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OBLETNICE VAŽNEJŠIH DOGODKOV
JANUAR
10.01.1945

so v Borštu junaško padli partizani: Stanko Gruden, Ivan Gersetič in
Dušan Munih; Danila Petarosa so ujeli in nato umorili v Rižarni 05.04.1945
(70)

12.01.1925

je fašistična oblast razpustila Zvezo delavskih zbornic za Julijsko krajino (90)

14.01.1865

je začel izhajati politični list Slovenec (150)

15.01.1950

se je vršil ustanovni občni zbor Kmečke zveze v Trstu (65)

FEBRUAR
01.02.1945

je predsedstvo SNOS izdalo odlok o razglasitvi dneva Prešernove smrti za
kulturni praznik slovenskega naroda (70)

04.02.1945

je bila na Jalti konferenca predsednikov Velike Britanije, Združenih držav
Amerike in Sovjetske zveze (70)

07.02.1920

so fašisti napadli tiskarno Edinosti (95)

10.02.1930

so člani protifašistične organizacije izvedli atentat na sedež časopisa Il Popolo
di Trieste (1. tržaški proces) (85)

11.02.1795

je bil nameščen na osnovni šoli na Proseku prvi učitelj (220)

20.02.1895

je začel izhajati v Trstu Il Lavoratore (120)

20.02.1920

je izšla v Trstu prva številka Dela, glasila socialistične in zatem komunistične
stranke Julijske krajine (95)

24.02.1945

je v Milanu padel Eugenio Curiel, komunist, ustanovitelj Fronte della
Gioventù (70)
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MAREC
08.03.1910

v spomin na delavke, žrtve požara tekstilne tovarne v New Yorku, je 8. marec
proglašen za Mednarodni dan žena (105)

08.03.1900

je bila ustanovljena na Goriškem Narodna napredna stranka (115)

21.03.1945

ob napadu na bunker v Lonjerju so padli partizani Evald Antončič, Angel
Masten, Andrej Pertot in Pavel Petvar (70)

24.03.1945

so Nemci napadli bolnico Franjo (70)

24.03.1950

so požgali sedež Demokratične fronte Slovencev v Špetru (65)

25.03.1955

so ustanovili Zvezo slovenskih organizacij na Koroškem (60)

28.03.1945

se začne zadnja nemška ofenziva na IX. korpusa v Trnovskem gozdu (70)

29.03.1945

so bili zaradi sabotožne akcije obešeni v Ul. D'Azeglio štirje talci Giorgio De
Rosa, Sergio Čebron, Livio Štoka in Remigio Višnjevec-Visini (70)

31.03.1970

je izšla prva številka glasila slovenske mladine na Koroškem Kladivo (45)

APRIL
24.04.1965

je bila Rižarna z dekretom predsednika republike proglašena za nacionalni
spomenik (45)

25.04.1945

Dan vstaje v Italiji (70)

25.04.1945

je bila v San Franciscu-ZDA ustanovna skupščina Organizacije združenih
narodov (70)

28.04.1945

so Nemci ustrelili na Opčinah 15 talcev, med njimi zakonca Haas (70)

29.04.1970

je skupina komunističnih senatorjev predložila v parlamentu zakonski
osnutek za pravno zaščito slovenske narodne manjšine v Furlaniji Julijski
krajini (45)
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MAJ
01.05.1945

so enote 4. jugoslovanske armade, v katerih so sodelovale tudi oborožene
enote Komande mesta, osvobodile Trst (70)

05.05.1945

je predsedstvo SNOSA na seji v Ajdovščini imenovalo prvo narodno vlado
Slovenije (70)

05.05.1945

je začela tržaška radijska postaja oddajati tudi v slovenskem jeziku (70)

05.05.1945

so enote operativnega štaba za zahodno Slovenijo osvobodile Čento in Krmin
(70)

08.05.1945

kapitulacija Nemčije (70)

09.05.1945

osvoboditev Ljubljane (70)

12.05.1920

so bile ustanovljene prve oborožene fašistične čete v Trstu (95)

12.05.1945

so v Gorici izvolili Slovensko-italijanski antifašistični odbor (70)

13.05.1945

je začel izhajati v Trstu Primorski dnevnik, naslednik Partizanskega dnevnika
(70)

14.05.1955

je bil sklenjen Varšavski pakt (60)

14.05.1905

so odprli za javnost jamo Vilenico (110)

15.05.1955

je bila podpisana mednarodna pogodba o neodvisnosti avstrijske države v
mejah z dne 01.01.1938. Člen št. 7 zagotavlja enakopravnost slovenske in
hrvaške manjšine z večinskim narodom (60)

21.05.1945

je morala Jugoslovanska armada na pritisk zaveznikov zapustiti Koroško (70)

24.05.1915

je Italija napovedala vojno Avstroogrski monarhiji (100)

24.05.1940

je bila pokrajinska konferenca KPI pri Briščkih – Trst (75)

24.05.1975

se je vršil v Devinu 1. deželni kongres Stranke Slovenske skupnosti (40)
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JUNIJ
02.06.1850

je Slavjansko društvo organiziralo prvo slovensko gledališko predstavo v
Trstu (165)

05.06.1945

je bila ustanovljena Slovensko-italijanska antifašistična unija (UAIS) (70)

05.06.1955

se je vršil ustanovni občni zbor SKGZ za Goriško, Benečijo in Kanalsko
dolino (60)

08.06.1945

je bila v Trstu prva konferenca študentske antifašistične mladine (70)

09.06.1945

je bil podpisan 2. beograjski sporazum o začasni vojaški upravi v Julijski
krajini (Morganova črta) (70)

09.06.1960

je bila odvržena bomba na dvorišče Glasbene matice v Trstu (55)

10.06.1940

je Italija stopila v drugo svetovno vojno (75)

10.06.1970

je bila v Rimu manifestacija slovenskih šolnikov (45)

12.06.1945

so jugoslovanske enote zapustile Trst (70)

26.06.1945

je bila v Trstu generalna stavka proti razpustu Narodne zaščite (70)

JULIJ
12.07.1945

je ZVU izdala odlok, s katerim je uvedla redno italijansko sodišče in ukinila
ljudska sodišča (70)

13.07.1920

so fašisti zažgali Narodni dom v Trstu in opustošili Jadransko in Ljubljansko
banko, Hrvatsko štedionico in več slovenskih uradov (95)

22.06.1965

je bil v tržaški občinski odbor izvoljen na listi PSI Dušan Hreščak (50)
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AVGUST
05.08.1945

je bil v Trstu 1. kongres Antifašistične slovensko-italijanske ženske zveze
(UDAIS) (70)

06.08.1945

je bila nad Hirošimo odvržena atomska bomba (70)

07.08.1895

so postavili na Triglavu Aljažev stolp (120)

11.08.1945

ZVU je izdala odlok, s katerim je bila na celotno ozemlje cone A raztegnjena
italijanska uprava. Sledile so velike manifestacije (70)

12.08.1945

se je vršil v Trstu prvi kongres SIAU-UAIS na katerem je sodelovalo več kot
2000 delegatov iz vse Julijske krajine (70)

13.08.1945

je bila ustanovljena Komunistična partija Julijske krajine (70)

