisku pripovedoval o poskusih
s podhlajevanjem, pri katerih je sodeloval. Drugič je z
Dermeljem potovala tudi ‚starejša kemičarka Zakrajškova
iz Maribora‘ (Marija Zakrajšek, diplomirala 1936, torej dve
leti pred Krajncem in Dermeljem)IX. Iz zapisnikov zaslišanj
Borisa Krajnca v letih 1947/48 je razvidno, da sta ga obiskali tudi mama in kasnejša žena in da je ob teh priložnostih vedno lahko prespal v Münchnu v hotelu.
O njegovem delu v Dachauu, ki je podrobneje razloženo v nadaljevanju, je znano, da je večino časa sodeloval
pri razvoju preparata za strjevanje krvi v skupini, ki jo je
vodil Sigmund Rascher, kasneje pa je vodenje prevzel Kurt
Plötner.
Da status Borisa Krajnca ni ustrezal klasični predstavi o nekom, ki je bil zaprt v taborišču Dachau, govori podatek, da je bil konec maja 1944 na dopustu doma, a se je
nato vrnil v Dachau. V Slovenijo se je dokončno vrnil 7.
novembra 1944 na osnovi ponarejenega dokumentaX, ki so
VI Vodja generalštaba je z odhodom jugoslovanske vlade in kralja v Grčijo prevzel general Kalafatović, vrhovno poveljstvo pa je bilo nameščeno
v bližini Sarajeva9. Nemško letalstvo je Sarajevo bombardiralo 12. in 13.
aprila, 15. aprila pa so nemške enote vkorakale v mesto10.
VII Personalna mapa v arhivu Univerze v Ljubljani št. 87/1167.
VIII
V prepisu zasebnega pogovora z Mirkom Dermeljem iz leta
2012, ki mi ga je posredovala dr. Tatjana Peterlin-Neumeier, sta omenjena dva obiska, v zaslišanjih po 2. svetovni vojni pa je izjavil, da je bil na
obisku trikrat.
IX Po Dermeljevem pripovedovanju (novembra 2012) je ob drugem
obisku Krajnc iz taborišča pretihotapil revolver, ki naj bi ga dobil v zameno za kos kruha pri zaporniku, ki je delal zunaj taborišča pri čiščenju
posledic letalskih bombardiranj, in majhen radijski sprejemnik, ki so ga
zaporniki naredili iz elektrotehniškega materiala, zbranega iz sestreljenih
letal. Radijski aparat je Dermelj kasneje predal partizanom. Krajnčeva
žena pa omenja v zaslišanju dne 22. 11. 1949 dve ali tri pištole, ki naj bi
jih preskrbel profesor kemije Boris Škerlj iz Kranja (ki je med vojno delal
v Münchnu) in preko Borisa Krajnca posredoval Dermelju.
X

V Janžekovičevem poročilu11 iz leta 1970 je napačno navedeno, da

mu ga organizirali sodelavci OF z Jesenic in mu ga je prinesel Milan Stepišnik, ko se je oktobra 1944 vrnil z dopusta. Takoj po prihodu na Jesenice je Krajnc odšel preko
zveze na Črnem vrhu nad Jesenicami k partizanomXI.
Po osvoboditvi je bil Boris Krajnc od 25. 5. 1945 do
31. 1. 1946 vršilec dolžnosti šefa odseka za kemijsko industrijo na Ministrstvu za industrijo in rudarstvo Ljudske
republike Slovenije. Kaže, da se je tam zavzemal za odprtje
tovarne za predelavo magnezita (iz njega bi lahko pridobivali magnezijev oksid, uporaben za proizvodnjo ognjeodporne opeke za plavže), ohranjen pa je tudi njegov referat
o hidrolizi lesa. Junija 1945 se je na Jesenicah poročil z
Ivanko Zvezda (1919–2012).
Doktorsko disertacijo z naslovom »Končne skupine
in struktura škrobovih komponent« je Boris Krajnc zagovarjal 10. novembra 1945XII. V nalogi je Maks Samec, ki po
osvoboditvi ni več smel delovati na univerzi, naveden kot
delovni mentor, Marij Rebek pa kot ‚referent‘ (mentor).
Zagovor je bil samo en mesec pred predčasno upokojitvijo
Marija Rebka, po kateri se je odselil v Gradec, kjer je še
naprej predaval. Nenavadno je, da Krajnc po vrnitvi iz
Berlina maja 1939 sploh ni več delal na tematiki svoje doktorske naloge, tako da disertacija temelji na rezultatih, dobljenih v obdobju 7-mesečnega podiplomskega usposabljanja. Njegova disertacija, ki jo hrani NUK, ima le 8 straniXIII in vključuje 5 tabel, 1 shemo in 15 virov. Vendar je v
je uporabil ponarejeno potrdilo, ki mu ga je priskrbel Stepišnik za dopust
maja 1944. V resnici je to potrdilo dobil šele po Stepišnikovi vrnitvi z dopusta konec oktobra 1944, uporabil pa ga je za pobeg iz Dachaua. Kot je
izjavil v preiskovalnem postopku, je pobeg izvedel v času, ko je bil vodja
skupine, dr. Plötner, v ‘Berlinu’, z ‘Lebersdorferjem’ pa se je dogovoril, da
bi v primeru, če bi kdo po telefonu preverjal Krajnčev odhod, rekel, da
je vse v redu. Gre za Josefa (Seppa) Leberstorferja (roj. 1912), študenta
medicine z Dunaja, ki je kot zapornik delal na rentgenskem in zobnem
oddelku, sicer pa je bil predvojni komunist, ki so ga v Dachau privedli že
junija 1941 (izpuščen je bil 10. 11.1944). Od maja 1944 je Leberstorfer
bil kapo (nadzorni zapornik) v stavbi, kjer je bila taboriščna bolnišnica
z laboratoriji. Plötner je poleg vodenja raziskovalne skupine v Dachauu
bil na mestu taboriščnega zdravnika v Sachsenhausnu nedaleč od Berlina. Vendar tam ni zdravil, pač pa je verjetno zgolj opravljal poskuse na
zapornikih12. Da je bil ‘v Berlinu’, verjetno pomeni, da je bil v taborišču
Sachsenhausen.
XI Kot opisuje Mirko Dermelj (gl. opombo VIII), je prenočil v počitniški hiši družine Zvezda, od tam pa je ponj prišel nekdo od partizanskih
sodelavcev. Enota naj bi se kasneje zadrževala na področju Pokljuke.
XII Promocija doktorata je bila šele 5. oktobra 1946, ko je bil Krajnc že
docent. V seznamu doktorjev UL je listina vpisana pod št. 649, z dopisom
THF (Tehniška fakulteta).
XIII
Za primerjavo sem preveril nekaj drugih doktoratov Tehniške fakultete iz tistega obdobja. Istega leta (20. decembra 1945) je iz
kemije doktoriral Božo Težak (1907–1980), kasnejši profesor zagrebške
univerze, in sicer z disertacijo »Istraživanje taložnih struktura barium
sulfata«. Težak je do takrat objavil 11 strokovnih in znanstvenih člankov, a je njegova naloga obsegala 69 strani13, NUK pa pod tem naslovom
in z letnico 1945 hrani samo 3-stranski separat, ki nima značilnosti disertacije. Eno leto prej je doktoriral Ludvik Žagar z nalogo »Primerjava
amilopektinov koruznega in krompirjevega škroba«, NUK pa pod tem
naslovom hrani »odlomke iz inavguralne disertacije« v obsegu 5 strani.
Disertacij (niti izvlečkov) kemikov, ki so promovirali do leta 1955, NUK
ne hrani, z izjemo nekaterih, ki so razširjene izvlečke objavili v Razpravah
SAZU (Dušan Hadži, Drago Lebez).
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predvojnem in zgodnjem povojnem obdobju bilo običajno, da kot tiskana publikacija izide le kratek izvleček, ki ga
knjižničarji včasih označujejo kot ‚odlomki iz avguralne
disertacije‘.
Senat Univerze v Ljubljani je 11. decembra 1945
sprejel pobudo Tehniške fakultete in predlagal »šefa odseka za kemično industrijo pri min. industrije in rudarstva
tov. ing. Borisa Krajnca za univerzitetnega docenta za biokemijo«. Nato je 5. januarja 1946 minister za prosvetoXIV
Krajnca z odlokom imenoval za univerzitetnega docenta
na Tehniški fakulteti ljubljanske univerze (slika 2). S februarjem 1946 se je Krajnc zaposlil kot docent, razvrščen v
VII. položajno skupino, novembra 1947 (ko je bil že v zaporu) pa je napredoval v docenta II. Univerzi je predložil
potrdilo o nekaznovanju, datirano s 25. 3. 1947.

Slika 2: Dopis Ministrstva za prosveto o imenovanju Borisa Krajnca
za docenta na predlog senata ljubljanske univerze. Vir: Zgodovinski
arhiv in muzej Univerze v Ljubljani (ZAMU) IV - 87/1167, personalna mapa Borisa Krajnca.

V seznamu predavanj Univerze v Ljubljani za poletni
semester 1945/46 je Boris Krajnc naveden kot edini član
Inštituta za biokemijo z redno zaposlitvijo, ob njem pa je
kot honorarni predavatelj še inž. Josip Šlajmer, zadolžen za
predmet Tehnična mikrobiologija. Krajnc je naveden s
predmetom Izbrana poglavja iz biokemije (2 h predavanj
tedensko in 15 h biokemijskega praktikuma, ki se je izvajal
v laboratoriju za organsko kemijo).
Na ravni države je bil avgusta 1946 predpisan učni
načrt, ki je za študente kemije predvideval v 2. letniku
predmet Tehnično mikroskopiranje, v 4. letniku pa Izbrana poglavja iz biokemije in encimatike ter Tehnično mikrobiologijo. Določen je bil tudi učni načrt za ločen dvoletni študij farmacije, ki pa takrat še ni vseboval biokemije.
V zimskem semestru 1946/47 je Krajnc tako naveden pri
XIV
Glede na izjavo Borisa Fakina med preiskavo in obravnavo
na dachauskem procesu naj bi si Krajnc želel priti na univerzo, zato ga je
»priporočil ministru za prosveto kot najboljšega znanstvenega delavca in
partijca«14.

predmetu Izbrana poglavja iz biokemije in encimatike (2 h
predavanj, 5 h vaj), v poletnem semestru pa pri predmetu
Tehnična kataliza (2 h predavanj).
V zimskem semestru 1947/48 je Krajnc pokrival
predmet Tehnologija katalitskih procesov (3 h predavanj,
20 h vaj). Bolj biološke in biokemijske vsebine so v tem
semestru poleg inž. Šlajmerja izvajali še drugi zunanji predavatelji: Jože Lazar Botanične mikroskopsko-anatomske
vaje ter vaje iz Sistematike rastlin, Peter Lenče Anatomijo
in fiziologijo človeka za farmacevte, Albin Seliškar z Medicinske fakultete pa Fiziološko kemijo.
Glede Krajnčevega raziskovalnega dela v letih 1946–
47 ni veliko podatkov, iz naslovov diplomskih nalogXV pa je
razvidno, da je nadaljeval raziskave o vlogi pektina na strjevanje krvi, kar je bila glavna tema pri njegovem strokovnem delu v Dachauu. Prvo ohranjeno diplomsko delo (Bojan Držaj, Vpliv pektina na koagulacijo krvi po mikrometodi, 1947) vključuje izolacijo in karakterizacijo pektina iz
jabolčnih tropin ter frakcioniranje različno dolgih frag
mentov pektina, čemur je sledila analiza delovanja na strjevanje krvi. Rezultati so pokazali, da strjevanje krvi pospešujejo le razgradni produkti pektina, ne pa sam pektin, ne
glede na dolžino njegove verige. Drugo diplomsko delo
(Jelka Ružič: Vpliv razgradninskih produktov pektina na I.
fazo koagulacije krvi, 1949) je vključevalo kislinsko hidrolizo pektina, s čimer je nastala digalakturonska kislina.
Nato je študentka preverjala njen vpliv na hitrost strjevanja
krvi v razmerah in vitro. Dodatno je izolirala še trombin in
trombokinazo in ugotavljala morebitno spremembo hitrosti strjevanja krvi. V delu, kjer je določila optimalno koncentracijo digalakturonske kisline, je omenila, da se rezultat
ujema z rezultati njenega predhodnika (verjetno Držaja).
Iz obveščevalnih podatkov Udbe (obveščevalec »Milko«, prim. opombo XV) je razvidno, da se je Krajnc zavzemal tudi za razvoj postopkov aromatizacije nafte, kar naj bi
bil osnovni problem slovenske kemijske industrije. Sprva je
bil doc. ŠkerlakXVI temu nenaklonjen, ker naj bi bilo zelo
negotovo, če je v doglednem času možno doseči zadovoljive rezultate, kasneje pa je podprl Krajnca in prevzel pobudo
pri pogovorih s predstavnikom republiške planske komisije, tako da je ta tema prišla v petletni plan. Obveščevalec
meni, da bi uspeh aromatizacije velenjskega lignita predstavljal za slovensko industrijo pomemben dosežek.
XV V knjižnici UL FKKT sta arhivirani samo dve nalogi, pri katerih
je Krajnc omenjen kot mentor, čeprav je iz obveščevalnih podatkov
(23.4.1948, obveščevalec ‘Milko’, ki je moral biti zaposlen na fakulteti, saj
je natančno poznal vsebino pogovorov med Krajncem in Škerlakom) [SI
AS 1931, dosje B. Kranjca, str. 365] mogoče razumeti, da je pod njegovim
mentorstvom bilo izvedenih 5 diplomskih nalog na temo pektina. Glede
morebitnih ostalih treh nalog ni mogoče ugotoviti, ali so sploh obstajale.
XVI
Tibor Škerlak (1913–1992) je doktoriral na Tehniški visoki
šoli v Münchnu, leta 1945 pa je postal docent za teoretično in fizikalno
kemijo na Tehniški fakulteti UL. Zaradi podpore resoluciji Informbiroja
je bil zaprt na Golem otoku (1949–1951). Kasneje se je preselil v Sarajevo,
kjer je bil na univerzi leta 1954 izvoljen v naziv izrednega profesorja. Ustanovil je katedro za fizikalno kemijo, ki jo je tudi vrsto let vodil. V času
vojne v Bosni in Hercegovini ga je smrtno ranil ostrostrelec15.
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Krajnca so aretirali 27. oktobra 1947. Na Diehl-Oswaldovem procesu aprila 1948 so ga obsodili na smrt.
Sodbo naj bi izvršili 12. maja 1948XVII, a obstajajo indici, ki
kažejo, da so nekateri obsojenci s tega procesa ostali zaprti
do leta 1950, ko so jih ustrelili na območju Kočevskega
Roga. Za Krajnca se je zdelo, da je podatek o izvršeni sodbi
leta 1948 verodostojen. Pokopali naj bi ga bržkone na neoznačenem mestu na ljubljanskih Žalah16. Vendar pa sem
v Arhivu Republike Slovenije našel rokopisXVIII Borisa
Krajnca iz zapora, datiran z 20. majem 1948XIX. To je tudi
zadnji Krajnčev tekst v arhivu, vsekakor pa je bila izjava
podana dober teden po tem, ko naj bi Krajnca usmrtili.
Zaradi obsodbe je pristojni minister izdal odločbo o
prenehanju delovnega razmerja, rektor pa je na seji senata
UL 22. junija 1948 lahko samo sporočil, da sta Boris Krajnc
in Mirko Košir prenehala biti člana profesorskega kolegija17.
S Krajnčevo aretacijo ni jasno, kdo, če sploh, je prevzel njegove predmete v študijskem letu 1947/48. Iz seznamov predavanj UL je razvidno, da se je predmet Izbrana
poglavja iz biokemije in encimatike ponovno izvajal v študijskem letu 1948/49, ko je predmet predaval Dušan Stucin z Medicinske fakultete, enako naslednja tri leta, potem
pa je prišlo do reorganizacije študijev kemije, po kateri
biokemije niso več predavali do 1956/57, ko se ponovno
pojavi, tokrat kot ‚višji kurz‘ (Izbrana poglavja iz biokemije
in encimatike, D. Stucin z Medicinske fakultete).

3. Krajnčevo delovanje
v taborišču Dachau

Kot sledi iz analize dachauskih procesov11, ki jo je
pripravila takoimenovana »Janžekovičeva komisija«XX, je
XVII
Vojaško sodišče v Ljubljani je 16. junija 1948 poslalo matičnemu uradu na Reki dopis, ki naj bi služil za vpis Krajnca v knjigo umrlih.
V dopisu je navedeno, da je bil Krajnc justificiran 12. maja 1948. Z Reke
so sporočili, da za vpis v knjigo umrlih niso pristojni, temveč morajo
to izvesti v Ljubljani. V izpisku iz mrliške matične knjige iz Ljubljane je
navedeno, da je Krajnčeva smrt bila vpisana leta 1950. Datum smrti je
12.5.1948, kraj smrti pa Miklošičeva 4, to je naslov nekdanjih ljubljanskih
zaporov za sodno palačo (danes sta tam parkirna hiša in hotel).
XVIII
Vprašanja so se nanašala izključno na eno osebo, ‘Žukova’,
ki je bil med vojno zaprt v taborišču Dachau, po Krajnčevem vedenju pa
naj bi bil po osvoboditvi ‘direktor na radiu Beograd’. Jevgenij Andrejevič
Žukov (1898-1959) je bil predvojni novinar, ki je iz Beograda pokrival
področje Balkana. Že leta 1925 je bil med soustanovitelji Zveze ruskih
pisateljev in novinarjev v Jugoslaviji, leta 1928 pa je ustanovil koncertno
agencijo Jugokoncert, ki je organizirala gostovanja številnih vidnih umetnikov v Beogradu in drugod po Jugoslaviji. Med vojno je bil interniran
v Dachau, po vojni pa je nadaljeval z novinarskim in organizacijskim
delom na področju kulture v Beogradu. Žukov je bil v rednih stikih z
Justinom Ažmanom iz Krope, prav tako nekdanjim internirancem v Dachauu. V času Krajnčevega zadnjega zaslišanja so Žukova preverjali glede
delovanja v Dachauu, kjer je bil sobni starešina. Obtožb je bil oproščen
šele po letu 195018.
XIX Naknadno sem ugotovil, da je zapisnik našla že Emilija Snoj, ki je
leta 2001 zagovarjala diplomsko nalogo na temo dachauskih procesov19.
XX Gre za petčlansko komisijo, ki so jo sestavljali pravnik Ivo Janžekovič
(predsednik komisije, sicer predsednik Republiškega sveta Zveze sindika-

