
Spoštovane, spoštovani! 

 

Dovolite, da spregovorim nekaj besed v imenu Izvršnega Odbora Krajevne 

organizacije za vrednote NOB Pobrežje in MČ Pobrežje. 

 

Dan spomina na mrtve je dan, ko se spomnimo vseh pokojnih, člani ZB za 

vrednote NOB pa se z vso spoštljivostjo poklonimo še vsem tistim, ki so dali svoja 

življenja za ideale slovenske svobode. Ob zapisanih na tej plošči, tistim, ki so 

pokopani na tem pokopališču pa seveda pomislimo tudi še na vse tiste borce 

proti nacizmu in fašizmu, ki počivajo tam, kjer so ugasnila njihova življenja in so 

ostali brez spominskega obeležja. 

 

Ali te žrtve dovolj cenimo? Imajo častno mesto v našem osebnem in narodovem 

spominu? Ali hodimo mimo spomenika, napisa pa pravzaprav ne vidimo več in ne 

razmišljamo o njem? Zakaj? Morda se zdi nekaterim ljudem nepotreben, 

neustrezen, moteč. So se morda spremenile osnovne človeške vrednote? Morda?  

 

Za boljše poznavanje slovenske zgodovine, k čutu za skupno in hvaležnost do vseh 

rodov pred nami bi morala prispevati šola, ki premalo poudarja zasluge tistih ljudi, 

ki so takrat, v najhujšem, vojnem času vedeli, kaj je treba storiti in so to tudi storili 

za ceno svojega življenja zato da so ostali Maribor in Štajerska, Pomurje del 

Slovenije, da se je Sloveniji priključila Primorska, da smo se izvili iz lovk nacizma, 

fašizma, da Slovenci živimo v svoji državi. Za pomanjkanje domovinske pripadnosti 

pa ni kriva samo šola. Krivi smo vsi, saj bi morali bolj poudarjati pomen svoje 

domovine.  

Ne smemo pozabiti na domoljube, na vojake različnih vojska, na Majstrove borce, 

na Tigrovce, na partizane, na pripadnike teritorialne obrambe, na policiste, – na 

vse, ki so zastavili svoja življenja za slovenske ideale: svoboda in mir, politična in 

gospodarska samostojnost, slovenski jezik in še bi lahko našteval. Marsikdo od teh 

je prezgodaj umrl, veliko od njih ni našlo mesta zadnjega počitka na pokopališču, 

ostali so, kjer so jih zajele vihre vojn, ki so divjale čez naše ozemlje. Zato, nikoli več 

vojne. Nikoli več nasilja. Nikoli več terorja. Nikoli več genocida. … Vendar se 

zgodovina žal kar prepogosto ponavlja.  

 

ZATOREJ bodimo vredni dediči idealov vseh, ki so dali svoja življenja za svobodno 

Slovenijo, z vso spoštljivostjo cenimo te žrtve in živimo v medsebojnem miru in 

spoštovanju. Ne dovolimo, da med nas kdorkoli s ponavljajočimi lažmi o 

zgrešenosti NOB zaseje razdor in s tem prikrije zločinskost svojega delovanja med 

narodnoosvobodilno borbo slovenskega naroda. Svoboda ni prišla sama od 

sebe, zanjo so se borili naši dedje, očetje, mame, bratje, sestre…,ki so za svobodo 

dali največ kar so imeli, svoje življenje. 

 

Bodimo ponosni, da smo samostojni in svobodni ter glejmo z optimizmom v 

bodočnost. 

 

Slava vsem padlim za našo svobodo! 


