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Povzetek doktorske disertacije 

 »Vzpostavitev slovenskega pomorstva 1945-1958« 
 

V disertaciji, kjer sta v specifičnih povojnih političnih, gospodarskih in 
družbenih razmerah na tem področju morje in pomorstvo rdeča in 
povezovalna nit raziskave, je bila pozornost namenjena snovanju 
slovenskega pomorstva v nacionalnem in državnem smislu na področju 
današnje Slovenske Istre v obdobju 1945-1958.  
 
Ugotovljeno je bilo, da je bilo vzpostavljanje pomorstva načrten proces, 
ki se je začel z odločitvijo Vrhovnega plenuma OF, Kočevskega zbora in 
II. Zasedanja AVNOJ-a o priključitvi Slovenskega Primorja k matični 
domovini, konkretiziral z ustanovitvijo Mornariškega odreda Koper in 
njegovim sodelovanjem pri osvobajanju Trsta in zahodnoistrskih obalnih 
mest z zaledjem, nadaljeval pa z delno reorganizacijo pomorske upravne 
ureditve, odpravljanjem vojne škode na morju, uveljavljanjem 
slovenskega jezika v pomorsko poslovanje, ustanovitvijo slovenskega 
pomorskega šolstva, zmanjševanjem tradicionalne flote in obalnega 
pomorskega prometa, popolnim zatonom male obalne plovbe na eni 
strani ter ustanovitvijo in hitrim ter močnim poslovnim zagonom 
Splošne plovbe na drugi strani, zaposlovanjem slovenskih pomorščakov, 
večanjem slovenske trgovske flote in vključevanjem ladij kot samostojnih 
delovnih enot s specifičnim življenjskim prostorom v jugoslovanski 
samoupravni sistem, ustanavljanjem, delovanjem in medsebojnim 
povezovanjem pomorskih podjetij in organizacij v okviru vplivnega 
območja časa in razmer in nazadnje z rešitvijo tržaškega vprašanja, 
izgubo Trsta in odločitvijo o novem svobodnem pristanišču v Kopru, 
njegovo zgraditvijo in odprtjem.  
 
Ta proces je potekal vzporedno z mednarodnim političnim, 
gospodarskim dogajanjem zaradi reševanja tržaškega vprašanja, zlasti pa 
je bil odvisen od političnega, gospodarskega, socialnega in nacionalnega 
dogajanja v coni B STO. Nanj sta med drugim vplivala zlasti propad 
nekaterih večstoletnih pomorskih dejavnosti, ki so se zgodile ob 
izseljevanju italijanskega prebivalstva in ob naseljevanju prebivalcev iz 
Slovenije in cele Jugoslavije.  
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Pri zagonu pomorskega gospodarstva je svojo in za raziskovalce izjemno 
zanimivo vlogo odigral Ekonomski odsek Uprave državne varnosti pri 
Ministrstvu za notranje zadeve. Z reeksportno trgovino na morju in 
ustanavljanjem podjetij v tujini, ki so prinašala velik kapital, je pomagal 
pri zagonu slovenskega gospodarstva, tudi pomorstva. Njegova 
dejavnost je bila sredstvo za nakup prve ladje slovenske trgovske 
mornarice Sirob (kasneje Martin Krpan).  
 
Pomorstvo kot glavna panoga te multietnične pokrajine se je postopoma 
ločevalo in se leta 1954 dokončno prisilno ločilo od enotnega 
ekonomskega prostora in središča v Trstu. Ob tej ločitvi pa so se mu 
odprle različne poti, vendar vse v sklopu socialistične Jugoslavije.  
 