20.08.1955

je bil v Vidmu podpisan sporazum o obmejnem prometu med Jugoslavijo in
Italijo (60)

SEPTEMBER
01.09.1930

od 1. do 5.9. je trajal I. tržaški proces, ki se je končal s štirimi smrtnimi
obsodbami (85)

01.09.1945

je Japonska podpisala kapitulacijo in s tem se je končala 2. svetovna vojna
(70)

06.09.1930

so na gmajni pri Bazovici pod fašističnimi streli padli junaki: Ferdo Bidovec,
Franjo Marušič, Zvonimir Miloš in Lojze Valenčič (85)

09.09.1920

se je v Trstu začela splošna stavka. Delavci so zasedli mestno četrt Sv. Jakob
in postavili barikade. V spopadih z vojaškimi oddelki divizije Sassari je bilo
12 mrtvih in večje število ranjenih (95)

09.09.1945

so na bazovski gmajni odkrili spomenik bazoviškim junakom (70)

10.09.1905

so v Ljubljani odkrili spomenik Francetu Prešernu (110)

24.09.1945

(in 25.) je bila splošna stavka zaradi odpusta delavcev iz ladjedelnice (70)

27.09.1940

je bila sklenjena pogodba med Nemčijo, Italijo in Japonsko (75)
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OKTOBER
02.10.1890

je izšla v Trstu prva številka Delavskega lista (125)

03.10.1935

je Italija napadla Abesinijo (80)

03.10.1950

je izšla v Čedadu prva številka časopisa Matajur (65)

07.10.1945

je bila ustanovljena Slovenska prosvetna zveza (70)

08.10.1945

je ZVU izdala dekret št. 7, ki je urejal položaj slovenskega šolstva (70)

10.10.1920

se je vršil na Koroškem plebiscit, ki je odločal o pripadnosti teh krajev
Avstriji ali Jugoslaviji (95)

15.10.1925

z odlokom štev. 1796, Ur. list štev. 250 z dne 27.10.1925 sta bili slovenščina
in hrvaščina dokončno izključeni iz vseh sodišč v Julijski krajini (90)

24.10.1945

dan Organizacije združenih narodov (70)

25.10.1960

so zastopniki 18 kulturnih in političnih organizacij poslali predsedniku
italijanske vlade pismo, v katerem so zavzeli enotno stališče glede
zakonskega osnutka za šole s slovenskim učnim jezikom (55)

31.10.1945

je sklenila začasna koroška deželna vlada uvesti takoj obvezne dvojezične
šole. S tem sklepom je bil načelno priznan dvojezični značaj 64 imensko
naštetih občin južnega dela Koroške (70)

31.10.1945

je bil ustanovljen Osrednji državni arhiv Slovenije (70)
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NOVEMBER
01.11.1780

je bil nameščen v Škednju prvi učitelj (235)

02.11.1925

je bila razdejana tiskarna Edinosti v Trstu (90)

10.11.1975

sta vladi Italije in SFRJ podpisali v Osimu sporazum o rešitvi mejnih vprašanj
in sporazum o pospeševanju gospodarskega sodelovanja (40)

12.11.1920

je bila podpisana rapalska pogodba s katero sta bili Primorska in Istra
priključeni Italiji (95)

15.11.1945

so italijanski nacionalisti v Gorici javno sežgali slovenske knjige (70)

26.11.1925

je izšel odlok štev. 2029, Ur. list štev. 277 z dne 28.11.1925, s katerim so bili
odpuščeni vsi politično nezanesljivi ter vsi državni uradniki, ki so bili
kadarkoli člani tajnega ali podtalnega društva (sem so šteli tudi vsa slovenska
in hrvaška društva) (90)

29.11.1945

je ustavodajna skupščina proglasila Federativno ljudsko republiko Jugoslavijo
(70)

DECEMBER
02.12.1945

je bila prva predstava Slovenskega narodnega gledališča z igro Hlapec Jernej
in njegova pravica v kinodvorani Fenice v Trstu (70)

14.12.1975

je bil ustanovljen v Celovcu Slovenski znanstveni inštitut (40)
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TRŽAŠKA POKRAJINA

9

POLITIČNA, KULTURNA IN PROSVETNA DRUŠTVA TER KROŽKI
09.06.1635

ustanovljena v Dolini Bratovščina sv. Rešnjega Telesa (380)

1870

uradno odprta Čitalnica v Boljuncu (ust.1868) (145)

1870

ustanovljeno v Borštu Bralno društvo Slovenec (145)

1875

ustanovljeno v Padričah Pevsko društvo Skala (140)

1880

ustanovljeno v Lonjerju Bralno društvo Zvon (135)

1885

ustanovljeno v Gropadi Pevsko društvo Skala (130)

1885

ustanovljeno v Nabrežini Nabrežinsko užitno društvo (130)

1885

ustanovljena pri Sv. Jakobu Bratovščina sv. Cirila in Metoda (130)

1885

ustanovljena v Trstu Bratovščina sv. Cirila in Metoda (130)

06.06.1890

ustanovljeno v Trstu Delavsko društvo Čebela (125)

20.06.1890

ustanovljeno v Trstu Slovansko pevsko društvo (125)

1890

ustanovljeno v Borštu Pogrebno društvo (125)

1890

ustanovljeno v Križu Pevsko društvo Skala (125)

1890

ustanovljeno na Opčinah društvo Prostovoljni gasilci (125)

1890

ustanovljeno na Vrdeli Bralno društvo (125)

14.01.1900

ustanovljena v Trstu Zveza tržaške slovenske mladine (115)

06.09.1900

ustanovljena v Rojanu Bratovščina sv.Cirila in Metoda (115)

30.10.1900

ustanovljeno v Trstu društvo Narodni dom (115)

1900

ustanovljeno v Devinu Bralno in pevsko društvo Ladja (115)

1900

ustanovljeno v Križu Pogrebno društvo (115)

1900

ustanovljeno v Nabrežini Slovensko katoliško izobraževalno društvo (115)

1900

ustanovljena na Opčinah Godba na pihala (115)

1900

ustanovljen v Trstu glavni sedež Jugoslovanske social-demokratske stranke
(115)

16.03.1905

ustanovljeno v Trstu Delavsko izobraževalno društvo Ljudski oder (110)
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10.1905

ustanovljeno pri Frlugih Pevsko društvo Višava (110)

1905

ustanovljeno v Boljuncu Delavsko izobraževalno in podporno društvo (110)

1905

ustanovljeno v Boljuncu društvo Treznost (110)

1905

ustanovljeno v Lonjerju Godbeno društvo Volari (110)

1905

ustanovljeno pri Korošcih prosvetno društvo Narodni dom (110)

1905

ustanovljeno na Frdeniču pevsko društvo Slovenska mladina (110)

28.02.1910

ustanovljena pri Sv. M. Magdaleni podružnica CMD (105)

02.05.1910

ustanovljena na Opčinah podružnica CMD za Opčine in okolico (105)

02.05.1910

ustanovljena v Bazovici podružnica CMD za Bazovico in okolico (105)

28.08.1910

ustanovljena v Barkovljah podružnica CMD (105)

06.09.1910

ustanovljena v Škednju Javna ljudska knjižnica Akademskega ferijalnega
društva Balkan (105)

1910

ustanovljeno v Borštu Godbeno društvo (105)