bil Krajnc po prihodu v Dachau sprva dodeljen v različne
taboriščne delovne skupine, nato pa je bil januarja 1943
premeščen v ‚raziskovalno postajo‘ v skupino dr. Sigmunda Rascherja, kjer naj bi najprej opravljal analize krvi, kasneje pa sodeloval pri testiranju preparata za strjevanje
krvi.
Krajnc je v okviru preiskave za dachauski proces povedal, da je po prihodu v Dachau tri mesece delal v skupini
za gradnjo barak, nakar ga je Martin PresterlXXI uspel premestiti na zajčjo farmo, kjer je dva meseca prevažal krmo
in gnoj. Sledilo je delo v proizvodnji, kjer naj bi izdelovali
lesene igrače, in v mizarski delavnici, nato pa je bil premeščen k dr. Rascherju po navodilu taboriščne pisarne za razporejanje dela (Arbeitseinsatz). V argumentaciji razveljavitve sodbe v Diehl-Oswaldovem procesu (razveljavitev je
datirana s 7. aprilom 1976) je natančneje navedeno, da je
bil Krajnc premeščen v gospodarske obrate taborišča septembra 1942, sredi januarja 1943 pa v skupino dr. Rascherja, kjer je po Krajnčevi navedbi izvajal »določitve mlečne
tov in v predhodnem mandatu poslanec v republiškem zboru slovenske
skupščine), Francka Strmole (nekdanja predsednica Ljudske mladine
Slovenije, pravnica, v predhodnem mandatu poslanka v republiškem
zboru, kasneje predsednica vrhovnega sodišča SRS od 1981 do 1993),
Ivan Ros (pravnik, poslanec, predsednik skupščinskega odbora za organizacijsko-politična vprašanja), Savo Šifrer (pravnik, sodnik, poslanec v
predhodnem sklicu skupščine, član Višjega gospodarskega sodišča SRS,
kasneje, leta 1959, predsednik sodnega senata, ki je obsodil Jožeta Pučnika zaradi protidržavnega delovanja) in Rihard Knez (pravnik, sodnik, od
leta 1947 član vrhovnega sodišča SRS, član sodnega senata 1948 na sojenju proti »Bitenčevi skupini«, obtoženi protidržavnega delovanja – prim.
http://nszaveza.github.io/articles/9-slike-iz-zadnjega-dejanja/, tajnik komisije za prošnje in pritožbe pri republiškem izvršnem svetu). Komisija
je z delom začela 26. maja 1969 in končno poročilo izdala 30. marca 1970.
Sestavo komisije je določil predsednik izvršnega sveta slovenske skupščine Stane Kavčič, ki je dobil nalogo, da razišče nejasnosti glede dachauskih procesov, od vodstva Zveze komunistov Slovenije. Pri delu je imela
komisija dostop do celotnega gradiva, okrog 30.000 tipkanih strani, in do
predhodnih analiz procesov, ki sta jih pripravila leta 1951 major Udbe
Anton Debevec (1923-2002) in 1968 major Stane Škraba (prav Škraba,
takrat še v rangu kapetana, je opravil hišno preiskavo ob aretaciji Borisa
Krajnca leta 1947). Janžekovičeva komisija je imela 9 sej, vsak član pa si
je moral na osnovi gradiva izdelati najprej lastno mnenje o procesih. Na
osnovi teh neodvisnih mnenj so oblikovali končno poročilo, v katerem
opisujejo predvsem značilnosti taborišč in njihovo upravljanje, povojne
gospodarske sabotaže, ki so bile povod za začetek preiskave, značilnosti
preiskovalnega postopka in glavne obravnave, nato pa so se člani posvetili
posameznim obsojencem in se kritično opredelili do dokazov, uporabljenih v procesih. Kot je nakazala že Škrabova analiza, je tudi Janžekovičeva
komisija ugotovila, da preiskave in sojenja niso bili izvedeni ustrezno.
XXI
Josef (Martin) Presterl (1916–1948?) je bil soobtoženec na
dachauskem procesu, sicer pa je bil avstrijski predvojni komunist, španski borec in novinar. Po vojni je simpatiziral z jugoslovansko uradno
politiko. Po preiskovalnem zaporu v Gradcu je bil od 22. 2. 1942 zaprt
v taborišču Dachau. Leta 1946 je z jugoslovansko pomočjo v Avstriji ustanovil založbo Kristall-Verlag in leta 1947 izdal brošuro »2000 kilometrov po novi Jugoslaviji«, v kateri je poudarjal naprednost in zanos, ki
naj bi vladal v takratni Jugoslaviji. Avgusta istega leta je v dogovoru z
jugoslovanskim konzulatom ustanovil tiskovno agencijo, ki naj bi dvakrat
mesečno izdajala bilten, ki bi ‘ustrezno’ predstavljal dosežke v Jugoslaviji
in sosednjih socialističnih državah. Aretirali so ga na železniški postaji
v Mariboru 27. oktobra 1947. Več o njegovem delu je razvidno iz članka
Heima Halbrainerja20. Postal je ključna priča tožilstva, saj je trdil, da je v
vlogi agenta tuje obveščevalne službe razpredel agenturne stike z drugimi
obtoženimi, ki so pred tem bili agenti Gestapa, tako kot on sam.
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kisline, klora, krvnega sladkorja, beljakovin, števila rdečih
krvnih telesc in drugih sestavin v krvi«. Meril naj bi tudi
temperaturo in sodeloval pri izdelavi pektinskih preparatov.
Čeprav je Krajnc v svojem življenjepisu, ki ga je pripravil ob zaposlitvi na ljubljanski univerzi, iz dachauskega
obdobja omenjal samo delo na preparatu za strjevanje
krvi, je torej gotovo sodeloval tudi pri zadnjih poskusih
ohlajanja in ponovnega ogrevanja (t.im. hipotermični poskusi), po katerih je Rascher verjetno najbolj znanXXII.
Krajnčeva vključenost v poskuse s podhlajevanjem je
zelo verjetna glede na časovni razpored raziskav Rascherjeve skupine v koncentracijskem taborišču Dachau. V
času, ko naj bi Krajnc začel delati pod Rascherjevim vodstvom (januar 1943) so potekali še zadnji poskusi s hipotermijo, predvsem v povezavi z različnimi postopki ogrevanja po izpostavitvi mrazu. Večina predhodnih raziskav s
potapljanjem v mrzlo vodo naj bi namreč bila zaključena
že septembra ali oktobra 1942, kot je mogoče razbrati iz
korespondence Rascherja s Himmlerjem. Oktobra je namreč Rascher oddal zaključno poročilo o opravljenih poskusih, v katerem navaja, da bi bilo treba zgolj še natančneje ugotoviti, kateri načini ogrevanja bi bili najprimernejši,
kar je Himmler nato tudi izrecno podprl. Vsi poskusi naj
bi bili zaključeni do maja 1943. Da hipotermični poskusi v
Krajnčevem obdobju niso več intenzivno potekali, priča
tudi to, da so vodje raziskave o hipotermiji (prof. dr.
Holzlöhner, dr. Finke in dr. Rascher) o rezultatih poročali
že konec oktobra 1942 na sestanku v Nürnbergu.
V hipotermičnih poskusih so zapornike potapljali v
mrzlo vodo in analizirali njihove odzive: merili so telesno
XXII
Sigmund Rascher (1909–1945) je opravil državni zdravniški
izpit v Münchnu leta 1936. Ob tem je pridobil tudi doktorski naziv na
osnovi raziskovalnega dela, ki je bilo s področja diagnostike nosečnosti na osnovi oblike kristala bakrovega klorida (CuCl2). Ta v prisotnosti
organskih snovi kristalizira v paličasti obliki, a naj bi bila oblika odvisna
od tipa organske snovi. Tako naj bi določeni hormoni v vzorcih urina
nosečnic dali specifične oblike kristalov. To naj bi bilo mogoče samo ob
izredno natančni izvedbi kristalizacij in je bilo praktično neponovljivo.
Prvo delovno mesto je dobil kot neplačani asistent na oddelku za kirurgijo ene od münchenskih bolnišnic, tako da je konec leta 1937 dobil
dovoljenje za opravljanje zdravniškega poklica. Že pred tem pa je prejel
enoletno štipendijo raziskovalnega sklada za izvedbo raziskave na temo
diagnostike raka na osnovi kristalizacijskega vzorca CuCl2. Dobljenim
rezultatom že ob objavi veliko strokovnjakov ni verjelo, danes pa velja,
da so potvorjeni. Rascherjeva partnerka Karoline Diehl je bila prijateljica
vodje SS-a Heinricha Himmlerja in je preko njega uspela urediti nekatere
privilegije za Rascherja. Od maja 1939 je kot član ustanove Ahnenerbe
raziskoval raka, od avgusta istega leta pa je bil zaposlen kot zdravnik pri
nemškem letalstvu. Decembra 1940 je začel sodelovati z zdravniki iz taborišča Dachau, leta 1941 pa je dobil od Himmlerja dovoljenje, da na
zapornikih izvede raziskave, povezane z višinskimi poleti, torej pri znižanem zračnem tlaku. Takoimenovani hipobarični poskusi so potekali v
Dachauu od februarja do maja 1942. Sledili so poskusi s podhlajevanjem
in drugi, ki so natančneje opisani v nadaljevanju. Karoline Diehl je dobila
prvega otroka pri svojih 47 letih, nato pa še tri. Navzven sta z Rascherjem
prikazovala, kot da jih je Karoline sama rodila, in o naraščaju sta tekoče
obveščala Himmlerja. Leta 1944 pa se je izkazalo, da so bili vsi štirje otroci ugrabljeni kot dojenčki in nekateri celo naknadno zamenjani. Zato so
Karoline Rascher odpeljali v taborišče Ravensbrück, kjer so jo usmrtili že
leta 1944, Sigmunda Rascherja pa konec aprila 1945 v Dachauu.

temperatura na različnih delih telesa, določali krvno sliko
in podobno21. Potapljanju naj bi sledili poskusi, ki naj bi
pokazali, kateri postopek ponovnega segrevanja je najboljši. Zapornike, moške, so potapljali oblečene ali gole, zavestne ali anestezirane, v bazene s hladno vodo (2–12 °C).
Eksperimentalne podatke so v glavnem uničili, ostaja pa
precej informacij, ki izhajajo iz korespondence med vodji
poskusov in Heinrichom Himmlerjem, šefom SS-a. Takoj
po vojni so podatke zbrali v obliki 228 strani dolgega poročilaXXIII. Poskusov naj bi bilo med 360 in 400, na 280 do 300
ljudeh; 80–90 jih je zaradi teh poskusov umrlo. Glede na to
poročilo kaže, da raziskava ni bila dovolj sistematična, da
so zanemarili številne pomembne podatke za interpretacijo itd. Z medicinskega stališča so hipotermični poskusi, pa
tudi večinsko odklonilen odnos stroke do vrednosti teh
poskusov, bili obdelani leta 199021.
Krajnc naj bi predvsem sodeloval v »pektinskih poskusih«, ki so bili namenjeni pripravi formulacije in testiranju preparata »Polygal-10« za strjevanje krvi. Poskusi s
tem preparatom naj bi potekali v letih 1943 in 194422.
Razvoj sredstva za strjevanje krvi je zadnji obsežnejši projekt Rascherjeve skupineXXIV in je tekel sočasno z
manj obsežnima poskusoma priprave krompirja v prahu
oz. v tabletah ter sredstva proti rjavenju z manjšo vsebnostjo linolne kisline. Sredstvo za strjevanje krvi naj bi raziskovali od jeseni 1943, že decembra istega leta pa naj bi
ga dali v uporabo dachauskemu zaporniškemu zdravniku
dr. Kahru. Glede na to, da so Rascherja marca 1944, ob
izbruhu afere, povezane z otroci, ki naj bi jih rodila njegova žena, v resnici pa so bili ugrabljeni, premestili v
München, raziskav ni več mogel nadaljevati, njegov Oddelek R pa je s 1. majem 1944 prevzel dr. Kurt PlötnerXXV.
XXIII
Sestavil ga je avstrijsko-ameriški psihiater in nevrolog Leo
Alexander (1905–1980), sicer glavni medicinski svetovalec sodišča pri
Nürnberških procesih, med vojno pa v činu majorja sodelavec ameriške
armade v Evropi.
XXIV
Hubert Rehm v knjigi o Rascherju meni, da je bil projekt
Polygal po zaključku poskusov s podhlajevanjem za Rascherjevo skupino
najpomembnejši projekt in edini, ki je temeljil na lastni ideji, zato je bil
pod pritiskom, da projekt uspe. To naj bi vplivalo tudi na interpretacijo
rezultatov, če ne celo na izvedbo poskusov.
XXV
Kurt Plötner (1905–1984) je leta 1930 zaključil študij kemije in leta 1934 opravil državni izpit iz medicine. Doktoriral je leta 1939
s področja serumskih proteinov in naslednje leto postal docent na univerzi v Leipzigu40. Leta 1941 je delal kot vodja internističnega oddelka v
bolnišnici vojnega letalstva v Dachauu, nato pa je leto in pol služboval v
bolnišnici v zasedenem Minsku. Konec leta 1943 je prevzel mesto asistenta Klausa Schillinga pri poskusih, povezanih z malarijo, maja 1944 pa je
postal vodja nekdanjega ‘Oddelka R’ Sigmunda Rascherja, ki se je ob tem
preimenoval v ‘Oddelek P’. Sočasno je bil na mestu taboriščnega zdravnika v Sachsenhausnu. Poleg preizkušanja sredstva za strjevanje krvi naj
bi sodeloval pri preizkusih dveh nevarnih spojin na zapornikih: potencialnega bojnega strupa z delovnim imenom N-Stoff (klorov trifluorid)23
in psihoaktivne spojine 3,4,5-trimetoksifenetilamin (meskalin, po izvoru
iz kaktusa pejotla). Pri meskalinu naj bi opazoval obnašanje poskusnih
oseb; predvsem naj bi poskusil ugotoviti, če deluje kot ‘serum resnice’.
Leta 1945 naj bi v zvezi s temi poskusi začel sodelovati z ameriško Cio in
prevzel priimek Schmitt, s čimer se je zavaroval pred aretacijo francoske
uprave. Leta 1952 si je vrnil stari priimek in dobil zaposlitev na Freiburški
univerzi, kjer je predaval v nazivu izrednega profesorja.
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Ta se je v veliki meri posvetil sredstvu za strjevanje krvi,
ki ga je preimenoval v Styptoral. O nadaljevanju poskusov s podhladitvijo naj bi potekali pogovori, a jih najverjetneje niso izvajali24.
V osnovi naj bi preparat Polygal oz. Styptoral
sestavljal ekstrakt sladkorne pese, a se je njegova sestava v
procesu optimizacije spreminjala, saj je sprva bila surovina
jabolčni pektin iz ostankov po stiskanju soka. Preventivno
jemanje tega preparata naj bi zmanjšalo krvavitve, ki bi
bile posledica bojevanja, pa tudi pri operacijah ali zaradi
notranjih krvavitev pljuč ali prebavil. Na nekaterih taboriščnikih naj bi poskus opravili tako, da so jim dali preparat, nato pa amputirali zdravo okončino, ali jih ustrelili v
vrat ali trup.
Idejo za preparat je Rascher dobil od dachauskega
zapornika, avstrijskega kemika Roberta Feixa (1893–
1973), ki je pred vojno razvil tekoče želirno sredstvo Opekta za uporabo v gospodinjstvih. Sodeloval je tudi pri njegovi proizvodnji v Kölnu. Za medicinsko uporabo pa naj bi
pod Rascherjevim vodstvom razvili preparat v tabletah.
Feix je najverjetneje vložil patentno prijavo za medicinski
pektinski preparat že leta 1942, preden so ga zaprli in kasneje internirali v Dachau (tja je prispel konec januarja
1943), patent pa je bil odobren oktobra 1943.
Izkazalo se je, da je že v 30-tih letih pektinski preparat za strjevanje krvi Sango-StopXXVI proizvajalo neko
nemško podjetje. Šlo je za tekočino za intramuskularno ali
podkožno injiciranje. Tudi v Franciji so že pred tem uporabljali pektinske injekcije za zaustavljanje krvavitev25. Ideja o pektinskem preparatu torej ni bila nova, je pa prišla
pobuda v pravem času, ko se je pokazala potreba po zaustavljanju krvavitev pri vojakih na frontni črti, pri čemer je
bila dodana vrednost to, da bi preparat bil na voljo v obliki
tablet.
Patent za Polygal je pri nemškem patentnem uradu v
Berlinu datiran z 2. oktobrom 1943. Da je preparat praktično obstajal že jeseni 1943, in da so načrtovali njegovo
proizvodnjo, dokazuje pisni dogovor oz. predpogodba (z
dne 12. 10. 1943) med Rascherjem in Feixom26 glede proizvodnje in delitve dobička od prodaje preparataXXVII. Še
marca 1944 je Wolfram Sievers, predstojnik ustanove AhnenerbeXXVIII, predvideval zagon proizvodnje Polygala v
XXVI
Preparat Sango-Stop je na primer strokovno obravnavan v
članku Georga Sacka29 iz leta 1935 z opisom zdravljenja treh primerov
nenadne krvavitve pri hemofilikih. Uporaben naj bi bil tudi pri obolenjih
prebavil, pri katerih pride tudi do driske. Opis preparata in doziranje sta
opisana tudi v kratkem prispevku E. Gohrbandta30 iz leta 1936. Pod tem
imenom ga je prodajalo podjetje Turon iz Frankfurta31.
XXVII
Proizvodnja naj bi potekala v navezavi s podjetjem Sicabo na
Predarlberškem, za prodajo pa bi ustanovili posebno podjetje. Feix naj
bi imel proizvodne in prodajne pravice, ob tem pa bi mu pripadalo 5 %
prihodkov za čas trajanja patenta. Udeležba pri dobičku bi bila taka, da bi
33 % pripadlo Rascherju, ravno toliko Feixu in 34 % družbenikom. Enaka
delitev bi veljala tudi pri šele načrtovanih patentih v tujini.
XXVIII
Ahnenerbe je bila sprva organizacija za strokovno obravnavo
arijske zgodovine. Ustanovili so jo leta 1935 in je delno delovala kot društvo, a je bila del SS-a. V njej je imel vsaj od leta 1937 glavno besedo vodja

bližini Bodenskega jezera ob pomoči nekaterih privilegiranih zapornikov. Pristojni odbor pa je proizvodnjo zavrnil,
češ da ta ni v pristojnosti raziskovalnih oddelkov, je pa
odobril razvoj postopkov za proizvodnjo tega zdravila. Kasneje je proizvodni del projekta prevzelo podjetje Deutsche
Heilmittel24, a so bile priprave na proizvodnjo vezane na
objekt v Schlachtersu, ki je bil podružnica (včasih imenovana tudi podružnica Biesings) taborišča Dachau, ustanovljena 4. aprila 1944 prav za zagon proizvodnje27. Za
proizvodnjo so izbrali opuščeno sirarno, v bližini pa je bil
tudi objekt, nekakšen skedenj, ki so ga preuredili za nastanitev osebja, kasneje pa so najeli in preuredili za bivanje
nekdanje kegljišče v vaški gostilni. Del proizvodnje naj bi
potekal v tamkajšnji žganjarni Nikolodi, zadnji del sušenja
pa v mlekarni Edelweiss. Delalo naj bi med 6 in 8 zapornikov, ki sta jih čuvala dva SS-ovca, a so se kljub prepovedi
večkrat sprehajali po vasi in bili v občasnih stikih z domačini28. Kasneje so zaradi bližajočih se francoskih enot proizvodnjo preselili v nekdanjo pivovarno Reiner v kraju
Lochau pri Bregenzu. Tam je bila izpostava taborišča Dachau že leta 1942, ko je v njej delovalo kovinsko podjetje s
prisilnimi delavci in ujetniki. Isto poslopje so usposobili za
delovanje in uradno odprli kot enoto za proizvodnjo pektinskega preparata 7. aprila 1945, delavci pa bi bili zaporniki in sodelavci (nekdanje) skupine Sigmunda Rascherja
oziroma Kurta Plötnerja. Tam naj bi delalo med 5 in 20
zapornikov iz Nemčije, Poljske in Slovenije, varovalo pa jih
je 5 starejših SS-ovcev32. Koliko tablet so izdelali, ni jasno,
obstajajo pa podatki, da so preparat preizkušali na več klinikah.
Kljub temu, da je osnovna formulacija preparata bila
znana že jeseni 1943, so potekale raziskave v smeri optimizacije sestave in postopka priprave še v jeseni 1944. Pri iskanju podatkov o drugih kemikih, obsojenih na dachauskih procesih, sem dobil kopijo laboratorijskih zapiskovXXIX
iz Dachaua, ki predstavljajo dober vpogled v raziskave,
opravljene poleti in jeseni leta 1944. Avtor teh zapiskov je
bil po vsej verjetnosti Milan Stepišnik, ki je delal v Plötnerjevi skupini skupaj s Krajncem. Natančnejši prikaz vsebine
teh zapiskov bo tema enega od kasnejših člankov, saj gre za
prvi verodostojen opis postopkov priprave pektinskega
preparata v Dachauu, kot tudi za pregled rezultatov testiranj na zapornikih.
SS-a, Heinrich Himmler, ki je praktične zadeve vodil preko generalnega
tajnika Wolframa Sieversa. Ta je tudi vodil Inštitut za namenske vojaškoznanstvene raziskave, ki je bil ustanovljen julija 1942. Večino psevdomedicinskih raziskav je Rascherjeva skupina opravila v okviru tega inštituta,
ki je omogočal tudi zaposlitve nekdanjih taboriščnikov.
XXIX
V lasti družine Stepišnik je rokopisni zvezek, ki predstavlja
zanimiv in dragocen dokument o raziskovalnem delu v skupini Kurta
Plötnerja, ki pa je logično nadaljevanje prvotnih raziskav iz obdobja, ko
je skupino vodil Sigmund Rascher. Na osnovi rokopisa je mogoče reči, da
zvezka ni pisal Krajnc, pač pa bolj verjetno Stepišnik. Da je Stepišnik iz
taborišča prinesel zapiske, je navedla njegova žena v pismu slovenskemu
izvršnemu svetu, ko se je zavzemala za rehabilitacijo obsojenih. Tam je
tudi zapisala, da so bili zapiski zaplenjeni ob hišni preiskavi, zato ni jasno,
kako so se ponovno znašli v lasti Stepišnikovih.
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V zvezku so navedeni osnovni pristopi k pripravi ekstrakta iz rezin sladkorne pese, kar je vključevalo kislo hidrolizo pektina in kasnejše umiljenje z dodatkom NaOH.
V nadaljevanju je predstavljen del raziskav o vlogi morebitnih dodatkov, ki bi lahko čas strjevanja krvi še skrajšali,
med drugim različne kisline biološkega izvora. Pri ovrednotenju učinkovitosti so izvajali tudi teste na ljudeh. Nekateri so dobili preprat oralno, drugi intravenozno, tretji
intramuskularno. Čas strjevanja krvi so določali v rednih
časovnih intervalih, običajno do 7 h po doziranju preparata oz. dodatka. Kri so jemali iz žile (venska) in iz uhlja (kapilarna), čas strjevanja pa so določali na vbodni rani na
uhlju. Ena serija poskusov je bila namenjena spremljanju
hitrosti strjevanja krvi v odvisnosti od vremena, tako da so
na treh ljudeh izvajali meritve vsak dan skozi več kot en
mesec in vzporedno beležili vremenske podatke. Preizkusne osebe so navedene z začetnicami imena in priimka, starostjo, telesno težo in višino. Zadnji poskusi, opisani v
zvezku, so od 11. oktobra 1944. Kot vemo, je Krajnc pobegnil iz ujetništva v začetku novembra 1944, pa tudi Stepišnik naj bi ostal v Dachauu samo do konca oktobra. Zato
je bilo sprva težko reči, kdo je bil avtor zvezkaXXX. Na osnovi primerjave rokopisa s Krajnčevim iz arhivskega gradiva
Univerze v LjubljaniXXXI in Arhiva RS je mogoče reči, da
avtor teh zapiskov ni Krajnc. Zapiski so v slovenščini, torej
je avtor moral biti Slovenec. Glede na veliko število preizkušancev (okrog 80), se zdi najbolj verjetno, da so meritve
opravili v taborišču Dachau in ne v podružnici Schlachters, kjer naj bi bilo vsega skupaj manj kot 10 ljudi. Od Slovencev so bili v Rascherjevi skupini Krajnc, Stepišnik, Barle (vsi kemiki) ter Ravnikar (krojač) in Pufler (steklar).
Barle je bil od poletja 1944 v Schlachtersu, zato ni mogel
sodelovati pri izvedbi opisanih poskusov. Zato je utemeljeno sklepati, da gre za Stepišnikov zvezek. Glede znanstvene vrednosti zbranih meritev velja pripomniti, da so v veliki večini teste izvajali z istim preparatom na samo enem
človeku, kar je z današnjega stališča nesprejemljivo.
Naknadno sem v Krajnčevem dosjeju v Arhivu RS
odkril tipkopis, ki vključuje večino tistih poskusov, ki so
opisani v Stepišnikovih zapiskih, pa tudi nekaj dodatnih.
Pri pisanju je bil uporabljen pisalni stroj s slovenskimi znaki, zato je verjetno, da gre za prepis rezultatov, ki jih je
Krajnc ob pobegu prinesel iz Dachaua, a so bili takrat rokopisni. Vsebina omenjenega tipkopisa bo predmet kas
XXX
Zapiske Borisa Krajnca je omenjala njegova žena v pogovoru
za časopis Dnevnik. Po mnenju Ivanke Krajnc naj bi njen mož zvezek s
podatki iz Dachaua odnesel na fakulteto, kjer se je zaposlil in nadaljeval
delo na pektinskih preparatih, vendar zvezka na fakulteti ne hranijo. V
knjigi Bore Krivokapića33 je v delu, ki opisuje njegov pogovor z Ivanko
Krajnc in njeno borbo za razjasnitev okoliščin, povezanih s smrtno obsodbo njenega moža, zapisano, da je Boris Krajnc med poskusi v Dachauu vodil tajne zapiske, ki jih je ob pobegu iz taborišča prinesel s seboj.
Nekaj naj bi jih zasegli med hišno preiskavo, nekaj pa jih je v času, ko je
podala izjavo, še hranila.
XXXI
Arhiv hrani vpisni list v 1. semester študija (september 1933).
Primerjal sem značilen način pisanja pisanih črk B, K, S, p, r in z, ki so
drugačne kot v zvezku s podatki iz Dachaua.

