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Drage bralke in bralci spletnega časopisa Glas domovine! 

V avgustovski številki smo s sodelavci pripravili reportaži in zapise na temo dveh državnih 

praznikov: dan združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom po prvi svetovni vojni 

in dan vrnitve Primorske k matični domovini. 

Ker v Sloveniji nimamo razdelitve ozemlja po pokrajinah, se vse bolj čuti centralizacija in 

kopičenje življenja okoli prestolnice Ljubljane, prerado pa se pozablja na druge predele 

Slovenije, ki niso del osrednjeslovenskega ozemlja. Drugi razlog pa je, da premalo poznamo 

slovenske državne praznike. Spomnimo se samo afere, ko so novinarji pred leti spraševali 

poslance v DZ RS, kateri praznik praznujemo 25.6. in katerega 26.12., kako so odgovarjali. 

Kakšno je šele znanje drugih uradnikov in prebivalstva, si lahko samo mislimo. Tudi zato smo 

pripravili prispevek, da osvetlimo dva praznika, ki sicer nista prosta dneva, a sta državna 

praznika. 

Uredništvo spletnega časopisa Glas domovine 

 

Goriški slavček Simon Gregorčič 

Domovini 

 

O vdova tožna, zapuščena, 

ti mati toliko sirot, 

s krvjo, solzami napojena, 

ki bol poznaš le, nič dobrot, 

oj mati vdanega ti sina, 

oj zala mati -- domovina! 

 

Ti krasna si krasnejše ni, 

kar jih obseva zarja dneva; 

krepostna si, krasnejše ni, 

a krona venča te kraljeva. 

a trno tvoj venec je, 

in tvoj rod -- mučenec je; 

sovražni svet te le prezira, 

prezira te in te zatira! 

Kdaj to gorje pač mine ti? 

Kdaj se oko ugasne kalno? 

 

 

Kdaj slečeš to obleko žalno, 

kdaj sonce zlato dine ti? 

O, da z močjo in srečo slavo, 

ne s krono trnovo, nebo 

ovilo bi ti sveto glavo- 

kako bi jaz ti pel glasno! 

 

A ker nikdo ne šteje te, 

ker ves svet te tepta, 

jaz ljubim tem srčneje te, 

jaz ljubim tem zvesteje te, 

a ljubim te -- s solzami! 

Oj mati moja domovina, 

ljubezen moja ti edina, 

Bog čuvaj dobrotljivi te, 

Bog živi te, Bog živi te! 

 

 

UVODNIK 
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Združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom 

Franc Zagorc, VSO Pomurje  

 

lovenski državni praznik, Združitev prekmurskih Slovencev z matičnim na-

rodom po I. svetovni vojni, ki ga od prve Janševe vlade (2004-2008; od leta 

2006) praznujemo 17. avgusta, v spomin na dan, ko je Prekmurje po dolo-

čilih Pariške mirovne konference pripadlo Kraljevini Srbov, Hrvatov in Sloven-

cev, s tem pa so bili prekmurski Slovenci po stoletjih madžarske oblasti znova 

združeni z matičnim narodom. 12. avgusta 1919 je Prekmurje zasedla jugoslo-

vanska vojska, 17. avgusta istega leta pa je na množičnem ljudskem zborovanju v 

Beltincih oblast predala civilnemu upravitelju. Po Zakonu o praznikih in dela 

prostih dnevih v Republiki Sloveniji je državni praznik v Republiki Sloveniji, ne 

pa tudi dela prost dan. Od leta 2009 se uradna državna proslava prireja vsakih 

pet let. (Wikipedija)  

V letu 2019 smo praznovali stoletnico 

združitve, ob tem jubileju je murskoso-

boški škof dr. Peter Štumpf v svoji pri-

digi, ki jo objavljamo v nadaljevanju, 

dejal:  

»Danes je dan, kot ga v 100 letih v Prek-

murju ni bilo in ga v naslednjih 100 le-

tih tudi ne bo. Ta dan je eden od mejni-

kov v zgodovini slovenskega naroda, ko 

se njegov del v Prekmurju skupaj z 

vsemi Slovenci doma, v zamejstvu, v tu-

jini ter z vsemi, ki so prijatelji prekmur-

skih Slovencev, Bogu zahvaljuje za mož-

nost slovenskega bivanja, mišljenja, ve-

rovanja in ustvarjanja v domovini Slo-

veniji. 