1910

ustanovljeno v Dolini Krščansko socialno izobraževalno društvo (105)

1910

ustanovljena v Križu Slovenska straža (105)

1910

ustanovljena v Križu podružnica CMD (105)

1910

ustanovljen na Opčinah Orkester (105)

1910

ustanovljen na Opčinah klub Zvezda (105)

1910

ustanovljeno v Podlonjerju Bralno društvo (105)

1910

ustanovljena na Vrdelci podružnica CMD (105)

1910

ustanovljena v Trebčah podružnica CMD za Trebče in okolico (105)

1910

ustanovljena v Zgoniku Marijina družba (105)

1910

ustanovljeno v Slivnem Godbeno društvo (105)

1915

ukinjeno v Škednju Pogrebno društvo (ust.1911) (100)

1915

ustanovljena v Trstu Marijina družba (100)
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01.02.1920

ustanovljena v Trstu Zveza jugoslovanskih učiteljskih društev Julijske
krajine (95)

27.02.1920

ustanovljen v Škednju Dramatični krožek (95)

12.12.1920

ustanovljeno pri Sv. Jakobu Mladinsko društvo Prosveta (95)

1920

ustanovljeno v Barkovljah Godbeno društvo (95)

1920

ukinjeno v Trstu Splošno delavsko pevsko društvo (ust.1902) (95)

1920

ustanovljeno v Trstu Društvo kulturnih delavcev (95)

24.03.1925

ustanovljeno pri Sv. M. Magdaleni Mladinsko društvo Magdalena (90)

03.05.1925

ustanovljena na Opčinah podružnica Glasbene matice (90)

29.05.1925

ustanovljeno v Trstu Slovansko društvo za Društvo narodov (90)

07.09.1925

ukinjeno na Kontovelu Mladinsko društvo Danica (90)

25.10.1925

ustanovljeno v Bazovici Mladinsko društvo Zarja (90)

09.1925

ustanovljeno na Rocolu Mladinsko društvo Rocol (90)

1925

ustanovljeno pri Banih Mladinsko društvo Grad (po združitvi Višave iz
Frlugov in Gaja iz Ban) (90)

1925

ukinjeno na Kontovelu Pevsko društvo Kontovel (90)

1925

ustanovljeno v Ricmanjih Godbeno društvo (90)

1925

ustanovljena v Trstu Zveza slovanskih akademskih društev v Italiji (30.31.07.1926 se združi z Udruženjem slovanskih srednješolcev v Italiji v
Udruženje dijaških društev) (90)

1925

ustanovljena v Trstu Katoliška Sedejeva družina (90)

12.07.1945

formalno ustanovljeno pri Sv. Ivanu Prosvetno društvo Slavko Škamperle
(70)

05.08.1945

uradno ustanovljeno v Nabrežini Prosvetno društvo Nabrežina, ki se je po
smrti Iga Grudna (29.11.1948) poimenovalo po njem (70)

05.10.1945

ustanovljeno pri Korošcih Prosvetno društvo B. Kolarič (70)

07.10.1945

ustanovni občni zbor Slovenske prosvetne zveze za Slovensko
Primorje in Trst (70)

09.1945

Prosvetno društvo Lonjer se je preimenovalo v Lonjer-Katinaro (70)
12

1945

ustanovljeno v Trstu Prosvetno društvo Ivan Cankar (70)

02.07.1950

je bil na Repentabru 1. slovenski narodni tabor (65)

1950

ustanovljeno v Mačkoljah Prosvetno društvo Mačkolje (65)

18.03.1970

ustanovljeno v Repnu Prosvetno društvo Kraški dom (45)

1970

ustanovljen na Proseku Amaterski oder Jaka Štoka (45)

1970

ustanovljen v Trstu Tržaški oktet (45)

1970

ustanovljen v Mačkoljah otroški pevski zbor Slovenski šopek (45)

04.04.1975

ustanovljena v Trstu zadruga Slovenski dom (40)

20.06.1975

otvoritev Etnografskega muzeja v Škednju (40)

1975

ustanovljen v Trstu Tržaški mešani zbor (40)

1975

ustanovljen v Trstu Krožek za družbena vprašanja Virgilij Šček (40)

30.11.1980

otvoritev prenovljenih prostorov doma Albert Sirk v Križu (35)

05.1980

ustanovljen v Trstu krožek Foto Trst 80 (35)

1980

obnovljeno v Mačkoljah Kulturno društvo Primorsko (35)

1985

obnovljeno v Gročani Kulturno društvo Krasno polje (30)

1985

ustanovljena pri Banih Kulturno-gospodarska zadruga (30)
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ŠPORTNA DRUŠTVA

1910

ustanovljeno v Mavhinjah Telovadno društvo Sokol (105)

1910

Odsek tržaškega Sokola na Opčinah je postal samostojno društvo (105)

1910

ustanovljen na Proseku Odsek tržaškega Sokola (105)

1910

ustanovljeno v Škednju Telovadno društvo Sokol (105)

1920

ustanovljeno v Bazovici Nogometno društvo Bazovica (95)

06.12.1925

ustanovljeno v Škednju Športno društvo Concordia (90)

1925

ustanovljeno v Mavhinjah Telovadno drušzvo (90)

1925

ukinjeno v Rojanu Športno društvo Zora (90)

09.08.1945

ustanovljena v Trstu Zveza društev za telesno vzgojo (ZDTV-UCEF) (70)

1945

ustanovljeno v Trebčah Športno društvo Primorec (70)

1945

ustanovljen v Križu športni odsek društva Vesna (70)

1945

ustanovljen v Barkovljah Športni klub Barkovlje (70)

21.04.1965

ustanovljeno v Dolini Športno društvo Breg (50)

1965

ustanovljeno v Podlonjerju Športno društvo Union (50)

24.03.1985

otvoritev Športno-kulturnega središča v Zgoniku (30)

05.12.1985

ustanovljeno v Zgoniku športno društvo Shinkai karate klub (30)

12.1990

ustanovljeno v Mavhinjah Športno-kulturno društvo Cerovlje-Mavhinje (25)
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GOSPODARSKA DRUŠTVA

25.04.1880

ustanovljeno v Škednju Gospodarsko društvo (135)

1885

ustanovljena v Trstu Tržaška posojilnica in hranilnica (uradno reg.
03.11.1891) (130)

1890

ustanovljeno na Frdeniču Gospodarsko društvo (125)

1895

ustanovljeno v Borštu Posojilno in konsumno društvo (120)

1895

ustanovljena pri Orehu Kmetijska in vrtnarska družba za Oreh in okolico
(120)

1895

ustanovljeno pri Sv. Ivanu gospodarsko društvo Narodni dom (120)

05.01.1900

ustanovljeno v Trebčah Gospodarsko podporno društvo (115)

20.08.1900

ustanovljeno v Škednju Obrtnijsko, konsumno in posojilno društvo (115)

24.08.1900

ustanovljeno na Kontovelu Gospodarsko društvo (115)

24.08.1900

ustanovljeno na Opčinah Posojilno in konsumno društvo (115)

1900

ustanovljeno v Ricmanjih Posojilno in konsumno društvo (115)

1900

ustanovljeno v Trstu Trgovsko izobraževalno društvo (115)