nejše analize, ki bo predstavila tudi Stepišnikove zapiske
(članek v pripravi).

4. Boris Krajnc v gradivih,
povezanih s taboriščem Dachau

V Arolsenskem arhivu (International tracking service, Bad Arolsen, Nemčija) hranijo malo gradiva o Krajncu.
Iz taboriščnega vpisnega lista za B. Krajnca je razvidno, da
je bil Krajnc pripeljan v taborišče Dachau 18. marca 1942
in izpuščen 22.12.1943. Tik pred izpustitvijo, 10.12., naj bi
bil ‚prepeljan‘ in 16.12. ‚vrnjen‘, a iz arhiva ni jasno kje bi bil
v vmesnem času. Možno je, da gre za obdobje, ko naj bi ga
premestili v Berlin, o čemer je več napisanega v nadaljevanju. Kategorija zapora je bila Schutzhäftling, torej varnostni pripornik, kar je pomenilo zapor brez sojenja in brez
določenega trajanja zapora. To je bil pogost način odstranitve politično neprimernih ljudi.
Kot je razvidno iz naloga za oddajo telegrama, ki ga
hrani Arolsenski arhiv, razvidno pa je tudi iz zapisnika sojenja v Nürnbergu (2. 1. 1947) je 10. 12. 1943 Rascher pisal
svojemu nadrejenemu v ustanovi Ahnenerbe (slika 3) glede Borisa Krajnca, za katerega je zvedel, da naj bi ga izpustili v skladu z odločitvijo od 19. 11. 1943 in ga premestili v
nemški glavni varnostni urad v BerlinuXXXII. Sicer da podpira njegovo izpustitev, a nujno prosi, da bi Krajnc ostal pri
njem, kajti je sredi dela, ki ga je naročil načelnik SS, Krajnc
pa je Rascherjev najboljši kemik, ki zna delo opraviti strokovno in korektno. V nasprotnem teoretičnega dela raziskave na poligalu ne bo mogoče dokončati, saj je Krajnc
njegov edini organski kemik34.
Ostalo gradivo v Arolsenskem arhivu ne razkriva
Krajnčeve vloge v (psevdo)medicinskih poskusih. Izrecno
je omenjen kot kemik samo pri poskusih strjevanja krvi in
sicer v zbirnem poročilu35, pripravljenem po vojni na
osnovi primarnih virov, predvsem korespondence dr. Rascherja in delovnega poročila o preparatu. Arolsenska arhivska služba ni našla podatkov o tem, da bi Krajnc sodeloval pri drugih poskusih v Dachauu.
Gradiva o Krajncu je v Arolsenskem arhivu leta 1970
preverjalo javno tožilstvo pri deželnem sodišču München
II v povezavi s preiskavo proti nekdanjim članom SS, ki so
sodelovali pri medicinskih poskusih v koncentracijskem
taborišču Dachau. Iskali so morebitne priče poskusov,
predvsem preživele poskusne osebe, pa tudi morebitne sodelavce pri poskusih. Med temi so iskali tudi podatke o
Vladimiru PremrujuXXXIII, saj naj bi iz arhivskih dokumenXXXII
V zapisniku je navedena oznaka urada RSHA LV C 2, a gre
verjetno za napako in bi namesto LV moralo pisati IV, kar bi pomenilo
Urad IV, to je bil protiobveščevalni urad, oddelek za kartoteke, pisarna za
taboriščne zadeve. Urad LV ni obstajal. V Rehmovi knjigi o Rascherju je
naveden urad IVC2.
XXXIII
Več o Premruju je navedenega v nadaljevanju, ob obravnavi
ostalih slovenskih kemikov, ki so sodelovali pri poskusih v nemških taboriščih.
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Slika 3: Dopis S. Rascherja vodji organizacije Ahnenerbe, dr. Sieversu. V telegramu, ki je bil tudi del dokaznega gradiva proti Sieversu na Nürnberškem procesu, Rascher
prosi, da bi Krajnca po odpustu iz varnostnega pripora zaposlil kot kemika v okviru raziskovalne skupine, ki jo je Rascher vodil. V ključnem delu dopisa pravi: »Krajnčevo
izpustitev še naprej najtopleje zagovarjam, vseeno pa najnujneje prosim, da se odpoveste temu, da bi Krajnc zapustil delovno mesto pri meni, ker je kot kemik moj najboljši
mož in sredi dela, ki ga je ukazal državni vodja SS-a. Krajnc je po svojih znanjih tu edini kemik, ki zna opraviti delo strokovno in natančno. Zato prosim, da poskrbite, da bi
Krajnca premestili k meni kot civilnega uslužbenca. Zaposlitev bi bila na mojem oddelku v okviru Ahnenerbe. Dovolite, da najpokorneje prosim, da se zavzamete za to zadevo,
sicer teoretični del projekta Polygal ne bi bil več izvedljiv, saj je Krajnc moj edini pravi organski kemik.« Vir: Digitalni arhiv ITS, Bad Arolsen, št. dokumenta 4.2 / 82231970.

tov javni tožilec ugotovil, da je bil marca 1944 dodeljen
skupini dr. Rascherja.
V zborniku o taborišču Dachau je v poglavju o jugoslovanskih komunistih36 navedeno, da naj bi Krajnc konec
maja 1944 (očitno ob odhodu na dopust) v Slovenijo v tubi
zobne paste pretihotapil poročilo slovenskih komunistov o
stanju v taborišču. Poročilo sta napisala Bogdan Švent in
Jože Zakovšek, namenjeno pa je bilo Rudiju JanhubiXXXIV,
ki je bil takrat v Beli Krajini. Pri posredovanju poročila
Krajncu je sodeloval Branko Diehl.
O Sigmundu Rascherju je leta 2006 izšel roman z
naslovom »Der Untergang des Hauses Rascher« (Konec
XXXIV
Rudi Janhuba (1914–1976) je bil španski borec, ki je po porazu republikancev bil interniran v Franciji, nato pa je bil na prisilnem
delu v Nemčiji, od koder je leta 1941 ušel in se pridružil partizanom, kjer
je dosegel čin podpolkovnika. Bil je delegat centralnega komiteja Komunistične partije Slovenije pri organiziranju partizanov na Štajerskem in
Koroškem, nato pa je deloval v varnostno-obveščevalni službi v Ljubljani37. Po vojni je deloval kot časnikar in diplomat. Med špansko državljansko vojno je nekaj časa deloval v mestu Albaceta, tako kot Branko Diehl.

Rascherjeve hišeXXXV), ki v največji meri temelji na zgodovinskih gradivih. Ta so v romanu tudi citirana. Avtor
romana je Hubert RehmXXXVI, a je pri tem delu uporabil
psevdonim Siegfried Bär. V tem dokumentarnem romanu se Krajnc pojavlja na več mestih, a roman ne daje natančnejšega vpogleda v njegovo delo. Več je napisanega o
drugem Rascherjevem sodelavcu iz današnje Slovenije,
XXXV
Kot navaja avtor v 5. izdaji (2020)25, je naslov parafraziran po
zgodbi Edgarja Allana Poeja The Fall of the House of Usher, v nemškem
prevodu Der Untergang des Hauses Usher. Zgodba govori o R. Usherju,
kar se izgovori podobno kot Rascher. V slovenščini so prevodi za Poejevo
delo različni, zadnji prevod Jožeta Udoviča pa ima naslov Konec Usherjeve hiše, zato sem temu ustrezno prevedel tudi naslov Rehmovega romana.
XXXVI
Hubert Rehm (roj. 1951) je leta 1983 doktoriral iz biokemije in
je nato deloval kot raziskovalec, a se je kasneje posvetil pisanju in založniškemu delu. Je soizdajatelj nemške strokovne revije Laborjournal in je avtor
ali soavtor več učbenikov oz. laboratorijskih priročnikov s področja biokemije. Piše tudi satirično prozo, npr. o tem, kako postati univerzitetni profesor, in kritična dela o financiranju raziskovalnega dela v Nemčiji. Roman o
dr. Rascherju je doživel že 5. izdajo in je bil preveden tudi v angleščino.
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Rudiju PunzengruberjuXXXVII. Krajnc je obširneje omenjen predvsem v kontekstu njegove premestitve iz statusa
zapornika v sodelavca, zaposlenega preko ustanove Ahnenerbe, decembra 1943XXXVIII. Nadalje je navedeno, da je
oktobra 1944 pobegnil iz Schlachtersa, vse nadaljnje
omembe pa so povezane s sojenjem v Ljubljani. Schlachters je ime kraja, kjer je Rascher organiziral proizvodnjo
preparata Polygal in je bil uradno delovna podružnica
taborišča Dachau. Šlo je za zakup mlekarne, ki je bil pravno urejen konec marca 1944, takrat že brez Rascherja.
Tam je najprej delalo okrog 5 zapornikov, kasneje pa verjetno nekaj več.
Poleg Krajnca (in Punzengruberja, ki pa se ni imel za
Slovenca), Rehmova knjiga od slovenskih kemikov omenja
samo še Vladimirja Premruja, ki naj bi ga Rascher vključil
v delo svoje skupine po tem, ko je od Punzengruberjeve
mame Dore zvedel, da je zaprt v Dachauu.
Slovenski kemiki so omenjeni tudi v knjigi Julijana
Reitzensteina o raziskavah pod Himmlerjevim okriljem in
v okviru ustanove Ahnenerbe40. Na seznamu ‚kdo je kdo‘
na Inštitutu za namenske vojaškoznanstvene raziskave
(priloga v knjigi) so omenjeni Krajnc (zapisano napačno:
Krajic in brez akademskega naziva, zgolj kot sodelavec-zapornik), Punzengruber in Stepišnik (zapisano napačno:
Stepinski).
Uradni nemški in zavezniški viri iz povojnega obdobja ne vsebujejo podatkov o tehničnem osebju, ki je delalo v Rascherjevi skupini.

V Arolsenskem arhivu hranijo kopijo dokumenta od
11. januarja 1944, ki so ga iz taborišča poslali na policijsko
upravo (verjetno mesta Dachau), v njem pa je navedeno,
da je bil Boris Krajnc z dnem 22. 12. 1943 izpuščen iz zapora in sočasno sprejet v delovno razmerje v Uradu AXXXIX
Personalnega štaba SS-a – to je bil urad, pod katerega je
sodil Rascherjev oddelek v okviru Inštituta za namenske
vojaškoznanstvene raziskave. Policijsko upravo prosijo, da
Krajncu izročijo ustrezne papirje, med drugim tudi karte
za hrano in oblačila. Da je šlo za delovno razmerje, potrjuje tudi seznam tujcevXL, ki so med vojno bivali na področju
kasnejše ameriške zasedbene cone in so ga lokalne oblasti
kmalu po vojni pripravile za zavezniške sile z namenom
razjasnitve usode tujcev. Na tem seznamuXLI je navedeno,
da je bil Krajnc 26. 3. 1944 zaveden v kartoteki Urada za
delo München, izpostava Dachau. Kot je razvidno iz po
vojni pripravljenega seznama prebivalcev občine DachauXLII, je bil Krajnc tam prijavljen od 22. 12. 1943, za dopust konec maja 1944 pa se je začasno odjavil.
Zanesljivih dokumentov o njegovem bivanju v obdobju od junija do novembra 1944, ko naj bi se vrnil na
JeseniceXLIII, sprva ni bilo mogoče najti. Možno bi bilo, da
je po vrnitvi z dopusta živel in delal v Schlachtersu kjer so
v tistem času pripravljali obrat za proizvodnjo tablet Polygal. Prav tako maja 1944 naj bi v Schlachters iz Dachaua bil
premeščen Janko Ravnikar, še en Slovenec iz Rascherjeve
skupine, kjer je sodeloval kot pomožni delavec, po poklicu
pa je bil krojač. V Rehmovem dokumentarnem romanu je

XXXVII Rudolf Emanuel Punzengruber je bil rojen leta 1900 v Črni
na Koroškem (Schwarzenbach). Kot navaja Rehm25, je na graški univerzi
študiral kemijo in tam doktoriral decembra 1925 z disertacijo o alkalni
hidrolizi etilestrov ocetne kisline s karbonati enovalentnih kationov Li+,
Na+ in Rb+. Doma so imeli kmetijo, žago in trgovino. Bili so pronemško usmerjeni in so podpirali nacionalsocializem, čeprav je bila njegova
mama Slovenka. Med obema vojnama se je zapletel v finančne škandale,
ob izbruhu vojne pa je bil verjetno zaposlen pri kraljevi vojski v Beogradu, kjer je bil prijavljen v hotelu Astoria. Maja 1941 so ga priprli in v
preiskovalnem zaporu je ostal do konca junija 1942, ko so ga premestili
v taborišče Dachau. S posredovanjem Rascherjevega sodelavca Neffa je
prišel v raziskovalno skupino dr. Rascherja, kjer je sodeloval pri poskusih
podhlajevanja, vzporedno pa je razvijal zaščitni premaz proti rji. Postal je
nekakšen vodja kemikov in pod njegovim vodstvom jih je delalo 572, med
njimi Krajnc. Punzengruber je dajal videz premožnega človeka, čeprav to
ni bil. Z Rascherjem sta se dobro razumela, tako da je Rascher septembra
1943 preživel dopust v Mežiški dolini. Istega meseca je bil Punzengruber
izpuščen iz taborišča, a je nadaljeval delo v Rascherjevi skupini, čeprav
je bil formalno dodeljen policiji kot rezervist, zato ga niso vpoklicali na
fronto. Marca 1944 se je izkazalo, da sredstvo proti rji še ni primerno
za proizvodnjo, zato so nadaljevali z njegovo optimizacijo, a neuspešno,
tako da so julija 1944 umaknili patentno prijavo zanj. Oktobra 1945 se
je Punzengruber poročil s Giso Schäfer, roj. Wagner, tehničarko na univerzitetni kliniki v Münchnu, kamor je prej prinašal vzorce v analizo. Po
vojni so Američani Punzenguberja aretirali in najprej zaprli v Dachauu,
nato pa preselili v zaporniško krilo sodišča v Nürnbergu. Pričal je proti
Rascherju in na vsak način poskusil zmanjšati svojo vlogo v Rascherjevi
skupini38, 39. Iz neznanega razloga je v ameriških sodnih virih naveden kot
zdravnik (tako je omenjen tudi v knjigi nekdanjega bolničarja v Dacahuu,
zgodovinarja Stanislava Zamečnika Das war Dachau). Kasneje se je podpisoval tudi kot Rolf Punzengruber. Do leta 1966 je živel v Münchnu, kjer
je tudi pokopan.

XXXIX
Od leta 1940 naprej je pod to oznako treba razumeti SS-ovo
organizacijo Ahnenerbe.

XXXVIII

Krajnčeva mesečna plača je bila 385 mark40.

XL V povojnem času so zavezniške zasedbene sile sistematično zbirale
podatke o dogajanju v Nemčiji med 2. svetovno vojno, odkriti pa so želeli
tudi usodo številnih zapornikov, prisilnih delavcev in drugih, ki so jih
nemški okupatorji prepeljali v Nemčijo. Tako so med drugim morali lokalni uradi sestaviti popise vseh tujcev, ki so med vojno bivali v Nemčiji
in sezname zaposlenih tujcev v nemških podjetjih.
XLI Seznam jugoslovanskih delavcev, ki ga je pripravil Urad za delo iz
Münchna, str. 3 seznama izpostave Dachau, interna oznaka strani ITS
074. Na istem seznamu (str. 6 oz. ITS 077) je tudi Milan Stepišnik (več o
njem v nadaljevanju) z datumom evidentiranja 15. 9. 1944. Gre za takoimenovani Formular 11.
XLII
Na seznamu tujcev ‘jugoslovanske narodnosti’, ki so ga pripravili na občini Dachau avgusta 1946, je Boris Krajnc vpisan s priimkom
Kraync. Prebivališče (Formular 7; stran ITS 090) je prijavil z datumom
22. 12. 1943 in datumom odjave 24. 5. 1944. Na formularju za popis dokumentov (Formular 10, stran ITS 224) pa je navedeno, da je bila personalna mapa za zaposlitev odprta 14. 1. 1944. Kartotečna kartica navaja
naslednje podatke: Kraync Boris, dipl. inž. kemije, rojen 25. 12. 1913 v
Kantridi (prej Italija, zdaj nemško), vera rk (rimskokatoliška), priselitev
iz KL (koncentracijskega taborišča) Dachau 22. 12. 1943, odselitev 24. 5.
1944 v Cilli (Celje), ponovna priselitev 6. 6. 1944 iz Cilli; državljanstvo:
nekdanja Jugoslavija, narodna pripadnost: Slovenija. Stepišnik je v isti
evidenci zaveden z datumom prijave 21. 7. 1944 (prihod iz koncentracijskega taborišča Dachau) in odjave 1. 11. 1944. Na evidenčni kartici je
navedeno, da se je odselil v Aßling/Oberkrain (Jesenice na Gorenjskem).
XLIII
Po mnenju Huberta Rehma naj bi Krajnc pobegnil iz Schlachtersa oktobra 1944, vendar je po naknadnem preverjanju (osebna komunikacija) ugotovil, da ni nobenega zanesljivega podatka o tem, da je
res bil del ekipe za pripravo preparata Polygal v Schlachtersu.
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navedeno, da je Krajnc pobegnil domov iz Schlachtersa
oktobra 1944, čeprav je iz povojnih slovenskih virov, predvsem številnih zaslišanj, mogoče ugotoviti, da se je vrnil na
Jesenice novembra tega leta. Iz zapisnikov preiskovalnega
postopka pred dachauskim procesom je razvidno, da je
Krajnc pobegnil iz Dachaua na osnovi ponarejenega dokumenta, ki ga je z Jesenic prinesel Milan Stepišnik, zato je
podatek o pobegu iz Schlachtersa dvomljiv. Prav tako je v
romanu navedeno, da naj bi bil Krajnc španski borec. Res
se pojavlja v nekaterih knjigah o mednarodnih brigadah v
španski državljanski vojniXLIV, ni pa ga na seznamih, ki so
jih sestavili jugoslovanski prostovoljci v tej vojni.