Pred 100 leti so bili Prekmurci utrujeni od strahotnih posledic 1. svetovne vojne 

in diplomatskih preigravanj mednarodnih velesil. Kam bo spadalo Prekmurje? S  

S 
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kom in kako bodo Prekmurci živeli? Upanja za prekmurske Slovence je bilo malo, 

zelo malo. 

Kdo od takratnih svetovnih voditeljev, ki so zarisovali nove meje držav, bi lahko 

imel kaj čutenja z neznatnim slovenskim življem med Muro in Rabo? Kako bi jih 

lahko v korist prekmurskih Slovencev prepričal katoliški duhovnik in pogajalec 

dr. Matija Slavič, ki je bil s svojim sodelavcem, duhovnikom dr. Francem Kova-

čičem, na mirovni konferenci v Parizu na prvi fronti pogajanj… 

Tudi duhovnik dr. Matija Slavič je šel v Pariz podobno, kot je šel Mojzes v Egipt 

pred faraona. Mojzes je na egiptovski dvor stopil samo s palico in jecljavo besedo, 

Slavič pa z neomajno voljo, da za prekmurske Slovence stori vse, kar je v njegovi 

moči. Oba, Slavič in Kovačič, praznih rok, brez zlata za podkupnino ali pa od-

kupnino, pa vendar prepričljiva zagovornika pravice po svobodi. 

Na koncu je bil izid za Mojzesa in Slaviča naravnost čudežen. Mojzesu je uspelo 

izpeljati njegovo ljudstvo iz egiptovskega suženjstva v svobodo v obljubljeni de 
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želi; Slaviču pa uspe združitev 

prekmurskih Slovencev z ma-

tičnim narodom, v svobodi 

vseh, ki spoštujejo in ljubijo 

Slovenijo. Mojzesa in Slaviča 

je pri poslanstvu krepila 

njuna močna in neomajna 

vera v Boga (prim. 2 Mz 3, 

11–15). 

V tej veri so še tudi drugi 

prekmurski in prleški katoliški 

duhovniki – Mikloš Küzmič, 

Jožef Košič, Marko Žižek, Jožef Borovnjak, Anton Stranjšak, dr. Franc Ivanocy, 

Peter Kolar, Štefan Kühar, Jožef Klekl st., Ivan Baša, Jožef Klekl ml., Jožef Sako-

vič, Ivan Jerič, Jožef Godina, dr. Anton Korošec in še nekateri – začutili dolžnost, 

da se žrtvujejo za slovenstvo v Prekmurju. S svojim delom so ljudi spodbujali k 

poglabljanju vere, ljubezni do maternega jezika, Slovence pa k združitvi z matič-

nim narodom.  

Ti narodni velikani še zmeraj zgovorno pričujejo, kakšni morajo biti narodni vo-

ditelji. Da je voditelj lahko z ljudmi, mora imeti ljudi rad – tako zelo rad, da mu 

ni žal celo umreti zanje. Osebni interesi pri voditelju ne morejo in ne smejo imeti 

svojega domovanja. Vsak voditelj je sejalec. Kar seje med ljudi, to tudi žanje.  

Prekmurci že več kot tisoč let hodimo po Zlatem mostu vere. V štirih škofijah – 

Györu, Zagrebu, Sombotelu in Mariboru so nas škofje v preteklosti vodili po tem 

mostu. Izročena milostna podoba Marije pod Logom v Turnišču njihovim nasle-

dnikom, štirim sedanjim škofom – györskemu dr. Andrásu Veresu, ki je tudi pred-

sednik Madžarske škofovske konference; zagrebškemu kardinalu dr. Josipu Boza-

niću; sombotelskemu dr. Jánosu Székelyu in mariborskemu msgr. Alojziju Cviklu 

– danes pomeni našo ponižno zahvalo, da so nam njihovi predniki na škofovskih 

sedežih ohranjali katoliško vero. Naj nebeška Mati Marija še naprej hodi z nami 

po tem Zlatem mostu. 