28.03.1905

ustanovljeno v Barkovljah Konsumno in posojilno društvo (110)

30.06.1905

ustanovljeno v Borštu Vzajemno društvo za zavarovanje goveje živine (110)

14.08.1905

ustanovljena v Trstu Ljudska hranilnica in posojilnica (110)

29.10.1905

ustanovljena v Trstu Jadranska banka (110)

04.12.1905

ustanovljena v Boljuncu Hranilnica in posojilnica (110)

21.12.1905

ustanovljeno pri Banih Konsumno društvo (110)

1905

ustanovljeno v Dolini Konsumno društvo (110)

1905

ustanovljeno na Proseku Gospodarsko društvo (110)

26.07.1910

ustanovljena v Bazovici Hranilnica in posojilnica (105)

26.07.1910

ustanovljeno v Križu Kmetsko delavsko konsumno posojilno društvo (105)

1910

ustanovljena Barkovljanska hranilnica in posojilnica (105)
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1910

ustanovljena na Proseku Zadruga opravičenih posestnikov (105)

1910

ustanovljena v Trstu podružnica Živnostenske banke (105)

1910

ustanovljen v Trstu Konzorcij za izdelovanje in izkoriščanje od g.inž.
Valentina Živica izumljenega letalnega stroja (105)

1910

ustanovljena v Trstu Hotelska delniška družba Grljan-Miramar (105)

27.06.1920

ustanovljena na Padričah Zadruga voznikov za Trst in okolico (95)

1930

se združita Ljudska posojilnica (ust. 07.06.1914) in Posojilno in hranilno
društvo v Nabrežini (ust.1911); oboje prevzame Kmečka posojilnica in
hranilnica (85)

06.1935

preneha delovati Obrtnijsko društvo v Barkovljah pri Sv. Jerneju (80)

1985

ustanovljena v Miljah Gospodarska zadruga (30)

16

GORIŠKA POKRAJINA

17

POLITIČNA, KULTURNA IN PROSVETNA DRUŠTVA IN KROŽKI
01.04.1850

razpuščeno v Gorici Slavjansko bravno društvo (165)

1900

ustanovljeno v Gorici Pevsko in glasbeno društvo (115)

1900

ustanovljen na Vrhu Sv. Mihaela pevski zbor Straža (115)

1905

ustanovljeno v Gorici podporno društvo Slovensko sirotišče (110)

1910

ustanovljeno v Gorici šolsko društvo Slovenska straža (105)

1910

ustanovljeno v Tržiču Pevsko in bralno društvo (105)

1910

razpuščena na Vrhu Sv. Mihaela podružnica Veteranskega društva (105)

1915

razpuščeno v Doberdobu Pevsko in bralno društvo Jezero (100)

1915

razpuščeno v Dolu Kmetsko izobraževalno društvo Skala (100)

17.09.1925

ustanovljena v Gorici Dijaška kuhinja (90)

15.12.1925

ustanovljeno v Štmavru Katoliško prosvetno društvo (90)

1925

ustanovljena v Gorici založba Goriška Mohorjeva družba (90)

1925

ustanovljeno v Gorici Dramsko društvo (90)

27.02.1930

ustanovljena v Gorici založba Sigma (85)

27.02.1930

ustanovljena v Gorici Zadružna založba Adria (85)

25.11.1930

razpuščen v Gorici upravni odbor Alojzijevišča (85)

1930

ustanovljena v Gorici Bratovščina krščanskega nauka (85)

1945

ustanovljeno na Vrhu Sv. Mihaela Kulturno društvo Danica (70)

18

ŠPORTNA DRUŠTVA
1895

ustanovljeno v Gorici kolesarsko društvo Gorica (120)

1925

ustanovljeno v Gorici Planinsko društvo (prej Odsek Slovenskega
planinskega društva) (90)

16.12.1945

obnovitveni občni zbor SPDG (Slovensko planinsko društvo Gorica) (70)

1945

ustanovljeno v Štandrežu Športno društvo Oton Župančič (70)

1955

ustanovljeno v Sovodnjah Športno društvo Sovodnje (60)

12.1980

ustanovljeno v Jamljah Športno društvo Jamlje (35)

1980

ustanovljeno v Štandrežu Športno društvo Val (35)

GOSPODARSKA DRUŠTVA
1765

ustanovljena v Gorici Kmetijska družba (150)

1900

ustanovljena v Gorici Mizarska zadruga (115)

1905

ustanovljeno v Gorici društvo Lasten dom (110)

1905

odprtje Trgovskega doma v Gorici (110)

1920

ustanovljeno v Gorici Slovensko kmetijsko društvo (95)

1930

prenehala delovati v Gorici Trgovsko obrtna zadruga (85)

19

VIDEMSKA POKRAJINA

20

POLITIČNA, ŠPORTNA, KULTURNA IN PROSVETNA DRUŠTVA
1795

ukinjena v Vidmu Slovenska bratovščina sv. Hieronima (220)

1910

ustanovljeno v Vidmu Društvo beneško-slovenskih bogoslovcev in dijakov
(105)

1910

ustanovljeno v Sv. Lenartu Konsumno društvo (105)

02.10.1955

v Vidmu ustanovni občni zbor Prosvetnega društva Ivan Trinko (60)

27.01.1975

ustanovljen v Špetru mešani pevski zbor Pod lipo (40)

28.02.1975

ustanovljeno Beneško planinsko društvo (40)

15.01.1980

ustanovljeno v Špetru Kulturno društvo Studenci (35)

06.03.1980

ustanovljen v Špetru Zavod za slovensko izobraževanje (35)

21.04.1980

ustanovljena v Špetru Zveza beneških žena (35)
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ŽIVLJENJSKI JUBILEJI IN OBLETNICE
JANUAR
01.01.1995

je umrla v Cordobi v Španiji Neva Godnič, profesorica, rojena 17.07.1944 v
Nabrežini (20)

02.01.1935

se je rodil v Zagorju Silvo Fatur, pedagoški svetovalec (80)

02.01.1940

je umrla v Ljubljani Marica Bartol-Nadlišek, pisateljica in urednica, rojena
10.02.1867 pri Sv. Ivanu (75)

05.01.1940

se je rodila na Barki Lučka Čehovin, knjižničarka (75)

05.01.1995

je umrl v Ljubljani Branko Babič, politični delavec, rojen 18.10.1912 v Dolini
(20)

11.01.1925

se je rodil v Sv. Antonu pri Kopru Dušan Jakomin, kulturni delavec in
duhovnik (90)

16.01.1945

so Nemci ustrelili v Brescii Josipa Verginello, španskega borca in
partizanskega komandanta, rojenega 17.08.1908 v Križu (70)

19.01.1955

je umrl v Boljuncu Andrej Gabrovšek, duhovnik, publicist, rojen 24.10.1891
v Rovtah nad Vrhniko (60)

20.01.1945

je umrl v taborišču Mauthausen Ervin Lah, aktivist OF, rojen 01.01.1924 v
Mariboru (70)

20.01.1950

se je rodil v Trstu Peter Suhadolc, fizik, seizmolog (65)

22.01.1920

se je rodila v Mirni Peči Zora Rupena, politična delavka, umrla 27.02.1945
pri Sv. Antonu na Štajerskem (70) (95)