5. Krajnc kot obdolženec
na Diehl-Oswaldovem procesu

V preiskavi, ki ji je sledil prvi dachauski proces v Ljubljani, je bil Krajnc aretiran 27. 10. 1947 (podatek iz obtožnice vojaškega sodišča od 16. 4. 1948). Ohranjen je zapi-

snik hišne preiskave na dan aretacije. Trajala je eno uro, v
njej pa so zasegli med drugim dve mapi korespondence in
dve mapi strokovnega gradiva.
Obtožnica je Krajnca bremenila, da je februarja 1942
v begunjskih zaporih prostovoljno začel sodelovati z Gestapom in mu priznal svoje sodelovanje z Osvobodilno fronto
ter s tem izpostavil svoje sodelavce; da se je v Dachauu marca 1942 povezal z agentom Martinom Presterlom, mu poročal o sointernirancih in sodeloval v lažni protifašistični
provokatorski organizaciji; da je od januarja 1943 do novembra 1944 v poizkusni postaji aktivno sodeloval s krvnikoma Rascherjem in Plötnerjem pri najgrozovitejših zločinih; da je kot agent Gestapa posredoval pri vodstvu taborišča, da so bili na poizkusne postaje pritegnjeni še Stepišnik,
Barle, Ličen in drugi, s čimer je soodgovoren tudi za njihove zločine. Obtožen je bil tudi oddaje lažne biografije, da bi
se po vojni vrinil na vplivno mesto, od koder bi črpal tajne
podatke kot bivši gestapovski agent in da bi protežiral gestapovske agente s pisanjem pozitivnih karakteristik. Nadalje je bil obtožen za povezavo s tujo obveščevalno službo

Slika 4: Rokopisna izjava Borisa Krajnca iz časa preiskave za Diehl-Oswaldov proces. Dokument ni datiran, verjetno pa sodi v obdobje malo pred
sojenjem aprila 1948. Vir: Arhiv Republike Slovenija, SI AS 1931, RSNZ SRS, Dachauski procesi, šk. 512.
XLIV
Krajnc je naveden v knjigi Las brigadas internacionales de
la guerra de España (Andreu Castells, Esplugues de Llobregat: Editorial
Ariel, 1974), vendar le kot soobtoženi na dachauskem procesu, kjer so
sodili tudi številnim španskim borcem. Edina zgolj teoretična možnost,
da bi kakor koli sodeloval pri zadevah, povezanih s špansko državljansko
vojno, bi bila v času študija, saj so mednarodne brigade razpustili septembra 1938.

junija 1945 ter da ji je poročal o dogajanju na univerzi in da
je izvajal škodljive aktivnosti po navodilu tuje obveščevalne
službe. Obtožnica je bila vložena 2. 12. 1947.
V knjigi o dachauskih procesih33 je Boro Krivokapić
citiral pritožbo Krajnčeve žene Ivanke Komisiji za prošnje
in pritožbe Centralnega komiteja Zveze komunistov Slove-
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nije z dne 12. 4. 1969. V tem dolgem pismu je navedeno, da
je pod Krajnčevim mentorstvom opravljala diplomsko nalogo Jelka RužičXLV, takrat svakinja, kasneje pa druga
ženaXLVI Borisa Kraigherja (v času sojenja je bil minister za
notranje zadeve LR Slovenije). S posredovanjem Jelke Ružič je Krajnčevi uspelo priti na zasebni obisk k Borisu Kraigherju, ki ji je povedal, da bo Boris Krajnc nekaj časa zaprt
in da se je to zgodilo na zahtevo tuje velesile. Nekateri menijo, da je šlo za Sovjetsko zvezo, neposrednih dokazov za
to pa ni.
Sojenje pred vojaškim sodiščemXLVII je potekalo med
20. in 24. aprilom 1948, razglasitev sodbe pa je bila dva dni
kasneje. To je bil prvi izmed dachauskih procesov in hkrati največji. Pogosto ga poimenujejo po dveh prvoobtoženih Diehl-Oswaldov proces. Danes velja, da je šlo za montiran proces, pri katerem so obdolžence s fizičnim in psihičnim nasiljem prisilili v priznanje dejanj, ki jih niso
zagrešili. Nazoren prikaz postopkov, ki so jih uporabljali v
zasliševanjih, je pričevanje Vlasta Kopača41, ki je bil na
Diehl-Oswaldovem procesu obsojen na smrt, a so mu po
pritožbi omilili kazen na 20 let zapora, nato pomilostili na
10 let in ‚začasno‘ izpustili aprila 1951. Na sojenju je bil
pogosto edini dokaz za očitano dejanje lastno priznanje
obdolženca, obramba, ki je bila imenovana, pa ni imela
vpogleda v obtožnico in je bila pod pritiskom oblasti. Redkih dokazov v prid obdolžencem sodišče ni upoštevalo,
večinoma pa odvetnikom niso dovolili povabiti prič, ki bi
koristile obdolžencem. Na tem nepoštenem sojenju so izrekli izredno visoke kazni, saj so od 14 obdolžencev kar
enajstim izrekli smrtno kazen. Upoštevati pa je treba še tri
preiskovance, ki so umrli med preiskavo.
Krajnc je med zaslišanji priznal sodelovanje z Gestapom, ki naj bi ga podpisal v zaporu v Begunjah, in še nekatera druga očitana dejanja, vendar teh izjav ni mogoče šteti za verodostojne. Pod kakšnim pritiskom so bili preiskovanci, je mogoče razbrati iz Krajnčevega pisma majorju
(verjetno preiskovalcu), ki ga hrani Arhiv Republike Slovenije (slika 4). Pri uporabi gradiv iz časa preiskave in s
sojenja je potrebna posebna previdnost, podobno kot velja
tudi pri arhivskih dokumentih tajnih služb42.

6. Drugi kemiki na dachauskih
procesih

Milan Stepišnik (1910–1950?) je bil tako kot Krajnc
kemik (diplomiral 1935, tri leta pred Krajncem) in je bil
obsojen na istem dachauskem procesu kot Krajnc. Stepišnik je diplomiral na Tehniški fakulteti z nalogo »AnalogiXLV
Jelka Marija Ružič je diplomirala šele leta 1949, torej več kot
eno leto po Krajnčevi aretaciji.
XLVI
Boris Kraigher je bil najprej poročen s sestro Jelke Ružič, arhitektko Miro Ružič71.
XLVII
Samo prvi dachauski proces je potekal pred vojaškim, vsi naslednji pa pred civilnim sodiščem.

ja med nikotinsko in m-nitrobenzojevo kislino« pod mentorstvom Marija Rebka. Znan je bil tudi kot vrhunski atlet.
Med drugim se je udeležil olimpijskih iger v Berlinu leta
1936, kjer je bil zastavonoša jugoslovanske reprezentance,
bil pa je tudi večkratni balkanski prvakXLVIII. Znana je fotografija treh prvouvrščenih atletov na tekmovanju v jeseni
1941XLIX, kjer na zmagovalnem odru prvi in tretji pozdravljata s fašističnim pozdravom, Stepišnik kot drugi pa stoji
mirno.
Do začetka vojne je bil zaposlen v tovarni Zogmeier-Gruber v Slovenski Bistrici, nato pa je bil do junija zaprt v
Mariboru, čemur je sledila izselitev v Lazarevac v Srbiji.
Od tam se je kmalu vrnil, saj so mu odobrili preselitev v
Ljubljansko pokrajino, tako da je že 2. julija 1941 prišel v
Ljubljano in se avgusta zaposlil v papirnici v Vevčah. Zaradi sodelovanja z Osvobodilno fronto so ga novembra 1943
belogardistiL aretirali, kasneje pa so ga internirali v Dachau. V ameriški bazi Holocaust Survivors and Victims
Database je zaveden s priimkom Stepiniks, datum prihoda
v Dachau 7. december 1943, datum odpusta 21. julij 1944,
kar verjetno sovpada z njegovo redno zaposlitvijo v Dachauu, podobno kot pri Krajncu. Že nekaj dni po prihodu
v taborišče so ga kot kemika vključili v delo Rascherjeve
skupine, nadaljeval pa ga je tudi kasneje, ko je skupino
prevzel Plötner. Delal naj bi izključno pri pripravi tablet za
strjevanje krvi, skupaj z Jankom PuflerjemLI. V dokumenXLVIII
V metu kladiva je osvojil kolajne na 6 predvojnih Balkanskih
igrah, od tega 3 zlate. Štirikrat je izboljšal državni rekord v tej disciplini. Tudi po vojni je še tekmoval in je bil zastavonoša slovenske atletske
reprezentance na prvem povojnem jugoslovanskem atletskem prvenstvu
(Zagreb, 1945), kjer je osvojil 6. mesto v metu diska, v metu kladiva pa
je bil drugi. Leta 1946 je na balkanskih igrah v Tirani osvojil bronasto
medaljo v metu kladiva43.
XLIX
Fotografija je nastala 14. 9. 1941 na atletskem mitingu za pokal Iva Scapola na stadionu v mestu Schio pri Vicenzi, ki ga je dve leti prej
otvoril Benito Mussolini. Na tem tekmovanju so nastopili vsi najboljši
italijanski lahkoatleti, v dogovoru z njihovo atletsko zvezo pa prvič po
priključitvi Ljubljanske pokrajine Italiji tudi trije naši tekmovalci. V metu
kladiva je zmagal italijanski prvak Teseo Taddia, Stepišnik je bil drugi,
tretji pa je bil Cecchini.
L V dopisu Stepišnikove žene Poldke je navedeno, da so v njihovo stanovanje vdrli oboroženi belogardisti in odpeljali moža ter dve sosedi. Kot
sodelavca OF so ga nameravali še isto noč ustreliti na Urhu, vendar so ga
zato, ker je sama doživela živčni zlom in so jo morali odpeljati v bolnišnico, na koncu odpeljali v zapor, ne na streljanje.
LI Janko Pufler (1905–1950?) je bil steklar v Hrastniku, kjer so ga že
leta 1926 sprejeli v komunistično partijo, leta 1928 pa so ga izgnali, tako
da je naslednja leta preživel v različnih državah Evrope. Spomladi 1937
je prišel iz Sovjetske zveze kot prostovoljec v Španijo, kjer je bil v vlogi
inštruktorja. Po koncu državljanske vojne je bil v več francoskih taboriščih. Julija 1942 ga je aretiral Gestapo v Gradcu, februarja 1943 pa so ga
zaprli v taborišče Dachau. Po nekaj tednih so ga dodelili za steklopihača
v ‘poskusni postaji’, kasneje pa naj bi kot laborant sodeloval pri razvoju tablet za strjevanje krvi, a je verjetno, da je bil predvsem zadolžen za
pripravo in čiščenje steklovine. Leta 1944 so ga preselili v podružnico
Schlachters in tik pred koncem vojne v Lochau. V nekaterih virih je naveden kot Hans Puffler ali Janco Pufler. Decembra 1945 so ga postavili za
direktorja steklarne Hrastnik, a so ga oktobra 1946 razrešili zaradi spora s
političnimi organizacijami v podjetju. Proti koncu tega meseca je v nočni
izmeni izbruhnil požar, zaradi katerega je prišlo do zastoja v proizvodnji.
To so oblasti prikazale kot sabotažo in so zato na celjskem okrožnem so-
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taciji za obnovo procesa piše, da naj bi pomagal Puflerju
pri pripravi pektinskih tabletLII in da naj ne bi sodeloval pri
poskusih na internirancih.
V drugi polovici oktobra 1944 je bil na dopustu v
Ljubljani in na Jesenicah, kjer je pridobil potrdilo, da so ga
pripravljeni zaposliti v železarni na področju, pomembnem za nemško vojaško industrijo. Na osnovi tega so mu v
Dachauu dovolili, da se s 1. novembrom 1944 vrne domov.
Istega meseca se je zaposlil v šamotarni železarne na Jesenicah. Po vojni so ga postavili za ‚delegata‘ Ministrstva za
industrijo in rudarstvo v Industriji metalnih polizdelkov
(kasnejši Impol) v Slovenski Bistrici, kar je ustrezalo funkciji direktorja. Kot član državne delegacije je v začetku leta
1947 nekaj mesecev pregledoval nemška kemična podjetja
glede vojnih reparacij. V času pomanjkanja materialov je
sam poskrbel za pripravo mase za šamotno oblogo talilne
peči v Impolu, ki pa, verjetno zaradi nekakovostnih surovin, ni zdržala dolgo, kar so oblasti prikazale kot sabotažo.
Aretirali so ga 30. septembra 1947 in na Diehl-Oswaldovem procesu obsodili na smrt. Zdi se verjetno, da so kazen
izvršili šele leta 1950LIII, obstajale pa naj bi tudi priče, ki so
se oglasile svojcem in naj bi ga videle še kasneje, tako da
naj bi po mnenju nekaterih umrl šele leta 1974 (izročilo
družine Stepišnik).
Karel Barle (1910–1948) iz Šmartnega pri Slovenj
Gradcu je bil inženir kemije. Študij je začel v Ljubljani,
zaključil pa v Avstriji, kamor je leta 1934 emigriral po nalogu Komunistične partije Jugoslavije. Bil je prostovoljec
Španske državljanske vojne, ko se je ta končala pa je bil v
več francoskih in nemških taboriščih. Aretirali so ga v Brestu v Franciji konec novembra 1941, v Dachau pa je prispel
22. avgusta 1942 in od marca 1943 delal kot kemik najprej
pri ohlajevalnih poskusih, kasneje pa je sodeloval pri radišču izvedli sojenje proti Puflerju, njegovemu delavcu Jožetu Bengaliji
in še dvema sodelavcema. Po pritožbi je višje sodišče sodbo razveljavilo
in vrnilo zadevo prvostopenjskemu sodišču pod spremenjenim senatom.
Na Diehl-Oswaldovem procesu so Puflerju poleg sabotaže očitali še vrsto
drugih dejanj iz časa vojne in pred njo. Tako so ga na primer obdolžili,
da je bil sodelavec Gestapa že od leta 1928 (kar je priznal), pri čemer so
Gestapo ustanovili šele leta 1933. Obsojen je bil na smrt. Jože Benegalija
je bil na istem procesu obsojen na 18 let prisilnega dela, a so ga iz zapora
izpustili leta 1954.
LII Dokaj nelogično se zdi, da bi Stepišnik, ki je bil kemik z izkušnjami,
pomagal Puflerju, steklarju, pri pripravi pektinskih preparatov. Bolj verjetno je obratno. Navedeno je tudi, da naj bi stika s poskusnimi osebami
sploh ne imel, kar je prav tako malo verjetno, glede na najdene njegove
zapiske o rezultatih preiskav na poskusnih osebah.
LIII Po uradnem zapisniku naj bi vse na smrt obsojene na prvem dachauskem procesu usmrtili 12. maja 1948, a so v osebnem arhivu Borisa
Kraigherja44 našli rokovnik za vpenjanje listov manjšega formata, ki je
vseboval predvsem kratke zabeležke. Pri 18. oktobru 1952 je najprej navedeno ime Nikič, kar bi lahko pomenilo Boris Nikič (s pravim imenom
Niko Šilih, pomočnik načelnika Udbe za Slovenijo), sledijo priimki 24
zapornikov, obsojenih na smrt. Pri nekaterih je za imenom znak +, kar
bi bilo mogoče razumeti kot oznako za likvidacijo, ne pa nujno. Nekatera imena nimajo te oznake, nekatera so zapisana v oklepaju, nekatera z
znakom – pred imenom, nekatera pa so podčrtana. Kaj bi to pomenilo,
ni znano. Poleg Stepišnika so bili navedeni in označeni s + še dachauski
obsojenci Diehl, Oswald, Juranić, Ličen in Pufler. Krajnca na tem seznamu ni, prav tako ne Barleta.

