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Spoštovani prisotni najprej želim pozdraviti svojce Danila Petrinje: 

Ženo Bredo, hčerko Jasno, sinove Primoža, Jadrana in Mirana.  Pozdrav županu mestne 

občine Koper Borisu Popoviču, nekdanjim direktorjem Luke Koper in drugim upokojencem 

ter aktivnim delavcev našega pristanišča, Danilu Ivančiču soborcu in prijatelju  Petrinje in 

nenazadnje kiparju Edu Ščuki in kamnoseku Petru Radovanu, ki sta doprsni kip upodobila.  

Zakaj smo se na Združenju protifašistov, borcev za vrednote NOB odločili, da postavimo 

spomenik našemu članu, partizanu, graditelju Luke Koper, gospodarstveniku in politiku 

rojenemu 20. januarja 1922 leta v Petrinjah. Oče Josip je bil kot protifašist in član tigrovske 

organizacije v času italijanske okupacije pogosto preganjan in zaprt. Protifašistična 

usmerjenost in slabe materialne razmere družine so pogosto mlademu Danilu preprečili 

nadaljnje šolanje, zato se je izučil za mizarja. Leta 1942 je bil kot italijanski državljan 

vpoklican v italijansko vojsko. V enaindvajsetem letu starosti se je po kapitulaciji Italije, 

pridružil NOB.   

Boril se je v istrski brigadi, pod partizanskim imenom Primož. Leta 1944 je postal član KPS 

(Komunistične partije Slovenije) in hkrati aktivno deloval v Zvezi slovenske mladine. Med 

drugim je skupaj, z Miklavžem Kozakom, organiziral postavitev partizanske bolnišnice v 

gozdu Bezgovje, nedaleč od Kozine.  

Preprečil je tudi poskus organiziranja bele garde v Dekanih, Krogljah, Mačkovljah in 

Gradinu. Tu je Gabrovica zibelka partizanstva, kjer je delovala tiskarna, ki so jo nacifašisti 

zaman iskali so pa strahopetno požgali večina hiš v vasi pobili nekaj domačinov številne pa 

odgnali v taborišča smrti. Danilo je sodeloval pri osvobajanju Kopra. Zbrali so se borci in 

aktivisti ter 29. aprila 1945 šli v akcijo osvobajanja političnih zapornikov, ki jo je vodil 

pomočnik okrožnega načelnika oddelka narodne zaščite Danilo Petrinja-Primož, Ta se je s 

skupino borcev državne varnosti, ki so jo sestavljali med ostalimi tudi tu prisoten Danilo 

Ivančič-Duško iz Gabrovice šli v zloglasne koprske zapore in rešili zapornike. Predrznost in 

hrabrost brez primere. Naslednji dan je 4. bataljon 18 bazoviške brigade skupaj s predstavniki 

okrožnega komiteja Komunistične partije Slovenije pripravil enoto za pohod na Koper. Nemci 

so se po pogajanjih odločili za predajo id so iz Kopra odpluli z ladjo. Pri tem pa jim ni uspelo 

razstreliti pristanišča. In prav tu je naš Danilo pričel z gradnjo novega pristanišča. Od 

decembra 1956 do marca 1959 je bil direktor vodne skupnosti Koper, ki je med drugim 

gradila Luko Koper. Med letoma 1959 in 1970, ko je bil glavni direktor Luke je doživel tudi 

hude čase, predvsem zaradi nasprotovanja gradnje pristanišča, ki so prihajala iz slovenske 

vlade. A Danilo se ni dal še več, promet je iz leta v leto rasel in nujno je bilo zgraditi progo 

Koper-Prešnica in ponovilo se je že videno. Citiram iz knjige Danila Petrinje: 

»Slovensko vodstvo je gradnjo železniške proge Koper-Prešnica odklanjalo iz naslednjih 

razlogov: niso verjeli v ekonomsko upravičenost in rentabilnost gradnje pristanišča in 

železniške proge; vztrajali so pri ukinitvi zveznih, republiških, okrajnih in občinskih 

investicijskih skladov, tako imenovanega državnega kapitala; vztrajali so, da vse investicije, 

ki se financirajo brez obveze vračanja, ukinejo in preidejo na financiranje z ugodnimi posojili 

z obvezo vračanja: da se ne sme graditi nobene nove železniške proge, dokler se obstoječe ne  

posodobijo,  da je treba vse železniške proge, ki niso ekonomsko rentabilne ukiniti.« Konec 

citata Danilo Petrinja je vztrajal in proga je bila zgrajena na njeni otvoritvi 2. decembra 1967 



je bil prisoten predsednik republike Jugoslavije in ob izstopu iz vlaka za Luko dejal » Nije 

Hamburg, ali biti če.« 

Kaj pa danes? Danes so drugi časi, pravijo tisti, ki jim zgodovina in požrtvovalnost prejšnjih 

generacij nič ne pomeni vendar je neizpodbitno dejstvo, da so prav ljudje Danilovega kova 

naredili temelje družbe in njenega razvoja na katerem temelji skoraj vsa današnja blaginja. 

Ponosni smo na to, da je bil Danilo eden izmed nas in ponosni smo, da smo s skromnimi 

sredstvi uspeli postaviti spomenik, ki je za naše Združenje protifašistov, borcev za vrednote 

NOB in veteranov Koper ponos in vrednota posvečena  velikemu človeku naše polpretekle 

zgodovine.  

Hvala vsem, ki ste prispevali, da spomenik danes stoji tu v aleji junakov, kamor Danilo 

Petrinja-Primož nedvomno spada. 

Posebna zahvala gre za izdatno finančno podporo Luki koper, Mestni občini Koper za njen 

prispevek in vsem našim članom, ki so projekt podpirali.  

S tem naznanjam, da se bomo v našem Združenju protifašistov odslej ob tem spomeniku 

priklonili in spomnili dneva osvoboditve in osvoboditeljev našega mesta.  

 

 

 

Koper, 26.42018                                            Marijan Križman 

 


