
 

 
Doroteja Osterman: Slavnostni govor 
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Tovarišice in tovariši zdravo! 

Pisalo se je leto 1942, to je bil čas, ko je nemški okupator po Gorenjskem izvajal najhujši 
pritisk na partizansko gibanje v okviru poletne ofenzive pod imenom »Encian«. Izvajal je 
selitve prebivalstva v koncentracijska taborišča, požigal je slovenske domove, vse samo z 
enim ciljem – uničiti slovenski narod in ga izbrisati, odstraniti iz svetovne zgodovine. 
Okupatorjevi vojaki so divjali po slovenski zemlji in so bili s pomočjo domačih izdajalcev 
prepričani, da bodo uspeli. 

Prav v tem času pa se je skupina borcev Selške čete, pridružili so se jim še Stane Žagar 
starejši, Jože Gregorčič in Ivan Bertoncelj – Johan, utaborila v bližini Malega Rovta. To je bil 
čas, ko so se borci Cankarjevega bataljona po boju v Dražgošah in na Jelovici v manjših 
skupinah uspešno izmikali napadom in zasledovanjem močnih nemških policijskih enot. Celili 
so si rane prezeblih nog in nabirali novih moči. Med počitkom jih je presenetil »železničar« iz 
Žabnice. Trdil je, da v gozdu nabira trto za butare. Kljub temu, da ga ni nihče poznal, jih je 
pregovoril in izpustili so ga. Vendar »železničar« ni šel naravnost domov. Ustavil se je pri 
mežnarju v Crngrobu in povedal, kaj je videl. Tako je kolesje steklo. 

Naslednji dan, 27. marca 1942 so partizani ugotovili, da so obkoljeni. V neenakem, a 
junaškem triurnem boju so v taboru padli štirje borci. Enajst borcev, med njimi tudi Stane 
Žagar starejši, pa pri poskusu preboja iz obroča. Živi so ostali le tisti borci, ki so bili tega 
jutra poslani na patruljiranje v različne smeri. 

To je bil hud udarec za partizansko gibanje na Gorenjskem, ki pa ni ustavil hotenja in želje 
po nadaljevanju bojev, vse do konca najhujše morije 20. stoletja. V štiriletni vojaški epopeji 
so partizanske enote doživljale uspehe in poraze, bile so tudi smrtne žrtve. Dejstvo je, da je 
bilo žrtev med borci največ zaradi izdajalcev. Izdaja pa je najbolj zavrženo dejanje, ki ga je 
zmožen le človek in za to ni opravičila. Mednarodno vojaško sodišče v Nurnbergu je obsodilo 
SS kot zločinski organizem 3. Rajha in v sklop SS štejejo tudi vse enote, ki jih je ta ustanovil,  
oborožil ali jim poveljeval. Torej tudi esesovci slovenskega rodu sodijo zraven. 

Kaj pa pri nas? Zanimivo si je danes ogledati in soočiti se z dejstvom, da v učbenikih za 
šolsko mladino skoraj ni več zapisov o herojskih bojih naših prednikov, da naša mladina ne 
pozna svoje pretekle zgodovine. Našim otrokom se razlaga neresnična in prikrojena 
zgodovina. Vse to se izvaja načrtno in se pri tem izkorišča potomce nekdanjih sodelavcev 
okupatorja za prikazovanje lažnih in potvorjenih podatkov o NOB. 

Po Evropi so že zdavnaj zaprli umazane in krvave strani svoje zgodovine. Pri nas pa je ravno 
nasprotno. Danes, 73 let po osvoboditvi in zmagi nad nacifašizmom, ko so nas za 
zmagovalce v boju proti njim priznali zavezniki, smo v samostojni Sloveniji priča sramotnem 
poveličevanju izdajalcev domovine. Samo pri nas lahko toliko let po strašni moriji in 
bratomorni vojni zoper lasten narod, korakajo po slovenski zemlji zopet v domobranske 
uniforme oblečeni mladci. 

Spoštovane in spoštovani – Slovenka sem in Slovenija je moja domovina. Hranim jo v mojem 
srcu. Tam mi je nihče ne more poteptati, ne prodati tujcem in ne podariti neki tuji državi. Jaz 
nisem ne Blejski otok, ne Pokljuški gozd, ne Betnava. 

Spoštovani – ko gre za »Evropo« ob dnevu zmage naši najvišji državniki radi poudarjajo, da 
je današnja Evropa zrasla na temeljih zmage nad fašizmom in nacizmom v drugi svetovni 
vojni. Ko pa gre za našo zgodovino, si naši najvišji državni predstavniki ne upajo poudariti, 
da je tudi Slovenija nastala na temeljih partizanske zmage nad nacizmom in fašizmom, med 



 

narodnoosvobodilnim bojem, najveličastnejšim obdobjem naše zgodovine, na katero smo 
lahko ponosni pred vsem svetom. 

Ali bomo kdaj doživeli, da se bodo najvišji predstavniki države jasno in dokončno opredelili, 
kdo v naši zgodovini je med drugo svetovno vojno bil na strani zaveznikov in kdo na strani 
fašizma in nacizma? Borci proti okupatorju so že zdavnaj priznali, da so bile v vojni storjene 
tudi napake, saj je vojna vedno umazana, krivična in krvava. Žalostno pa je, da so danes 
najbolj zagnani borci proti rdeči zvezdi in proti vsem kar diši po partizanstvu največkrat tisti, 
ki so rojeni po vojni in o NOB nimajo pojma, so pa v socializmu študirali in jih takratni režim 
ni narobe učil, sicer se ne bi kitili s svojimi diplomami in dobrimi službami. 

Spoštovani! 

Vsa ta dejanja so plod sebičnosti in sovražnega manevra, saj ga povzročajo posamezniki, ki 
so po osamosvojitveni vojni pričakovali, da se bosta cedila med in mleko. S svojimi 
pokvarjenimi dejanji so nam uničili in osiromašili vse pridobitve naše preteklosti in onečastili 
zadnje dejanje v naših prizadevanjih po svobodi, po sreči, ki bi jo lahko uživali po koncu 
stoletnih prizadevanj po lastni državi. 

Franc Ankerst je v pesmi Svarilo zapisal: 

Ti mladi partizani, partizanke 
umrli so za mir in za pravico. 
Umrli so za čast dežele naše. 
Poklonimo se hrabrim za junaštvo.  
Takoj utišajmo vse petolizce! 
Utišajmo lažnivce krvoskrunske, 
ki zdaj iz rabljev delajo malike, 
iz hlapcev Rajha pa heroje lažne! 
Tovariši branimo izborjeno! 
Branimo samostojnost, jezik, mejo! 
Povejmo svetu jasno in odločno: Ta kos sveta je naš! Slovenci tu živimo! 
 

     
 
 
 