Veličastna reka Mura, čez katero se pne sedem mostov povezovanja ljudi na nje-

nem levem in desnem bregu, je tudi na začetku te svete maše z glasovi naših pev 
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cev zapela pesem o sebi, kot jo je pred 100 leti pela v verzih velikana prekmur-

skega slovenstva, duhovnika Jožefa Klekla st: »Ne me Večni zato stvoro, da bi val 

moj brate ločo. Jaz vezalje sem za nje, ki kre strani mi žive.« 

Bog nam je dal milost dočakati 100-letnico združitve prekmurskih Slovencev z 

matičnim narodom. In če imamo mi to milost, imamo tudi dolžnost, da omogočimo 

naslednjim rodovom, da tudi oni čez 100 let dočakajo dan, kot smo ga mi dočakali 

danes.« (vir: vfokusu.com) 

Jožef Klekl (1874 – 1948) je bil slovenski katoliški duhovnik, politik, nabožni pi-

satelj, založnik in urednik. Klekl je 1897 v Sombotelu na Madžarskem končal štu-

dij bogoslovja. Kaplanoval je v Tišini, v Incédu, v Črenšovcih in župnikoval v 

Pečarovcih. Leta 1910 se je upokojil in naselil v Črenšovcih. Leta 1918 je name-

raval organizirati avtonomno pokrajino - Slovensko krajino, ki bi bila del Države 

Slovencev, Hrvatov in Srbov. Klekl je poznal Antona Korošca, Joška Godino, 

Ivana Jeriča in Mihaela Kuharja, ki so tudi podpirali to idejo. V letih od 1920 do 

1929 je bil poslanec SLS za lendavski okraj. Po koncu 1. svetovne vojne je v Prek-

murju sodeloval v agrarni reformi, se zavzemal za siromašne kmete, ustanovil 

hranilnico in agrarno zadrugo v Črenšovcih. (Wikipedija) Ob prvi obletnici zdru-

žitev prekmurskih Slo-

vencev z matičnim naro-

dom je Jožef Klekl sta-

rejši zapisal:  

»Ti pa prekmurski rod, 

ohrani nadale tvojo neo-

majeno vero v Boga. 

Ostani zvest svojemi slo-

venskomi narodi, šte-

roga enakovredna ko-

triga si bio in ostaneš. 

Vsi napadi pa, če tüdi 

pridejo iz protiverske ali 

protinarodnoga tabora, pa se naj razbijejo pri močnom obroči tvoje krščanske 

narodne stranke, šteroj si oblübo zvestobo do groba. Božja Previdnost, ki te je 

vodila v najhüjšíh bojih za tvoje verske in narodne pravice, bo te tüdi za naprej  
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sprejemala in blagoslavlala, blagoslavlala do onoga hipa, dokeč ostaneš zvest 

prepričanji, veri in jeziki tvojih očetov in mater.«  

Prekmurje v novi državi SHS ni doživelo bistvenega ekonomskega izboljšanja, 

tako je ostalo do današnjih dni. V povprečju je to še vedno pokrajina, kjer dobr-

šnemu delu prebivalstva daje kruh tujina ali pa del industrije, ki temelji na manjši 

dodani vrednosti. Vzporedno s tem se je ohranil tudi politično-socialni pogled na 

družbo. Vsakoletno praznovanje tega pomembnega dne v prekmurski zgodovini 

nas tako vabi k razmisleku in ukrepanju, kako naprej, da bi se najbolj oddaljen 

konec slovenskega ozemlja od središča Ljubljane še bolj razvil.  

 

V nadaljevanju objavljamo poslanico slovenskega premierja in obrambnega mi-

nistra v času osamosvojitve RS Janeza Janše ob državnem prazniku prekmurskih 

Slovencev. 
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Beltinški kaplan Andrej Laže pa je takole razmišljal ob letošnjem prazniku:  

»Historia magistra vitae est – dobri ljudje so nam pridobili združitev Slovenskega 

naroda. Zlobni ljudje so v narodu vedno sejali razdor na temelju neresnice. V 

besedah Jožefa Klekla, Frana Kovačiča in Jožefa Godine, ki so jih izrekli in za-

pisali pred sto leti, iščimo odgovor na vprašanje: Domovina, kdo bo tebe ljubil?  

Jožef Klekl je v Novinah 17. avgusta 1919 objavil domoljuben članek. Klekl se kot 

duhovnik najprej zazre v pomen praznika Marijinega vnebovzetja, ki oznanja lju-

dem, da človek ni ustvarjen za težave in trpljenje tega sveta, ampak za večnost. S 

to mislijo bralce spodbuja, da naj kar se da plemenito prehodijo pot zemeljskega 

življenja, da bi s hrepenenjem po blagoslovljeni večnosti, blagoslovili že zemelj-

sko domovino. Druga njegova misel izzveni v obsodbi boljševizma, s čimer je kot 

vizionar za domala celo stoletje prehitel civilizirano Evropo, ko je obsodil totali-

tarizem, ki ima z domovino vedno samo in zgolj le interese. 

