MNENJA, RUBRIKE
ŽARIŠČE

Pozabljeni junaki
IVO JEVNIKAR

Na letošnji mogočni proslavi v spomin na bazoviške junake je bil 12. septembra pred spomenikom na gmajni,
verjetno zaradi opozorila v pismu, ki ga
je objavil Primorski dnevnik nekaj dni
prej, ob ustreljenih narodnjakih Ferdu
Bidovcu, Franu Marušiču, Zvonimirju
Milošu in Alojzu Valenčiču vsaj omenjen
še Anton Gropajc. Ta družinski oče,
kmet iz Drage pri Bazovici, si je zaradi
vsega hudega, ki ga je doživel med preiskavo, v zaporu Regina Coeli v Rimu
vzel življenje 16. junija 1930, torej pred
samim I. tržaškim procesom. Upravičeno lahko velja za peto bazoviško žrtev.
A takih žrtev je bilo še nekaj. Umrli so po zaporih in konfinacijah. Od
najmlajšega, »črnega brata« Mirka Brezavščka iz Gornjega Cerovega, ki je zaradi policijskega mučenja umrl 21. januarja 1931, preko konfiniranca Viktorja
Repulusa, ki je umrl 15. aprila 1931 na
otoku Lipari, do manj znanih žrtev II.
tržaškega procesa: Slavko Škamperle je
med preiskavo umrl v koronejskih zaporih v Trstu 15. avgusta 1940, Edi Mlekuž v koronejskih zaporih 7. februarja
1942, Adolf Uršič v umobolnici za kriminalce v Aversi, Andrej Čok med prestajanjem kazni v zaporu v San Gimignanu 5. maja 1942, Jakob Semec med
prestajanjem kazni aprila 1943 na Pianosi. Seznam gotovo ni popoln, in še za
te žrtve, ki so sicer zabeležene v zgodovinskih knjigah in pričevanjih, ni lahko
najti točne podatke. Več zapornikom se
je zaradi mučenja zatemnil um.

Teh junakov se malokdaj spominjamo, ali pa sploh ne, kot se premalo
spominjamo tudi umora Lojzeta Bratuža, saj bi se spodobilo, da počastimo njegov spomin na vsako obletnico krute
smrti.
Pa tudi seznam tistih, ki so bili formalno obsojeni in usmrčeni, v našem
zgodovinskem spominu ni popoln. Vsi
vemo za istrskega Hrvata Vladimirja
Gortana, za štiri ustreljene pri Bazovici
po I. tržaškem procesu in za pet ustreljenih (Viktor Bobek, Ivan Ivančič, Simon Kos, Pinko Tomažič in Ivan Vadnal) po II. tržaškem procesu na Opčinah.
Zgodovinarka Milica Kacin Wohinz je v knjigi Primorski upor fašizmu
1920-1941 (Ljubljana 2008), katere soavtorka je Marta Verginella, jasno opozorila, da spada med žrtve predvojnega primorskega antifašizma tudi pet v Rimu
obsojenih in 24. oktobra 1942 v tamkajšnji trdnjavi Forte Bravetta ustreljenih primorskih obveščevalcev iz Jablanice. To so bili Anton Gržina, Vincenc
Hrvatin, Josip Rojc, Franc Vičič in Josip
Žefrin.
Med žrtve boja zoper raznarodovanje, fašizem in nacizem pred začetkom
vojne v naših krajih pa sodijo še koroške in primorske žrtve nacistične represije zaradi atentatov na železniške
proge v Italiji in nemškem rajhu leta
1940. Nanje je prvi podrobno opozoril
zgodovinar Tone Ferenc v knjigi Akcije
organizacije TIGR v Avstriji in Italiji spomladi 1940 (Ljubljana 1977).

