Bilten združenja, datum: 15. 2. 2022, številka 1/1

Pozdravna beseda
Pred nami je prva številka BORCA. Odločitev za izdajo tiskanega biltena je bila lahka. Na
predlog Miloša Ivančiča, urednika našega spletnega mesta WWW.zb-koper.si, smo samo
pokimali in zadeva je bila urejena.
Zakaj
pisna
izdaja? Naše članstvo je starejše in
večina ni vešča dela
z
računalnikom.
Najrajši na kavču
prebirajo
pisano
besedo, kjer jim je
lažje
uporabljati
pripomočke kot so
očala, lupe in druge. Tako so obveščeni o našem delu,
novicah doma in v
sosedstvu.
Obveščenost je zelo važna, saj zaradi neobveščenosti ali poznega obvestila je uspeh
naših dejanj vprašljiv oz. neučinkovit.
Po našem spletnem mestu mesečno kliknejo od 3500 do 4000 krat. Vendar hočemo s
tiskanim Borcem to še povečati. Zato ga bomo
poslali tudi drugim bralcem v našem sosedstvu.
Z željo, da bi Borec uspešno zaživel, prosim
vse, da s svojimi predlogi in prispevki to omogočimo.
SREČNO!

Vojko Vodopivec

Počastili smo spomin
na junaški boj KMK in
Prešernov dan
Ob slovenskem kulturnem prazniku 8. februarju se v Kopru spomnimo tudi junaškega
boja Komande mesta Koper in herojske smrti
njenega komandanta Franca Planinca Frenka.
Ta partizanski junak si je upal stopiti še korak
dlje kot pa Prešernov Črtomir, ki je svojim
soborcem pred zadnjo bitko za vero in postave
svojega naroda rekel:
"Manj strašna noč je v črne zemlje krili,
kot so pod svetlim soncem sužni dnovi."
Frenk si je za razliko od Črtomirja raje
izbral junaško smrt, kot pa to, kar bi se mu
zgodilo v tržaških mučilnicah ali Rižarni, in si
je z zadnjim nabojem, ki mu je ostal, raje vzel
življenje. To herojstvo mu je nato priznal celo
poveljnik nemških enot, ki je ukazal, da mrtvemu partizanskemu komandantu postavijo
častno stražo. Marsikaj se je spremenilo do
današnjih dni, tako da danes naši domači častilci izdajstva in kolaboracije pljuvajo po takih
narodnih junakih.
Zaradi kovidne epidemije letos velike tradicionalne slovesnosti v Borštu nad Koprom ni
bilo, ampak le kratki komemoraciji v Grapi,
kjer je bil nekoč bunker, danes pa le spominsko
obeležje, in v vasi pred spominsko ploščo padlim domačinom. Se pa je na tradicionalnem

pohodu koprskega planinskega društva in našega združenja borcev, ki so se jim pridružili tudi
prijatelji iz Ajdovščine, zbralo več kot 70
pohodnikov. Več o tem zadnjem boju je

pravi ljudje, ki jim je sovraštvo tuje in bodo
delali v korist vseh državljanov.«
Na povezavo Narodno osvobodilnega boja
z izročilom našega največjega pesnika Franceta
Prešerna, katerega dan smrti je za slovenski praznik proglasila že naša partizanska vojska, je v nadaljevanju opozorila tudi Liljana Bellina z recitacijo
Prešernove Zdravljice in spominom na
sto letnico rojstva največjega partizanskega pesnika Karla Destovnika Kajuha, ki je padel pod streli domačega
kolaboracionista na pragu svobode
februarja 1944, dva tedna po Fenku.
Sedaj veter še vedno raznaša besede borcev in njihovih pesnikov, kar pa
nihče več ne more zaustaviti:

