
Tovarišice in tovariši, spoštovani prisotni 

 

Naši narodi se bore za svojo svobodo, za svojo neodvisnost, za boljšo in 

srečnejšo bodočnost. Toda prav tako se bore tudi za osvoboditev tistih naših 

bratov, ki so desetletja vzdihovali pod tujim jarmom. S tem bojem morajo biti 

in bodo osvobojeni naši bratje v Istri, v Slovenskem primorju in na Koroškem 

in živeli bodo svobodni s svojimi brati v novi domovini. To je želja vseh nas in 

tudi njihova želja. Tujega nočemo a svojega ne damo. TITO 

Besedilo je iz letaka Titovega govora na Visu 10. Septembra 1944, kjer je prvič 

javno spregovoril o povojnih mejah Jugoslavije. 

Toda Istra je igrala nekaj časa pomembno vlogo tudi v mednarodnih političnih 

interesih, kar je neposredno vplivalo na vojaške in politične razmere v 

zadnjem letu vojne. Po izločitvi Italije iz tabora sil osi so bile na Istro nenehno 

usmerjene oči britanskih  političnih in vojaških krogov, ki so se želeli izkrcati 

zaradi hitrega prodora v Srednjo Evropo, da bi tako Sovjetom iztrgali čim večji 

del Evrope.                                                                                                                                  

Churchill s svojo idejo ni uspel, vendar se je nemško politično in vojaško 

vodstvo skoraj ves čas pripravljalo na možnost zavezniškega izkrcanja v Istri. 

Zato je nemško vojaško poveljstvo ocenjevalo partizansko gibanje na tem 

področju kot veliko nevarnost, ker je ogrožalo prometne poti za prevažanje 

nemških enot in njihovo oskrbovanje, lahko pa bi partizanske enote Nemcem 

zelo škodovale z napadi v hrbet v primeru zavezniškega izkrcanja. Zato je 

ostro ukrepalo proti partizanom in civilnemu prebivalstvu. Začel se je 

barbarski pohod, ki je za seboj puščal požgane vasi, pobite prebivalce, številni 

so bili odgnani v zapore in nemška taborišča. V teh akcijah so se najbolj 

izkazali koprski in tržaški fašisti, ki so z zverinskim mučenjem puščali za seboj 

krvave sledi saj so s tem želeli dokazati svojim novim gospodarjem, da so 

vredni njihovega zaupanja. To so bili strahopetci, ki so v velikih tropih 

korajžno mučili ženske, otroke in starce ter marsikoga pretepli do smrti. 

Nikoli niso odgovarjali za svoja dejanja, nasprotno Italija je marsikomu od teh 

rabljev podelila najvišje državno priznanje. Da bi zmanjšali pomen svojih 

roparskih pohodov po Istri so si po vojni izmislili fojbe in se kot vsi strahopetci 

pretvorili v žrtve. Toda naši spomeniki in spominska obeležja so živi pričevalci 



nacifašističnih zločinov in nečloveškega ravnaja z ljudmi. Od Ospa, Črnega 

Kala, Bertokov, Pobegov-Čežarjev, Sv. Antona, Dekanov, Boršta, Kučibrega in 

drugod po Istri so ostali boleči spomini na tiste hude čase. Opomin in spomin 

na zločine v Sv. Antonu je spomenik 38. Padlim borcem NOB in 25 žrtvam 

fašističnega nasilja iz vasi in zaselkov Sv. Anton, Potok, Kavaliči, Kocjančiči, 

Dvori, Kortina in Pečki. Na spomeniku je zapisano : » Niste se trpljenja bali, 

smrti zrli ste v oči, vse za nas ste žrtvovali, za svobodo, lepše dni!«. Avtor 

besedila je dr. Rado Bordon. 