zvoju pektinskih tablet. Boris Krajnc je v preiskovalnem
postopku natančno opisal Barletov prihod v Rascherjevo
skupino. Pri tem je omenil tudi to, da mu je Barle povedal,
da je v Španiji (v Albaceti) kot kemik izvajal mikrobiološke
preiskave vode. Nadalje je povedal, da se je za vključitev
Barleta v raziskave zelo zavzemal Rudolf Punzengruber
(gl. op. XXXVII), ki je bil tudi s Koroške, ker je mislil, da
bosta prijateljevala, a kasneje nista. Barle je bil v taborišču
član prvega jugoslovanskega taboriščnega komitejaLIV. Kot
kemik je sodeloval pri tehničnem delu priprave poročila o
stanju v koncentracijskem taborišču DachauLV. Aprila
1945 je v Schlachtersu, kjer so vzpostavljali proizvodni
obrat za pektinske tablete, spoznal bodočo ženo Reziko
(Theresia, roj. Brüstle, 1925–1949) in se z njo poročil junija 1945. Osvoboditev je dočakal v dachauski podružnici
Lochau na Predarlberškem v današnji Avstriji in se v domovino vrnil šele septembra 1945. Zaposlil se je na Ministrstvu za industrijo in rudarstvo, kasneje pa v Centralnem
komiteju KPS, kjer je bil sekretar ekonomske komisije.
Aretiran je bil 8. avgusta 1947 in bil zaradi domnevnega
sodelovanja s tujo obveščevalno službo in medvojnega
LIV Taboriščni komiteji so bile po nacionalnostih organizirane ilegalne protifašistične organizacije, ki jih je povezoval mednarodni taboriščni komite. Slovenski komunisti so organizirali jugoslovanski taboriščni
komite (med jugoslovanskimi taboriščniki so namreč prevladovali Slovenci). Pomembna vloga taboriščnega komiteja je bila pomoč tistim rojakom, ki niso dobivali paketov pomoči od doma in tistim, ki so rabili
zdravstveno pomoč, hkrati pa je odbor razširjal informacije o dogajanju
v domovini in skrbel za moralo med zaporniki. Če je bilo mogoče, so
svoje zanesljive člane razporejali na delovne naloge, kjer bi lahko pomagali drugim, ali poskušali preprečiti transporte svojih članov v uničevalna taborišča. Konec leta 1944 so se odločili ustanoviti širšo organizacijo
taboriščnikov s protifašistično usmeritvijo, a je do ustanovitve prišlo šele
aprila 1945. Z osvoboditvijo taborišča Dachau 29. aprila 1945 se je jugoslovanski narodnoosvobodilni odbor preoblikoval v Jugoslovanski nacionalni odbor36. Na dachauskih procesih je tožilstvo nastopalo s pozicije,
da je bil taboriščni komite podaljšek Gestapa oz. da je šlo za ‘provokatorsko’ antifašistično organizacijo. To je bila ena od točk obtožnice pri Karlu
Barletu, Borisu Krajncu in nekaterim drugim obtožencem na dachauskih
procesih.
LV Šlo je za dve poročili, napisani v žepno beležnico z nevidnim črnilom, ki ga je izdelal Karel Barle. Prvo poročilo je napisal takratni sekretar taboriščnega jugoslovanskega partijskega komiteja Vlasto Kopač in v
njem prosil KPS za usmeritve glede delovanja komunistov v taborišču.
Drugo poročilo je pripravil sovjetski taboriščni partijski komite v ruščini,
namenjeno pa je bilo sovjetskemu predstavniku v glavnem štabu NOV in
POS. Beležnico s poročilom je ob vrnitvi v Slovenijo v jeseni 1944 s seboj
prinesel Milan Stepišnik36. Iz izvlečkov izjav Borisa Krajnca in Milana
Stepišnika med preiskavo v letih 1947/1948 je mogoče ugotoviti, da je
Stepišnik ob odpustu iz Dachaua s seboj prinesel manjši zvezek (‘notez’),
ki naj bi ga z nevidno pisavo popisal ‘Dil’ (Branko Diehl), namenjen pa
naj bi bil Krajncu. Stepišnik je povedal, da je v Dachauu skupaj z Barletom dodelal postopek, pri katerem je besedilo napisano z raztopino svinčevega nitrata, nevidno pisavo pa nato razvijejo z vodikovim sulfidom.
Krajnčeva bodoča žena naj bi zvezek poslala Krajncu na Pokljuko, kjer se
je pridružil partizanom, a tam ni bilo pogojev, da bi pisavo razvil. Pisavo
naj bi kasneje razvila Neža Exel (inž. kemije, diplomirala 1939 kot Agneza
Hillinger), ki je pisavo prepoznala kot Diehlovo, a je bila slabo čitljiva. Po
mnenju Krajnčeve žene (zaslišanje 22. 11. 1947) naj bi v zvezku bili »važni
podatki o delu in poskusih v lagerju«. Glede na to, da je bil Kopač soavtor
članka, v katerem je opisana beležnica36, je bolj verjetno, da je poročilo
pripravil on, kot pa da je bil avtor Diehl, kot je na osnovi pisave ocenila
Neža Exel.
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»sodelovanja pri zločinskih poskusih« na prvem Dachauskem procesu obsojen na smrt z ustrelitvijo. Verjetno je
umrl zaradi neznosnih razmer v zaporu še pred izvršitvijo
smrtne obsodbe19,45. Njegovo ženo so na 6. dachauskem
procesu avgusta 1948 obsodili na smrt zaradi domnevnega
vohunstva. V Arhivu Republike Slovenije je v Barletovem
dosjeju iz obdobja preiskave za Diehl-Oswaldov proces
shranjen njegov opis priprave različnih pektinskih preparatov, predvsem njihov razvoj v Dachauu, zelo malo pa o
proizvodnji v Schlachtersu. Ti podatki so, glede na to, da je
bil Barle kemik, gotovo bolj verodostojni od tistih, ki jih je
v svojih spominih podal Franz Jauk (1904–1995)LVI, po
poklicu barvarski pomočnik, v Dachauu pa taboriščni pisar bloka 5 in kasneje sodelavec v skupini Sigmunda Rascherja46.
Branko Diehl (1905–1950?) iz Celja je po maturi na
celjski Realki leta 1923 začel s študijem kemije na Dunaju
in ga naslednje leto nadaljeval v Ljubljani na Tehniški fakulteti, kasneje pa je diplomiral iz fizike in kemije na Filozofski fakulteti UL (1931). Leta 1933 so ga zaradi delovanja
v Komunistični partiji Jugoslavije obsodili na 3 leta zapora.
Po povratku se je za kratko zaposlil v rudniku v Mežici, a
so ga kmalu ponovno aretirali, po 4-mesečni preiskavi pa
se je vrnil v rudnik. Konec junija 1941 so ga v Žerjavu aretirali in kot znanega komunista zaprli, nato pa poslali v
taborišče Dachau, kamor je prišel 15. septembra istega leta
kot eden prvih Slovencev oz. Jugoslovanov. Nekaj časa je
delal v laboratoriju taboriščne bolnišnice, sodeloval pa je
tudi pri delu takoimenovane ‚malarične postaje‘, kjer so
izvajali poskuse na taboriščnikih. Vendar naj bi Diehl opravljal samo mikroskopske analize krvi in komarjevLVII.
V Dachauu je bil ob osvoboditvi tajnik Jugoslovanskega narodnega odbora, skupine predstavnikov različnih narodov, v kateri so bili predvsem člani Komunistične partije, za glavno nalogo pa je imela organizacijo povratka jugoslovanskih internirancevLVIII. Po vojni je bil
‚delegat Ministrstva industrije in rudarstva‘ (direktor) v
rudniku v Mežici, glavni inšpektor za gozdarstvo pri
Kontrolni komisiji Predsedstva vlade LR Slovenije in član
ekonomske komisije Centralnega komiteja Komunistične partije Slovenije. Skupaj z Oskarjem Juranićem (ki je
bil prav tako član Jugoslovanskega narodnega odbora) je
pripravil povojno oceno delovanja KPJ v koncentracijskem taborišču Dachau. Aretirali so ga 16. septembra
1947 in na Dachauskem procesu obsodili na smrt zaradi
domnevnega sodelovanja z Gestapom, dela na ‚malarični
LVI Več o življenjski poti Franza Jauka je v sestavku47 H. Halbreinerja.
LVII
Vlasto Kopač je v intervjuju s Petrom Vodopivcem50 leta 1986
povedal, da naj Barle sploh ‘ne bi sodeloval pri poskusih’ in da je samo
‘seciral komarje in uši’.
LVIII
Ob tem je odbor tudi evidentiral tiste internirance, ki so
pred aretacijo sodelovali z belo gardo ali okupatorji. Zasliševali so jih že
v Dachauu, nato pa organizirali njihov ločen transport v domovino, kjer
so številne ustrelili brez sojenja, proti drugim pa so organizirali sodne
procese z izredno nizkimi pravnimi standardi (prim. sestavek51 Tineta
Velikonje iz leta 1995).

postaji‘, povojnega ustanavljanja vohunske mreže in povojne sabotaže.
Mirko Pibernik (1905–1947) se je po maturi na ljubljanski realki leta 1924 vpisal na Tehniško fakulteto in iz
kemije je diplomiral 1928 pod imenom Bogomir. Tema njegove diplomske naloge je bila oksidacija škroba za pripravo
topnih oblik, o čemer je naslednje leto izšel članek Maksa
Samca v reviji Kolloidchemische Beihefte48. Bil je tudi aktiven član Sokola in soavtor telovadnega priročnika49 (izšel
1933). Po odsluženem vojaškem roku v šoli za rezervne oficirje se je poročil in zaposlil v podjetju Medič-Zankl, tovarni olja, lakov in barv, ki je imelo en proizvodni obrat v Medvodah (kasnejši Color) in enega v Domžalah (kasnejši Helios). Pibernik je delal v obeh sočasno, tako da se je redno
vozil med obema tovarnama. Marca 1941 so ga mobilizirali v enoto v Srbiji, a se je po kapitulaciji Jugoslavije uspel
vrniti v Medvode, kjer je še naprej delal v istem podjetju.
Med vojno je stanoval v Medvodah, kjer so v upravni stavbi
podjetja poleg kemijskega laboratorija bila tudi stanovanja
za zaposlene. Sodeloval je z Osvobodilno fronto in med
drugim ilegalno tiskarno preskrboval s tiskarsko barvo, ki
so jo delali v tovarniškem laboratoriju. V začetku leta 1944
je bil za kratko zaprt v Ljubljani, morda v povezavi z delovanjem Miklavčeve skupineLIX v Medvodah.
Pibernikova družina je med vojno živela v Šiški
(sprva pod italijansko zasedbo), tako da jo je le občasno
obiskoval s kolesom. Ob povratku je večkrat s seboj vozil
pakete za dachauske zapornike in jih oddal na pošti v Medvodah, ki so bile pod nemško zasedbo. Tudi po vojni je ostal zaposlen v tovarni barv in lakov v Medvodah, kjer je bil
direktor do prihoda Vladimira Lična na ta položaj, Pibernik pa je postal referent direkcije kemične industrije pri
slovenski vladi. Leta 1946 je bil član komisije za povojne
reparacije pri jugoslovanski vojni misiji v Berlinu. Aretirali
so ga 3. 11. 1947, v času preiskave pa je – po uradni verziji
– naredil samomor, a je verjetneje, da je 19. novembra umrl
zaradi posledic mučenja. Objavljeni so odlomki z zaslišanj,
iz katerih je razvidno, da je (verjetno pod prisilo) menjal
izpovedi, tako da so bile v skladu s sugestijami zasliševalcev.
V Dachauu ni bil nikoli in njegovo ime se ne pojavlja v gradivih, ki jih hrani največji arhiv za obdobje nacizma v
NemčijiLX, zato je absurdno, da je bil osumljen sodelovanja
LIX Ivan Miklavc (1890–1944) je bil podjetnik iz Medvod, ki si je med
vojno prizadeval za ustanovitev pokrajinskega odbora Osvobodilne fronte za Gorenjsko in s skupino somišljenikov pripravljal organizacijske
korake za vzpostavitev oblastnih struktur še pred pregonom Nemcev.
Predvideli so tudi že nekatere kadrovske zasedbe, pri čemer so vključevali
pripadnike krščanskih socialistov, članov Sokola in komunistov (ki so bili
v manjšini), zato nekateri menijo, da Miklavc ni bil po volji takratnega
vodstva OF52.
LX Na poizvedovanje v Arolsenskih arhivih sem dobil podatek, da Pibernika ni v nobenih dokumentih, povezanih z Dachauom, niti kje drugje v arhivskem gradivu in da ni jasno, zakaj se njegovo ime pojavlja na
jetniški evidenčni kartici Vladimirja Lična. V zborniku Dachauski procesi54 je navedeno, da naj bi bil med vojno v Dachauu, a kaže, da navedba ni
pravilna (Anton Pibernik, osebna komunikacija). Možna razlaga, zakaj je
bil Pibernik naveden na Ličnovi jetniški kartici, je, da mu je redno pošiljal
pakete, vendar taki pripisi na karticah niso bili običajni.
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z Gestapom. Očitali so mu tudi sodelovanje s tujo obveščevalno službo in sabotažne dejavnosti v povezavi z vžigom
ricinusovega olja, kot je razloženo v nadaljevanju.
Vladimir Ličen (1912–1950?) je bil rojen v Trstu, a
se je družina po italijanski zasedbi po prvi svetovni vojni
preselila v Slovenijo. Maturiral je na ljubljanski realki leta
1930, diplomiral pa je na Filozofski fakulteti v Ljubljani iz
kemije leta 1936. Vojaški rok je služil v Kruševcu v Srbiji.
Leta 1938 se je zaposlil v tovarni barv in lakov Medič-Zankl v Medvodah. Tik pred začetkom vojne v Jugoslaviji je bil
mobiliziran, a so ga v Sarajevu ujeli in odpeljali v taborišče
v Osnabrücku, nato pa so ga predali italijanskim oblastem,
kjer je bil zaprt v več taboriščih za vojne ujetnike, od koder
je ušel septembra 1943 in se vrnil v Trst53. Tam so ga zaradi
ponarejenih dokumentov aretirali in poslali v taborišče
Dachau (prispel je 24. novembra).
V taborišču je delal v bolnišničnem laboratoriju do
25. aprila 1944, ko so ga izpustili, za kar naj bi posredoval
tudi Leon Rupnik (takratni ljubljanski župan in komandant domobranskih enot). Na zaporniški kartici je (ni jasno, zakaj) pripisano ime inž. Mirka Pibernika. Po izpustitvi je delal v Celovcu v tovarni kvasa in špirita, po osvoboditvi pa se je vrnil v Medvode, kjer je bil najprej obratovodja in kasneje direktor tovarne. Uvedel je nekatere spremembe v postopkih proizvodnje, za kar je bil tudi večkrat
nagrajen. Ker je je bilo težko dobiti dovolj lanenega olja iz
uvoza, je v proizvodnjo vpeljal domače ricinusovo olje, o
čemer naj bi se predhodno posvetoval s strokovnjaki z univerze in inštitutov, opravili pa naj bi tudi več preliminarnih
analiz. Ko je 3. oktobra 1947 v tovarni prišlo do samovžiga
ricinusovega olja, so oblasti to označile kot sabotažo v navezi s tujimi vohunskimi agenturami. Na Dachauskem
procesu je bil med drugim obtožen, ker »je dobil nalogo
organizirati bakteriološki laboratorij« v taboriščni bolnišnici. Po odpustu ga je tam nasledil Mirko Košir. V preiskovalnem zaporu je bil od 3. oktobra 1947, aprila 1948 pa
je bil obsojen na smrt.
Mirko (Miroslav Jožef) Košir (1905–1951) je na Filozofski fakulteti UL diplomiral iz kemije, fizike in fizikalne kemije leta 1929. Kemijo je učil najprej dve leti v Kikindi, potem pa v Kranju. Po sojenju mladim komunistom
leta 1934, kjer je bil oproščen, se je zaposlil v škrobarni v
Domžalah, kasneje pa v Rudarski družbi Trojane, kjer so
kopali antimonit. Pred 2. svetovno vojno je bil aktiven v
delavskem gibanju in je postal član vodstva Komunistične
partije Slovenije. Ob izbruhu 2. svetovne vojne so ga zajeli
Nemci, odpeljali v svoja taborišča, nato pa predali Italijanom, ki so ga zaprli v svoja. Po kapitulaciji Italije se je pridružil partizanom, kjer so ga vključili v kulturniško skupino, med nemško ofenzivo pa se je vrnil v Ljubljano. Po
aretaciji so ga poslali v Dachau, kamor je bil sprejet 12. 2.
1944. Ko so aprila 1944 iz taborišča Dachau izpustili Vladimira Lična, je prišel na njegovo mesto v taboriščni bolnišnici, kjer je opravljal analize krvi, urina in sputuma.
Nato so ga 11. 10. 1944 prepeljali v Sachsenhausen, kjer je
kot kemik delal v tovarni granat.

Ob koncu vojne se je preko Prage, Budimpešte in Beograda vrnil v Ljubljano. Deloval je kot prevajalec in predavatelj na ljubljanski univerzi, kjer je bil od 1946 izredni
profesor na Tehniški fakulteti in honorarni predavatelj za
družbene vede na Gospodarski fakulteti in Akademiji
upodabljajočih umetnosti17. Aretirali so ga 9. aprila 1948
in še isti mesec obsodili na 20 let zapora. Iz slovenskih zaporov so ga kasneje premestili na Goli otok, kjer so ga ob
prihodu pretepli in je 11. 3.1951 zaradi posledic poškodb
umrl.
Vladimir Premru (1902–1949) je bil prvotno osumljenec v dachauskih procesih, a so ga zaradi pomanjkanja dokazov izpustili, kasneje pa obsodili zaradi domnevnega sodelovanja z Informbirojem in zaprli na Goli otok,
kjer je umrl oktobra 1949. Na Medicinsko fakulteto UL se
je vpisal v študijskem letu 1920/21, s študijem pa je nadaljeval v Zagrebu in Gradcu. Leta 1924 se je prepisal na Filozofsko fakulteto v Ljubljani, kjer je diplomiral iz kemije
in fizike leta 1929. Najprej je poučeval na Državni tehniški
srednji šoli, kjer je leta 1930 izšel njegov učbenik Elektrokemija. Od ustanovitve Banovinskega inštituta za raziskovanje in zdravljenje novotvorb (1938) je kot neplačan sodelavec vodil tudi kemijski laboratorij (inštitut je imel »klinični, kemični in kemobiološki« laboratorij55, ki jih je verjetno vse, glede na skromno kadrovsko sestavo inštituta,
vodil Premru). Znan je tudi kot prevajalec leposlovja in
ekspresionistični pesnik. Leta 1941 je v soavtorstvu z dr.
Leom Šavnikom objavil kratko preliminarno raziskovalno
poročilo o karcinogenem delovanju različnih preparatov
na osnovi stilbena (1,2-difeniletena)56 v reviji Zeitschrift
für Krebsforschung, naslednje leto pa v isti reviji celovitejše poročilo57 o isti temi. Novembra 1943 so ga aretirali in
poslali v taborišče Dachau, kamor je bil sprejet 8. januarja
1944. V sprejemnem listu v taborišče je zaveden kot učitelj
kemije iz Ljubljane. Rojen je bil v Boštanju, njegovi starši
pa so kasneje živeli v Celju, tako kot Krajnčevi. Iz Dachaua, kjer je od marca 1944 delal v skupini dr. Rascherja, je
bil kasneje premeščen v podružnico Lochau.
Ko se je po osvoboditvi peš vračal domov, so ga zajeli Francozi in zaprli v njihovo prehodno taborišče Tisis,
tako da se je vrnil šele avgusta 1945. Po povratku je najprej
delal kot pomočnik ravnatelja srednje tehniške šole, maja
1946 pa je postal načelnik oddelka za strokovno šolstvo na
Ministrstvu za industrijo in rudarstvo LRS58. Njegov sin
Lev Premru (1931–2005) je bil prav tako interniran na
Goli otok, a je preživel jetništvo in doktoriral iz kemije
1965. V naziv docenta je bil izvoljen 1971 in v naziv izrednega profesorja 1974, kariero pa je nadaljeval v industriji.
Znan je predvsem kot direktor Leka v času njegove intenzivne širitve (1980–88)59.
Mitja Sark (1919–2000) je maturiral na ljubljanski realki leta 1939 in se istega leta vpisal na študij kemije na Tehniški fakulteti. Že kot študent je bil vključen v delo Osvobodilne fronte v Ljubljani, kjer so ga belogardisti januarja 1943
aretirali, italijanska uprava pa ga je marca poslala v taborišče
Visco pri Palmanovi. Konec julija se je vrnil v Ljubljano, kjer
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so ga 5. novembra ponovno aretirali in poslali v taborišče
Dachau, kamor je prispel 28. 11. 1943. Od aprila 1944 naprej
je delal kot kemik na ‚malarični postaji‘ in ostal v taborišču
do začetka junija 1945, ko se je s prvim organiziranim transportom vrnil v Slovenijo. Takoj se je zaposlil v laboratoriju
za nadzor živil pri Ministrstvu za ljudsko zdravstvo v Ljubljani, ob delu pa je nadaljeval s študijem.
Tik pred koncem študija je bil 19. septembra 1947
aretiran in 22. maja 1948 obsojen na 18,5 let zapora. Obsojen je bil za sodelovanje pri poskusih na taboriščnikih pod
vodstvom dr. Klausa Schillinga, ter ker naj bi po vojni dajal
lažne informacije o svojem delovanju v DachauuLXI. Kazen
so mu kasneje dvakrat znižali, z amnestijo novembra 1954
pa je bil izpuščen. Kmalu se je zaposlil kot kemik na Inštitutu za elektrozveze. Diplomiral je šele leta 1956 z novo
nalogo »Pridobivanje lahkih luknjičavih apnenih betonov
iz apna in kremena oziroma silikatov v avtoklavu«, ki jo je
pripravil pod mentorstvom prof. Janka Kavčiča. Decembra
1961 se je zaradi politično motiviranih konfliktovLXII odločil, da zapusti Slovenijo in je za kratek čas delal v Nemčiji
kot nekvalificiran delavecLXIII, kasneje pa se je preselil na
Švedsko, kjer je živel v okolici Stockholma.
Od februarja 1962 naprej je delal kot kemik v industrijskem laboratoriju, nato je bil asistent na švedskem državnem inštitutu za javno zdravje, kjer je bil predvsem zadolžen za kontrolo izdelkov (predvsem živil), ki so prihaLXI Vprašanje je, zakaj Sarku niso sodili že na Diehl-Oswaldovem procesu, saj so ga aretirali kmalu po Barletu in Diehlu, mesec in pol pred
Krajncem. Obtožnica je bila dokaj podobna (sodelovanje z Gestapom,
izvajanje poskusov na taboriščnikih, neresnično navajanje podatkov
o medvojnem delovanju), le da mu niso očitali povojnega delovanja za
tuje obveščevalne službe in/ali sabotaž. Možna razlaga za Sarkovo ločeno
sojenje bi bila, da je v vodstvu državne varnosti delal Dušan Bravničar
(191–2004), rojen istega leta kot Sark, prav tako študent kemije (vpisan
v 1. letnik 1937) in član vodstva KP v Ljubljani že leta 1941. Vsi ostali
kemiki na dachauskih procesih so bili starejši. Bravničar je sodeloval pri
preiskavi proti Martinu Presterlu, ključni priči tožilstva na Diehl-Oswaldovem procesu60. Morda je Bravničar vedel, kako stroge bodo sodbe na
prvem procesu in je Sarku kot kolegu in revolucionarno usmerjenem
študentu namenil ločeno sojenje. Bravničar je zaključil študij kemije na
1. stopnji leta 1966, pred tem pa je opravljal nekatere vidne politične in
administrativne funkcije v Sloveniji. Nazadnje je bil direktor Inštituta za
zgodovino delavskega gibanja; upokojil se je leta 196261.
LXII
Sark je imel abonirano kosilo v gostilni Bellevue v Šiški. Nekega dne mu je direktorica sporočila, da mu ne smejo več postreči. Gostinsko podjetje je namreč dobilo od partijskega komiteja iz Šentvida (v
tistem času je Sark delal v tovarni Keramika v Šentvidu oz. Vižmarjih
pri Ljubljani – to je bila ena od proizvodnih enot Inštituta za elektrozveze) ukaz, da kot bivši gestapovec in zapornik ne sme več dobivati hrane.
Sarka je to razjezilo in je tožil partijski komite in dva posameznika za
razžalitev časti, ob tem pa se je skliceval na člen iz kazenskega zakonika, da tistega, ki bivšemu zaporniku očita prestano zaporno kazen, lahko
kaznujejo z enim letom zapora. Tožbo so mu večkrat odsvetovali in mu
grozili s posledicami, odvetnik Ljuba Prenner, ki je bil sam večkrat preganjan zaradi opozarjanja na nepravilnosti v slovenskem sodstvu, pa ga je
podprl. Sodišče je razsodilo, da obtoženci niso krivi in pri tem utemeljevalo dopustnost očitka prav s Sarkovo obsodbo na dachauskem procesu.
Vse pritožbe na sodbo (celo na jugoslovansko ustavno sodišče in maršalu
Titu) so bile odbite.
LXIII
F .Derganc navaja65, da je Sark živel v Belgiji, vendar je bil tam
morda le kratek čas pred selitvijo na Švedsko ali pa sploh ne.