pohodnikom povedal Julijan Torkar. Napadalcev je bilo 500, partizanov le 6, a vzdržali so
polnih 9 ur. Čast junakom pa je s svojo častno
stražo izkazala tudi enota 430 mornariškega
divizijona slovenske vojske iz Ankarana. Njihov poveljnik Bogomir Tomažič je pred položitvijo venca na spominsko obeležje v Grapi v
kratkem nagovoru posebej izpostavil pomen
zavedanja narodovih korenin.
Pomen ohranjanja ponosnega spomin na
naše borce narodnoosvobodilnega boja je poudaril tudi Vojko Vodopivec, ki vodi sedanje
koprsko združenje protifašistov in borcev. Partizanski boj, njihovo junaštvo in vrednote je
treba stalno ohranjati in prenašati: »Takoj po vojni, ko je bil
spomin še živ, je bilo to lahko in
tudi oblast je to spodbujala.
Danes je drugače, spremenili so
odnos do NOB in partizanov. Ti
borci, pa čeprav jih je danes še
zelo malo živih, so trn v peti
desnici. Trn smo vsi veterani, ki
nam kratijo pravice na vseh
področjih, a še najbolj boli to,
da spreminjajo zgodovino in
poskušajo rehabilitirati kolaboracijo. Borimo se proti temu in
potrudimo se, da bodo na volitvah izvoljeni
Bilten BOREC

"Lepo je, veš, mama, lepo je živeti,
toda, za kar sem umrl, bi hotel še enkrat
umreti!"
Miloš Ivančič

SPOMIN NA PADLE
PRIMORSKE PARTIZANE V HINJAH
HINJE, 4. 1. 2022
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V Hinjah smo se poklonili spominu padlih
borcev 5. bataljona VDV, ki so padli v boju kot
žrtve izdajstva. Delegacijo iz ZB Koper, ki jo
je vodil predsedujoči Vojko Vodopivec in se jo
je udeležil tudi preživeli borec Danilo Ivančič,
so sprejeli kolegi iz ZB Žužemberk in skupaj

priredili kratek kulturni program pred spomenikom v Hinjah.
Ob tej priložnosti smo se dogovorili še za
nadaljnje delo in srečanja pri obeležjih primorskih borcev, ki so med NOB padli na območju
Žužemberka.

Italijansko borčevsko združenje priznava in
obžaluje vse zločine italijanskega fašizma.
MAREZIGE, 13. 12.2021

Predsednika ZZB NOB Slovenije Marijan Križman in ANPI – Vsedržavnega združenja partizanov
Italije Gianfranco Pagliarulo sta danes dopoldne obiskala spomenik v Marezigah in se ob stoletnici
prvih uporov proti fašizmu poklonila žrtvam. Predsednik italijanskih borcev je ob opravičilu za vse
zločine zelo jasno poudaril, da italijanski protifašisti niso pozabili na vse grozote fašizma, od tistih
prvih, ki so se tu začele že pred sto leti, prav tu nad Slovenci, pa do streljanja talcev v ljubljanski gramozni jami, kjer se bo prav tako poklonil žrtvam. Ob tem je zelo jasno poudaril, da za te zločine prevzemajo vso odgovornost. Marjan Križman pa je ob tem dejal, da je to spravno dejanje tudi popravek
tistega klanjanja predsednika Pahorja na bazoviški fojbi. Predsednika sta nato nadaljevala pot v Ljubljano, kjer sta se po uradnem obisku poklonila še pred spomenikom talcev. Obisk je plod sodelovanja
obeh borčevskih organizacij, ki temelji že na predvojnem skupnem uporu proti fašizmu in nato skupnemu boju jugoslovanskih in italijanskih partizanov. Prijateljske odnose sta združenji ponovno potrdili
leta 2018 v Ogleju s podpisom Dogovora o prijateljstvu in sodelovanju. To prijateljsko sodelovanje že
vse skozi skrbno gojijo obmejne organizacije obeh združenj.
Bilten BOREC
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NACIONALNA TV, KI ČASTI NARODNO IZDAJSTVO
KOMENTAR ODDAJE UTRIP Z DNE 15.1.2022

kar je še huje, kako se lahko za razdvajanje
naroda izkorišča celo javno RTV.

V Sloveniji niso samo znaki oživljanja
fašizma, kot je dejal Milan Kučan na proslavi v
Dražgošah, ampak če nacionalna televizija
objavi tako oddajo, kot je bil Utrip, tako manipulacijo naše ponosne zgodovine, potem je živ
tudi slovenski izdajalski kolaboracionistični
fašizem. Prilagojen času in razmeram, vendar