Tretja njegova misel izzveni v hvaležnosti Bogu, da smo Slovenci tudi politično 

združeni kot narod. – Hvaležnost za združitev! 

Prof.  bogoslovja in zastopnik Slovencev na pariški mirovni konference, dr. Franc 

Kovačič je istega dne v svoji pridigi v Beltincih poudaril, da naj se zaradi združi-

tve naroda Slovenci ne povišujejo, ker domišljav človek, brez ponižnosti, svojemu 

narodu ne more koristiti. Druga njegova misel, se nanaša na duhovno mater slo-

venskega naroda, Devico Marijo, ki jo Slovenci, še posebej ob prazniku njenega 

vnebovzetja tako častimo in jo priporoča za moralni zgled v življenju naroda, ki 

vstopa v novo dobo v zgodovini. 

Po sveti maši, ki jo je daroval Kovačič je Jožef Godina v svojem govoru Sloven-

cem priporočal, da naj gojijo veliko hvaležnost, do tistih, ki so združitev naroda 

pridobili. Da naj ne omalovažujejo njihovih zaslug zaradi svojih interesom in da 

naj njihovo slavo hvaležno razširjajo. 

Jožef Klekl pa je v svojem govoru poudaril: »Narod, čeravno ga obdajajo nepre-

magljive trdnjave, čeravno ga branijo stojezeri topovi, čeravno ga varüje milijon-

ska vojska če nema vere z prepričanjom, i z düšov pa telom se ne drži svoje ma-

terne reči, je zgüblen.«  

Drug Kleklov poudarek pa je bil: Povsod pokazati, da smo Slovenci! 

REPORTAŽA 
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– Biti ponosen na to, da sem Slovenec. A težko je biti ponosen, če izgleda, da za 

pojmom na katerega naj bi bil ponosen ne stoji mnogo častnega. Tukaj zopet Klekl 

odgovarja: » Narod si mora pridobiti vse sam.« Torej tudi narodni ponos, ki ga 

pridobi s tem, daje lahko na svoja dejanja ponosen. Dokler pa se narod zgolj trudi 

s ponosom našemiti dejanja, ki ponosa niso vredna, pa ne more gojiti pravega 

narodnega ponosa. 

To razmišljanje zaključimo s Kleklovim stavkom: »Samo v združitvi vseh Sloven-

cev je rešenje vsega naroda.« 

Nekoliko premišljujmo gornje navedke, da bomo ugotovili, kaj nam je storita, tudi 

za spremeniti, da bo domovina ljubljena.« 
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Državni praznik dan vrnitve Primorske k matični domovini od leta 2005 praznujemo 15. sep-

tembra, v spomin na 15. september 1947, ko je bila uveljavljena pariška mirovna pogodba z 

Italijo, ki je takratni Jugoslaviji dodelila velik del Primorske. Ob letošnjem prazniku Primorske 

je predsednik Območnega odbora VSO Senožeče, Divača, Hrpelje, Kozina takole razmišljal. 

Ko se korenine prepletajo in zemlja bogati 

Jože Svetina, VSO Sežana, Divača, Hrpelje - Kozina 

Simona Pavlič 

»Od nekdaj stanuje tukaj moj rod- če ve kdo za druzga, pove naj od kod.«  

(Valentin Vodnik) 

d čaščenja Peruna najvišjega Boga strele in groma, Boga pomladi in 

plodnosti, dežja in kmetijstva in mogočnega hrasta do 2500 let vreza-

nega v Škocjansko situlo pomenljivega napisa »OSTI JAREJ« (ostani 

mlad in ploden), zapisov Valentina Vodnika, Henrika Tume, Klelije Potokar do 

izvirnika GOLO Mann je rek: 

»Preteklost živi samo za tistega, ki jo pozna, raziskuje, sprašuje.« 

Od PALEOLITIKA (140.000 let pred 

Kristusom) smo tu na kamnu pasli ži-

vino, trgovali, izrabljali in negovali kra-

ško istrski kamen, sekali mogočne hra-

ste, gojili oljko, figo, trs, sejali oves, 

žito, ajdo, koruzo, sadili murvo in bo-

rovce, gradili pred močno burjo bivake 

in zidali suhe zidove. Iz kamnolomov 

smo klesali trd marmor, si zidali obe-

ležja, pilje in cerkve ter znamenja kuge, 

počitke za umrle in padle v nenehnih 

vojnah za svojo obrambo ali žrtve tujih 

vojska, ki so prostor uporabljali za spre-

membe oblasti in posesti na prostoru, 

katerega so obvladovali Veneti, Liburni, 

Histri, Tavriski, Japoni, Karni, Bene-

čani in Rimljani. 

