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Pismo, ki je povzročilo toliko gorja v sosednji Avstriji.

Pismo je namenjeno predsednikom strank.

Spoštovani gospod predsednik,

sem samostojni raziskovalec zgodnje zgodovine. Konec lanskega leta sem prišel do razkritja
resnice o ugrabitvi študenta Stjepana Crnogorca, 03.07.1972 v Salzburgu.

Takrat je slovenska Služba državne varnosti s pomočjo svojih tajnih sodelavcev, med njimi tudi
avstrijskega policista, državljana Avstrije, Franz Frankla, rojenega v Klagenfurtu, sodelavca
UDBE s tajnim imenom »Bilič«, ugrabila študenta teologije Stjepana Crnogorca in ga pripeljala v
Ljubljano. Akcijo so ukazali Slovenci Gorenc Silvo, Mužič Boris in Orožen Marjan, ki danes
uživajo visoko pokojnino v Republiki Sloveniji brez straha, da bodo odgovarjali za umor v
katerem so bili soudeleženi. Obstaja dokazno gradivo, da je avstrijski državljan Frankl ugrabil
Crnogorca, v posesti imam celo potrdilo o sprejemu denarja za to akcijo. Že šest mesecev je
minilo od vložene prijave na kriminalistično policijo v Salzburgu. Do sedaj nisem prejel
nobenega odgovora.

Spoštovani predsednik,

slovenska in hrvaška javnost se sprašuje o poteku preiskave, predvsem sorodniki Stjepana
Crnogorca, bratje in sestre vsak dan čakajo poročilo iz Avstrije. Od Avstrije se pričakuje,da
odgovori na vpletenost svojega policista, ki je pomagal UDBI.

Ali boste dovolili, da se zadeva pomete pod prag, nimate v Avstriji toliko hrbtenice, da bi resnica
prišla na dan! Se bojite svoje resnice?
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Franc Frankl je bil član social demokratov, v Klagenfurtu celo med vodilni, bil je vodja sindikata
v Avstriji. Opozoril pa tudi na neverjetno dejstvo, da je ta ista avstrijska stranka za prvega
kandidata za evropske volitve postavila Eugena Freunda, ki je v evidenci slovenske Službe
državne varnosti zaveden pod redno številko 234953, da ima dosje s številko 14002 – 09409,
kar pa pomeni, da gre za številko dosjeja stalnega vira na zvezi uslužbencev SDV, pripadnikov
rezervne sestave in registriranih sodelavcev SDV ali pa je samo evidentiran kot tuji diplomat, ki
je delal v Sloveniji.

Ali to pomeni, da tudi vi kandidirate osebo, ki je imela skoraj zagotovo stike z UDBO v evropski
parlament? Torej me res ne more presenetiti, da se v Avstriji ne želi nič storiti na kaznovanju
krivcev za smrt 27 letnega Stjepana Crnogorca.

V primeru, da želite več zvedeti o tem dogodku iz leta 1972, sem vam to pripravljen osebno
obrazložiti, lahko pa vam ob vašem interesu podrobneje obrazložim tudi pismeno.

Prosil bi vas za odgovor.

S spoštovanjem,

Roman Leljak
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