22.01.1945

je umrl v Rižarni Franc Segulin, politični delavec, rojen 03.10.1924 v
Povžanah pri Materiji (70)

22.01.2000

je umrl v Trstu Carlo Cossutta, operni pevec, rojen 08.05.1932 v Križu (15)

23.01.1950

se je rodila v Gorici Franka Žgavec, profesorica, prosvetna delavka (65)

25.01.1995

je umrl v Ljubljani Niko Kuret, narodopisec, šolnik, rojen 24.04.1906 v Trstu
(20)

26.01.1935

se je rodil v Juričanih Fulvio Tomizza, pisatelj, umrl 21.05.1999 v Trstu (80)

27.01.1910

se je rodil v Ljubljani Edvard Kardelj, narodni heroj, politik, umrl 10.02.1979
v Ljubljani (105)
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27.01.1975

je umrl v Trstu Ferdinand Ferjančič, javni in politični delavec, rojen
22.04.1895 v Vipavi (40) (120)

27.01.2005

je umrl v New Yorku Rado Lenček, jezikoslovec, etnograf, rojen 03.10.1921
na Mirni Peči (10)

28.01.1980

je umrl v Ljubljani Lavo Čermelj, znanstvenik, javni delavec, obsojenec
Posebnega sodišča, rojen 10.10.1889 v Trstu (35)

28.01.1945

se je rodila v Ljubljani Lučka Peterlin Susič, kulturna delavka (70)

28.01.1960

se je rodil v Gorici Aleš Doktorič, publicist, kulturni organizator (55)

30.01.1940

se je rodil v Beogradu Boris Podrecca, arhitekt (75)

31.01.1960

je umrl v Ljubljani Ivan Pregelj, pisatelj, dramatik, esejist, rojen 27.10.1883 v
Mostu na Soči (55)

31.01.2005

je umrl v Trstu Elio Apih, zgodovinar, rojen 15.06.1922 v Trstu (10)
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FEBRUAR
01.02.1990

je umrl v Trstu Franjo Kosovel, arhitekt, profesor, rojen 21.03.1906 v Trstu
(25)

02.02.1950

se je rodil v Trstu Ivan Verč, univerzitetni profesor (65)

04.02.1970

je umrl v Gorici Vladimir Baša, gospodarstvenik, prosvetni delavec, rojen
13.07.1913 v Črničah (45)

07.02.1955

je umrl v Buenos Airesu Bogumil Remec, politik, rojen 14.08.1878 v Trstu
(60)

08.02.1930

se je rodil na Mostu na Soči Saša Vuga, pisatelj, dramatik (85)

08.02.1970

je umrl v Trstu Carlo Schiffrer, zgodovinar in publicist, rojen 10.04.1902 v
Trstu (45)

09.02.1940

se je rodil na Ravanci v Reziji Luigi Paletti, kulturni in politični delavec (75)

12.02.1875

je umrl v Trstu Jernej Legat, tržaško-koprski škof, rojen 16.08.1807 v Naklem
(140)

13.2.1915

se je rodil v Trstu Ferdinand Zidar, časnikar, politični delavec, umrl
31.01.2003 v Trstu (100)

13.02.1940

se je rodil v Miljah Vito Svetina, gospodarstvenik (75)

13.02.1945

je bil ustreljen v Barkovljah Mario Matjašič-Milan, partizan (GAP), rojen
08.12.1907 v Trstu (70)

14.02.1840

se je rodil v Povirju Matija Sila, zgodovinar, umrl 07.04.1925 v Tomaju (175)

15.02.1960

se je rodila v Trstu Aleksandra Pertot, violinistka, dirigentka (55)

16.02.1905

se je rodil v Trstu Angelo Kukanja, odvetnik, umrl 01.12.1977 v Trstu (110)

18.02.1950

je umrl v Mariboru Prežihov Voranc-Lovro Kuhar, pisatelj, rojen 10.08.1893
v Kotljah na Koroškem (65)

19.02.1910

se je rodila Ljubka Šorli, pesnica, kulturna delavka, umrla 30.04.1993 v
Gorici (105)

19.02.1915

se je rodila na Opčinah Josipina Kalc, violinistka, umrla 03.03.2003 na Reki
pokopana v Zadru (100)

21.02.1915

se je rodil v Dolenjih Slavečih v Prekmurju Anton Vratuša, pravnik, politik,
publicist (100)
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21.02.1945

je umrla v Ravensbrücku Zora Perello, aktivistka OF, rojena 14.05.1922 v
Trstu (70)

24.02.1895

se je rodil v Trebčah Emil Kralj, igralec, režiser, umrl 02.03.1945 v Gorici
(120) (70)

29.02.1980

je umrl v Tržiču Venceslav Tuta, kulturni delavec, politični preganjanec,
rojen 27.09.1908 v Tolminu (35)
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MAREC
04.03.1910

se je v Trstu rodil Alojz Kokoravec, partizanski učitelj, padel 15.08.1944 pri
Sv. Lenartu nad Samatorco (105)

05.03.1900

se je rodil v Logu pod Mangartom Zorko Jelinčič, protifašist, prosvetni
delavec, umrl 13.07.1965 v Trstu (115) (50)

07.03.1925

je umrl v Gorici Anton Gregorčič, duhovnik, politik, rojen 02.01.1852 v
Vrsnem (90)

08.03.1955

je umrl v Beogradu Josip Vilfan, pravnik, politik, rojen 30.08.1878 v Trstu
(60)

08.03.1945

je umrl v Mauthausnu Slavoj Slavik, pravnik, politični delavec, rojen
09.07.1896 v Trstu (70)

08.03.1950

se je rodil v Štandrežu Karlo Mučič, profesor, kulturni delavec (65)

09.03.1995

je umrl v Trstu Lojze Škerl, škofov vikar, časnikar, rojen 24.04.1914 v Sežani
(20)

09.03.1940

se je rodil v Št. Lenartu v Benečiji, Beppino Crisetig, družbeni delavec (75)

10.03.2005

je umrl v Vižovljah Janko Jež, šolnik, rojen 09.10.1911 v Trstu (10)

12.03.1915

se je rodil v Trstu Mario Pacor, časnikar, zgodovinar, umrl 01.05.1984 v
Bergamu (100)

14.03.1945

se je rodil v Tolminu Igor Tuta, publicist (70)

15.03.1920

se je rodil na Kontovelu Slavoljub Štoka, časnikar (95)

15.03.1940

se je rodil v Lokvi pri Sežani Drago Mirošič, politični delavec, diplomat (75)

18.03.1910

se je rodil pri Sv. Ivanu Jožko Udovič-Nino, politični delavec, padel v
spopadu 14.01.1943 v Trstu (105)

20.03.1915

se je rodil v Trstu Pino Tomažič, narodni heroj, ustreljen 15.12.1941 na
Opčinah (100)

26.03.1940

se je rodil v Ivanjem Gradu Ivan Tavčar, pevovodja (75)

27.03.1930

se je rodila v Šentilju Mira Sardoč, gledališka in filmska igralka, umrla
04.09.2008 v Ljubljani (85)

31.03.1935

se je rodil v Solkanu Štefan Cigoj, politični delavec, diplomat (80)