jali iz uvoza, zadnjih 5 let do upokojitve (1988) pa kot razvojni inženir na tehniški visoki šoli v Stochkolmu. Sodba
z dachauskega procesa je bila razveljavljena leta 1971. Po
osamosvojitvi Slovenije je Sark dobil slovenski potni list in
je večkrat prišel na obisk v domovino, kjer je med drugim
na Televiziji Slovenija sodeloval na omizju o povojnih
montiranih procesih62. Tridesetstranski pogovor z Mitjem
Sarkom je izšel leta 1996 v Novi reviji63.
Boris Fakin (bolj znan pod psevdonimom Igor Torkar; 1913–2004) je diplomiral iz kemije 1942 in sicer z nalogo »Grignardove sinteze propionske, izomaslene, valerianske in izovalerianske kisline« (mentor prof. Ladislav
Klinc). Zaradi sodelovanja z Osvobodilno fronto je bil v
Ljubljani konec leta 1943 aretiran in od 20. 1. 1944 zaprt v
Dachauu, od koder je bil 11. 10. 1944 premeščen v Sachsenhausen (kasneje v podružnico Klinkerwerk Oranienburg)64,
kjer je ostal do konca vojne. V Dachauu je delal v kliničnem
laboratoriju taboriščne bolnišnice. Med drugim naj bi opravljal analize urina in blata, pri čemer obstaja pričanje več
zapornikov, da je, če je bilo treba, potvoril rezultate preiskav, da bi zadržal slovenske internirance dalj časa v bolnišnici in jih s tem rešil transporta ali težkega dela.
Po vojni je bil zaposlen na republiškem ministrstvu
za industrijo in rudarstvo, nazadnje kot direktor direkcije
za kemično industrijo. Aprila 1948 je bil aretiran in obsojen zaradi domnevnega sodelovanja z Gestapom, katerega
agent naj bi bil. Obsojen je bil na 8 let in 9 mesecev zapora
s prisilnim delom, po pritožbi pa so kazen podaljšali na 12
let in naknadno znižali na 6 let strogega zapora, od katerih
je prestal 4 leta, nato pa so ga pogojno izpustili. Sodba je
bila razveljavljena leta 1971. Od leta 1954 je bil učitelj na
Akademiji uporabljajočih umetnosti UL, kjer je predaval
predmet Tehnologija slikarskih, kiparskih in grafičnih materialov. O svojih izkušnjah s povojnimi procesi je napisal
roman Umiranje na obroke (1984), ki je verjetno njegovo
najbolj znano delo.

7. Razveljavitev obsodbe
Do razveljavitve sodb iz dachauskih procesov je prišlo postopoma, saj je sprva moralo dozoreti spoznanje o
krivičnosti sojenja, kasneje pa so morali rešiti vprašanje,
kako s čim manj politične škode za vladajočo elito predstaviti ničnost sodb. Da so se o tem sploh sprožala vprašanja,
gre v prvih letih po procesu v veliki meri zasluga vdovam
obsojenih na smrtLXIV, kasneje pa tudi tistim, ki so bili obsojeni na zaporne kazni, a so bili po nekaj letih pomiloščeni in/ali začasno izpuščeni. Pomembne so bile tudi aktivnosti združenj taboriščnikov, ki so pozivala k rehabilitaciji
LXIV
Ivanka Krajnc je na primer skupaj z drugimi vdovami umorjenih na dachauskih procesih pisala pismo ženi jugoslovanskega predsednika, Jovanki Broz, glede (verjetno obnove) procesa proti njihovim
možem. To pismo in vlogo za rehabilitacijo B. Krajnca je v šestdesetih
prinesla tudi na vodstvo študentske organizacije UL, ker je v času razcveta študentskih gibanj po letu 1968 računala na njihovo pomoč66.
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nekdanjih sojetnikov, in združenja nekdanjih španskih
borcev, saj so številni obsojenci bili nekdanji prostovoljci
španske državljanske vojne.
V analizi obsodbe Borisa Krajnca, ki je bila osnova
za razveljavitev sodbe (podobno pa bi lahko navedel še za
druge v tem članku omenjene kemike, pa tudi druge obsojene) je jasno navedeno, da o agentski navezavi na Gestapo
ne more biti govora. Glede pridobivanja agentov Gestapa
obstaja vrsta zgodovinskih virov. Resnični agenti Gestapa
bi namreč morali biti evidentirani na drugačen način, o
njih bi morala obstajati evidenca nalog, poročanj in izplačil, tega pa za obsojene na dachauskih procesih ni bilo. Poleg tega so agente pridobivali predvsem za protiobveščevalno delo na terenu in agentov ne bi pošiljali v taborišča,
taborišča pa so imela tako ali tako vzpostavljen svoj sistem
pridobivanja podatkov in urejanja odnosov med zaporniki. Bolj verjetno je, da je Krajnc v Begunjah pod grožnjo
streljanja podpisal splošno izjavo o lojalnosti, čeprav je
med zaslišanjem navedel, da se je s podpisom obvezal, da
bo delal za veliko Nemčijo po direktivah Gestapa. Izjavo o
lojalnosti, ki naj bi jo podpisal v Begunjah, je omenil npr.
Stane Oswald v zaslišanjih, vendar ta ne šteje kot soglasje k
sodelovanju z Gestapom v vlogi agenta.
Obtožnica je Krajncu in drugim, ki so delali v poskusni postaji taborišča Dachau, očitala kaznivo dejanje vojnega zločinstva. V razveljavitvi sodbe je utemeljeno zapisano,
da pri poskusih niso sodelovali naklepoma. Naveden je
tudi sklic na povojne procese v Nemčiji, kjer so sodelavce
pri poskusih na ljudeh sodišča vabila zgolj kot priče, ne pa
kot storilce dejanj. Nelogično bi tudi bilo, da bi sodili tehničnim sodelavcem, medtem ko številnim njihovim nadrejenim niso sodili. Pri tem je prevladalo spoznanje, da nekdanji taboriščniki tudi po izpustitvi niso imeli možnosti
izbire in so bili prisiljeni še naprej delati v skupinah, ki so
jih rekrutirale, čeprav ne več v statusu zapornika. Sicer so s
tem pridobili nekatere privilegije, ki jih taboriščniki niso
imeli (boljšo hrano, občasne izhode iz taborišča, manjše
tveganje za premestitev in delo do popolne izčrpanosti),
kar pa ne pomeni, da so delo opravljali po lastni želji.
Poleg tega so v sedemdesetih letih zaslišali še številne
dodatne priče, ki so kar po vrsti omenjale, da so jim Krajnc
in ostali v taborišču pomagali. Krajnc je na primer dobival
pakete z zdravili, ki so jih dobili oboleli taboriščniki mimo
zaporniške bolnišnice. V prid Krajncu so pričali Tibor
Škerlak, ki je Krajnca opisal kot zelo delavnega, poštenega
in skromnega, Dušan Stucin, ki je pohvalil Krajnčev trden
značaj in revolucionarno usmerjenost, in Bojan Držaj,
Krajnčev diplomant, ki ga je pohvalil kot predavatelja in ga
prikazal kot ‚revolucionarja iz prepričanja‘.
Kot posreden dokaz, kako je Krajnčev položaj bil privilegiran, so na montiranem procesu navedli, da je lahko prišel
domov na dopust in se potem prostovoljno vrnil na delo v
skupino dr. Rascherja. Pred razveljavitvijo sodbe je sodišče
pridobilo pisma, ki jih je Krajnc pisal svoji mami. Iz tistega,
ki je datiran s 17. decembrom 1943, je razvidno, da je edini
dopust, ki ga je dobil maja 1944, verjetno zakasnjen dopust

za tistega, ki mu ga je Rascher obljubil za božič 1943, ko mu
je uspelo Krajnca dobiti nazaj v svojo skupino. Ker so bili čez
praznike dopusti prepovedani, je Rascher obljubil, da ga bo
poslal na dopust ‚čim bo zapora v januarju ukinjena‘.
V pismu, ki ga je materi poslal 31. 12. 1943, pa je
Krajnc opisal dogajanje v zvezi z njegovim odpustom iz taborišča in zaposlitvijo v skupini dr. Rascherja. Opisal je,
kako je verjel, da se bo z odpustom lahko vrnil domov, da
pa so mu zadnji hip sporočili, da mora z vlakom v Berlin,
kjer se mora najprej javiti policiji, potem pa skupini za razporejanje dela. Ravno ko je zvedel, da mora v Berlin, je
baje prišel mimo dr. Rascher in se zelo razburil, ker je menil, da bodo Krajnca v Berlinu uporabili za odkopavanje
ruševin. Z avtom ga je odpeljal nazaj na poskusno postajo
ter začel urejati zadeve. Šele 22. 12. je Rascher dobil dovoljenje za zaposlitev Krajnca v svoji skupini, do takrat pa je
bil Krajnc še naprej jetnik v taborišču.
Sodišče ob razveljavitvi sojenja ni videlo dokazov za
vojno zločinstvo, poleg tega naj bi večino časa delal na
pektinskih preparatih. O delovanju ‚poskusnih postaj‘ naj
bi že takoj, ko se je pridružil partizanom, pripravil poročilo za vojaško sodišče IX. korpusa, o razmerah v taborišču
pa naj bi poročal že iz Dachaua, a teh poročil sodišče leta
1948 ni pridobilo in ne preverjalo.
Glede ‚špijonskih podatkov in poročila o delu na
univerzi‘, ki naj bi jih posredoval tuji obveščevalni službi,
na sojenju ni bilo podanih nobenih dokazov, prav tako ne
za ‘škodljivo delovanje po direktivah tuje obveščevalne
službe‘. To bi lahko bila britanska služba v navezavi s
Krajnčevo udeležbo na sestanku trgovske delegacije za področje kemijske industrije v Veliki Britaniji. Na ta sestanek
naj Krajnc sploh ne bi želel iti, ker ni znal angleško, a je
vseeno moral, skupaj s še tremi kemiki iz drugih republik
(od katerih je samo eden znal angleško).
Na osnovi kritične obravnave obtožb in novih dejstev
je Javno tožilstvo SRS 7. aprila 1976 Vrhovnemu sodišču
SRS predlagalo obnovo kazenskega postopka proti obtoženim v Diehl-Oswaldovem procesu. Vrhovno sodišče je
predlog tožilstva sprejelo 22. junija 1976, pri tem pa zadevo
predalo v obravnavo Okrožnemu sodišču v Ljubljani. To je
26. julija, po umiku prvotne obtožnice s strani javnega tožilstva, razveljavilo sodbo in ustavilo kazenski postopek. Politika se je uspela poenotiti in opredeliti do dachauskih procesov šele leta 1984, ko je bilo 11. julija objavljeno skupno
sporočilo predsedstva Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije (CK ZKS) in predsedstva Republiške konference Socialistične zveze delovnega ljudstva (RK SZDL).
Aprila 1986 se je 10. kongres ZKS zavzel za popolno odpravo posledic obsodb v dachauskih procesih, kar so nekateri
interpretirali kot politično rehabilitacijo obsojencevLXV.
LXV
Nekateri kritiki postopka razveljavitve procesa menijo, da
umik obtožnice ne pomeni ustrezne razjasnitve dejstev in oprostitve za
očitana dejanja, prav tako pa ni ustrezno enačenje ‘zavzemanja za popolno odpravo posledic’ s pravo politično rehabilitacijo. Po mnenju nekaterih bi bila pravična razrešitev šele obsodba tistih, ki so krivi, da je do
procesa in obsodbe sploh prišlo68.
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Obsodbe so prizadele številne družine: Sarkova družina je razpadla, Barletova sta imela dve leti starega sina, ki
so ga vzgajali sorodniki in rejniki. Ko so Stepišnikove
pregnali iz stanovanja v Slovenski Bistrici, so prišli živet v
Ljubljano h Krajnčevi ženi Ivanki, kasneje pa so izselili
tudi njo. Razveljavitev sodbe je prišla, ko so bile žene obsojenih stare že 55 let in več. Vrnili so jim nekaj odvzetega
premoženja, niso pa jim mogli vrniti svojcev. Še več: za
točne datume in kraje usmrtitve in pokopa svojci večine
obsojencev še vedno ne vedo, čeprav je po slovenski osamosvojitvi Arhiv Republike Slovenije poskušal najti ustrezne podatke. Krajnčeva žena naj bi bila zaradi nenehnih
prizadevanj za dosego rehabilitacije pod stalnim policijskim nadzorom vse do leta 198319. O življenju po obsodbi
moža je iskreno spregovorila67 z novinarko Ranko IveljaLXVI
leta 2003. V sestavku so omenjeni tudi dotlej javnosti neznani arhivski podatki o tem, da naj bi bili nekateri domnevno ustreljeni obsojenci živi še leta 1952. Za Krajnca
je bolj verjeten podatek iz pričevanja Antona Debevca, ki
je pripravil prvo analizo dachauskih procesov (sicer interni dokument Udbe). Povedal je, da se je ob pripravi poročila (1951) dve leti srečeval z na smrt obsojenimi, da pa je
Barle umrl zaradi bolezni in izčrpanosti že nekaj dni po
obsodbi, Krajnc pa po kakšnem letu19.
Univerza v Ljubljani je maja 1997 ustanovila komisijo za rehabilitacijo univerzitetnih učiteljev. Ta komisija je
zbrala gradiva in za senat pripravila izhodišča za razpravo
in predlog sklepa. Točko so obravnavali na seji senata 15.
1. 1998 in na njej rehabilitirali vse iz političnih razlogov
odstranjene učitelje UL, med njimi tudi Borisa Krajnca in
Mirka Koširja. Ker seznam takrat še ni bil popoln, je komisija z delom nadaljevala69.

8. Zaključek
V psevdomedicinske poskuse v nemških koncentracijskih taboriščih so vključili več kot 27 000 jetnikov, od katerih jih je zaradi poskusov umrlo skoraj 440070. Številni teh
poskusov so potekali v taborišču Dachau, kjer sta bili najbolj
znani skupini dr. Rascherja in dr. Schillinga, v obojih pa so
kot tehnično in pomožno osebje sodelovali tudi nekateri
Slovenci, med njimi več kemikov. Po vojni so jim sodili na
takoimenovanih dachauskih procesih v Ljubljani, kjer so jih,
tudi zaradi sodelovanja pri teh poskusih, obsodili za vojno
hudodelstvo. Hkrati so od njih izsilili še priznanja za druga
LXVI
V tem članku je Branko Diehl napačno naveden kot filozof,
kar se pojavlja tudi v nekaterih drugih virih. Vendar pa je Diehl diplomiral iz kemije in fizike na Filozofski fakulteti. Naravoslovci, ki so študirali
na tej fakulteti, so bili večinoma kasnejši profesorji v srednjih šolah, za
razlikovanje od inženirjev kemije, ki so študirali na Tehniški fakulteti, pa
so jih nekateri imenovali kar ‘filozofi’. V istem članku je Milan Stepišnik
označen kot doktor kemije, vendar to ne drži. Tekmovanje v Italiji, na katerem Stepišnik ni želel pozdraviti s fašističnim pozdravom, je njegov sin
datiral s ‘tik pred začetkom vojne’, vendar gre za tekmovanje septembra
1941.

dejanja, predvsem za sodelovanje z Gestapom v vlogi agentov, povezovanje s tujimi obveščevalnimi službami, spodkopavanje delovanja naprednih taboriščnih združenj, povojne
sabotaže v podjetjih, pisanje lažnih biografij in neutemeljenih priporočil nekdanjim sojetnikom itd.

Slika 5: Novica, objavljena v časopisu Ljudska pravica dne 19. maja
1948. Istega dne je podobno kratka novica izšla tudi v Slovenskem
poročevalcu, le da je bila datirana s 17. majem. Čeprav v članku ni
navedeno, naj bi usmrtitev izvedli 12. maja, o čemer obstaja več pisnih virov. Vendar pa je ta datum usmrtitve vprašljiv, saj Arhiv RS
hrani rokopisno Krajnčevo izjavo iz centralnih zaporov Udbe, datirano z 20. majem 1948.

Na prvem in največjem procesu aprila 1948 je bilo
obsojenih 14 ljudi, od tega 11 na smrtno kazen (slika 5).
Šest obtoženih je bilo kemikov, od tega so jih pet obsodili
na smrt. Trije preiskovanci so med zaslišanji umrli, med
njimi en kemik. V kasnejših dachauskih procesih so na zaporno kazen obsodili še dva kemika. Kemiki so s svojim
strokovnim znanjem, hkrati pa obvladanjem nemškega
jezika (znanstvene objave vodilnih slovenskih kemikov v
predvojnem času so bile pretežno v nemščini) bili zanesljiv
kader za pomoč pri eksperimentalnem delu, v zameno za
sodelovanje pa so imeli ugodnejše življenjske razmere v
taborišču, nekateri pa tudi mesečno plačo in možnost izhodov iz taborišča. Ne glede na to pa je po preučitvi očitanih jim dejanj že v 60-tih letih prejšnjega stoletja prevladalo mnenje, da so bili k sodelovanju v poskusih prisiljeni in
niso imeli možnosti, da bi to delo odklonili. V drugih toč-
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kah obtožnic je bilo po ponovni preučitvi procesov stališče
javnega tožilstva, da so bila priznanja izsiljena, sojenja pa
nepoštena, zato so bile sodbe razveljavljene. Ponovnih sojenj ni bilo, saj je tožilstvo odstopilo od pregona. Ne glede
na to pa so posledice dachauskih procesov zaznamovale ne
samo družin obsojenih, pač pa so sojenja negativno vplivala tudi na veteranska združenja španskih borcev in taboriščnikov, nenazadnje pa so posledice bile, vsaj posredno,
tudi za kemijsko stroko in njen ugled.
Med obsojenci na smrt na Diehl-Oswaldovem procesu je za biokemijsko stroko še posebej pomemben Boris
Krajnc, ki je manj kot dve leti pred aretacijo bil izvoljen v
naziv docenta. Pokrival je področje biokemije, kar lahko
razumemo kot prvo habilitacijo za to področje na ljubljanski univerzi. S Krajnčevo usmrtitvijo je tehniška fakulteta
ostala brez edinega biokemika, predavanja iz biokemije pa
je prevzel Dušan Stucin z Medicinske fakultete. Šele v začetku 60-tih let se je biokemija na takratni Fakulteti za
naravoslovje in tehnologijo ponovno vzpostavila, medtem
pa so druge kemijske discipline skoraj 15 let napredovale
sorazmerno neovirano, tako kadrovsko kot raziskovalno.