O 
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Beneške vojne od 1508 niso 

prinesle nekih sprememb  in 

Habsburžani nasledijo pose-

sti Goriških grofov in tudi Ri-

henberg zgubi lastniško svo-

bodo. Lokalni kmečki upori 

na Krasu (1615), ter poznejši 

Tolminski upor (1713), ki so 

bili s strani zemljiškega 

gospostva zatrti, niso prinesli 

nekih pomembnih sprememb 

v lastništvu, so pa nastale 

spremembe na utemeljevanju 

slovenskega naroda in zave-

danja v tem prostoru. Prine-

sla pa so obdobje velikega se-

kanja in uničevanja gozdov, 

plemenitega hrasta za po-

trebe gradbeništva in gradnjo 

Benetk, ladjedelništvo in tr-

govanje z lesom. Pašnike so plenili nomadski pastirji ter uničevali trsje. 

Spremembe na bolje se kažejo po letu 1717, ko s Cesarskim odlokom postane Trst 

svobodna luka z izhodom na morje in ko pride čas rednih povezav z Dunajem. Čas 

Marije Terezije in Jožefa II. pa prinese spremembe v upravi, uvajanje katastra, 

urejanje davkov, šolskega sistema in urejanja obvezne vojaške službe. Sledilo je 

prvo štetje prebivalstva in od takrat vemo, da je Istra z delom Beneške Slovenije 

štela 725.000 ljudi.  

S propadom Beneške države in prihodom Napoleonovih čet nastanejo ILIRSKE 

PROVINCE, ki v prostor prinesejo neslutene posledice v škodo domačega prebi-

valstva. Vsi ti vojaški premiki in preseljevanje ljudi privedejo do ene večjih rev-

ščin na Primorskem, pomanjkanja, lakote, preseljevanja s političnim in naro-

dnostnim prebujanjem in tako pričnejo nastajati knjižnice, čitalne šole, sledijo 

množična zborovanja in zahtevami po uporabi slovenščine, svobodi vere ter prve 

zahteve po enotni Sloveniji. 

REPORTAŽA 
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Dne 23. 5. 1915 se zgodi napad Italije na ozemlje Avstroogrske, s čimer se je nad 

Primorsko zgrnilo vso vojno zlo. Z Rapalsko pogodbo in priključitvijo tega ozem-

lja Italiji je nezadovoljstvo večine ljudi vse bolj naraščalo, saj je Italija skoraj 

uničila meščanstvo, preselila skoraj vse slovenske uradnike in uslužbence v no-

tranjost Italije, ali pa so se iz tega prostora umaknili tako, da so se izselili sami v 

diasporo ali po nastanku Države Slovencev, Hrvatov in Srbov v novo nastalo 

tvorbo, ki je po spremembi in rastjo hegemona izvedla spremembo v Kraljevino 

Srbov, Hrvatov in Slovencev. Italija pa je v prostor veselo selila svoje državne 

uradnike, učitelje, finančnike in drugo za državo in njeno delovanje potrebne ka-

dre. Delovanje RIBELOV od Sluge, Masla, Grudna, pa so italijanske oblasti vra-

čale tako, da so pritiskali na prebivalstvo, izvajali racije in veselo zapirali ali 

polnili taborišča z nedolžnimi kmeti in inteligenco, ki je uporniško gibanje ni ma-

ralo in za cilje partije ni potrebovalo, dišalo pa jim je njihovo premoženje. Po 

partizanski zasedbi s strani Jugoslavije pa je plenjenje zmagovite strani nad Ita-

lijani in čiščenje ostankov fašizma ter tistih Slovencev in ljubiteljev slovenske kul-

ture bilo neizprosno. Fojbe so se polnile in ljudje so odhajali v diasporo. OZNA 

je tihotapila in vrinjala svoje zaupnike v prostor in reševala pomanjkanje dobrin  
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v Jugoslaviji. Mimo mejnih organov 

in s pomočjo vrinjencev so iz Anglo-

ameriškega nadzora vozili po tajnih 

poteh dobrine in tudi ljudi.   

