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Ob drţavnem prazniku - Dnevu upora proti okupatorju, ki je letos posvečen spominu na prelomni 
zgodovinski dogodek, t.j. 79. obletnico ustanovitve Osvobodilne fronte slovenskega naroda, ki je 
slovenskemu narodu dejansko priborila svobodo in ga postavila na stran zmagovite protihitlerjevske 
koalicije, ţal drţava letos ni pripravila osrednje slovesnosti. Sta pa zato KOBZV NOB Kokrica in Svet KS 
Kokrica v dogovoru z ZB NOB Kranj, zaradi zaustavljenih organizacijskih priprav in odpovedi »27. 
Pohoda spomina in prijateljstva – Udin boršt 2020«, v skladu z vladnimi ukrepi proti pandemiji 
koronavirusa slednjo nadomestila s primerljivo, a po organizacijskem obsegu izrazito manjšo 
aktivnostjo. Tako sta v prazničnem dopoldnevu dve fizično ločeni delegaciji krenili z osebnimi 
avtomobili s parkirnega prostora pri gostišču Lakner na Kokrici do umetnega ribnika Račnik, nato pa 
nadaljevali peš do zatrepa doline Ţelin (Kapnik), kjer je na stičišču območja občin Naklo, Trţič in MO 
Kranj locirano spominsko obeleţje NOB, ki spominja na čas NOB, ko je bilo na tem območju sedanjega 
krajinskega parka Udin boršt zbirališče, bivališče in izhodišče za partizanske akcije. Pohoda in 
spominske slovesnosti sta se letos ţe desetič udeleţila tudi člana PVD Sever – Gorenjska, t.j. vodja 
odbora Škofja Loka Brane Virant in podpredsednik društva Damjan Renko.    

Pred začetkom spominske slovesnosti je delegacija v sestavi: Anton Kavčič (praporščak KOBZV NOB 
Kokrica), Domen Hvala (predsednik Sveta KS Kokrica), Brane Virant (podpredsednik ZB NOB Kranj, 
podpredsednik KOBZV NOB Kokrica in vodja odbora Škofja Loka v PVD Sever – Gorenjska) poloţila 
venec k spominskemu obeleţju ter se tako poklonila spominu na vse padle borce proti okupatorju.  

Sledil je osrednji govor predsednika KOBZV NOB Kokrica Vladimirja Todorovića, ki je toplo pozdravil 
prisotne pohodnike in nato pojasnil razloge, ki so letos botrovali k odpovedi »27. Pohoda spomina in 
prijateljstva  - Udin boršt 2020«, ki ţe vsa leta obstoja poleg rekreativne narave tudi obuja spomin v 
zahvalo vsem tistim, ki so sledili uporniški zavesti slovenskega naroda in se priključili NOB v obdobju 
največje moči okupatorjev. Nato je poudaril: »V času, ko ugašajo mnoge tradicionalne prireditve,  
doslej namenjene skromnemu priznanju na edinstveno borbo slovenskega ljudstva, čutimo dolţnost, in 
zlasti mladim sporočamo, kdo je dejansko zasluţen, da slovenstvo ni bilo izbrisano iz zgodovine.« 

V svojem govoru je poudaril pomembnost ohranjanja vrednot NOB v času, ko nacifašizem širom Evrope 
spet dviga svoje glave in prenosa zgodovinskega spomina in jasne vizije na mlajše generacije. Prav 
tako se je dotaknil tudi ţal vse bolj uspešnih poskusov rehabilitacije in opravičevanja medvojne 
kolaboracije z okupatorji, potvarjanja zgodovinskih dejstev ter s tem tudi poskusom razvrednotenja 
vrednot NOB. Na tej poti smo bili očitno premalo vztrajni, saj smo pred leti dopustili preimenovanje 
drţavnega praznika t.j. Dneva OF v Dan upora proti okupatorju, kar je trenutna izvršilna oblast 
izkoristila in ta drţavni praznik izločila iz vladnega programa praznovanj. Govorec je dejal še: »Zavedati 
se moramo, da je v ţelji po izboljšanju medsebojnih odnosov v preteklih letih popuščala le ena,  
zmagovita stran. Tako imamo danes celo v nacionalnih medijih polno zagovarjanja grozodejstev in 
zločinov nad lastnim narodom, zagovarjanje in opravičevanja izdajalstva, blatenja in norčevanja iz 
mrtvih in še ţivečih partizanov. Tega ne smemo dovoliti.«  

Svoj govor je zaključil z besedami: »Tovarišice in tovariši  pozivam vas, ohranimo svoj ponos in ne 
popuščajmo pri ohranjanju spomina na polpreteklo zgodovino, ki jo je pisal trpeči slovenski narod. Iz 
tega sledi, da svoboda ni podarjena, za svobodo se je treba bojevati in si jo izbojevati ne glede na 
ceno, ki jo je treba plačati. Svobodo je treba tudi varovati in vedno znova dokazovati, da si jo vreden. 
To je zdaj, ko jo imamo, naša dolţnost in odgovornost do tistih, ki so nam jo priborili.« 

Sledil je še pozdravni nagovor predsednika Sveta KS Kokrica, Domna Hvale, ki je enako toplo pozdravil 
vse prisotne pohodnike ter poudaril svojo ţeljo in zavezo po ohranjanju vrednot NOB. Še posebej je pri 
tem poudaril pomen krajinskega parka Udin boršt kot zibelke partizanstva na Gorenjskem ter njegovi 
današnji rekreativni in ekološki vlogi. Oboje je namreč tudi bistvo prizadevanj ohranitve vsakoletnega 
druţenja v obliki tega tradicionalnega pohoda, katerega nosilci na območju KS Kokrica so poleg KOBZV 
NOB Kokrica vsekakor tudi dobro delujoča društva. 



V kulturnem delu programa sta kot recitatorja nastopila naša člana društva Brane Virant in Damjan 
Renko. Prvi je recitiral pesem »Treba je vedeti«, avtorja  Vinka Möderndorferja, drugi pa je recitiral 
izbor štirih pesmi iz pesniške zbirke »Pesmi slovenskega upora« (op.: »Izdajalec« – neznani avtor, 
»Samozavest« – neznani avtor, »Mati« – avtor: Vinko Hafner, »V hribih na Gorenjskem« – avtor: Miloš 
Ziherl).  

V zaključni besedi se je predsednik KOBZV NOB Kokrica, Vladimir Todorović v imenu soorganizatorjev 
okrnjenega pohoda zahvalil prisotnim pohodnikom in vsem, ki so na kakršenkoli način pomagali pri 
organizaciji okrnjenega pohoda ter v kulturnem delu spominske slovesnosti. Vse prisotne je tudi 
povabil, da se udeleţijo »28. Pohoda spominov in tovarištva - Udin boršt 2021«.  

Po zaključku spominske slovesnosti in tekom dneva so nato k spominskemu obeleţju NOB v Kapniku 
prihajale ločene delegacije iz članic ZB NOB Kranj in ZB NOB Trţič in pohodniki, ki so se poklonili 
spominu na dogodke iz časa NOB.   
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