
PAVEL GANTAR OB 67. OBLETNICI DRAŽGOŠKE BITKE 
 
Dr. Pavel Gantar, predsednik Državnega zbora Republike Slovenije, je bil slavnostni 
govornik na osrednji slovesnosti »Po poteh partizanske Jelovice« - ob 67. obletnici 
Dražgoške bitke. 
 
»V teh dneh mineva 67 let od Dražgoške bitke, ki se ji želimo - tako kot veleva 
tradicija - oddolžiti z današnjo spominsko prireditvijo - Po stezah partizanske Jelovice, 
ki je že dvainpetdeseta po vrsti. 67 let je razmeroma dolga doba, zajema tako rekoč 
obdobje življenja ene generacije, vmes pa se je rodilo še mnogo novih generacij. 
Kljub temu, tej precejšnji časovni oddaljenosti, ostaja sporočilo Dražgoške bitke 
pomembno in aktualno tudi za današnje generacije in za generacije, ki prihajajo.  
 
Zgodovinsko in simbolno sporočilo Dražgoške bitke ter nasploh odpora proti 
okupatorju, ki se je snoval, organiziral in dvigoval na Gorenjskem v jesensko -  
zimskem času v letih 1941 – '42 je nesporno jasno in večkrat poudarjeno – pa 
vendar: oboroženi odpor, ki je doživel enega  od vrhuncev v Dražgoški bitki, je 
preprečil namere nemškega okupatorja, da bi priključil Gorenjsko nemškemu rajhu, 
njene prebivalce pa ustrahoval, preselil ali fizično uničil. Odpor, ki se je porajal iz 
nuje po obstoju, preživetju na rodnih tleh, iz temeljnega vzgiba po življenju, je eden 
od najbolj veličastnih dosežkov slovenskega naroda, zlasti, če upoštevamo, da se je 
odvijal v srcu okupirane Evrope ter v času največje ekspanzije in premoči nacistične 
vojaške mašinerije; v času, ko na obzorju še ni bilo luči upanja na zmago, ki bi 
pomenila dokončni konec nacističnega ekspanzionizma in podrejanja ter uničevanja 
narodov.  
 
Dražgoška bitka nam sporoča, da vojaška moč sama po sebi ni dovolj, da bi lahko, 
sicer strašljivo organiziran nacistični pogon, pokoril temeljna svobodoljubna hotenja 
ljudi, ki stremijo k uresničevanju pravice do svobodnega življenja ter upravičeno 
pričakujejo priznavanje in spoštovanje njihovih lastnih nacionalnih in osebnih 
identitet. Četudi je bila cena za ta hotenja visoka in so jo morali z življenjem plačati 
številni borke in borci Cankarjevega bataljona ter mnogi ustreljeni Dražgošani, je bila 
vredna vsaka žrtev. V prvi vrsti namreč prav njim dolgujemo poklon, hvaležnost in 
spomin. Življenja, ki so bila nasilno prekinjena v dneh Dražgoške bitke, tudi danes 
zavezujejo, da se ne izneverimo hotenjem, zaradi katerih so bila žrtvovana!  
 
Sporočilo Dražgoške bitke je še daljnosežnejše: tako kot tedaj, tudi danes v vojaških 
obračunih najvišjo ceno plačuje civilno prebivalstvo - otroci in starejši, največkrat ker 
so se znašli na napačnem kraju in zato, da bi se nad njimi znesel ves bes in srd 
zavojevalcev, kadar jim ne uspejo njihove podrejevalne težnje. Lahkotnost ubijanja 
neoboroženih ljudi pomeni, da jih ubijalci obravnavajo kot nepotrebno motnjo, ki jo 
je treba odstraniti in uničiti, da bi si naredili prostor za svoje nad-človeške, v resnici 
pa nečloveške cilje in stremljenja.  
 
Veličino slovenskega narodno osvobodilnega boja - stati in obstati - moramo imeti 
vselej pred očmi, kadar presojamo njegovo vlogo in pomen z današnjimi očmi in z 
očmi generacij, ki so se rodile davno po uničevalni vojni. Da so bila žrtvovana 
življenja zato, da smo se lahko ohranili kot narod, da smo ubranili možnosti in 



priložnosti, ki so se nam ponudile v poznejšem razvoju. Da smo te priložnosti mogli in 
znali izkoristiti, ko je Slovenija postala samostojna in neodvisna država, da smo 
lahko, tudi na temelju vrednot, ki so vodile NOB, oblikovali demokratično družbeno 
ureditev z vsemi njenimi prednostmi, pa tudi nekaterimi pomanjkljivostmi. Da smo 
postali urejena družba, dovolj samozavestna in poenotena, kadar je treba zagovarjati 
skupne interese, da smo se odprli v Evropo in v svet, da smo dosegli določeno 
stopnjo individualne in družbene blaginje.  
 
kljub naštetemu, današnji družbeni trenutek nas še posebej odločno opominja, da 
nismo onkraj problemov in strahov, ki tarejo vse moderne družbe, torej tudi 
slovensko. Za nami je osemnajst let demokratičnega razvoja. Obdobje tranzicije smo 
dokaj uspešno prebrodili s precejšnjo mero solidarnosti, sledilo je obdobje izgradnje 
demokratičnih ustanov, socialno-tržnega gospodarstva, lastninske preobrazbe, 
vključevanja v evropske-atlantske integracije ter spodbujanja stabilnega 
gospodarskega razvoja. Moramo priznati, da smo kot družba in kot država v celoti 
danes na boljšem kot smo bili pred osemnajstimi leti. Pa vendar, ali to res velja za 
vse posameznice in posameznike, ali niso vendarle nekateri dobili veliko in drugi 
izgubili preveč? Je dosežena družbena blaginja dostopna za vse? Ne moremo mimo 
ugotovitve, da razlike v individualnem blagostanju in družbeni blaginji niso le 
posledica razlik v prizadevanjih in sposobnostih, pač pa tudi razlik v privilegiranem 
dostopu do moči in vpliva, pogosto, žal, tudi v zlorabi javnih položajev v zasebne 
koristi.  
 