Dne 15. 9. 1947 je podpisana mi-

rovna pogodba med zavezniki in Ita-

lijo, z ustanovitvijo STO-ja (Svobo-

dno tržaško ozemlje) in delitvi na 

coni A in B. Cono B dobi Jugosla-

vija se nadaljuje obdobje tihotap-

stva s strani OZNE (kasneje UDBE), 

vrinjanje v prostor nove kulture in 

ljudi, raznih priviligirancev, demon-

stracij in upora domačega prebival-

stva proti novi zasedbi, politiki in 

kulturi. Iz cone B ponovno bežijo v 

tujino lastniki hiš in posestev pred 

strahom nacionalizacije in zaplembe kot kazen za tiste, ki nove                                                   

oblasti niso podpirali ali so bili povezani  z delom v italijanski državi (uradniki, 

lastniki posesti, obrtniki, bančniki, pripadniki katoliške vere itd.). 

Leta 1953 se ponovno zaostrijo odnosi med Italijo in Jugoslavijo. Močno se po-

veča vojaška prisotnost z vso obstoječo strukturo, po kraški zemlji se kopljejo 

obrambni jarki in rijejo po trdem kamnu, rušijo suhe zidove in griže in polnijo 

zapuščene hiše z vojaki in uničujejo od Angloameričanov popravljene hiše s ka-

mioni in topovi vozijo po borni travi, gazijo brinje in za kras značilen in lep ruj. 

Vse hiše ob liniji so popisane z velikimi rdečimi črkami »tu je Jugoslavija«, »živel 

TITO, živela Jugoslavija«,…. Sledijo še razlastitve posesti kolaborantov in tistih, 

ki so zapustili rodno zemljo in se rešili preganjanja in fojb. Sledi srbska hegemo-

nija in prihod novih državljanov s svojo kulturo in jezikom, običaji, na partizan-

skih mitingih se pleše kolo, miličniki na mejnih prehodih govorijo srbsko in cari-

niki iz dneva v dan potnike nagovarjajo z »šta ima za carinu«, rastejo špedicije in 

»free shopi«, italijanski jezik in jezik Slovencev je zamenjala srbohrvaščina. 

Močno cveti UDBO-TIHOTAPSTVO in invazija celotne juge po artikle v Italijo, 

ker jih v Jugoslaviji zaradi vse večje krize in planiranega gospodarstva ni bilo. 

Primorska se je dušila v smeteh.  
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25. junija 1991 končno z vsemi dovoljenimi sredstvi in vojaškim spopadom ter 

porazom jugokomunistične diktature SLOVENSKI NAROD razglasi slovensko sa-

mostojnost.    

Moj rod po očetu izvira iz staroselske skupnosti Rundiktov in poveljnika Rimske 

obrambne enote in enote za zaščito Rimske trgovske poti ali Centurija. Na tem 

prostoru so bili in poveljevali Veneti, Liburni, Histri, Tavriski, Karni, Japoni, 

Rimljani.  Od zadnjih Rimljanov naj bi bil priimek Suettina. 

Moj oče je v vojaško evidenco vpisan kot soldato Santi Giuseppe in je bil dodeljen 

v bataljon speciale in poslan v Grčijo. Po kapitulaciji Italije je od dne 1. 10. 1943, 

zajet po nemški vojski, postal vojni ujetnik do kapitulacije Nemčije, ko je vključen 

v Garibaldijevo enoto in poslan v Trst. Tu ga vključijo v KNOJ do aprila 1947. 

Ko se vrne domov, ga je UDBA v Sežani poskušala vključiti v svoj način delova-

nja, ovajanja in drugih nalog in ker je bil vojne in grozot sit, je sodelovanje tudi 

po daljšem pridržanju ali zaporu zavrnil in za nagrado dobil DKD (družbeno ko-

ristno delo) in imel čast graditi Novo Gorico. 

V na novo nastajajočem mestu ali Novi Gorici spozna mojo mamo, ki je tudi veselo 

gradila uničeno državo, izvirala iz družine obrtnikov, očeta Italijana, ki je službo-

val kot Marešalo na italijansko-jugoslovanski meji in družine, ki je imela člana v 

domobranski enoti, zaposlenega intendanta – peka in je za nagrado imela čast 

opravljati družbeno koristno delo. Njeno sorodstvo je novo oblast motilo tudi zato, 

ker so imeli precej zemlje in odličen gozd, pa mesarijo, mlin in veliko gostilno, pa 

tudi usnarijo, ki so  jo radi plenili partizani in sežigali Italijani, ko so ob preiskavi 

našli dokument, da je partizanom dajal usnje in da bodo po osvoboditvi vse poš-

teno plačali. Sledil je Gonars za vso družino in strašno partizansko maščevanje 

po končani vojni tudi s strašnim umorom člana družine v Korenčkovi mesariji v 

Logatcu. 

