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Članice in člani PVD Sever Gorenjska smo se v soboto, dne 13. januarja 2018 udeleţili 
osrednje zaključne spominske slovesnosti in drugih spremljajočih dogodkov v zvezi z 
obeleţenjem 77. obletnice draţgoške bitke v Draţgošah. Vse aktivnosti v zvezi tega so 
potekale v soorganizaciji organizacijskega komiteja za prireditve »Po stezah partizanske 
Jelovice«, ZB NOB Škofja Loka in ZB NOB Trţič.  

Draţgoška bitka še vedno za velja za bitko, ki je v 2. svetovni vojni dokončno porušila mit o 
nepremagljivosti nemške vojske, ţal pa je terjala ţivljenja 9 partizanov in 41 vaščanov 
Draţgoš, nad katerimi so se po bitki barbarsko znesli Nemci.  

Tradicionalna zaključna slovesnost pri osrednjem spomeniku v Draţgošah je zaključek niza 
prireditev »Po poteh partizanske Jelovice«, ki ohranjajo zgodovinski spomin na Draţgoško 
bitko. Sekundarni cilj organizatorjev pa je tudi popularizacija rekreativnega pohodništva med 
ljudmi, zaradi česar je bilo tudi letos organizirano 9 pohodov in 5 kolesarskih vzponov. 
Nekateri pohodniki so se na pot podali ţe ponoči, tako je 312 pohodnikov letošnjega ţe 40. 
spominskega pohoda »Po poti Cankarjevega bataljona« s Pasje ravni v Draţgoše prispelo v 
Draţgoše po 10-12 urni hoji. Prav toliko časa pa je za nekoliko krajšo, vendar teţjo pot, 
potrebovalo tudi letošnjih 130 udeleţencev ţe 20. rekreativnega pohoda od Ţeleznikov preko 
Ratitovca do Draţgoš. Letošnjega 43. pohoda čez Jelovico iz smeri Soteska-Rovtarica-
Draţgoše, se je udeleţilo 6 pohodnikov PVD Sever Gorenjska. Letošnjega 12. Trţiškega 
pohoda na relaciji Trţič-Podnart-Češnjica-Jamnik-Draţgoše se je udeleţilo 172 pohodnikov, 
od tega 2 pohodnika PVD Sever Gorenjska z društvenim praporom. Pohoda Škofja Loka–
Kriţna Gora–Čepulje–Mohor–Draţgoše se je udeleţilo 27 pohodnikov PVD Sever Gorenjska. 
Poleg teh pohodov so se pohodniki v Draţgoše odpravili še iz številnih drugih krajev 
domovine ter tudi zamejstva. Po ocenah organizacijskega komiteja "Po stezah partizanske 
Jelovice" se je letošnje sklepne 62. spominske prireditve pred osrednjim spomenikom v 
Draţgošah po nekaterih ocenah udeleţilo med 2000-3000 ljudi.  

Prireditev je povezovala Damjana Peternelj, v kulturnem delu programa pa so sodelovali: 
Orkester slovenske vojske, Kvartet trobil Policijskega orkestra, Partizanski pevski zbor, učenci 
OŠ Naklo in reper Primoţ Siter.  

Slovesnost se je pričela z igranjem drţavne himne nato pa je povezovalka programa v 
nadaljevanju pozdravila: aktualnega Predsednika Republike Boruta Pahorja, nekdanjega 
Predsednika Republike Milana Kučana, častnega predsednika ZZB NOB Slovenije dr. Janeza 
Stanovnika in predsednika ZZB NOB Slovenije dr. Tita Turnška. Med vidnejšimi udeleţenci 
slovesnosti so bili še: podpredsednica VRS in ministrica za infrastrukturo mag. Alenka 
Bratušek, podpredsednik VRS in minister za obrambo Karl Erjavec, minister za kulturo Dejan 
Prešiček, minister brez resorja, pristojen za razvoj, strateške projekte in kohezijo dr. Iztok 
Purič, evroposlanca mag. Tanja Fajon in dr. Igor Šoltes, ţupani občin: Ţelezniki mag. Anton 
Luznar, Trţič mag. Borut Sajovic, predsednik Zdruţenja Sever dr. Tomaţ Čas idr.   

Po običaju je nato sledil pozdravni nagovor aktualnega predsednika OK »Po poteh 
partizanske Jelovice«, upok. generalmajorja Ladislava Lipiča, ki je poleg visokih gostov še 
posebej toplo pozdravil vse pohodnike ter poudaril: »2. svetovna vojna ni bila le velika vojna 
z velikim trpljenjem, ki ga vojne vselej povzročajo, bila je svetovni spopad, ki je odločal o 
moralni usodi vsega sveta. Slovenci smo v njej sodelovali in bili na strani zmagovalcev. Zato 
bodimo ponosni, spominjamo se tistega časa. Prireditev v Draţgošah je za to prava 
priloţnost.« 



Venec pred spomenikom padlim v draţgoški bitki je nato poloţil Predsednik Republike Borut 
Pahor, sledilo pa je še več delegacij ZZB NOB Slovenije iz gorenjske regije, Glavnega odbora 
ZZB NOB Slovenije, Zveze koroških partizanov, Julijske krajine, društva TIGR, delegacija MO 
Ljubljana ter političnih strank: Socialistične partije Slovenije, SD, Levice in SAB. 

V osrednjem delu slovesnosti je nastopil slavnostni govornik, predsednik DZ RS mag. Dejan 
Ţidan. Njegov govor je prisotna publika večkrat nagradila z aplavzom (op.: celoten govor je 
priloga članku). 

Spominsko slovesnost so zaključili kulturni nastopi partizanskega pevskega zbora, raper 
Primoţ Siter in šolarji OŠ Naklo ter povezovalka s pozivom prisotni publiki na snidenje v letu 
2020. 
 
 