To kar je objavljeno, ni mnenje, ni trditev
samo nekih izbranih Pričevalcev, tudi ne samo
avtorja Možina, ampak uredništva nacionalne
TV Slovenije, kar dokazuje prav objava te
oddaje. To dejanje je bilo načrtno dejanje uredništva, dokaz zato je, da Možina teh oddaj ne
dela, ampak ga je uredništvo za tokratno oddajo izjemoma določilo, da lahko opravi to mani-

zelo živ, na oblasti je, naša nacionalna televizija pa ga skrbno utrjuje. Da, že utrjuje. Razvija
ga že dolgo časa, na kar smo opozarjali že z
velikim javnim zborovanjem na Titovem trgu v
Kopru 2.8.2018.
Ta oddaja Utrip je bila zelo izrazit primer,
kako se lahko za politične interese izkorišča
zgodovino, jo spreobrača in s tem deli narod. A
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pulacijo s svojim manipulativnim gradivom, ki
ga že vsa leta načrtno zbira na stroške RTV oz.
naše obvezne naročnine.
To kar počne Javni zavod RTV Slovenija,
njeno uredništvo TV z Možino in še nekaterimi
drugimi izvajalci, je zelo jasno obnavljanje
slovenskega hlapčevskega klerofašizma in
izdajalskega kolaboracionizma, seveda prilagojenega času in novim razmeram. Kaj drugega
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kot novi hlapčevski kolaboracionizem pa so
napadi na vse dobre stvari, ki smo jih zgradili v
prejšnjem sistemu, zdravstvo, šolstvo, stanovanjsko politiko, vse, kar se je podarilo ali razprodalo tujcem, naše gozdove, tovarne, banke.
Zakaj je treba pošiljati naše vojake v tujino,
izzivati Rusijo, Kitajsko in vse, ki jih napada
naš novi gospodar. Naše novinarstvo na nacionalni televiziji, pa še kje, je v vlogi psov čuva-

jev, a ne naše svobode, ampak naših gospodarjev.

ŠIRJENJE LAŽI, POTVARJANJE ZGODOVINE IN RAZDVAJANJE NARODA
NISO SVOBODA GOVORA IN TISKA,
AMPAK METODA ŠIRJENJA FAŠIZMA.
Miloš Ivančič

PREJŠNJE LETO SMO PRAZNOVALI 100 LETNICO PRVIH UPOROV PROTI FAŠIZMU

Istranom je bilo dovolj fašizma že leta 1921
Istra je bila skozi vso zgodovino skupni
zgodovinski, gospodarski in kulturni prostor, in
upam, da bo tudi v prihodnje premagala sedanje meje. Ta narodnostno multikulturni trikotni
polotok, ki ga kot mejniki določajo Trst, Reka
in Pulj, proti severu prehaja v slovenski primorski prostor, ki sega vse do Julijskih Alp, ter
se v Reziji in sosednih dolinah že spaja z germanskim svetom. To je stik Sredozemlja in Alp
s sredico Evrope, stik med zahodom in vzhodom, stičišče treh prevladujočih jezikovnih in
kulturnih skupin narodov naše celine. Taki stiki
seveda niso samo naravno sožitje lokalnega
prebivalstva, ampak so včasih tudi izvor konfliktov narodnih ali širših političnih interesov.
Povezanost prostora potrjuje tudi skupna
protifašistična organizacija Borba oz. TIGR, ki
je sestavljen iz kratic imen Trst, Istra, Gorica,
Reka (med drugo svetovno vojno je bilo znano
geslo »Trst, Gorica, Reka, sloboda vas čeka«).
Dogajanje v tem prostoru je odmevalo tudi
širše - žal pa si upam trditi, da veliko premalo
čez njegove meje. Res je bilo v času obeh vojn
veliko govora o naših krajih, vendar če danes
gledam odnos nekdanjih in sedanjih matičnih
narodov do nas, je šlo predvsem za politični
interes prestolnic. Kolikokrat danes ugotavljamo, da so meje še vedno ostale v glavah …
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Nas je povezoval primorski prostor, skupno obmorsko gospodarstvo, enaka kultura, pa
tudi skupni vladarji, ali drugače rečeno – politična usoda. Istrane, torej Slovence in Hrvate v
Istri, je še najbolj povezal skupni odpor proti
italijanskemu iredentizmu, še bolj pa kasneje
boj proti fašizmu. Slednji je še toliko bolj
pomemben, saj je pri tem sodeloval tudi
pomemben del italijanskega prebivalstva. Res
je italijanski fašizem izbral nas Slovane, Ščave,
za podobnega sovražnika kot nemški nacizem
Jude, vendar se je v Istri, tudi zaradi gospostva
italijanske narodnosti, pokazal najprej in najbolj kot orodje razrednega sovražnika pri zatiranju vseh svobodoljubnih in upornih idej izkoriščanega delavskega razreda, zlasti idej komunizma.
Po iredentizmu, tajnem londonskem paktu,
prvi svetovni vojni, po množičnem umiranju
naših interniranih fantov in mož po italijanskih
vojaških taboriščih ter ustanavljanju fašističnih
škvader je usodo nas Slovanov zelo jasno
napovedal Benito Mussolini že leta 1920 v Pulju. Ko pa se je ta etnocid in genocid začel izvajati, ko so pogoreli naši kulturni in narodni
domovi, ko so začeli celo streljati na naše otroke, se je naš narod zelo odločno uprl.
Ob tej povezanosti Istre se je za to, kar se
je leta 1920 s požigom Narodnega doma zgodiStran 5