Po petih letih otroškega življenja ob manjšem potoku in prijaznih sosedih, očetova 

teta, ki je živela na Krasu in, ker je bila poročena s Furlanom, ki je delal na banki 

v Trstu, prosi, da bi oče kupil njeno hišo, za primeren denar na obroke preko 

sorodnice v Trstu, ker se bojijo, da bodo jugoslovanske oblasti hišo z manjšim 

lepo urejenim posestvom nacionalizirale in so iz strahu po prihodu jugoslovan-

skih oblasti v cono B, pobegnili v Argentino. Strah za puščeno hišo, beg pred fojbo 

in da jo bodo zasedli tuji ljudje, ki so v prostor prihajali, ljubezen do rodne grude 

je bil močan, a za življenje je potreben tudi razum. V tujini so ohranili svoj jezik,  
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saj številni potomci še danes govorijo slovensko, pojejo in molijo v slovenščini, 

dosegajo visoke rezultate svojega dela in sanjajo o lepi Sloveniji, so nanjo pono-

sni in govorijo, da imajo dve domovini.  

Leta 1956 smo tako neke noči prispeli s kamionom in vso opremo v majhno kraško 

vasico v bližini Komna v središče Krasa. Hiša je bila velika in po Angležih ob-

novljena, gospodarsko poslopje pa je bilo požgano in porušeno. Hišo, celo vas in 

tri vasi v bližini so požgali leta 1944 Nemci in prebivalce odpeljali na delo v Nem-

čijo zato, ker so partizani napadli transportno kolono Italijanov in Nemških voja-

kov  v soteski Dovce med Komnom in Rihenberkom, ter vse pobili. Pred tem pa še 

vse ranjene mučili in zažgali.  Prebivalce, ki so jih Nemci zgnetli v vaški dom v 

Komnu in nameravali sežgati z domom, je rešil komenski župnik Kos, ki je Nemce 

prosil, da tega ne storijo, ker so ljudje nedolžni in pridni, in znajo delati. Odpeljali 

so jih v Nemčijo na delo in so se vrnili po razpadu. 

Hiša je bila izropana, pohištva ni bilo, bila je polna slame, saj so v njej bivali 

jugoslovanski vojaki od zaostritve z Italijo. Pridne očetove in mamine roke ter 

njune veščine so hišo spravile v red in lahko smo se posvetili posestvu. Na treh  
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večjih parcelah je bil trs žlahtne sorte PROSEKAR in MOŠKATELEC. Vse njive 

in vinogradi so še danes obdani z suhim zidom ali kamni, ki so jih ob čiščenju za 

lažjo obdelavo zemlje zlagali na griže in zidove. Po vasi in okolici so rastle murve. 

Njihov plod je bil sladek rumene ali črne barve, liste smo nabirali in hranili svi-

loprejke, ki jih je zadruga odkupovala. Na skromnih njivah pa je rastlo žito in 

ajda, jeseni koruza. V okolici je bilo fig, marelic, različnih furlanskih sliv in po 

vrtovih zlata jabolka ter ribez. Pridne kraške roke so žgale apnenec in vsaka hiša 

je imela shrambe že gašenega apna. V okolici so bili vidni kamnolomi ali sledi 

iskanja marmorja.   

Sledovi pridnih furlanskih in kraških rok so zemljo grofa plemenitili in jo od njega 

počasi odkupili ali pa so jo dobili v dar za dobro delo. Po priključitvi cone B 

Jugoslaviji so moški iz okolice še hodili delati v Italijo v kamnolome v okolici 

Trsta ali zidariti. Precej ljudi je zaposlovala luka v Trstu. Nekaj zidarjev so po 

ukinitvi KNOJA zaposlili v Gotenici in zaprtem območju Kočevja, dva vaščana pa 

sta odšla v Beograd in Sarajevo v vojaške šole in sta v vas prihajala samo na 

počitnice. Mladi so iz vasi odhajali. Oblast je poskušala z delovnimi akcijami po-