31.03.1950

se je rodil v Dolnji Košani Marjan Dolgan, literarni zgodovinar (65)
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APRIL
01.04.1945

je padel pri Vojskem Anton Šibelja, partizan, narodni heroj, rojen 21.04.1914
v Tomačevici na Krasu (70)

01.04.1945

je padel na Vojskem Edvard Kokolj, časnikar, eden od ustanoviteljev
Partizanskega dnevnika, rojen 02.10.1911 v Ljubljani (70)

01.04.1900

se je rodil v Ljubljani Tone Seliškar, pisatelj, publicist, umrl 10.08.1969 v
Ljubljani (115)

01.04.1980

je umrl v Trstu Avrelij Lukežič, slikar, rojen 18.09.1912 v Trstu (35)

01.04.1965

je umrl v Trstu Drago Godina, politični delavec, rojen 09.01.1876 v Škednju
(50)

07.04.1945

je umrl v Rižarni Franc Uršič, partizanski borec, rojen 04.10.1920 v Kobaridu
(70)

08.04.1940

se je rodil v Pradah pri Kopru Livio Jakomin, profesor, diplomat (75)

10.04.1860

se je rodil v Sežani Gustav Gregorin, politik, gospodarstvenik, umrl
30.05.1942 v Ljubljani (155)

10.04.1935

je umrl v Ljubljani Henrik Tuma, odvetnik, politik, rojen 09.07.1858 v
Ljubljani (80)

12.04.2005

je umrl v Trstu Ivan Artač, šolnik, rojen 07.08.1921 v Notranjih Goricah (10)

14.04.1995

je umrl v Ljubljani Radovan Gobec, skladatelj, publicist, rojen 01.06.1909 v
Podgradu (20)

19.04.1910

se je rodil v Počah pri Cerknem Jakob Platiše, tigrovec, aktivist OF, ubit
27.04.1943 (105)

20.04.1940

se je rodila v Ricmanjih Irena Žerjal, pesnica (75)

21.04.1855

se je rodil v Kanalu Janko Leban, pisatelj, glasbenik, umrl 18.02.1932 v
Kandiji (160)

24.04.1910

se je rodil pri Sv.Ivanu Milko Škrap, prosvetni delavec, umrl 04.02.1978 pri
Sv. Ivanu (105)

26.04.1925

se je rodil v Ljubljani Marko Pozzetto, arhitekt, umrl 19.12.2006 v Trstu (90)

26.04.1905

se je rodil v Trstu Milko Bambič, slikar, publicist, izumitelj, umrl 20.05.1991
v Trstu (115)

27.04.1995

je umrl v Trstu Boris Race, družbeno-politični delavec, rojen 31.10.1916 v
Hrpeljah (20)
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29.04.1865

se je rodil v Kobdilju Maks Fabiani, arhitekt, umrl 12.08.1962 v Gorici (150)

29.04.1915

se je rodil na Kontovelu Danilo Danev, glasbenik, umrl 05.11.1988 v
Zagrebu (100)

29.04.1965

se je rodila na Solbici v Reziji Luigia Negro, kulturna in javna delavka (50)
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MAJ
02.05.1945

je padel na Opčinah (pokopan na Colu) Franc Nemgar, partizanski
komandant, rojen 05.12.1911 v Lazah pri Logatcu (70)

02.05.1930

se je rodil v Boljuncu Aldo Stefančič, šolnik (85)

03.05.1940

se je rodil v Sežani Stanislav Renčelj, doktor agronomije (75)

04.05.1945

je bil umorjen pri Turjaku France Mesesnel, umetnostni zgodovinar, rojen
25.11.1894 v Cervignanu (70)

04.05.1980

je umrl v Ljubljani Josip Broz-Tito, predsednik Jugoslavije, rojen 07.05.1892
v Kumrovcu (35)

06.05.2000

je umrl v Trstu Lojze Spacal, slikar, grafik, rojen 15.06.1907 v Trstu (15)

06.05.1910

se je rodil v Trstu Stanko Jug, zgodovinar, umrl 26.02.1945 v Dachauu (105)
(70)

08.05.1905

se je rodil v Trstu Vladimir Martelanc, publicist, umrl 11.04.1944 v
Natzweilerju (110)

08.05.1925

se je rodil v Solkanu Vladimir Makuc, akademski slikar (90)

13.05.1915

je umrl v Trstu Matko Mandić, narodni preroditelj tržaških Hrvatov in
Slovencev, rojen 22.09.1849 v Mihotićih (100)

13.05.1940

se je rodil na Humu pri Kojskem Hadrijan Corsi, gospodarstvenik (75)

15.05.1935

se je rodil v Dolini Edvin Švab, družbeno-politični delavec (80)

15.05.1935

se je rodil v Bertokih Apollonio Zvest, slikar, umrl 25.03.2009 v Bertokih
(80)

17.05.2005

je umrl v Trstu Angel Kosmač, duhovnik, rojen 28.08.1923 v Zabrežcu (10)

18.05.1950

se je rodil v Kopru Sergio Gobbo, oblikovalec, fotograf (65)

20.05.1935

se je rodil v Trstu Darij Jagodic, arhitekt, umrl 10.02.2012 v Nabrežini (80)

22.05.1945

je umrl v taborišču Ebensee Ernest Jazbec, pravnik, rojen 16.04.1913 v
Svetem pri Komnu (70)

23.05.1805

se je rodil v Trstu Pietro Kandler, zgodovinar, politik, umrl 17.01.1872 v
Trstu (210)

25.05.2005

je umrl v Benetkah Zoran Mušič, akademski slikar, rojen 12.02.1909 v
Gorici (10)
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26.05.1950

se je rodil v Trstu Dušan Udovič, časnikar, družbeni delavec (65)

27.05.1910

se je rodil v Žabnicah Janez Ehrlich, jezuit, misijonar, umrl 19.01.1978 v
Kalkuti (105)

28.05.1835

se je rodil na Proseku Ivan Nabergoj, politik, umrl 10.09.1902 na Proseku
(180)

28.05.1985

je umrl v Gorici Avgust Sfiligoj, odvetnik, politik, rojen 21.10.1902 na
Dobrovem (30)

31.05.1950

se je rodila v Trstu Breda Pahor, časnikarka, publicistka (65)

31.05.2005

je umrl v Trstu Vladimir Švara, pevovodja, rojen 19.06.1907 v Ricmanjih
(10)
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JUNIJ
01.06.1940

se je rodil v Trstu Jože Pirjevec, zgodovinar (75)

03.06.1890

se je rodil v Trstu Mirko Polič, glasbenik, komponist, umrl 02.10.1951 v
Ljubljani (125)

06.06.1920

se je rodil v Osojanah Aldo Madotto, zgodovinar, kulturni delavec, umrl
17.10.1987 v Huminu (95)

09.06.1910

se je rodil v Rojanu Tone Tomšič, narodni heroj, umrl 21.05.1942 v Ljubljani
(105)

09.06.1925

se je rodil v Gradišču ob Soči Aldo Bressan, publicist (90)

11.06.1915

se je rodil v ljubljani Alojzij Geržinič, šolnik, publicist, umrl 26.03.2008 v
Buenos Airesu (100)

13.06.1980

je umrl v Trstu Drago Pahor, učitelj, kulturno-politični delavec, rojen
11.07.1905 v Škednju (35) (110)