lo v Trstu, takoj izvedelo v Pulju, in obratno,
pa seveda kar se je zgodilo v Labinu, se je slišalo tudi pri nas. Časopisi so po eni strani zaradi omejevanja rabe nacionalnih jezikov, po
drugi pa zaradi fašističnega terorja postajali
vedno bolj skopi, so pa informacije širili ljudje,
ki so potovali med temi mesti, saj je bila vsa
Istra vedno navezana na Trst pa tudi na Koper,
in seveda obratno - ves slovenski del Istre na
južni del Istre, na Pulj, ladjedelnico, mornarico
in tudi na rudnike pri Labinu. Koncentracija
delavcev je pomenila tudi koncentracijo informiranja, pa ne samo znotraj delavskih bazenov,
ampak tudi med njimi.
Časopisi, ki se jih je dalo kupiti v slovenskem delu Istre, o labinskem uporu tako rekoč
niso pisali. Škvadristi so po obisku Mussolinija
6. februarja 1921 v Trstu že čez dva dni napadli
uredništvo in tiskarno slovenskega časnika
Edinost, 10. februarja pa uredništvo tržaškega
delavskega časopisa Il Lavoratore in slovenskega Dela, ki so ga tako onesposobili, da skoraj pol leta ni mogel izhajati in tako o dogajanju v Labinu ni mogel poročati.
Časnik Edinost, ki je bil med istrskimi Slovenci najbolj razširjen, je sicer lahko izšel že
dan po napadu in je fašističnemu terorju posvečal vso pozornost, vendar pa ni bil naklonjen ne
socialistom in ne komunistom, sploh pa ne
revolucionarnim idejam iz Sovjetske zveze. O
dogajanju v hrvaškem delu Istre je sicer poročal, vendar z zornega kota kontrarevolucije,
delavske teme pa je obravnaval s stališča katoliške cerkve ali kvečjemu krščanskega socializma. Njegovi dopisniki iz Istre, tudi iz njenega
hrvaškega dela, so bili predvsem duhovniki,
zato so bili delavski oz. rudarski upori v Raši,
ustanovitev Labinske komune in Rdeče garde
prezrti ali zamolčani, saj so preveč so dišali po
sovjetski revoluciji. V času Labinske republike
je tržaška Edinost raje poročala o drugih fašističnih incidentih na jugu Istre in na splošno
komentirala fašistični in sploh italijanski nacionalistični pritisk na polotoku. Večjo pozornost
je namenila dogodkom in napadom na duhovnike v Filipanih, Krnici, Tinjanu in drugod.
Bilten BOREC

6. aprila 1921 je bil v Edinosti objavljen
daljši članek z naslovom Krvavi boji v Južni
Istri in podnaslovom Vojaštvo poseglo v boj –
Pet vasi do tal požganih – Nad sto ranjenih –
Več mrtvih. Pisali so, da je spopade pri Krnici
povzročilo 14 fašistov iz Vodnjana. Pisali so o
razširitvi spopadov in prihodu 600 oboroženih
kmetov pred karabinjersko postajo, fašističnih
okrepitvah, nato še prihodu vojske, celo s torpedovko, o spopadih, sto ranjenih in gorečih
vaseh. Naslednji dan pa je časopis moral objaviti popravek na osnovi uradnega poročila
Generalnega civilnega komisariata, ki je trdilo,
da so bili ranjeni le trije, vas Filipani pa da so
zažgali oboroženi kmetje.
Pred prihajajočimi parlamentarnimi volitvami v rimsko zbornico je bilo vse več informacij o incidentih na Tržaškem in v slovenskem delu Istre.