9. Zahvala
Osnovni podatki o dachauskih zapornikih so iz
Arolsenskega arhiva (The Arolsen Archives – International Center on Nazi Persecution). Tatjani Peterlin-Neumeier se zahvaljujem predvsem za prepis tistega dela pogovora z Mirkom Dermeljem iz leta 2012, v katerem se spominja Borisa Krajnca, ter za nekatere informacije, povezane z
Maksom Samcem in Mirkom Dermeljem. Za nekatera dodatna pojasnila glede dela Rascherjeve skupine in osebnosti njegovih sodelavcev se zahvaljujem Hubertu Rehmu.
Zdaj že pokojnemu Pavlu Ledineku se zahvaljujem za nekatere podatke o Milanu Stepišniku in njegovi družini, Katarini Stepišnik pa predvsem za dostop do dachauskega
laboratorijskega dnevnika Milana Stepišnika, izvlečkov iz
zaslišanj Milana Stepišnika in nekaterih pisem iz arhiva
družine Stepišnik. Antonu Piberniku se zahvaljujem za
dopolnitev podatkov o pred- in medvojnem delovanju njegovega očeta Mirka Pibernika, Primožu Sarku pa za nekatere informacije o njegovem očetu Mitji Sarku. Arhivska
služba UL mi je posredovala kopijo rokopisa Borisa Krajnca in Branka Diehla, podatek o seji senata UL decembra
1945 ter kopije korespondence o imenovanju v docentski
naziv. Fakultetna knjižnica mi je omogočila vpogled v diplomski nalogi Bojana Držaja in Jelke Ružič. Obema se
zahvaljujem za pomoč. Za dostop do arhivskega gradiva,
povezanega z dachauskimi procesi, se zahvaljujem Arhivu
Republike Slovenije, še posebej Tadeju Cankarju. Hvala
tudi Saši Florjančič iz Kovaškega muzeja Kropa za podatke
o povezavi med družinama Ažman in Žukov. Prav tako se
zahvaljujem Nataliji Štular iz Slovenskega planinskega muzeja, ki mi je posredovala podatke, povezane z Ivanko
Krajnc, in Ani Logar za nekatere podatke o zapuščini Bo-
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risa Krajnca, ki jo je hranila Ivanka Krajnc. Emiliji Snoj se
zahvaljujem za pojasnilo glede pridobitve izjave Antona
Debevca o življenju Borisa Krajnca po uradnem dnevu
usmrtitve.
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Abstract

At the University of Ljubljana, Boris Krajnc was the first habilitated teacher to cover the subject of biochemistry: he was
appointed on January 5, 1946. However, Krajnc’s life ended abruptly. He was arrested on October 17, 1947 and sentenced
to death on April 26, 1948 in the mounted Dachau Trial in Ljubljana. He was reportedly shot on May 12, 1948, at the
age of 34. The life story of Boris Krajnc is closely linked to the work of several Slovenian chemists who were selected as
prisoners at Dachau Concentration Camp to provide technical assistance in human experiments or in the clinical laboratory of the camp hospital. In the post-war period Dachau Trials in Ljubljana, a total of 8 chemists were convicted, 5 of
whom were sentenced to death and executed by firing squad. In later evaluations of Dachau Trials it turned out that the
charges were constructed and the confessions were obtained by cruel interrogation methods, therefore all judgements
were annulled. After the emigration of the enzymologist Richard Klemen (1942) and the expulsion of Maks Samec and
Marta Blinc from the university (1945), Boris Krajnc was to supervise biochemistry at the Technical Faculty. After his
death, the lecturer of biochemistry was Dušan Stucin from the Medical Faculty. Later, biochemistry was absent from the
chemistry curriculum for several years.
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Društvene vesti in druge aktivnosti
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POROČILO PREDSEDNIKA SLOVENSKEGA KEMIJSKEGA DRUŠTVA O DELU
DRUŠTVA V LETU 2020
V letu 2020 je bilo društvo aktivno na številnih področjih. Izvajali smo redne letne aktivnosti, pri katerih je bil
glavni poudarek na rednem izdajanju društvene revije
Acta Chimica Slovenica (ACSi) ter organizaciji največjega
letnega dogodka društva, konference “Slovenski kemijski
dnevi 2020” in EFCATS poletne šole.
Slovenski kemijski dnevi 2020 so bili organizirani v
Portorožu, v Kongresnem centru Grand hotela Bernardin,
in sicer v dneh od 16. do 18. septembra 2020. Programskemu in organizacijskemu odboru je predsedoval predsednik
društva, znan. svet. dr. Albin Pintar, skupaj s člani odbora v
zasedbi prof. dr. Romana Cerc-Korošec, prof. dr. Zorka Novak Pintarič, prof. dr. Darja Lisjak, doc. dr. Matic Lozinšek,
prof. dr. Matjaž Valant in dr. Silvo Zupančič. Na posvetovanju je bilo predstavljenih več kot 120 prispevkov v obliki
predavanj in posterjev. Delo je potekalo plenarno in v dveh
vzporednih sekcijah. Udeleženci konference so bili zelo zadovoljni s kakovostjo znanstvenih in strokovnih prispevkov ter spremljevalnim programom srečanja. Na konferenci je sodelovalo 17 razstavljalcev. Sponzorji dogodka so bili
abcr GmbH, Mikro+polo, Hiden Analytical, Primakem,
Omega, Optik instruments, Krka, Chemass, Mettler Toledo
in Laboratorijum. Objavili smo Zbornik povzetkov konference, ki je dostopen na USB ključu ter na voljo v NUK-u in
strokovnih knjižnicah po Sloveniji. Plenarni predavatelji so
bili prof. dr. Nives Ogrinc (Institut “Jožef Stefan”, Ljubljana), prof. dr. Klaus Müllen (Max-Planck-Institut für
Polymerforschung, Mainz, Nemčija) in prof. dr. Bert Weckhuysen (Univerza Utrecht, Nizozemska). Poleg treh plenarnih predavanj so udeleženci poslušali šest »keynote«
vabljenih predavanj, ki so jih izvedli prof. dr. Iztok Arčon
(Univerza v Novi Gorici), prof. dr. Andreja Benčan Golob
(Institut “Jožef Stefan”, Ljubljana), izr. prof. dr. Nejc Hodnik (Kemijski inštitut, Ljubljana), prof. dr. Ksenija Kogej
(Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v
Ljubljani), prof. dr. Marjana Simonič (Fakulteta za kemijo
in kemijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru) in dr. Krunoslav Užarević (Inštitut Ruđer Bošković v Zagrebu, Hrvaška). Podelili smo nagrade študentom za najboljša predavanja in posterske predstavitve.
V letu 2020 smo v reviji Acta Chimica Slovenica
(ACSi) izdali 4 številke revije, v katerih je bilo skupaj objavljenih 133 originalnih znanstvenih člankov na skupno
1147 straneh z dvokolonskim tiskom. Članki pokrivajo vsa
področja kemije, kemije materialov in kemijskega in biokemijskega inženirstva. Spremembe uredniške politike in s
tem vsebine revije ni bilo. Od objavljenih člankov so bili
trije tako imenovani »Feature Articles« (FA) in eden »Review Article« (RA). Vsi članki so objavljeni na spletu in
prosto dostopni. Člani Slovenskega kemijskega društva in
avtorji člankov prejmejo elektronsko obvestilo o izidu nove številke. Vseh člankov, ki so bili leta 2019 oddani v ure-

dniški sistem, je bilo 828, kar pomeni, da jih je bilo na koncu sprejetih okoli 16 %. Za namene promocije revije so
člani uredniškega odbora izdelali predstavitveno zgibanko. Prvič smo jo zainteresirani javnosti razdelili na srečanju Slovenski kemijski dnevi v Portorožu septembra 2020.
V letu 2020 se je uredniškemu odboru na področju »Analizna kemija«, kjer je število oddanih člankov med najvišjimi, pridružil dodaten urednik, dr. Alen Albreht. S tem
smo pospešili obravnavo člankov na tem področju. Reviji
ACSi se vztrajno viša faktor vpliva. Za leto 2019 je faktor
vpliva zrastel na 1,223 (iz 1,076 v letu 2018). Spremembe
uredniške politike in s tem vsebine revije ni bilo, zato v letu
2021 nadaljujemo po isti poti.
V društvenih vesteh smo objavili seznam diplomskih, magistrskih in doktorskih del FKKT UL, FKKT UM
ter podiplomskega študijskega programa »Znanosti o okolju« Fakultete za znanosti okolju, UNG v letu 2019. Na slovenskih straneh revije je bil objavljen tudi koledar važnejših znanstvenih srečanj, a je bil v letu 2020 zelo okrnjen
zaradi vplivov pandemije COVID-19 na organizacijo tovrstnih dogodkov. Objavili smo tudi letna poročila sekcij. V
letu 2020 so društvene vesti obsegale 105 strani. Na
društvenih straneh sta bila poleg ostalih novic objavljena
dva zanimiva strokovna članka avtorja dr. M. Dolinarja in
predstavitev nove znanstvene monografije avtorjev dr. J.
Faganelija ter dr. A. Malej.
Zahvaljujem se tudi vsem inštitucijam, ki so v letu
2020 finančno podprle izdajanje revije Acta Chimica Slovenica. Te so Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
Univerze v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru, Kemijski inštitut in Inštitut
»Jožef Stefan«. Sponzorja revije sta bila z objavo oglasa
Donau Lab d.o.o. Ljubljana in Helios Domžale, d.o.o.
V letu 2020 smo nadaljevali z aktivnostmi za pridobivanje novih članov. Medse smo jih privabili 23, od tega
16 študentov. Za ta namen smo že konec leta 2017 pričeli s
prenovo grafične podobe društva ter s pomočjo grafične
oblikovalke izdelali plakate, ki nagovarjajo nove člane k
vpisu. Plakate smo razobesili po številnih inštitucijah, s to
aktivnostjo smo nadaljevali tudi v letu 2020. Za nove člane
smo uvedli simbolno darilo (reprezentančne kemične
svinčnike) ob njihovem vpisu v društvo. Člane smo o aktivnostih v letu 2020 še pogosteje obveščali preko elektronske pošte in preko spletne strani društva, za namene promocije in obveščanja pa prav tako tudi preko vzpostavljenih
Facebook in Twitter profilov društva, ki sta hitro in dobro
zaživela.
Člani Slovenskega kemijskega društva so bili dejavni
tudi na področju mednarodnega sodelovanja. Predvsem
je potrebno omeniti članstvo društva v mednarodnih
združenjih IUPAC, ECTN, IUCr, EURACHEM, EuChemS, EFCE, EPF, ECA in EFCATS.
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V letu 2019 smo pridobili tudi organizacijo poletne
šole Evropske federacije katalitskih združenj (EFCATS), ki
smo jo izpeljali septembra letos sočasno s konferenco »Slovenski kemijski dnevi 2020« v Portorožu in sicer od 15. –
19. septembra 2020. Poletna šola je potekala pod naslovom
“ENGINEERING MATERIALS FOR CATALYSIS”. Organizirali smo jo skupaj z Avstrijskim katalitskim združenjem. Privabila je preko 90 študentov in mladih doktorjev.
Poletna šola je potekala na hibriden način, saj se vsi prijavljeni udeleženci, zaradi epidemije COVID-19, niso mogli
udeležiti šole v živo.

Društvo se je v letu 2020 uspešno prijavilo na Javni
razpis ARRS za sofinanciranje delovanja v mednarodnih
znanstvenih združenjih v letu 2020, kjer smo bili uspešni
pri vseh oddanih vlogah.
V Ljubljani, dne 17. marca 2021
znan. svet. dr. Albin Pintar predsednik društva
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Poročilo Sekcije za kristalografijo za leto 2020
Podobno kot vse druge dejavnosti, je tudi delo Sekcije za kristalografijo pri Slovenskem kemijskem društvu v
letu 2020 zaznamovala pandemija COVID-19.
V prvih dveh mesecih so sicer po ustaljenem postopku potekale priprave na tradicionalno Hrvaško-Slovensko
kristalografsko srečanje z mednarodno udeležbo, ki bi moralo biti junija 2020 v Rabcu. Člani sekcije smo, kot običajno, sodelovali v organizacijskem odboru, ki je mednaroden (poleg slovenskih in hrvaških so vključeni tudi
kristalografi iz tretjih držav). Program je bil že sestavljen,
povabili smo plenarne predavatelje in se s sponzorji dogovorili za sodelovanje, potem pa je marca nastopila negotovost zaradi naglega širjenja COVID-19 po svetu in po zgledu svetovne in evropske kristalografske zveze, s katerima
smo tudi redno sodelovali dopisno in na sejah preko videokonferenčnih orodij, smo izvedbo srečanja preložili na
čas po pandemiji.

Preloženi so bili svetovni kristalografski kongres,
evropsko kristalografsko srečanje in evropska konferenca
o praškovni difrakciji. Slednja bi morala biti v Šibeniku v
maju 2020, organizirajo jo kolegi iz Hrvaške, nekateri člani
Sekcije za kristalografijo pri Slovenskem kemijskem društvu sodelujemo kot svetovalci
V času pisanja tega poročila je že znano, da bo letos
(avgusta 2021) potekal svetovni kristalografski kongres v
Pragi na hibridni način. Zasedanj skupščine svetovne kristalografske zveze se bom kot nacionalni predstavnik udeležil na daljavo, enako zasedanja skupščine evropske kristalografske zveze. Usoda hrvaško-slovesnega kristalografskega srečanja je še negotova, evropska konferenca o praškovni difrakciji pa naj bi se v živo izvedla v Šibeniku letos
jeseni.
prof. dr. Anton Meden

Sekcija za analizno kemijo
Osnovna dejavnost sekcije za Analizno kemijo v
okviru Slovenskega kemijskega društva je organiziranje
mednarodnih in domačih znanstvenih ter strokovnih srečanj, predavanj domačih in tujih strokovnjakov ter izvedba
različnih delavnic. Člani sekcije pa sodelujejo tudi znotraj
delovnih skupin Eurachem in drugih združenj v evropskem prostoru (DAC, FECS) in tako pomembno prispevajo k prepoznavnosti Slovenskega kemijskega društva.
Delo sekcije za Analizno kemijo je bilo v letu 2020
popolnoma v znamenju epidemije Sars-Covid 19, kar je v
praksi pomenilo, da se je večina dogodkov preselila v novo
obliko – popolnoma digitalizirano spletno okolje ali pa so
bili odpovedani oz. prestavljeni. Takšno usodo je doletelo
tudi tradicionalno mednarodno srečanje podiplomskih
študentov in njihovih mentorjev YISAC (Young Investigators Seminar on Analytical Chemistry), ki bi moralo pote-

kati junija 2020 na Univerzi v Lodzu na Poljskem. Ker
srečanja junija in septembra ni bilo mogoče organizirati, je
obveljala dokončna odpoved. Izvedba naslednje konference Yisac je tako planirana v Beogradu leta 2021. Med redkimi aktivnostmi sekcije, ki so bile izvedene, kot običajno,
velja izpostaviti 26. jubilejno konferenco »Slovenski kemijski dnevi 2020«, ki se je odvijala septembra 2020 v Portorožu. Posebej vzpodbudna je številčna aktivna udeležba
mlajših kolegov iz različnih institucij, ki so na zavidljivem
nivoju predstavili raznolike in zanimive raziskave na področju elektrokemije, materialov, okolja, spektroskopije in
kromatografije.
V prihodnje želimo v sekcijo aktivno vključiti mlajše
kolege in nadaljevati z organizacijo domačih ter tujih srečanj, predavanj in konferenc. Posebej želimo okrepiti povezovanje pri prenosu znanja iz univerzitetnih in raziskovalnih laboratorijev v industrijo.
Mitja Kolar

Društvene vesti in druge aktivnosti

S70

Acta Chim. Slov. 2021, 68, (2), Supplement

Poročilo Sekcije za keramiko za leto 2020
V okviru založbe Elsevier je v letu 2020 začela izhajati nova mednarodna recenzirana revija Evropskega keramičnega združenja (ECerS) Open Ceramics, katere glavni
urednik je prof. Paolo Colombo. Gre za hčerinsko revijo
odprtega tipa vodilne revije s keramičnega področja Journal of the European Ceramics Society (JECS). Open Ceramics objavlja rezultate izvirnih raziskav, kakor tudi pregledne znanstvene članke in razglede, vezane na vse vrste
keramičnih materialov, od tradicionalne do napredne keramike, od stekel do ognjevzdržnih materialov, od biokeramike do kompozitov s keramično matrico. Revija obsega
rezultate raziskav, ki se osredotočajo na surovine, prahove,
vlakna, prevleke, sintrane komponente ali porozne strukture. Dobrodošli so prispevki, ki se ukvarjajo z bazičnimi
aspekti ali uporabnimi raziskavami ter podajajo teoretične
in eksperimentalne rezultate dela. Poudarek je na prihajajočem znanstvenem ali tehnološkem razvoju, ki podaja
razmerje med procesiranjem, mikrostrukturo in lastnostmi keramike, stekel in drugih nekovinskih anorganskih
materialov, pa tudi njihovo sintezo, izdelavo in uporabo.
Revija je namenjena široki javnosti, od akademskih krogov do industrije. Revija je lansirala številne posebne izdaje, da bi takoj pritegnila čim več kvalitetnih objav. Eno izmed bolj uspešnih po številu prejetih in objavljenih
člankov je bila posebna izdaja »Young Ceramists in the
Spotlight«, pri kateri je bil eden od gostujočih urednikov
tudi doc. dr. Andraž Kocjan z Instituta »Jožef Stefan«.
V okviru delovanja ECerS-ove mreže mladih keramikov Young Ceramists Network (YCN), ki se praviloma
oglašuje preko socialnih omrežij in predstavitev na konferencah, je bila izpeljana serija vebinarjev. V letu 2020 sta
bila izpeljana dva. Serijo je otvoril glavni urednik JECS
prof. Richard Todd z vebinarjem na temo kako uspešno
objaviti znanstveni članek. Sledil je vebinar na temo krožnega gospodarstva z gostoma Carlos Velazquez (Direktor
Sustainability - ROCA Group) in Francisco Veiga Simão
(štipendist sheme Marie Curie). Vsak vebinar je imel okoli
100 gledalcev. Organizacija vebinarjev je bila kot odgovor
na situacijo pandemije COVID-19, zaradi katere je odpadla planirana YCN-jeva druga delavnica za mreženje
mladih keramikov, ki bi morala biti izpeljana v portugalski
Viana do Castelo. YCN je področje oglaševanja in informi-

ranja razširil iz že obstoječe spletne strani (https://youngceramists.eu/), LinkedIN ter Facebook platform še na
Instagram ter Twitter. Celokupno ima že več kot 1700 članov/sledilcev po celem svetu.
Na področju keramičnih materialov je bila v letu
2020 v okviru Evropskega keramičnega združenja organizirana konferenca Electroceramics XVII, ki je zaradi pandemije COVID-19 potekala prvič in v celoti virtualno in
sicer med 24. in 28. 8. 2020. Konferenci sta predsedovala
Jurij Koruza in Andreas Klein iz TU Darmstadt, Nemčija.
Po številu prispevkov je bila konferenca primerljiva s
prejšnjimi leti, s 325 udeleženci iz 41 držav, kar v oteženih
razmerah organizacije znanstvenih srečanj predstavlja velik uspeh. Izpeljana je bila še yCAM, konferenca mladih
keramikov, ki se ukvarja z aditivnim oblikovanjem keramike. Tudi slednja je potekala v celoti virtualno med 28. in
30. 10. 2020.
Evropsko keramično združenje sporoča, da so XVII
Konferenca in razstava ECerS, 9. Mednarodna konferenca
o keramiki (ICC9) in konferenca Electroceramics XVIII
načrtovane kot skupna konferenca v Krakovu na Poljskem
od 10. do 14. julija 2022. Na ta način se bo pomagalo pri
reševanju problema prestavljanja številnih konferenc v leto
2022, kot posledica pandemije COVID-19. Skupna konferenca se bo imenovala „Keramika v Evropi 2022“ in bo
organizirana kot ena konferenca s skupnimi znanstvenimi
simpoziji o keramiki, pa tudi z nekaterimi posebnimi tematikami, povezanimi z vsebinami združenih konferenc.
Skupno organizacijo podpirajo Evropsko keramično združenje, Mednarodna keramična zveza (ICF), Fraunhofer
IKTS in Elektrokeramična mreža združenja ECerS. Tekmovanje predstavitev najboljših študentov (Student Speech Contest), izbranih predstavnikov pridruženih članic
ECerS, ki poteka vsake dve leti v okviru konference ECerS,
ki je bila v letu 2020 odpovedana, bo izpeljano v letu 2021
v okviru bienalne konference mladih keramikov, ki poteka
jeseni v srbskem Novem Sadu. Če bo konferenca odpovedana, bo tekmovanje izpeljana virtulano. Slovenijo bo zastopala Hermina Hudelja, doktorandka z Odseka za Nanostrukturne materiale Instituta Jožef Stefan.