14.06.1910

se je rodil v Brjah pri Braniku Stanko Žerjal, duhovnik, publicist, umrl
07.03.2002 v Gorici (105)

14.06.1935

se je rodil v Mačkovljah Alojz Tul, šolnik (80)

18.06.1910

se je rodil pri Sv.Ivanu Slavko Škamperle, narodnopolitični delavec, umrl
15.08.1940 v zaporu Coroneo v Trstu (105) (75)

18.06.1940

se je rodil na Lesah Fabio Bonini, inženir, družbenopolitični delavec (75)

20.06.1960

se je rodila v Trstu Marta Verginella, raziskovalka, zgodovinarka (55)

23.06.1925

je rodil v Trstu Dušan Kodrič, gospodarski in politični delavec, umrl
09.10.1982 (90)

26.06.1925

se je rodil v Križu pri Trstu Rudolf Bogatec, duhovnik, umrl 04.05.2001 v
Trstu (90)

29.06.1930

se je rodil v Briščkih Pavel Milič, gospodarstvenik (85)

29.06.1905

se je rodil v Gorici Ferdo Delak, režiser, publicist, umrl 16.01.1968 v
Ljubljani (110)
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JULIJ
01.07.1915

je umrl v Trstu Angelo Vivante, publicist, rojen 11.08.1869 v Trstu (100)

01.07.1945

je umrl v Ljubljani Saša Šantel, slikar, glasbenik, rojen 15.03.1883 v Gorici
(70)

04.07.1925

se je rodil v Ponikvah Ciril Zlobec, pesnik, politik (90)

04.07.1935

se je rodila v Doberdobu Marija Ferletič, politična delavka (80)

07.07.1940

se je rodil v Neaplju Giorgio Matteucig, biolog (75)

08.07.1965

se je rodila na Jesenicah Petra Svoljšak, zgodovinarka (50)

11.07.1885

se je rodil v Barkovljah Riko Pertot-Pendla, narodni in prosvetni delavec,
umrl 08.08.1977 v Barkovljah (130)

12.07.1910

se je rodil v Ozeljanu Milko Špacapan, partizan, padel 28.11.1941 pri
Ozeljanu (105)

13.07.1930

se je rodila v Mačkovljah Ljuba Smotlak, kulturna delavka (85)

14.07.1960

je umrl v Trstu dr. Josip Agneletto, politik, gospodarstvenik rojen 08.11.1884
v Trseku pri Marezigah (55)

22.07.1955

se je rodila v Trstu Sonja Milič, namiznoteniška igralka in trenerka (60)

25.07.1900

se je rodil v Barkovljah Milan Pertot, glasbenik, umrl 30.01.1967 na Golniku
(115)

30.07.1990

je umrl v Luciji Franc Lipovec, tigrovec, borec NOB, rojen 13.07.1909 v
Kovčicah (25)

31.07.1980

je umrl v Trstu Jože Cesar, slikar, scenograf, rojen 22.04.1907 v Trstu (35)
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AVGUST
02.08.1920

se je rodil na Stari Sušici Mirko Kapelj, prosvetni in politični delavec, umrl
25.04.1998 v Sežani (95)

02.08.1925

se je rodil v Tomaju Albin Germek, duhovnik, umrl 04.01.1992 na
Kontovelu (90)

05.08.1940

se je rodil v Trstu Klavdij Palčič, slikar, družbeno-politični
delavec (75)

05.08.1925

se je rodil v Lonjerju Oskar Kjuder, dirigent, skladatelj, umrl 14.11.2012
v Trstu (90)

06.08.1980

je umrl v prometni nesreči pri Nabrežini Sergij Radovič, glasbeni pedagog,
rojen 25.12.1937 v Nabrežini (35)

07.08.1925

se je rodil v Trstu Ljubomir Sušić, gospodarstvenik (90)

08.08.1925

se je rodil v Žapužah Bogomil Brecelj, duhovnik, umrl 21.01.2011 v Gorici
(90)

10.08.2005

je umrl v Čedadu Paolo Petricig, pedagog, umetnik, kulturni delavec, rojen
06.02.1929 v Vidmu (10)

11.08.1995

je umrl v Trstu Egidij Košuta, šolnik, rojen 08.07.1922 v Križu pri Trstu (20)

13.08.1875

se je rodil v Trstu Maks Klodič, vitez Sabladoski, inženir, umrl 11.11.1953 v
Ljubljani (140)

14.08.1935

se je rodil v Trstu Livij Valenčič, kulturni delavec (80)

14.08.1960

je umrl v Gorici Emil Komel, skladatelj, rojen 14.02.1875 v Gorici (55) (140)

14.08.2005

je umrla v Trstu Sonja Mašera, zdravnica, rojena 20.09.1911 v Gorici (10)

15.08.1935

se je rodil na Kontovelu Marjan Pertot, kulturni delavec (80), umrl 8.12.2014
v Trstu (80)

18.08.1900

se je v Trstu rodila Elvira Kralj, igralka, umrla 07.09.1978 v Ljubljani (115)

19.08.1960

se je rodil v Breginju Jože Školč, politik (55)

31.08.1930

se je rodil v Trstu Humbert Mamolo, šolnik, glasbenik (85)
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SEPTEMBER
02.09.1930

je umrl na Postojnskem Josip Kukec, tigrovec, rojen 27.02.1894 v Postojni
(85)

06.09.1940

se je rodil v Bardu v Benečiji Dino Del Medico, kulturni delavec (75)

07.09.1915

se je rodil na Pregarjah Albin Bubnič, časnikar, umrl 23.06.1978 na Pregarjah
(100)

11.09.1980

je umrl na Kontovelu Milan Starc, zdravnik, javni delavec, rojen 29.06.1917
na Kontovelu (35)

12.09.1865

se je rodil v Postojni Otokar Rybar, pravnik, politik, umrl 12.01.1927 v
Beogradu (150)

12.09.1930

je umrl v Mariboru Makso Cotič, časnikar, rojen 07.12.1854 v Vipavi (85)

15.09.1945

se je rodil v Trstu Boris Gombač, zgodovinar (70)

17.09.1970

je umrl v Ljubljani France Bevk, pisatelj, družbeni delavec, rojen 17.09.1890
v Zakojci (45) (125)

17.09.1965

je umrl v Ljubljani Fortunat Mikuletič, odvetnik, rojen 26.07.1888 v Trstu
(50)

19.09.1940

se je rodil v Gorici Emidij Susič, sociolog (75)

20.09.1930

se je rodil v Ricmanjih Bogdan Berdon, odvetnik (85)

22.09.1935

se je rodil v Trbovljah Miloš Pahor, glasbenik, flavtist (80)

23.09.1970

je umrl v Ajdovščini Veno Pilon, slikar, rojen 22.09.1896 v Ajdovščini (45)

23.09.1990

je umrla v Trstu Antonija Kolerič, publicistka, rojena 09.11.1906 v Trstu (25)

24.09.1955

se je rodil v Trstu Riccardo Illy, podjetnik, politik (60)

25.09.1910

se je rodil v Trstu Boris Ziherl, sociolog, politik, umrl 11.02.1976 v Ljubljani
(105)