Dogajanje v slovenskem
delu Istre
Že 19. marca je ljudi pretresla vest, da so v
Strunjanu fašisti z vlaka streljali na otroke, ki
so se igrali ob progi, in ob tem dva ubili, Renata Brajka in Domenica Bartola, pet pa ranili, od
teh sta dva za vse življenje ostala pohabljena.
Med streljanjem na otroke je bilo slišati petje
Viva la nostra Parenzana. Ta istrska železnica,
ki so jo Italijani imenovali Parenzana, je bila
namreč simbol italijanskega iredentizma. Slovenci so ji rekli Istrijanka. Preiskave nikoli ni
bilo in zločinci niso bili kaznovani.
Pred volitvami je kar vrelo, ne smo v Trstu,
ampak tudi na Koprskem. Koprski fašisti so že
1. maja 1921 napadli tržaškega agitatorja slovenske liste, ki se je vračal iz Marezig. 5. maja
so vdirali v stanovanja poverjenikov Komunistične stranke Italije (PCI) in Jugoslovanske
narodne stranke (JNS) v Kopru in vaseh okrog
mesta ter pokradli glasovne lističe s srpom in
kladivom ter z lipovo vejico. Tržaški dnevnik
Edinost je takrat poročal, da je v hišo gospoda
Ahtika v Kopru vdrlo dvanajst s samokresi
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oboroženih fašistov, ki so domače ustrahovali s
požigom hiše in streljanjem, a so po tem, ko so
razdejali stanovanje, odšli. (Ahtik je bil takrat
znan občinski uradnik, tisti, katerega izredno
zanimive zapise so šele pred leti našli vzidane
v steni njegove hiše na današnjem Kosovelovem trgu).

ni preiskavi so pred hišo zažgali vse listine in
zapiske, ki so jih našli v stanovanju. Ogenj je
privabil vaščane, ki so bili prepričani, da gre za
požar. Fašisti so jih s streljanjem in ročnimi
bombami razgnali in enega ustrelili. O napadu
fašistov v Črnem Kalu na hišo Andreja Andrijašiča, v kateri je bil takrat samo njegov sin, je
poročala tudi Edinost. Zapisali so, da je ob
požigu papirjev in zvonjenju zvonov pred hišo
privrelo ogromno vaščanov, na katere so fašisti
začeli streljati in metati bombe. Ob tem navajajo, da je bil od granate hudo ranjen Ivan Samec.
O ustreljenem pa ne poročajo. Da je bila v
napadu ubita ena oseba, sem slišal pripovedovati starejše, vendar nisem izvedel njenega
imena, saj so prizadete družine v strahu pred
fašističnimi represalijami takoj zbežale v svet
in so imena žrtev šla v pozabo. Takrat, po letu
1918, se je sprožil drugi val primorskih beguncev.
Podobne novice so prihajale s tržaškega in
Istre, pri Poreču so fašisti zažgali kar dve vasi.
A vse to je bil šele uvod v prave spopade na
dan volitev 15. maja 1921. Bila je lepa sončna
nedelja, v resnici pa najbolj žalosten dan po
prvi svetovni vojni.

BARIKADE V OSAPSKI DOLINI

Spomenik žrtvam fašizma in padlim v
Strunjanu (Foto M. I.)
8. maja je skupina trinajstih fašistov razbijala in vdirala v hiše po Svetem Petru, naslednje dni v Trstu, Svetem Ivanu, Križu, Nabrežini
in drugih vaseh po Krasu, nato po Dolini, Boljuncu, Borštu in Ricmanjah. V istih dneh so
ustrahovali ljudi in preiskovali hiše tudi v
Ospu, Gabrovici in Črnem Kalu.
V knjigi Slovenska Istra v boju za svobodo
je zapisano, da so 12. maja fašisti že drugič
vdrli v hišo zaupnika JNS v Črnem Kalu in z
revolverji zahtevali glasovnice JNS. Po končaBilten BOREC

