
Spoštovani 

Dovolite, da  se vam zahvalim, da ste se nam pridružili, da se skupaj 

priklonimo padlim, žrtvam, umrlim , ki so izgubili svoja življenja v  

narodno osvobodilnem boju, odporu proti okupatorju, kateri je tudi 

slovenski narod v vsej popolnosti uničeval in ga hotel dosledno 

razčlovečiti, izgnati in uničiti.                                                                            

Ob državnem prazniku dnevu mrtvih je čas, trenutek in obveza 

spominjanja na pokojne, tudi  s trenutkom zahvalnosti, za vse, ki so se  

s svojo odločnostjo in slovensko človekoljubno, domoljubno 

predanostjo in upanjem v vero in zmago vključili v  proti okupatorski 

boj in proti okupatorska  gibanja.  Zatorej prosim da jim tudi ob 

prazniku vse svetih poklonimo trenutek tišine. 

Hvala jim in večna slava. Partizanska organizacija je imela ponos, 

poštenje in vero v svobodo. Vse bolj  se nam približuje čas, ko bomo 

ponovno potrebovali nove navdihe NOB, kajti vse bolj se pogrezamo 

v človeško pogoltnost in v  vse bolj agresivna uničevanja planeta 

Zemlje. Bo naša prihodnost, bodočnost to vzdržala, kajti vse bolj 

delamo in načrtujemo le za današnji čas? Pozabljamo, da je sedanjost 

ustvarila preteklost; in da usodo prihodnosti kreira sedanjost. 

Odvisna bo od nas in bomo ocenjevani za dobro in slabo. Na 

organizacijo ZB za ohranjanje vrednot smo lahko ponosni in pokončni, 

kajti poleg spominjanja in spoštovanja naših pokojnih in ostarelih 

obolelih se na javen, legalen in srčen način izkazujejo iskrene 

pozornosti, razumevanja in dajanja pomoči tako, kot se je to izvajalo 

v tistih danih zmožnosti v partizanskem boju, ki je to veljalo, kot 

osnovna in naj večja humana človeška,  vrednota to je skrb za 

oslabele, ranjene, pomoči potrebnih. In tako tudi naša organizacija 

OO ZB izvaja in se potrjuje, ko skozi vse leto obiskuje in urejuje skoraj 

trideset obeležij, katera spominjajo na umorjene, streljane žrtve 



okupatorskega izživljanja.  Upamo, da se bo ta skrbnost tudi, kljub 

skromnosti, še v naprej s predanostjo nadaljevala. 

Spoštovani. Hvala vsem, ki ste se te spominske slovesnosti udeležili   

in še večja iskrena zahvala nastopajočim  v kulturnem programu in 

enako pripravljavcem te slovesnosti. Ostanimo še naprej  zavzeti, 

pripadni  in spoštljivi do partizanskega proti okupatorskega boja, ki je 

izboril ohranitev slovenstva in ob tem moramo z vso zavednostjo vse 

postoriti, da se bodo še naprej častno ohranjala spominjanja na padle 

in umrle NOB.  

Hvala. Tovariški pozdrav  

Franci Ekar, oktober 2019 

 


