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Tudi članice in člani PVD Sever - Gorenjska so se v nedeljo, dne 9. 1. 2022 udeleţili osrednje 65. zaključne 
spominske slovesnosti in drugih spremljajočih dogodkov v zvezi z obeleţenjem 80. obletnice draţgoške bitke 
v Draţgošah. Vse aktivnosti v zvezi tega so potekale v soorganizaciji organizacijskega komiteja za prireditve 
»Po stezah partizanske Jelovice« in ZB NOB Škofja Loka.  

Zgodovinsko dejstvo je, da je bila tridnevna bitka Cankarjevega bataljona z nemškim okupatorjem, ki se je 
pričela dne 9. 1. 1942, t.j. v času, ko je bil nemški bojni stroj na višku svoje moči, neverjetno odmevno 
dejanje poguma. V tridnevnih bojih je padlo 9 partizanov, 11 pa je bilo ranjenih. Na nemški strani pa je padlo 
28 policistov in vojakov. Po umiku Cankarjevega bataljona iz Draţgoš na Jelovico, ki je bil pogojen zaradi 
nemške premoči, so se Nemci barbarsko maščevali. Zverinsko so postrelili 41 vaščanov, 81 pa so jih 
internirali v koncentracijska taborišča, vas pa so kasneje cerkvijo vred načrtno zravnali z zemljo. V tistem 
času je bil to eden najhujših mnoţičnih vojnih zločinov nemškega okupatorja nad civilnim prebivalstvom v 
okupirani Evropi.  

Kljub slabi epidemiološki situaciji v zvezi s pandemijo SARS COV-2 (Covid – 19) je organizator za javno 
prireditev pridobil dovoljenje UE Škofja Loka. Število sedišč na prireditvenem prostoru je bilo omejeno na 750 
ljudi, ki so morali upoštevati tudi socialno razdaljo in uporabljati zaščitne maske. Ob vstopu na prireditveni 
prostor pa je organizator poskrbel tudi za preverjanje izpolnjevanja pogojev PCT. 

Dolgoletni sekundarni cilj organizatorja, t.j. popularizacija rekreativnega pohodništva in športa med ljudmi, je 
bil tako lani kot tudi letos zaradi obsega pandemije koronavirusa okrnjen. Tako sta bila organizirana le dva 
tradicionalna pohoda s skrajšano traso in časovno omejitvijo ter omejenim številom pohodnikov. Tako se 43. 
pohod »Po poti Cankarjevega bataljona« v Draţgoše ni začel na Pasji ravni, temveč na Logu v Poljanski 
dolini, s startom v jutranjih urah. Prav tako je bil skrajšan tudi tradicionalni 22. pohod na trasi: Ţelezniki – 
Ratitovec – Jelovica - Draţgoše in sicer zaradi velikih količin novo zapadlega snega na Jelovici. 

Po ocenah organizacijskega komiteja »Po stezah partizanske Jelovice« in večine javnih medijev se je letošnje 
sklepne 65. spominske prireditve pred osrednjim spomenikom v Draţgošah udeleţilo okoli 1500 ljudi.  

Program zaključne prireditve je povezovala Jana Jenko, v kulturnem programu pa so sodelovali: kvintet 
Policijskega orkestra z bobnarjema, Partizanski pevski zbor iz Ljubljane, recitatorji: Vesna Slapar, Katarina 
Stegnar in Primoţ Bezjak ter sopranistka Gaja Sorč.  

Slovesnost se je pričela z igranjem drţavne himne, v nadaljevanju pa je povezovalka programa pozdravila 
aktualnega Predsednika Republike Boruta Pahorja in prvega Predsednika Republike Milana Kučana. Med 
vidnejšimi udeleţenci slovesnosti so bili še: predsednik DZ RS Igor Zorčič, poslanci DZ RS (mag. Matjaţ 
Nemec, mag. Marko Koprivc, Marko Bandelli, Violeta Tomić, Luka Mesec in Miha Kordiš), ţupani občin: mag. 
Anton Luznar (Ţelezniki), mag. Borut Sajovic (Trţič), Zoran Jankovič (MO Ljubljana), predsednik ZVVS upok. 
generalmajor Ladislav Lipič, predsednik ZZB NOB Slovenije Marijan Kriţman, predsednik ZDS dr. Tomaţ Čas 
idr.  

Po običaju je nato sledil pozdravni nagovor aktualnega predsednika Organizacijskega komiteja »Po poteh 
partizanske Jelovice«, upok. generalmajorja Ladislava Lipiča, ki je poleg visokih gostov še posebej toplo 
pozdravil tudi vse pohodnike in prisotno publiko med katero so bili tudi predstavniki nekaterih slovenskih 
krajev, ki so med 2. svetovno vojno doţiveli podobno vojno nasilje kot Draţgoše. Na kratko je tudi opisal 
zgodovinski pomen Draţgoške bitke, na katero smo lahko vsekakor ponosni saj je bila delček v mozaiku, ki je 
pripomogel k porazu fašizma in nacizma ter nastanku današnje Evrope.  

Venec pred spomenikom padlim v Draţgoški bitki je nato poloţil Predsednik Republike Borut Pahor, sledili pa 
so še: delegacija ZZB NOB Slovenije, društva za negovanje rodoljubnih tradicij organizacije TIGR Primorske, 
delegacija MO Ljubljana ter političnih strank SAB, SD in Levice.  



Kot osrednji slavnostni govornik je nato nastopil prvi predsednik Republike Slovenije in vsakoletni udeleţenec 
draţgoških prireditev Milan Kučan. Govorca je prisotna publika večkrat nagradila z aplavzom (op.: celoten 
govor je v priponki). 

Spominsko slovesnost so zaključili izvajalci kulturnega programa in povezovalka s pozivom prisotni publiki na 
snidenje v letu 2023. 

Spletni viri: 
https://www.youtube.com/watch?v=jemgu6pAGpE&ab_channel=Bo%C5%BEidarFlaj%C5%A1man 

 

 

 

 

 

 

 


