
Spoštovani vsi navzoči, predvsem pa borci narodnoosvobodilnega boja in prijatelji iz Italije! 

Dovolite, da Vas vse skupaj pozdravim na tem mestu, kjer se spominjamo tragičnih, a tudi junaških 

dogodkov med II. svetovno vojno, ki je tako ali drugače zaznamovala vse ljudi. 

Spomenik, pred katerim se danes poklanjamo padlim partizanom 4. bataljona Roma brigade Frana 

Levstika je hkrati opomin, da se strahote in nečlovečnosti vojne ne smejo ponoviti. 

4. bataljon je bil ustanovljen 1. avgusta 1944, kot sestavna enota formacije udarne brigade Trieste. 

Bataljon je bil enota za usposabljanje novih borcev – prostovoljcev. Sestavljali so ga skoraj izključno 

borci italijanske narodnosti. Brigada je pripadala italijanskemu odporniškemu gibanju, toda dokler je 

bila na slovenskem ozemlju, je bila pod poveljstvom slovenskih partizanskih sil. Vsi pripadniki 4. 

bataljona so s svojo odločitvijo boriti se proti nacizmu in fašizmu izkazali veliko zavest ter dokazali, 

kje jim je mesto v sodobnem svetu, ki je nastajal.   

Kmalu po ustanovitvi avgusta 1944 se je bataljon priključil Gradnikovi brigadi, ki je imela nalogo 

prenosa ranjencev iz Primorske na Notranjsko. 4. bataljon, ki je pri tem sodeloval, je ostal na 

Dolenjskem in sem so prispeli še drugi borci italijanske narodnosti. Tako dopolnjen bataljon je bil, 

kot že rečeno, priključen Levstikovi brigadi. 

Med 17. in 21. oktobrom 1944 je bil bataljon razmeščen  na položajih na Velikem Korinju nad reko 

Krko. Nemci in domači izdajalci - domobranci so ga presenetili in nepričakovano napadli. Že prvega 

dne je v neenakem boju padlo 28 borcev, v nadaljnih bojih naslednjega dne pa še pet partizanov.  

Kasneje je bil bataljon premeščen v Belo Krajino, kjer je postal jedro italijanske brigade Fontanot. 

Vse žrtve, ki so padle za svobodo in proti nacifašizmu so dokaz, da se je zlu, ki je vladal in ki je 

marsikje na svetu še danes navzoč,  mogoče in potrebno upreti. Ne glede na visoko ceno vsakega 

življenja, ki je bilo zavestno in prostovoljno dano na oltar domovine. Težnja za boljšim svetom, mir, 

enakopravnost med ljudmi in narodi, socialna pravičnost, svet brez izkoriščanja in ostale vrednote 

so razlog, da se skupaj oddolžimo vsem padlim v preteklih vojnah.  

Brez napredka, sodelovanja, miru in pravičnosti ni mogoče urejati današnjih odnosov med ljudmi oz. 

v svetu. Spoštljiv odnos do preteklosti pa je predpogoj za medsebojno razumevanje in skupno 

življenje. 

Spoštljivost, ki jo danes izkazujemo na tem mestu do junakov iz preteklosti, se kaže tudi v odnosu 

do beguncev, ki jih Italija sprejema v svoje okrilje. Majhen delček prispeva tudi Slovenija s svojim 

sodelovanjem ladje Triglav pri reševanju beguncev v Sredozemlju. Ljudje, ki bežijo pred vojnami, 

lakoto in sušami si želijo lepše prihodnosti. 

Kljub žicam in ogradam, ki niso rešitve sodobnega sveta, moramo vsi skupaj najti pot v svet brez 

vojn, brez izkoriščanja, v svet dostojanstva vsakogar in svet miru ter spoštljivega odnosa do narave. 

Človečnost oz. humanitarnost vsakogar od nas je pogoj za lepši in boljši svet. Tukaj padli junaki so 

nam ta cilj pokazali. 
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