V knjigi Slovenska Istra v boju za svobodo
je omenjeno, da je osapski župnik Franc Malalan po nedeljski maši pozval prisotne, naj preprečijo prihod fašistov v vas, jaz pa sem od starih staršev in vaščanov slišal še kaj več. Moja
nona Emilja Slavec, rojena Krašovec, ki je bila
takrat predsednica vaške mladinske organizacije pri društvu Domovina, mi je pripovedovala,
da jo je Malalan že v soboto zvečer, torej dan
pred volitvami, poklical v župnišče. Ko je prišla, je tam že bil učitelj Alojz Pucelj, ki se je kot
komunist pri njem srečeval z njegovim bratom
Rikom Malalanom, enim od vodilnih komunistov na Tržaškem. Povedala sta ji, da je veliko
možnosti, da bodo fašisti naslednji dan ob volitvah prišli razbijat po vasi, zato sta ji naročila,
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naj pošlje mladince v Mačkolje in Prebeneg po
določene može.
Ko so ti prišli, so se dogovorili, da še tisti
večer z barikadami zaprejo poti v dolino, da bi
tako fašistom preprečili prihod v njihove vasi
in na skupno volišče v Ospu. Nato so fantje že
isto večer, 14. maja, prekopali cesto pri Križpotu, tako da so odprli kanal, po katerem je bila
pod cesto speljana hudourniška voda proti reki.
Ob te kamne, ki so jih dvignili, so postavili
dolge tramove iz obtesanih topolovih debel, ki
so jih kmetje vedno imeli doma pri hiši za gradnjo ali obnovo ostrešij. Drugi dan po maši so
postavili barikade iz tramov in kamenja tudi na
cestah pred vsemi vasmi, tudi v Črnem Kalu,
skupaj sedem barikad. V Ospu, kjer je bilo
volišče za vse te vasi, so nad barikado na klancu pred gostilno na dvorišču Školovih, to je
bila domačija mojega nonota, pripravili velik
kup kamenja, s katerim bi zasuli fašiste od zgoraj. Vendar pa so se stvari odvijale drugače.
Motorizirana skupina oboroženih fašistov
iz Milj se je 15. maja zjutraj res odpravila proti
Ospu, a jih je ustavila že prva barikada pri
Križpotu. Po prvem presenečenju so začeli kričati in divjati, po pripovedovanju ljudi so celo
streljali in metali ročne bombe, a so domačini
uspešno branili svojo barikado s kamenjem in
tudi strelnim orožjem. Fašisti so se vrnili v Milje, vendar samo po okrepitev. V tem času so
pritekli braniti prvo barikado na Križpotu tudi
fantje in možje iz bolj oddaljenih vasi Osapske
doline. V drugem napadu je bilo še več streljanja in tekla je tudi že kri. A fašisti so se
morali tudi tokrat umakniti in s sabo v Milje so
odpeljali enega ranjenega. Naslednji dan po
volitvah so se vrnili skupaj z enoto redne italijanske vojske in posodami bencina. Po dolgih
pregovorih, ko je komandant vojaške enote
obljubil, da oni jamčijo, da fašisti ne bodo
napadli vasi, je Malalan ukazal, naj barikade
umaknejo. Za vojaki so v vas prišli peš tudi
fašisti, saj so vozila in bencin morali pustiti
onstran jarka. Vaščan Andrej Žerjul jih je že po
samem prehodu barikade hotel zaustaviti s
kamnom, a so ga ustrelili, vojska pa pri tem
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sploh ni reagirala. Kot je župnik Malalan zapisal v cerkveni knjigi, se je to zgodilo 16. maja
1921. Fašisti so potem v spremstvu vojske prišli v vas, kjer so našli volilno skrinjo in zažgali
vse glasovnice. Malalan jim jo je hotel izpuliti
iz rok, a so mu namerili strel pod noge in ga
ranili, moja nona in druge ženske pa so ga
odvlekle v župnišče in obvezale.
Fašisti so skupaj z vojaki nato odšli iz vasi
in se odpeljali iz Osapske doline, mimo Domja,
v Mačkolje so prišli z zadnje strani in tam z
bencinom, ki ga niso mogli odnesti v Osp, požgali pet hiš. Vas je bila v tem trenutku skoraj
prazna, saj je večina prebivalcev šla za vojsko
in fašisti v Osp in se tam zadržala.