Naš Krajevni odbor Združenja protifašistov, borcev za vrednote NOB in 

veteranov Koper, Sv. Anton je eden izmed tistih, ki zgledno skrbi za 

spominska obeležja, ohranja vrednote NOB, povezuje ljudi in Krajevno 

skupnost. Zgibanka, ki so jo za to priložnost pripravili vse navedeno le 

potrjuje. Hvala vam za vaš trud, povezovalnost in vse kar počnete za 

ohranitev spomina na veličastno zgodovino Slovenske Istre, ki je svojo 

svobodo izbojevala sama in na to smo ponosni. 

Ob osamosvojitvi naše države se je pričela revizija zgodovine in s tem poskusi 

rehabilitacije domobranstva. To, da so prav domobranci leta 1944 na 

stadijonu v Ljubljani v pričo najvišjih esesovskih oblasti in cerkvenih  

dostojanstvenikov prisegli zvestobo Hitlerju in tako postali sestavni del 

esesovskih okupacijskih enot na slovenskem, ki so imeli nalogo Slovence 

izničiti iz zemljevida narodov. Kakšna pritlehna dvoličnost in sprenevedanje 

vlada v delu desne slovenske politike, ki Slovenijo  prav s temi dejanji želi 

pahniti v mračno obdobje druge svetovne vojne. Z gnusom zavračamo take 

poskuse revidiranja zgodovine, ki smo ji priča tudi v drugih Evropskih državah, 

nazadje v Nemčiji, kjer so neonacisti na nedavnih volitvah prišli v parlamet in 

tako postali del nove Nemške in Evropske stvarnosti. Smo na nevarni poti 

nazaj v preteklost zato se moramo takim poskusom upreti in še bolj negovati 

vrednote NOB in jih prenašati na mlade rodove.  

Koliko so nemci slovenskim domobrancem zaupali pove dejstvo, da je vsako 

njihovo večjo vojaško enoto vodil nemški oficir. Toliko, da se je vedelo kdo je 

hlapec in kdo gospodar. Domobranci so sramota slovenskega naroda in taki 

bodo ostali v zgodovini narodov udeleženih na strani nacifašizma v drugi 

svetovni vojni. 



V našem združenju smo v program za letošnje leto zapisali, da bomo postavili 

spomenik Danilu Petrinji-Primožu, partizanu, prvemu graditelju Luke Koper. S 

tem želimo sporočiti širši javnosti, da je po končani vojni naša domovina bila 

razrušena, oropana in nerazvita. Ljudje z vrednotami kot je bil Danilo Petrijna 

so s skromnimi sredstvi in vero v boljše čase zavihali rokave in dobesedno iz 

nič naredili v slovenski Istri, ki je bila zaostala in obubožana, gospodarski 

čudež. Zamisel za gradnjo Pristanišča v Kopru je nastala v času, ko je bilo 

očitno, da Trst s svojim pristaniščem ne bo priključen k Jugoslaviji. Gradnji 

Luke so tako kot danes nasprotovali v najvišjih krogih politike, češ, da za 

potrebe Slovenije zadostuje pristanišče na Reki. Danilo in njegova skupina se 

niso dali, zgradili so pomol oziroma privez in leta 1958  so tam privezali prvo 

Slovensko ladjo Gorica. Razvoj je šel naprej, pretovor se je iz leta v leto naglo 

večal in bilo je nujno zgraditi železnico med Koprom in Prešnico. Zgrajena je 

bila v rekordnem času. Predsednik republike Jugoslavije Josip Broz-Tito je 2. 

Decembra 1967 pripotoval z modrim vlakom na njeno otvoritev in ob tej 

priložnosti dejal: Nije Hamburg, a biti če.«  

 

Tovarišice in tovariši, ponosni smo na našo zgodovino in ljudi, kot je bil Danilo 

Petrinja-Primož partizan, domoljub, človek z vrednotami in vizijo za 

bodočnost. Ponosni smo na vse, ki so se uprli fašizmu in nacizmu in njim v 

čast smo danes tu. Tu bomo tudi jutri. 

Hvala za vašo pozornost 

 

 

 

 

Koper, 1.10.2017                                                                      Marijan Križman 

 

 

 


