
Govor pred spomenikom narodnega heroja Žana Hrovata na Krki 

 

Spoštovani in cenjeni obiskovalci! 

Dovolite, da Vas najprej lepo pozdravim v imenu organizatorja te spominske slovesnosti to 

je Krajevne organizacije Združenja borcev za vrednote NOB Krka in v svojem osebnem 

imenu. 

Zbrali smo se pred spomenikom narodnega heroja Žana Hrovata, da počastimo spomin na 

vse padle za svobodo. Pa ne samo padle v času II. svetovne vojne in ne samo na Krki, 

temveč povsod tam, kjer so zatirani in osveščeni ljudje prijeli za orožje ter pričeli boj proti 

okupatorju. Boj za svobodo, mir in enakopravnost se je izvajal tudi v času osamosvojitve 

leta 1991 in se izvaja marsikje na svetu tudi danes. 

Narodni heroj Žan Hrovat je simbol tega boja ter hkrati simbol miru. Žan je bil sin slovenskih 

izseljencev v ZDA, ki se je rodil 7. januarja 1915 v Clevelandu.  S starši se je  leta 1921 vrnil 

v domovino in sicer v Krško vas na malo kmetijo. Skromno življenje ga je vodilo v stik z 

naprednimi in pozitivnimi vrednotami, tako da je kmalu spoznal ljudi, ki so se borili za 

delavske pravice.  

Pa napadu na Jugoslavijo 1941 leta in okupaciji domovine je bil med prvimi organizatorji 

narodnoosvobodilnega gibanja na Krki. Maja 1942 je kot komandir odpeljal četo kmečkih 

fantov, povsem oboroženih s puškami in puškomitraljezom v partizane.  Vodil je soborce v 

boje proti tujim zavojevalcem, kjer se je izredno izkazal. Zaradi znanja in junaštva je postal 

po roški ofenzivi 1942 komandir zaščitne čete v Glavnem štabu NOV Slovenije. S svojo 

skupino je bil tudi v Drvarju prav v času, ko je z ostalimi branil umik Vrhovnega štaba NOV 

Jugoslavije in vrhovnega poveljnika Tita. 

Po vojni je bil 1953 leta razglašen za narodnega heroja. Umrl je 1970 leta v Ljubljani. 

56 padlih med II. svetovno vojno iz ožjega področja krajevne skupnosti Krka je ogromen 

krvav človeški davek, ki ga je dalo to področje za to, da bomo vsi živeli v miru in svobodi. 

Navedeni so padli bodisi kot borci s puško v roki, bili ustrejeni kot aktivisti Osvobodilne 

fronte, ali umrli kot interniranci na Rabu ali v nemših taboriščih, zaporniki ali bili ustreljeni kot 

talci. Posamezniki so izgubili življenje celo tik pred svobodo maja 1945. Nekateri kot npr. 

Jože Zupanc so bili ustreljeni celo na domačem pragu. Za posamezne sovaščane se žal ne 

ve niti mesto pokopa. Neznano kje. Zelo boleče in trajno v spomin vsem tem junakom.  

Dovolite mi, da se spomnim tudi žrtve, ki je padla v juniju 1991 in smo jo pokopali tu na Krki 

1. 7. 1991. Franc Pelko, mlad fant, domačin s Krke, pred katerim je bilo še celo življenje, je 

služil vojaški rok v Jugoslovanski armadi  v vojaškem skladišču v Zgornji Ložnici pri 

Slovenski Bistrici. 27. 6. 1991 ob 23.00 uri je poskusil prebegniti iz vojašnice na svobodo, 

pri čemer ga je ubil desetar na straži. Svoboda, po kateri je hrepenel, je bila žal zanj 

nedosegljiva.    



Vsaka smrt je dokončna in vsako življenje je neponovljivo. 

Zato je predvsem za mlade rodove potrebno poudariti, da je mir vrednota, ki se morda zdi  

samoumevna, dokler ta mir imamo. Je pa skoraj nepredstavljiva v vojni oz. vojnah, ki so se 

in se še dogajajo v svetu. 

Zato se moramo za mir vsi truditi vsak dan in povsod ter neprestano. 

Spoštovani, dovolite mi, da na kraju izrazimo minuto molka za vse, ki so padli za svobodo, 

mir in enakost ter boljše življenje vseh nas. 

Slava jim! 

Hkrati prosim delegacijo za položitev cvetja ob spomeniku. 

Miloš Šonc 