Andrej Žerjul, prva žrtev na osapskih
barikadah proti fašizmu (Vir: osebni arhiv
avtorja)

UPOR V MAREZIGAH
Dogajanje v Marezigah tistega 15. maja
1921 je bolj raziskano in opisano. Volitve so
potekale nemoteno vse dotlej, ko je v vas najprej prihrumelo enajst fašistov iz Kopra, oboroženih z bombami in samokresi. Najprej so šli
v gostilno in naročili paštašuto, a so rekli, naj
testenin ne vržejo v lonec, dokler oni ne opravijo zunaj nekega dela. Ko so šli iz gostilne, so
najprej vrgli eno bombo, nato pa začeli ljudi
izzivati in jim groziti celo s pretepom, če ne
bodo glasovali za fašistični Nacionalni blok.
Ob tem so tudi bučno prepevali fašistične pesStran 8

mi in vpili: "Morte ai sciavi!" (Smrt ščavom!)
in podobno. Pred voliščem so se začeli zbirati
posamezniki in nekateri so z zida že začeli
pobirati kamne. Domačin Ivan Babič - Jager
(imenovan tudi Amerikanc) je te uporne vaščane začel opogumljati in pozivati k napadu na
fašiste. V roke so prijeli kole, orodje in kamenje ter fašiste napadli. Fašisti so se razjarjene
množice ustrašili in se razbežali, kmetje pa so
šli za njimi. Filiberta Tassinija, poznejšega
fašističnega sekretarja v Marezigah, so vsega
potolčenega in s šibrami od dvocevke v zadnji
plati ujeli, ko se je skrival v nekem kalu, vendar mu je uspelo odnesti celo glavo, čeprav so
mu odtrgali uho, in v mraku se je prebil do
karabinjerske postaje. Večina izzivalcev je
uspela pobegniti proti Babičem, kjer pa so jih
dohiteli Marežgani, ki so se jim pridružili tudi
nekateri iz Babičev in Rojcev. Po spopadu je na
tleh obležalo več fašistov: bili so trije mrtvi in
en hudo ranjen.
Ubežniki, ki so uspeli priti do Kopra, so se
nato s kamionom vojakov in še drugimi fašisti
vrnili do Vanganela, nato pa se zaradi preprek
na cesti peš podali naprej proti upornim vasem.
Divjali so po Sabadinih, Kavaličih in Babičih.
Brskali so po hišah, iskali moške in naročili
svojcem, naj se nemudoma javijo na karabinjerski postaji. Tu so kot prvega ustrelili Jožeta
Sabadina, ki jih je ozmerjal.
Naslednjega dne, 16. maja okrog šestnajste
ure popoldne, je ponovno pridrvela v Marezige
skupina koprskih fašistov na kamionih, tudi
tokrat v vojaškem spremstvu. Nameravali so
zažgati vas, a jim je vojaški kapetan to prepovedal. Nato so vsi razkačeni nadaljevali pot v
Kavaliče, Sveti Anton in Čežarje. V Čežarjih
so poskakali s kamiona in razsajali po vasi ter
zažgali šest hiš. Metali so bombe in streljali, da
bi prestrašili prebivalce. Domačina Ivana
Bonina so ujeli pred šolo in ga ustrelili.

REPRESALIJE
Požganih je bilo več stanovanjskih in gospodarskih poslopij, uničeno pohištvo in druga
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oprema, ukraden denar in druge dobrine. Ocenjena škoda je, kot je zapisano v knjigi Slovenska Istra v boju za svobodo, znašala okrog dvesto sedemdeset tisoč lir, kar je za tedanje čase
predstavljalo veliko vsoto. Posebno prizadete
so bile vasi Čežarji, Črni Kal, Osp, Mačkolje,
Prebeneg, Sveti Peter in druge. Prizadetim škoda ni bila nikoli povrnjena, čeprav so oblasti od
oškodovancev sprejemale prijave. Za prebivalce požganih hiš v Mačkoljah pa so v sosednjih
vaseh organizirali dobrodelno zbiralno akcijo.