Vrhovno sodišče nemškega rajha
je 25. julija 1941 v Celovcu izreklo šest
smrtnih kazni, 4. novembra 1941 pa so
bili v Brandenburgu pri Berlinu obglavljeni Martin Čemernjak, Engelbert
Glitzner, Anton Ivančič, Franc Ivančič,
Franc Knez in Konrad Lipuš. Član njihove skupine Franc Melcher je 13. septembra 1943 umrl v bolnišnici v Celovcu. Pozneje so bili usmrčeni še trije sodelavci sabotažne skupine: Killian
Schauss je bil obglavljen junija 1942 na
Dunaju, Anton Tuder je izgubil življenje
27. avgusta 1942 v taborišču Gusen, Josef Leitner pa je bil usmrčen 2. junija
1943. Brez sodbe so nacisti ustrelili še tri
vpletene v sabotažne akcije: Lavoslav Planišček (rojen v Pevmi) in Nikolaj Loncner sta bila ustreljena v Dragi pri Begunjah 30. decembra 1941, Karel Širok
(rojen v Šmartnem) pa 2. januarja 1942
ravno tam.
O teh žrtvah imamo zdaj na voljo
tudi obsežno delo, ki se naslanja na raziskave v arhivih različnih držav in je izšlo prejšnji mesec na Dunaju: Gegen das
“Dritte Reich”, Sabotage und transnationaler Widerstand in Österreich und
Slowenien 1938-1940 (Proti Tretjemu
rajhu, Sabotaža in odporništvo, ki je presegalo narodnostne razlike, v Avstriji in
Sloveniji v letih 1938-1940). Napisal ga
je na Dunaju živeči koroški zgodovinar
in časnikar Peter Pirker (roj. 1970). Na
koncu knjige grenko ugotavlja, da so njihova imena v Avstriji skoraj pozabljena.
Koliko pa jih poznamo Slovenci?

Petek, 8. oktobra 2010
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KULINARIČNI KOTIČEK

Nekaj receptov
s suhim paradižnikom

Pogosto me na cesti ustavijo
znanci in mi povedo svoje mnenje
o receptih, ki jih objavljam. Včasih
so mnenja pozitivna, včasih ne,
včasih tudi destruktivno negativna.
A tako je, vsak ima pravico do lastnega mnenja, o tem so me podučila dolga leta novinarstva in če
sem zaradi odobravanja zadovoljen, se kritik ne bojim in jih sprejemam. Receptov pa je toliko in za
vsako jed jih je na stotine, tako da
si ne jemljem k srcu, če mi nekdo
reče, da pri njem doma neko jed
kuhajo po drugačnem receptu.
Vesel sem tudi sugestij.
Tako sem prejšnji teden srečal starega znanca, ki mi je sicer
dejal, da mojih receptov še ni uporabil, na hitro pa mi je povedal, kako sam pripravlja pesto iz suhih
paradižnikov. Ker se nama je obema mudilo, si recepta nisem mogel zapisati, na pamet pa se spominjam le, da je treba posušene paradižnike, razkoščičene črne oljke
in oljčno olje zmiksati in s tem zabeliti testenine.
Zelo verjetno sem kakšno sestavino spregledal, zato sem pa šel
na splet in pogledal, kaj pravijo o
rdečem pestu. Našel sem na stotine receptov, ki so vsi na videz bolj
ali manj okusni. Med sledečimi si
lahko izberete tistega, ki vam je
najbolj všeč. Naj še povem, da je
postopek pri vseh enak, saj je treba pri vseh enostavno zmiksati sestavine s paličnim mešalnikom ali
v multipraktiku, da dobimo ne preveč gladko zmes, s katero lahko za-

belimo testenine ali jo namažemo
na opečene kruhove rezine.
Po sicilskem receptu sodijo v
rdeč pesto naslednje sestavine: suhi paradižniki, pinjole, slaniki, sveža bazilika, timijan, strok česna,
oljčno olje, sol in oster feferon. Česen bi prej kazalo na hitro prepražiti na olju, dodati druge zmiksane sestavine, pustiti, da česen prispeva svoj duh in ga nato odstraniti.
Drugi recept, za katerega ne
vem, od kod izvira, predlaga suhe
paradižnike, oljčno olje, baziliko,
česen, kapre, slanika, ostri feferon
ter na kolobarje narezane črne in
zelene oljke, ki jih gre pestu dodati na zadnje.
Najenostavnejši recept, ki,
kot kaže, prihaja iz Furlanije, pa
predvideva samo suhe paradižnike,
obilo česna, šopek bazilike, nastrgani sir montasio, oster feferon,
oljčno olje. Paradižnike je treba pustiti nekaj ur v vodi z žlico kisa.
Če nam tak pesto služi kot
omaka za testenine, mu kaže dodati pol zajemalke vode, v kateri so
se kuhale testenine, preden slednje
zabelimo s pestom.
Kot vidimo, je receptov na temo suhi paradižniki nešteto in vsak
si lahko izbere tistega, ki mu bolj
diši.
Dober tek!
Ivan Fischer

SLOVENSKA ISTRA - V nedeljo bodo izbirali le župana dveh manjših obalnih občin

V Izoli in Piranu bo najbrž odločal drugi krog
Kandidirata tudi dosedanja župana - V Piranu devet, v Izoli pa osem županskih kandidatov - V Kopru zaradi zapletov z Ankaranom tokrat ne bo volitev
V Slovenski Istri bodo v nedeljo izbirali le župana dveh manjših občin, Izole in
Pirana. V obeh se za položaj poteguje sorazmerno veliko kandidatov, zato je pričakovati odločitev šele v drugem krogu volitev, v katerega naj bi se uvrstila oba sedanja
župana. V Kopru bodo mandat sedanje
oblasti najbrž podaljšali do pomladi.