gozditi planoto z borovci, tudi ko-

loradskega hrošča smo pobirali po 

krompirišču, obnovila je tudi tri 

manjše industrijske komplekse, ki 

pa se niso obnesli ter pred osamo-

svojitvijo propadli. Ostal nam je 

Fabianijev vrt, ki bi kmalu propa-

del, saj ga komunisti ne marajo, 

ker je bil za časa Italije župan in po 

vsej verjetnosti član fašistične 

organizacije. Ostala nam je čudo-

vita cerkev Sv. Jurija z lepim samo-

stojnim zvonikom oglejskega tipa, 

v notranjosti pa poslikava C. del 

Nerija in Toneta Kralja z lepo ve-

liko sliko Sv. Jurija mučenika, ki na 

belem konju s sulico napada 

zmaja, na ščitu pa je znak križarjev 

in je zavetnik viteških redov, tabornikov, kmetov, obrtnikov, živine, bolničarjev,  
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kugam in drugih boleznim. Pod to sliko sem opravil priprave za sprejem zakra-

menta obhajila in birme. Pripravljal me je župnik Kos, ki je kraško prebivalstvo 

rešil gotove smrti. 

Mogoče sta prav Sv. Jurij in nadangel Gabrijel v meni vzbudila željo, da sem 

naslednjih 40 let varoval življenja in premoženja ljudi, skrbel za resnico in pra-

vico. 

Do današnjih dni stoji tudi cerkev Device Marije v Obršljanu, stara romarska 

cerkev Marijinega vnebovzetja z izjemnimi freskami Marijinega vnebovzetja in 

cerkveno listino Bulo, da so tu romarji Marijo lahko prosili za dež, ki je na suhem 

krasu bil skop, a so ljudje tudi z njim znali gospodariti na več izvirnih načinov (od 

napajališč kalov in kamnitih površin, s katerih je vsaka kaplja dežja stekla v zbi-

ralnike, »štirne«). 

Še vedno je na kraški planoti ohranjen niz vojaških pokopališč iz I. sv. vojne, na 

katerih je stotine kamnitih križev in znamenj mesecev, kjer ležijo posmrtni ostanki 

vojakov in drugih žrtev različnih ver. V fojbah so še kosti neznanih ljudi, zasutih 

s smetmi in odpadlim materialom in po planoti so v trdo kraško prst vkopani rovi, 

zaklonišča za ljudi in vojno tehniko, ki je uničevala kraški brinj in ruj. 

V cono A so pred pripojitvijo cone B Jugoslaviji, kot piše pomočnik MM Erno, z 

vojsko čistili fojbe od žrtev povojnih pobojev ali uničevali sledi zločinov nad ci-

vilnim prebivalstvom, da jih tam ne bi iskali svojci ali morebitna inšpekcija pod 

nadzorom Angležev. Da bi na terenu med ljudmi zavela zahteva in želja po pri-

ključitvi dela primorske k Jugoslaviji, je oblast pod vodstvom MAČKA v ta pri-

morski prostor pošiljala tam rojene ljudi komuniste, z nalogo agitacij k priključi-

tvi tega dela Jugoslaviji, in dokazovanja, da so se bojevali za priključitev cele 

Primorske.  

Danes se te nekoč polne vasi praznijo in na njihova ognjišča prihajajo nove kul-

ture, ne iz diaspore, ampak od tam, kjer je Sv. Jurij branil vero ljudi in premože-

nje. 
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MUZEJSKI KOTIČEK 
 

Muzejska zbirka bo do nadaljnjega na ogled po prilagodljivem urniku, in sicer ob  

torkih in sredah (izjema so državni prazniki in dela prosti dnevi)  

od 11.00 – 17.00. 

Vabljeni! 
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MUZEJSKI KOTIČEK 
 

 

Muzejski bonton 

V luči preventivnih ukrepov proti širjenju virusa COVID 19 ob obisku muzeja 

veljajo omejitve in pravila: 

 

 Muzejsko zbirko obiščite zdravi, brez akutnih znakov prehladnih 

bolezni (povišana telesna temperatura, kašelj, izcedek iz nosu, kihanje, 

bolečine v žrelu, težko dihanje, bolečine v prsih, ...).  

 Ob ogledu bodite pozorni na medsebojno razdaljo najmanj 2m. 

 Vstopajte in izstopajte posamično in si ob vhodu obvezno razkužite 

roke. 

 Dotikanje muzealij je strogo prepovedano.  

 Prostori muzejske zbirke VSO se redno zračijo.  

 Za dodatno varstvo in zdravje poskrbite tako, da se med seboj ne 

rokujete, upoštevate higieno kašlja, se ne dotikate oči, nosu in ust ter si 

redno umivate roke.  

 

 

 

 

 

 

 

Zahvaljujemo se vam, ker spoštujete navodila in tako skrbite za vašo in našo 

varnost. Veselimo se vašega obiska! 
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