Društvene vesti in druge aktivnosti

doc. dr. Matjaž Spreitzer in
doc. dr. Andraž Kocjan

Acta Chim. Slov. 2021, 68, (2), Supplement

Društvene vesti in druge aktivnosti

S71

Acta Chim. Slov. 2021, 68, (2), Supplement

S72

Acta Chimica Slovenica
Author Guidelines

Submissions

Submission to ACSi is made with the implicit understanding that neither the manuscript nor the essence
of its content has been published in whole or in part
and that it is not being considered for publication elsewhere. All the listed authors should have agreed on
the content and the corresponding (submitting) author is responsible for having ensured that this agreement has been reached. The acceptance of an article
is based entirely on its scientific merit, as judged by
peer review. There are no page charges for publishing
articles in ACSi. The authors are asked to read the
Author Guidelines carefully to gain an overview and
assess if their manuscript is suitable for ACSi.

Additional information
•
•

Citing spectral and analytical data
Depositing X-ray data

Submission material
Typical submission consists of:
•	full manuscript (PDF file, with title, authors, abstract, keywords, figures and tables embedded,
and references)
• supplementary files
–F
 ull manuscript (original Word file)
–S
 tatement of novelty (Word file)
–L
 ist of suggested reviewers (Word file)
–Z
 IP file containing graphics (figures, illustrations, images, photographs)
–G
 raphical abstract (single graphics file)
–P
 roposed cover picture (optional, single
graphics file)
–A
 ppendices (optional, Word files, graphics
files)
Incomplete or not properly prepared submissions will
be rejected.

Submission process

Before submission, authors should go through the
checklist at the bottom of the page and prepare for
submission.
Submission process consists of 5 steps.
Step 1: Starting the submission
•	Choose one of the journal sections.
•	Confirm all the requirements of the checklist.
•	Additional plain text comments for the editor can
be provided in the relevant text field.
Step 2: Upload submission
•	Upload full manuscript in the form of a Word fi
le (with title, authors, abstract, keywords, figures
and tables embedded, and references).
Step 3: Enter metadata
•	First name, last name, contact email and af
filiation
for all authors, in relevant order, must be provided.
Corresponding author has to be selected. Full po
stal address and phone number of the correspon
ding author has to be provided.

•	
Title and abstract must be provided in plain text.
•	Keywords must be provided (max. 6, separated by
semicolons).
•	Data about contributors and supporting agencies
may be entered.
•	
References in plain text must be provided in the
relevant text filed.
Step 4: Upload supplementary files
•	Original Word file (original of the PDF uploaded in
the step 2)
•	
List of suggested reviewers with at least five reviewers with two recent references from the field of
submitted manuscript must be uploaded as a Word
file. At the same time, authors should declare (i)
that they have no conflict of interest with suggested reviewers and (ii) that suggested reviewers are
experts in the field of the submitted manuscript.
•	All graphics have to be uploaded in a single ZIP
file. Graphics should be named Figure 1.jpg, Figure
2.eps, etc.
•	
Graphical abstract image must be uploaded
separately
•	
Proposed cover picture (optional) should be up
loaded separately.
•	Any additional appendices (optional) to the paper
may be uploaded. Appendices may be published as
a supplementary material to the paper, if accepted.
•	For each uploaded file the author is asked for additional metadata which may be provided. Depending
of the type of the file please provide the relevant
title (Statement of novelty, List of suggested reviewers, Figures, Graphical abstract, Proposed cover picture, Appendix).
Step 5: Confirmation
• Final confirmation is required.

Article Types

Feature Articles are contributions that are written
on editor’s invitation. They should be clear and concise summaries of the most recent activity of the author and his/her research group written with the broad
scope of ACSi in mind. They are intended to be general overviews of the authors’ subfield of research but
should be written in a way that engages and informs
scientists in other areas. They should contain the following (see also general directions for article structure in ACSi below): (1) an introduction that acquaints
readers with the authors’ research field and outlines
the important questions to which answers are being
sought; (2) interesting, new, and recent contributions
of the author(s) to the field; and (3) a summary that
presents possible future directions. Manuscripts normally should not exceed 40 pages of one column format (letter size 12, 33 lines per page). Generally, experts in a field who have made important contribution
to a specific topic in recent years will be invited by an
editor to contribute such an Invited Feature Article.
Individuals may, however, send a proposal (one-page

Društvene vesti in druge aktivnosti

Acta Chim. Slov. 2021, 68, (2), Supplement
maximum) for an Invited Feature Article to the Editorin-Chief for consideration.
Scientific articles should report significant and innovative achievements in chemistry and related sciences and should exhibit a high level of originality. They
should have the following structure:
1.
Title (max. 150 characters),
2.
Authors and af
filiations,
3.
Abstract (max. 1000 characters),
4.
Keywords (max. 6),
5.
Introduction,
6.
Experimental,
7.
Results and Discussion,
8.
Conclusions,
9.
Acknowledgements,
10.References.
The sections should be arranged in the sequence generally accepted for publications in the respective fields
and should be successively numbered.
Short communications generally follow the same
order of sections as Scientific articles, but should be
short (max. 2500 words) and report a significant aspect of research work meriting separate publication.
Editors may decide that a Scientific paper is categorized as a Short Communication if its length is short.
Technical articles report applications of an already
described innovation. Typically, technical articles are
not based on new experiments.

Preparation of Submissions
Text of the submitted articles must be prepared with
Microsoft Word. Normal style set to single column,
1.5 line spacing, and 12 pt Times New Roman font
is recommended. Line numbering (continuous, for the
whole document) must be enabled to simplify the reviewing process. For any other format, please consult
the editor. Articles should be written in English. Correct
spelling and grammar are the sole responsibility of the
author(s). Papers should be written in a concise and
succinct manner. The authors shall respect the ISO
80000 standard [1], and IUPAC Green Book [2] rules
on the names and symbols of quantities and units. The
Système International d’Unités (SI) must be used for
all dimensional quantities.
Graphics (figures, graphs, illustrations, digital images, photographs) should be inserted in the text where
appropriate. The captions should be self-explanatory.
Lettering should be readable (suggested 8 point Arial
font) with equal size in all figures. Use common programs such as MS Excel or similar to prepare figures
(graphs) and ChemDraw to prepare structures in their
final size. Width of graphs in the manuscript should be
8 cm. Only in special cases (in case of numerous data,
visibility issues) graphs can be 17 cm wide. All graphs
in the manuscript should be inserted in relevant places
and aligned left. The same graphs should be provided separately as images of appropriate resolution (see
below) and submitted together in a ZIP file (Graphics
ZIP). Please do not submit figures as a Word file. In
graphs, only the graph area determined by both axes
should be in the frame, while a frame around the whole
graph should be omitted. The graph area should be
white. The legend should be inside the graph area. The
style of all graphs should be the same. Figures and
illustrations should be of sufficient quality for the

printed version, i.e. 300 dpi minimum. Digital images
and photographs should be of high quality (minimum
250 dpi resolution). On submission, figures should be
of good enough resolution to be assessed by the referees, ideally as JPEGs. High-resolution figures (in JPEG,
TIFF, or EPS format) might be required if the paper is
accepted for publication.
Tables should be prepared in the Word file of the paper as usual Word tables. The captions should appear
above the table and should be self-explanatory.
References should be numbered and ordered sequentially as they appear in the text, likewise methods, tables, figure captions. When cited in the text,
reference numbers should be superscripted, following punctuation marks. It is the sole responsibility of
authors to cite articles that have been submitted to
a journal or were in print at the time of submission
to ACSi. Formatting of references to published work
should follow the journal style; please also consult a
recent issue:
1. J . W. Smith, A. G. White, Acta Chim. Slov. 2008,
55, 1055–1059.
2. M
 . F. Kemmere, T. F. Keurentjes, in: S. P. Nunes,
K. V. Peinemann (Ed.): Membrane Technology in
the Chemical Industry, Wiley-VCH, Weinheim, Ger
many, 2008, pp. 229–255.
3. J . Levec, Arrangement and process for oxidizing an
aqueous medium, US Patent Number 5,928,521,
date of patent July 27, 1999.
4. L
 . A. Bursill, J. M. Thomas, in: R. Sersale, C. Collela,
R. Aiello (Eds.), Recent Progress Report and Discus
sions: 5th International Zeolite Conference, Naples,
Italy, 1980, Gianini, Naples, 1981, pp. 25–30.
5. J . Szegezdi, F. Csizmadia, Prediction of dissociation
constant using microconstants, http://www. che
maxon.com/conf/Prediction_of_dissociation _con
stant_using_microco nstants.pdf, (assessed: March
31, 2008)
Titles of journals should be abbreviated according to
Chemical Abstracts Service Source Index (CASSI).

Special Notes

•	Complete characterization, including crystal
structure, should be given when the synthesis of
new compounds in crystal form is reported.
•	Numerical da
ta should be re
por
ted with the
number of significant digits corresponding to
the magnitude of experimental uncertainty.
•	
The SI system of units and IUPAC recommen
dations for nomenclature, symbols and abbreviations should be followed closely. Additionally, the
authors should follow the general guidelines when
citing spectral and analytical data, and depositing
crystallographic data.
•	
Characters should be correctly represented
throughout the manuscript: for example, 1 (one)
and l (ell), 0 (zero) and O (oh), x (ex), D7 (times
sign), B0 (degree sign). Use Symbol font for all
Greek letters and mathematical symbols.
•	The rules and recommendations of the IUBMB and
the International Union of Pure and Applied
Chemistry (IUPAC) should be used for abbreviation
of chemical names, nomenclature of chemical compounds, enzyme nomenclature, isotopic compounds,
optically active isomers, and spectroscopic data.

Društvene vesti in druge aktivnosti

S73

Acta Chim. Slov. 2021, 68, (2), Supplement

S74

•	
A conflict of interest occurs when an individual
(author, reviewer, editor) or its organization is involved in multiple interests, one of which could possibly corrupt the motivation for an act in the other.
Financial relationships are the most easily identifiable conflicts of interest, while conflicts can occur
also as personal relationships, academic competition, etc. The Editors will make effort to ensure
that conflicts of interest will not compromise the
evaluation process; potential editors and reviewers
will be asked to exempt themselves from review
process when such conflict of interest exists. When
the manuscript is submitted for publication, the
authors are expected to disclose any relationships
that might pose potential conflict of interest with
respect to results reported in that manuscript. In
the Acknowledgement section the source of funding support should be mentioned. The statement of
disclosure must be provided as Comments to Editor
during the submission process.
•	
Published statement of Informed Consent.
Research described in papers submitted to ACSi
must adhere to the principles of the Declaration
of Helsinki (http://www.wma.net/e/policy/
b3.htm). These studies must be approved by an
appropriate institutional review board or committee, and informed consent must be obtained from
subjects. The Methods section of the paper must
include: 1) a statement of protocol approval from
an institutional review board or committee and 2),
a statement that informed consent was obtained
from the human subjects or their representatives.
•	
Published Statement of Human and Animal
Rights.When reporting experiments on human
subjects, authors should indicate whether the
procedures followed were in accordance with the
ethical standards of the responsible committee
on human experimentation (institutional and national) and with the Helsinki Declaration of 1975,
as revised in 2008. If doubt exists whether the
research was conducted in accordance with the
Helsinki Declaration, the authors must explain
the rationale for their approach and demonstrate
that the institutional review body explicitly approved the doubtful aspects of the study. When
reporting experiments on animals, authors should
indicate whether the institutional and national
guide for the care and use of laboratory animals
was followed.
•	To avoid conflict of interest between authors and
referees we expect that not more than one referee
is from the same country as the corresponding author(s), however, not from the same institution.
•	Contributions authored by Slovenian scientists
are evaluated by non-Slovenian referees.
•	Papers describing microwave-assisted reac
tions performed in domestic microwave ovens
are not considered for publication in Acta Chimica
Slovenica.
•	
Manuscripts that are not prepared and submit
ted in accord with the instructions for authors are
not considered for publication.

Appendices

Authors are encouraged to make use of supporting information for publication, which is supplementary ma-

terial (appendices) that is submitted at the same time
as the manuscript. It is made available on the Journal’s
web site and is linked to the article in the Journal’s Web
edition. The use of supporting information is particularly appropriate for presenting additional graphs, spectra,
tables and discussion and is more likely to be of interest
to specialists than to general readers. When preparing
supporting information, authors should keep in mind
that the supporting information files will not be edited
by the editorial staff. In addition, the files should be not
too large (upper limit 10 MB) and should be provided
in common widely known file formats to be accessible
to readers without difficulty. All files of supplementary
materials are loaded separately during the submission
process as supplementary files.

Proposed Cover Picture and
Graphical Abstract Image
Graphical content: an ideally full-colour illustration
of resolution 300 dpi from the manuscript must be
proposed with the submission. Graphical abstract pictures are printed in size 6.5 x 4 cm (hence minimal
resolution of 770 x 470 pixels). Cover picture is printed in size 11 x 9.5 cm (hence minimal resolution of
1300 x 1130 pixels)
Authors are encouraged to submit illustrations as candidates for the journal Cover Picture*. The illustration
must be related to the subject matter of the paper.
Usually both proposed cover picture and graphical abstract are the same, but authors may provide different
pictures as well.
*T
 he authors will be asked to contribute to the costs
of the cover picture production.
Statement of novelty
Statement of novelty is provided in a Word file and
submitted as a supplementary file in step 4 of submission process. Authors should in no more than 100
words emphasize the scientific novelty of the presented research. Do not repeat for this purpose the content of your abstract.
List of suggested reviewers
List of suggested reviewers is a Word file submitted
as a supplementary file in step 4 of submission process. Authors should propose the names, full affiliation
(department, institution, city and country) and e-mail
addresses of five potential referees. Field of expertise
and at least two references relevant to the scientific field of the submitted manuscript must be provided for each of the suggested reviewers. The referees
should be knowledgeable about the subject but have
no close connection with any of the authors. In addition, referees should be from institutions other than
(and countries other than) those of any of the authors.
Authors declare no conflict of interest with suggested
reviewers. Authors declare that suggested reviewers
are experts in the field of submitted manuscript.

How to Submit

Users registered in the role of author can start submission by choosing USER HOME link on the top of the
page, then choosing the role of the Author and follow
the relevant link for starting the submission process.
Prior to submission we strongly recommend that you
familiarize yourself with the ACSi style by browsing
the journal, particularly if you have not submitted to
the ACSi before or recently.
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Correspondence

All correspondence with the ACSi editor regarding the
paper goes through this web site and emails. Emails
are sent and recorded in the web site database. In the
correspondence with the editorial office please provide
ID number of your manuscript. All emails you receive
from the system contain relevant links. Please do not
answer the emails directly but use the embed
ded links in the emails for carrying out relevant
actions. Alternatively, you can carry out all the actions and correspondence through the online system
by logging in and selecting relevant options.

Proofs

Proofs will be dispatched via e-mail and corrections
should be returned to the editor by e-mail as quickly as possible, normally within 48 hours of receipt.
Typing errors should be corrected; other changes of
contents will be treated as new submissions.

Submission Preparation Checklist

As part of the submission process, authors are required
to check off their submission’s compliance with all of
the following items, and submissions may be returned
to authors that do not adhere to these guidelines.
1. T
 he submission has not been previously published,
nor is it under consideration for publication in any
other journal (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
2. All the listed authors have agreed on the content
and the corresponding (submitting) author is responsible for having ensured that this agreement
has been reached.
3. T
 he submission files are in the correct format:
manuscript is created in MS Word but will be sub
mitted in PDF (for reviewers) as well as in original MS Word format (as a supplementary file for
technical editing); diagrams and graphs are created in Excel and saved in one of the file formats:
TIFF, EPS or JPG; illustrations are also saved in
one of these formats. The preferred position of
graphic files in a document is to embed them close
to the place where they are mentioned in the text
(See Author guidelines for details).
4. The manuscript has been examined for spelling
and grammar (spell checked).
5. T
 he title (maximum 150 characters) briefly ex
plains the contents of the manuscript.
6. F
 ull names (first and last) of all authors together
with the affiliation address are provided. Name of
author(s) denoted as the corresponding author(s),
together with their e-mail address, full postal address and telephone/fax numbers are given.
7. T
 he abstract states the objective and conclu
sions of the re
search con
ci
sely in no mo
re than
150 words.
8. K
 eywords (minimum three, maximum six) are
provided.
9. S
 tatement of novelty (maximum 100 words)
clearly explaining new findings reported in the
manuscript should be prepared as a separate
Word file.
10. T
 he text adheres to the stylistic and bibliographic
requirements outlined in the Author guidelines.
11. T
 ext in normal style is set to single column, 1.5
line spacing, and 12 pt. Times New Roman font is

12.

13.
14.
15.

16.
17.

18.
19.

20.
21.

recommended. All tables, figures and illustrations
have appropriate captions and are placed within
the text at the appropriate points.
M
 athematical and chemical equations are provided
in separate lines and numbered (Arabic numbers)
consecutively in parenthesis at the end of the line.
All equation numbers are (if necessary) appropriately included in the text. Corresponding numbers
are checked.
T
 ables, Figures, illustrations, are prepared in correct format and resolution (see Author guideli
nes).
T
 he lettering used in the figures and graphs do not
vary greatly in size. The recommended lettering
size is 8 point Arial.
S
 eparate files for each figure and illustration are
prepared. The names (numbers) of the separate
files are the same as they appear in the text. All
the figure files are packed for uploading in a single
ZIP file.
A
 uthors have read special notes and have accor
dingly prepared their manuscript (if necessary).
R
 eferences in the text and in the References are
correctly cited. (see Author guidelines). All references mentioned in the Reference list are cited
in the text, and vice versa.
P
 ermission has been obtained for use of copyrighted material from other sources (including the
Web).
T
 he names, full affiliation (department, institution,
city and country), e-mail addresses and references of five potential referees from institutions other
than (and countries other than) those of any of the
authors are prepared in the word file. At least two
relevant references (important recent papers with
high impact factor, head positions of departments,
labs, research groups, etc.) for each suggested reviewer must be provided. Authors declare no conflict of interest with suggested reviewers. Authors
declare that suggested reviewers are experts in
the field of submitted manuscript.
Full-colour illustration or graph from the manu
script is proposed for graphical abstract.
A
 ppendices (if appropriate) as supplementary
material are prepared and will be submitted at the
same time as the manuscript.
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Koristni naslovi
Slovensko kemijsko društvo
www.chem-soc.si
e-mail: chem.soc@ki.si

Wessex Institute of Technology
www.wessex.ac.uk

SETAC
www.setac.org

European Water Association
http://www.ewa-online.eu/

European Science Foundation
www.esf.org

European Federation of Chemical Engineering
https://efce.info/

International Union of Pure and Applied Chemistry
https://iupac.org/

Novice europske zveze kemijskih društev
EuChemS najdete na:
Brussels News Updates
http://www.euchems.eu/newsletters/
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Donau Lab d.o.o., Ljubljana
Tbilisijska 85
SI-1000 Ljubljana
www.donaulab.si
office-si@donaulab.com

Kvaliteta vode Tip 1 do 3*
*v skladu s standardom ISO 3696 in ustreznimi ASTM ter CLSI
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Razvoj in inovacije
za globalno
uspešnost
Znanje, kreativnost zaposlenih in
inovacije so ključnega pomena v okolju,
kjer nastajajo Heliosovi pametni premazi.
Z rešitvami, ki zadostijo široki paleti
potreb, kontinuiranim razvojem ter s
kakovostnimi produkti Helios predstavlja
evropski center za inovacije, know-how in
poslovni razvoj skupine Kansai Paint.

www.helios-group.eu

Hajdrihova 19,
1000 Ljubljana
Slovenia
www.ki.si

Basic and applied
research in materials, life
sciences, biotechnology,
chemical engineering,
structural and theoretical
chemistry, analytical chemistry
and environmental protection.

research

EXCELENCE

In line with EU research and innovation
priorities: nanotechnology, genomics
and biotechnology for health, sustainable
development, climate change, energy
efficiency and food quality and safety.
We expand knowledge and technology transfer
to domestic and foreign chemical, automotive and
nanobiotechnology industries.
We are aware of the power of youth, so we transfer our
knowledge to younger generations and offer many
opportunities for cooperation.
contact: mladi@ki.si
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BODITE
NEUSTAVLJIVI
Magnezij Krka 300 vsebuje magnezijev citrat in vitamin B2.
Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju
utrujenosti in izčrpanosti.
Magnezij prispeva tudi k normalnemu delovanju mišic.

www.magnezijkrka.si
Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano. Skrbite tudi za zdrav življenjski slog.

ActaChimicaSlovenica
ActaChimicaSlovenica
Hetero-Diels-Alder reaction is among the most versatile tools in synthetic organic chemist’s toolbox. Due to its potential for rapid generation of
structural complexity in a stereospecific fashion, it has been frequently
used to synthesize daunting members of the meroterpenoid class of natural products. One of the most recent examples is the total synthesis of
(-)-epolone B (center structure).
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