Piran

V občini Piran bo 15.021 volivcev izbiralo med devetimi kandidati. Najmanj na
preboj v drugi krog računa sedanji župan,
zdravnik Tomaž Gantar, zaveznik koprskega
župana. Podobno kot Popovič v Kopru je
močno povečal občinski proračun in v času recesije tudi z zadolževanjem izpeljal številne drage naložbe, kot je prenova ceste
skozi Portorož in izgradnja garažne hiše v
Piranu. Socialni demokrati, ki so vodili Piran pred Gantarjevimi štirimi leti, so zaigrali karto, ki bi se utegnila pokazati za preveč populistično. Za župana predlagajo v
Gani rojenega zdravnika Petra Bossmana.
Ta je tudi predsednik občinskega odbora
stranke, že prej je bil prepoznaven po svojih prizadevanjih v boju proti drogam, v
kampanji organizira dobro obiskane pogovore z občani o konkretnih problemih, vendar je v kampanji kljub temu bolj od vsega
prišla do izraza njegova barva kože, zaradi
katere si je zaslužil nadimek Obama in ki
še vedno ostaja edina značilnost, po kateri
ga pozna veliko potencialnih volivcev. Liberalna demokracija Slovenije je podprla
Franka Fičurja, ki je že bil župan Pirana med
leti 1994 in 1998. Ta prepričuje javnost, da
je bilo v Piranu veliko narejenega že pred
sedanjim županom in da zdaj občino vodijo
iz Kopra. Zdi se, da bo težko zbral dovolj
glasov za uvrstitev v drugi krog, a to ni izključeno. Podobno velja za nepremičninskega posrednika Gašparja Gašparja Mišiča, ki s svojo novoustanovljeno stranko
Neodvisen.si vodi precej razkošno kampanjo s poudarkom na pripadnosti lokalni
skupnosti in vsakdanjih temah, kot je prometna ureditev v starem mestnem jedru. To
sicer velja v Piranu za eno osrednjih vprašanj. Na volilnem listku bodo lahko Pirančani obkrožili tudi številke pred imeni nepremičninske posrednice Stanislave Pre-

V Piranu (zgoraj) in Izoli (spodaj) sta med kandidati tudi dosedanja župana

mru-Lovšin iz Demokratične stranke upokojencev, profesorja s fakultete za pomorstvo Stojana Petelina iz Zveze za Primorsko,
ravnatelja srednje pomorske šole Marijana
Tončiča iz Slovenske demokratske stranke,
pomočnice direktorja izolske bolnišnice
Dragice Blatnik iz stranke Zares in frizerja
Boštjana Vranješa na listi Stranke združene Istre. Uvrstitev katerega izmed te peterice v drugi krog pa bi bila presenetljiva.

Izola

Izola je z več vidikov posebnost. Pred
štirimi leti je kardiokirurg Tomislav Klokočovnik, ki je takrat imel podporo Borisa
Popoviča, v drugem krogu šele po ponovljenem štetju in s samo šestimi glasovi večine premagal dotedanjo županjo Bredo Pečan iz vrst SD. Po samo enem letu se je njegovo zavezništvo s koprskim županom
skrhalo, ostal je brez večine v občinskem
svetu in več kot pol leta je bilo delo na občini paralizirano. Občinski svet se je razpustil in sredi mandata so volivci izrekli široko podporo županovi listi Izola je naša.
Župan je uspel polepšati osrednje mestne
ulice, za kaj drugega pa mu je zmanjkalo časa. Kritiki pravijo, da tudi zato, ker ni županoval poklicno, ampak je ves čas delal tudi kot zdravnik. Dodajajo tudi, da živi v piranski občini in večinoma dela v Ljubljani,
zaradi česar pomanjkljivo pozna izolske razmere. Vsi protikandidati kritizirajo tudi de-

lo občinske uprave, ki naj bi bila preobsežna in neučinkovita. Klokočovnik odgovarja, da vse to ni vplivalo na njegovo delo
in poudarja, da je po skoraj dvajsetih letih
uspel urediti razmerja med občino in
upravljavci turističnega pristanišča, kar naj
bi bistveno izboljšalo finančni položaj občine. O tem, ali je to dovolj, bo presojalo
13.291 volivcev, ki imajo na izbiro še sedem
tekmecev. Vsi v en glas poudarjajo, da želijo reorganizirati upravo in ustvariti pogoje za preporod gospodarstva, potem, ko so
se iz Izole v zadnjih letih izselili še zadnji industrijski obrati. Izboljšave in olepšave postavljajo v drugo vrsto. Pri SD bo Pečanova tokrat prva na listi za občinski svet, za

