
Lepo je vedeti, 

kdo je bil 

Anton Ukmar (1900 - 1978). 
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1. vprašanje 
 Poimenuj dve mesti v Evropi, ki sta razglasili Antona 

Ukmarja za častnega meščana. Pomagaj si z  zemljevidom. 

 



In odgovor je… 
 Mesto Genova v Italiji in Koper v Sloveniji. 



2. vprašanje 
 Anton Ukmar se je rodil v zelo skromni kmečki družini, v 

kateri je bilo deset otrok. S kakšnimi deli si je iskal prvi 
zaslužek?? 

Ukmarjeva družina s sorodniki leta 1912. 
Anton Ukmar je deček v sredini. Takrat je 
imel 12 let. 



In odgovor je…  
 Prvi zaslužek si je iskal kot vrtnar, cestni delavec in 

prodajalec kmečkih pridelkov v Trstu.2. vprašanje 



3. vprašanje 
 Kje se je rodil Anton Ukmar? Pomagaj si z zemljevidom.  



In odgovor je… 
 Anton Ukmar se je rodil na Proseku blizu Trsta v današnji 

Italiji. 



4. vprašanje 
 Leta 1981 so našo šolo preimenovali po Antonu Ukmarju. 

Kako se je naša šola imenovala od leta 1979 do 1981? 
Pomagaj si s sliko. 



In odgovor je… 
 Osnovna šola Za Gradom. 



5. vprašanje 
 Razloži logotip Osnovne šole Antona Ukmarja. 



In odgovor je… 

Zgornji polkrog v 
obliki črke A. 

Spodnji polkrog v 
obliki črke U. 

Dva polkroga v obliki črk A U tvorita 
začetnici besede Anton Ukmar. 



6. vprašanj 
 Naštej kaj vse smo poimenovali po Antonu Ukmarju. 

Pomagaj si s slikami. 



In odgovor je… 
 Po Antonu Ukmarju je poimenovan eden najlepših trgov v 

Kopru in šola z najlepšim pogledom na morje v Sloveniji.  



7. vprašanje 
 Na kratko opiši življenjsko pot Antona Ukmarja.  



In odgovor je… 

Odgovor 7  



8. vprašanje 
 Anton Ukmar je avgusta 1944 postal partizanski 

komandant v boju proti Nemcem in fašistom v Liguriji. 
Kako velikemu območju je poveljeval? 

Pomagaj si z zemljevidom. 



In odgovor je… 
Odgovor 8  

Šesta operativna cona v Liguriji 
je bila velika kot približno 
današnja Primorska. 



9. vprašanje 
 Anton Ukmar je moral zaradi političnega prepričanja 

večkrat uporabljati izmišljena imena. Katero je njegovo 
najbolj poznano izmišljeno ime? Pomagaj si s sliko. 



In odgovor je… 
 Njegovo najbolj znano izmišljeno ime je Anton Ukmar – 

Miro. 



10. vprašanje 
 Anton Ukmar je dobil po vojni zelo veliko odlikovanj. 

Naštej jih.  

Anton Ukmar govori na proslavi leta 1965 
ob 20. obletnici osvoboditve Genove. 



In odgovor je… 
    Odlikovanja, ki jih je dobil Anton Ukmar – Miro: 

 

 16.5.1945: listina o častnem občanu občine Genova,  

 25.6.1945: v Milanu ameriško odlikovanje »Bronz Star«, 

  leta 1965: zlato odlikovanje partizanov Ligurije,  

 leta 1970: takratna Skupščina občine Koper je izdala dokument 
o častnem članstvu Antona Ukmarja in leta 1981 postavila 
doprsni kip na trgu, ki še danes nosi njegovo ime, 

 po njegovi smrti leta 1987: njegova žena je prejela še posmrtno 
zlato plaketo Združenja italijanskih partizanov v Liguriji. 



11. vprašanje 
 Na naši šoli visi poleg kipa Antona Ukmarja tabla, kjer piše: 

V katerem kraju v Italiji 
visi enaka tabla z 
napisom v slovenščini in 
italijanščini? 



In odgovor je… 
 V kraju Carrega Ligure približno 60 km severno od Genove. 

Carrega 
Ligure 



12. vprašanje 
 Na slikah prepoznaj Antona Ukmarja. 



In odgovor je… 
 Odgovor 12  