28.09.1880

se je rodil v Šentvidu pri Vipavi Stanko Premrl, skladatelj, umrl 14.03.1965 v
Ljubljani (135) (50)

28.09.1910

se je rodil na Slapu ob Idrijci Ciril Kosmač, pisatelj, prevajalec, umrl
28.01.1980 v Ljubljani (105) (35)

30.09.1955

je umrl v Gorici Leopoldo Perco, slikar, rojen 28.01.1884 v Ločniku (60)
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OKTOBER
03.10.1985

je umrl v Ljubljani Albert Širok, literat, prevajalec, rojen 22.02.1895 v
Kozani (30) (120)

03.10.1995

je umrl v Sesljanu Albin Škerk, poslanec, rojen 12.06.1921 v Vižovljah (20)

05.10.1940

se je rodil v Trstu Edi Žerjal, slikar, grafik (75)

06.10.1940

se je rodil pri Sv. Lenartu v Benečiji Marino Qualizza, duhovnik (75)

06.10.1945

se je rodil v Grmeku Aldo Clodig, kulturni delavec (70)

10.10.1940

se je rodil v Števerjanu Marjan Terpin, podjetnik, politik (75)

13.10.1930

se je rodila na Reki pri Cerknem Milica Kacin Wohinz, zgodovinarka (85)

13.10.2005

je umrl v Gorici Filibert Benedetič, pesnik, dramatik, rojen 17.02.1935 v
Tržiču (10) (80)

21.10.1915

se je rodil v Mokronogu Gojmir Demšar, glasbeni pedagog, umrl 29.06.2012
v Trstu (100)

23.10.1910

se je rodila v Trstu Vladoša Simčič, igralka, umrla 14.02.1990 v Ljubljani
(105) (25)

24.10.1845

se je rodil v Barkovljah Simon Pertot, zdravnik, umrl 14.09.1907 v
Barkovljah (170)

26.10.2005

je umrl v Trstu Andrej Renar, politični delavec, rojen 30.11.1920 v Trstu (10)
(95)

27.10.1920

se je rodil v Mariboru Jožko Lukeš, igralec, prevajalec, režiser, umrl
25.01.1993 v Trstu (95)

28.10.2005

je umrl v Izoli Jože Pohlen, kipar, slikar, rojen 19.03.1926 v Hrastovljah (10)

29.10.1955

je umrl v Štandrežu Stanko Stanič, duhovnik, nabožni pisatelj, rojen
20.11.1893 na Cesti pri Vipavskem Križu (60)
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NOVEMBER
02.11.1960

se je rodila v Trstu Irena Tavčar, zdravnica, športnica (55)

05.11.1910

se je rodil v Kozci Giuseppe Crainich, beneški duhovnik, umrl 20.08.1987 v
Čedadu (105)

06.11.1960

se je rodil v Trstu Miran Košuta, profesor, književnik (55)

07.11.1970

je umrla v Trstu Antonija Čok, učiteljica, prosvetna delavka, rojena
06.04.1894 na Katinari (45)

09.11.1840

se je rodil v Barkovljah Ivan Martelanc, gradbeni podjetnik, umrl 17.07.1915
v Trstu (175) (100)

10.11.1935

se je rodil v Ajdovščini Aleš Lokar, publicist, politik (80)

13.11.1990

je umrl v Ljubljani Andrej Šavli, šolnik, prosvetni delavec, rojen 18.11.1905
v Tolminu (25) (110)

14.11.1935

se je rodila v Vižovljah Bogomila Doljak, oblikovalka umetne obrti (80)

14.11.1950

se je rodil v Sovodnjah ob Soči Bogdan Butkovič, slikar, podjetnik (65)

15.11.1865

se je rodila v Zagorju Lea Fatur, pripovednica, umrla 01.08.1943 v Ljubljani
(150)

16.11.1955

se je rodil v Trstu Boris Kobal, igralec, režiser (60)

17.11.1970

je umrl v Trstu Franc Kaus, časnikar, politični preganjanec, protifašist, rojen
13.11.1913 v Čezsoči (45)

17.11.1985

je umrl v Sežani Avgust Černigoj, slikar, rojen 24.08.1898 v Trstu (30)

18.11.1940

se je rodil v Topolovem v Beneški Sloveniji Mario Gariup, duhovnik, kulturni
delavec (75)

19.11.1840

se je rodil v Idriji Danilo Fajgelj, skladatelj, umrl 08.10.1908 v Gorici (175)

19.11.1910

se je rodil v Divači Alojzij Vadnal, matematik, umrl 27.01.1987 v Ljubljani
(105)

20.11.1845

je umrl v Trstu Matevž Ravnikar, prvi tržaško-koprski škof, rojen 20.09.1776
na Vačah pri Litiji (170)

20.11.1865

se je rodil na Proseku Edvard Slavik, pravnik, politik, umrl 28.10.1931 v
Trstu (150)

20.11.2005

je umrla v Tržiču Bernarda Radetič, kulturna delavka, rojena 21.05.1952 v
Sabličih (Doberdob) (10)
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26.11.1800

se je rodil na Slomu v Unišah pri Ponikvi blizu Grobelnega Anton Martin
Slomšek, škof, pesnik, pisatelj, narodni buditelj, umrl 04.09.1862 v Mariboru
(215)

25.11.1950

se je rodil v Čiginju Zdravko Duša, dramatik, prevajalec (65)

26.11.1855

se je rodil na Dunaju Franc Ksaver Nagl, tržaško-koprski škof, umrl
04.02.1913 na Dunaju (160)

28.11.1935

se je rodil v Trstu Drago Bajc, fizik (80)

29.11.1945

se je rodil na Katinari Stojan Spetič, politik, publicist (70)
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DECEMBER
01.12.1985

je umrl v Izoli Miro Presl, prosvetni delavec, rojen 18.07.1899 v Bazovici
(30)

03.12.1800

se je rodil v Vrbi France Prešeren, pesnik, umrl 08.02.1849 v Kranju (215)

05.12.1985

je umrl v Rimu Loris Fortuna, pravnik, politik, rojen 21.01.1924 v kraju
Breno pri Bergamu (30)

06.12.1900

se je rodil na Proseku Tone Ukmar, antifašistični borec, politični delavec,
umrl 21.11.1978 v Kopru (115)

08.12.1990

je umrla Pavla Kolarič, publicistka, rojena 14.04.1905 pri Sv. Ivanu (25)
(115)

11.12.1905

se je rodil v Trstu Ubald Vrabec, skladatelj, umrl 27.01.1992 v Izoli (110)

11.12.1945

se je rodil v zaselku Kras v Benečiji Ferruccio Clavora, sociolog, publicist
(70)

17.12.1925

se je rodil v Devinu Drago Legiša, publicist, umrl 13.02.2014 v Trstu (90)

24.12.1990

je umrl v Trstu Giorgio Valussi, geograf, rojen 04.02.1930 v Trstu (20) (85)

24.12.1960

se je rodil v Cerknem Marjan Podobnik, politik (55)

25.12.1925

se je rodil v Črnem vrhu v Beneški Sloveniji Emil Cencig (Cenčič),
duhovnik, narodni delavec (90)

29.12.1980

je umrl v Pazinu Božo Milanović, duhovnik, politik, rojen 10.10.1890 v
Kringi v Istri (35) (125)
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