Ivan Babič – Jager ali Amerikanc (Vir:
Pokrajinski muzej Koper)
Zaradi dogodkov pred volitvami in med
njimi so v Marezigah in okoliških vaseh ter v
Ospu in Mačkoljah italijanske oblasti aretirale
več ljudi in odpeljali so jih v koprske zapore za
mesec dni. Zaprte so pretepali in mučili, da bi
od njih kaj izvedeli. Najhuje so se znesli nad
Andrejem Vodopivcem iz Ospa, ki jim je med
pretepanjem umrl. Da bi to zakrili, so ga odpeljali v tržaško bolnišnico, kjer so uradno zapisali, da je umrl od pljučnice. Andrej Vodopivec
je bil tako druga žrtev osapskih barikad.
Za glavnega upornika v Marezigah so
oblasti imele komunista Ivana Babiča - Jagra iz
Marezig, ki pa jim je pred aretacijo pobegnil.
Dolgo se je spretno izmikal raznim pastem;
karabinjerske patrulje so ga vsepovsod iskale
polnih šest mesecev, a brez vsakega uspeha.
10. novembra 1921 pa so ga ob vračanju v svoStran 9

jo poljsko lopo skriti čakali karabinjerji. Ko je
skušal pobegniti, so streljali za njim in ga smrtno zadeli. Tako je postal tretja žrtev marežganskega upora, skupaj z osapskim pa peta. Tem bi
morali dodati še eno žrtev ali dve iz Črnega
Kala. Najbrž pa tudi to ni dokončna številka,
saj je še nejasno, kaj se je dogajalo med uporom v Sočergi, od koder so fašisti iz Buzeta
naslednji dan po volitvah odpeljali v zapor 17
ljudi.

ubili študenta Ivana Žuštrovića, ki se je tam
znašel kot slučajni izletnik iz Dalmacije.
Tako se je začel, pa ne samo fašistični
teror, ampak tudi protifašistični upor. Žal se
danes pozablja prav na začetek, na vzroke, in
na vse vmes, kar se je dogajalo do 1. maja
1945, ko je bila vsa Istra in Primorska dokončno osvobojena. Spreminja se to kar je bilo prej
in to kar se je dogajalo potem. Tudi zato se v
cikličnem razvoju družbe vračamo spet na tisto
temno stran.
Miloš Ivančič

OBVESTILO:

Prizor s sojenja Marežganom
Slovenska Istra v boju za svobodo)

(Vir:

Osapskega župnika Franca Malalana so
kasneje italijanske oblasti konfinirale na jug
Italije, njegovega brata Rika Malalana, ki je bil
znan vodja tržaških komunistov, pa so zaprli.
Učitelj Alojz Pucelj, ki je tudi bil komunist, je
uspel zbežati v Jugoslavijo, a so ga februarja
1944 pri Novem mestu kot partizana zahrbtno
ubili belogardisti.
Oblasti so izvajale represalije najprej med
osumljenimi sodelovanja v uporu in protifašistično mislečimi ljudmi, to pa predvsem z
namenom, da bi kaznovale žrtve, ne pa povzročitelje nasilja. Več upornikov je bilo nato v
Trstu obsojenih na dolge zaporne kazni.
Fašisti so ob tistih volitvah zastraševali z
orožjem in bombami še na številnih drugih
voliščih, tudi v Izoli na primer, kamor so se
pogosto vračali. 17. julija so prišli na ljudsko
praznovanje na Garibaldijev trg in z bombo
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V združenju potekajo priprave, da bi
najkasneje do konca marca izpeljali redno
programsko skupščino združenja. Želimo,
da bi bile epidemioške razmere takšne, da
bi se lahko srečali v živo. Na njej bomo,
tako kot vedno, obravnavali poročila za
lansko leto in program za letošnje leto.
Sprejeli bomo tudi sklep o znižanju članarine za druge člane družine, kjer že prejemajo en izvod Svobodne besede, saj je to
v pristojnosti skupščine. Pričakujemo, da
bodo krajevni odbori na svojih zborih
oblikovali predloge o višini in načinu
pobiranju članarine. Gradiva bomo posredovali preko e-maila, v povzetku pa bodo
objavljena tudi v biltenu Združenja."
Nataša Hiršman

Obiščite naše spletno mesto WWW.zbkoper.si in poiščite našo stran na Facebooku.
Našli boste veliko zanimivega branja, tudi
več knjig in filmov.
Pa še sami kaj napišite o svoji krajevni
organizaciji. Bi radi sodelovali kot dopisniki,
uredniški ali tehnični sodelavci?
Pišite nam na e-naslov:
zdruzenje.borcev.koper@gmail.com
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