županski položaj pa je stranka podprla Igorja Kolenca, dolgoletnega direktorja koprske
tovarne Alcan Tomos, ki se je sicer prijavil
kot neodvisni kandidat s podpisi volivcev.
Tudi on ne živi v Izoli ampak v okolici Kopra, in čeprav poudarja, da se je bil prisiljen
preseliti, ker v Izoli ni bilo prostorskih pogojev za gradnjo hiše, bi to lahko bil v lokalpatriotskem okolju zanj velik minus.
Kandidat LDS Davorin Adler je že vodil
izolsko občino v začetku devetdesetih let
prejšnjega stoletja. Takrat v Sloveniji ni bilo županov, bil pa je predsednik izvršnega
sveta. Stavi na dolgoletno menedžersko kariero, med katero je bil direktor podjetij tudi v Italiji in Srbiji, in ob koncu katere bi rad
vodil še razvoj domačega kraja. Po razpoloženju Izolanov bi lahko napovedali, da se
bo eden od zadnjih dveh omenjenih v drugem krogu pomeril s Klokočovnikom. Precej glasov pa bodo zagotovo zbrali tudi ostali. SDS kandidira avtoprevoznika in finančnega svetovalca Radivoja Nardina, ki je v
zadnjih letih kot član nadzornega odbora
občine glasno opozarjal na finančne nepravilnosti. DeSUS predlaga direktorja hotela Branka Simonoviča, ki je v občinski politiki dejaven že več kot dvajset let. Kot kandidat stranke Zares bo nastopil turistični delavec Srečko Gombač, za lokalno stranko
Oljka gradbeni inženir Vojko Ludvik, na listi novoustanovljene stranke Istra-Istria pa
lastnik gostilne z enakim imenom Egidio
Krajcar. Največje presenečenje ob vložitvi
kandidatur je bilo to, da si Popovičeva stran-

ka Slovenija je naša tokrat ne bo prizadevala prepričati izolskih volivcev.

Koper

V mestni občini Koper, kjer živi 42.749
volilnih upravičencev, volitev ne bo. Vzrok
je zaplet pri ustanavljanju občine Ankaran.
Novembra lani se je 56 odstotkov od tamkajšnjih 1.724 volivcev na posvetovalnem referendumu izreklo za izločitev iz koprske občine. Državni zbor je marca letos sprejel zakon o ustanovitvi nove občine, vendar je
Državni svet zatem izglasoval odložilni veto, zaradi katerega so morali poslanci o Ankaranu odločati še enkrat. V enem mesecu
se je mnenje parlamentarne večine spremenilo. Mestna občina Koper, za katero je ustavno sodišče že leta 1994 razsodilo, da je neustavna, ker poleg mesta obsega preveč podeželja, je tako ostala enotna. Pobudniki odcepitve Ankarana so nato zahtevali oceno
ustavnosti Zakona o ustanovitvi občin ter o
določitvi njihovih območij. Ustavno sodišče o zadevi še ni odločilo, v začetku septembra pa je sprejelo zahtevo tožnikov, da do
dokončne odločitve preloži volitve v organe
mestne občine Koper. Takrat so se sicer priprave na volitve že začele. Župan Boris Popovič je nameraval prepričati volivce, da ga
izvolijo še za tretji mandat. Po njegovih navodilih v teh tednih z veliko vnemo olepšujejo koprske ulice, za petek pred volitvami je
bila predvidena tudi otvoritev prenovljenega nogometnega stadiona, ki so jo nato preložili. Pred desetimi dnevi je sicer prvostopenjsko sodišče obsodilo Popoviča na leto in
deset mesecev pogojne zaporne kazni zaradi davčne utaje in povezanih dejanj, vendar
mu to verjetno ne bi vzelo veliko glasov njegovih privržencev. Tako imenovana levosredinska opozicija - SD, LDS, Zares in Oljka - je z izbiro svojega županskega kandidata močno začudila svoje volivce. Izbrala je odvetnika Janeza Starmana, sina Danijela Starmana, ki je bil dve desetletji najbolj izpostavljena figura koprske desnice. Glede na okoliščine je verjetno, da je s preložitvijo največ
izgubil Popovič, ki tudi ne napoveduje več,
da bo s svojo stranko Slovenija je naša osvojil celotno Slovensko Istro. Nad Izolo je namreč obupal.
Bojan Kralj