Zato je prav, da se v tem precej turbulentnem času v javnosti krepita občutek in 
potreba po okrepljeni etičnosti javnega delovanja. Presoje delovanja javnih 
funkcionarjev, pa tudi menedžerjev v podjetjih, ne morejo biti podvržene samo 
merilom učinkovitosti in poslovne uspešnosti, pač pa jih je treba soditi tudi glede na 
to, ali so učinki njihovega dela v javnih službah na področju zdravstva, šolstva, 
socialne skrbi in gospodarstva v javno korist čim večjega števila ljudi, ali pa delajo le 
v lastnem interesu!   
 
vstopili smo že v drugi teden novega leta. In resnici na ljubo, ne pomnim, da bi v 
zadnjem času kakšno novo leto pričakovali s takšno tesnobo, kot je to letos. In ne 
neupravičeno – finančna in gospodarska kriza, ki sta se v zadnjih mesecih minulega 
leta zalezla tudi k nam in v naše gospodarstvo, se prav v prvih dneh novega leta 
kažeta v zaskrbljujočih razsežnostih. Nekatera delovna mesta, ki so se zaprla pred ali 
v prazničnih dneh, se po novem letu niso več odprla. Vsak dan slišimo novice o tem, 
da bodo zdaj ti, zdaj oni delavke in delavci ostali brez služb in dela. Novica o 
ukinjenem delovnem mestu ni le suhoparen statistični podatek, temveč se za njim 
skriva negotova usoda in tesnoba posameznika in družine, ki je ostala brez dela in 
zagotovljenega zaslužka. Za tem se skrivajo izjalovljena pričakovanja mnogih ljudi po 
boljšem življenju, prekrižani načrti o izboljšavah in razvoju in navsezadnje tudi 
občutek posameznikove nepotrebnosti, odvečnosti in nekoristnosti. Ne le upad 
materialne blaginje, ampak strta upanja, so največja žrtev gospodarske krize!  
 
Zato je treba storiti vse, da ljudem, ki jih je tako prizadela izguba delovnih mest 
omogočimo dostojno življenje, predvsem pa, da jim povrnemo in okrepimo občutek o 
njegovi ali njeni koristnosti in potrebnosti v družbi. Zato jim moramo z mehanizmi, ki 



jih premoreta tako država in lokalna skupnost, kot tudi razvijajoči se nevladni sektor, 
omogočiti, da so ustvarjalni in da uresničijo svoje talente in sposobnosti. Če teh 
mehanizmov ni dovolj ali morda niso več ustrezni, jih je treba iznajti in se pri tem 
opreti na veliko znanja, ki se je v času nakopičilo v slovenskih znanstvenih in drugih 
družbenih ustanovah. Kot družba si moramo, vsak po svojih močeh, prizadevati, da 
se bodo lahko posameznice in posamezniki lahko prilagodili novim razmeram in se 
jim bo s tem tudi povrnilo zaupanje vase in upanje v nov začetek ter boljšo 
prihodnost. Vsi, ki že ali še bodo neposredno čutili negativne posledice gospodarske 
krize, morajo biti deležni solidarnosti slovenskega naroda, ki jo je tudi skozi 
zgodovino izkazal že tolikokrat doslej. Samo lastni usodi in iznajdljivosti jih ne smemo 
prepustiti. Priložnosti za to imamo več kot dovolj, le poiskati jih je treba. V krizi je na 
preizkušnji tudi naš občutek za skupno dobro – ali bomo dopustili, da se »rešuje vsak 
kakor ve in zna«, ali pa bomo najprej poskrbeli za tiste v družbi, ki so najbolj ranljivi 
in potrebujejo našo pomoč. 
 
Dražgoška bitka in izročila NOB so lahko tudi v teh, ne najbolj prijaznih časih, opomin 
in dober zgled, saj je bil boj za samo-ohranitev v času pohoda naci-fašizma kriza 
najhujših razsežnostih. A vendarle so borke in borci, udeleženci in podporniki 
narodno-osvobodilnega boja zmogli najgloblje moči, da so se zoperstavili močnemu 
in strašljivemu načrtu iztrebljanja. Prepričan sem, da bomo ob spoštovanju spomina 
nanje in vse žrtve tistega grozovitega časa, tudi danes, mi in naši zanamci, našli moč, 
da se spoprimemo z izzivi, ki jih pred nas postavlja življenje v globalnem svetu.  
 
Dovolite mi, da vam - vsem udeleženkam in udeležencem današnje spominske 
prireditve zaželim še naprej prijetno druženje in lep dan, v letu, ki je pred nami pa 
mnogo zdravja, trdne volje in medsebojnega razumevanja.« 
 
 
 


