
Govor v Ivančni Gorici ob komemoraciji za dan spomina na mrtve 27. 10. 2018 

  

Spoštovani vsi navzoči! 

Dovolite, da se Vam najprej iskreno zahvalim za Vašo navzočnost na tej 

spominski slovesnosti za padle in žrtve NOB. Hkrati zahvala za povabilo, da kot 

govorec spregovorim nekaj besed v spomin in opomin na pretekle in sedanje 

dogodke. 

Zbrali smo se ob spomeniku narodnega heroja Jožeta Kovačiča, ki se je izkazal 

kot organizator narodnoosvobodilnega odpora med II. sv. vojno ter kot borec in 

nato komandir Stiške čete. Padel je, imenovan kot komandant bataljona, čeprav 

te dolžnosti zaradi prerane in junaške smrti ni nikoli opravljal. V trenutkih, ko se 

je odločalo o usodi slovenskega naroda, je kot preprost fant vedel, kje mu je 

mesto. Z aktivnostmi v bojih z okupatorji, tako Italijani kot Nemci in vsemi 

domačimi pomagači, je Jože Kovačič dokazal, da se da z znanjem, pogumom in 

vztrajnostjo doseči uspehe, pa čeprav za ceno lastnega življenja. 

Hkrati dovolite, da spomin na vse žrtve in padle za svobodo ne le med 

narodnoosvobodilno borbo v letih 1941 do 1945, temveč tudi pred tem, tako 

Bazoviške žrtve, vse žrtve fašizma na Primorskem in Slovenskem, kot tudi padle 

v osamosvojitveni vojni leta 1991, počastimo z minuto molka. Slava jim! 

Ker danes stojimo tu pred Zdravstvenim domom v Ivančni Gorici, ki nosi ime 

ponarodnem heroju Jožetu Kovačiču, je prav, da nekaj besed spregovorim tudi o 

današnjih razmerah.  

Pravzaprav se zdi, da vsa upanja ljudi na svobodo in boljše življenje, v vseh 

različnih obdobjih naše skupne zgodovine, usahnjejo, ko je potrebno strokovno, 

odločno in predvsem v korist vseh ljudi, sprejemati odločitve, ki včasih, ali 

večinoma niso lahke. 

V naši bližnji preteklosti je negativna kadrovska selekcija na mesta odločanja in 

vodenja celotne družbe privedla ljudi, ki si tega večinoma ne zaslužijo. Ne 

zaslužimo pa tudi mi, navadni državljani, ki so nas ob zavajanju o demokraciji, 

različni državni in idejni voditelji, filozofi, molčeči intelektualci  ter navišji cerkveni 

dostojanstveniki pripeljali do tega, da so bile namerno več ko dve desetletji 

razvrednotene vse človeške vrednote. 



Ne slučajno. Ob somraku moralnih in ustavnih družbenih vrednot, kot so pravica 

do dela, enakopravnost, svoboda, solidarnost, soodločanje, socialna država, 

pravičnost, itd. se pajavljajo vrednote kot so egoizem, grabežljivost, izkoriščanje 

ter požrešnost za materialnimi dobrinami in tako naprej. Komu je to najbolj v 

interesu? Tistim, ki skušajo svoje nizkotne človeške potrebe izkoristiti za 

opravičevanje kolaboracije z okupatorjem med II. sv. vojno in svojega izdajstva 

lastnega naroda. Prav tako je vse skupaj v interesu in v korist tistim številnim 

aparatčikom v gospodarstvu, bankah, državni upravi, kulturi in sploh na vseh 

področjih družbenega življenja, kjer imajo posamezniki svoj plenilski in 

izkoriščevalski ter oblastveni interes, da pokradejo, privatizirajo in se okoristijo s 

sredstvi, ki so bila nekdaj skupna last. Skratka, da izkoriščajo druge. 

Ta izrojena miselnost sega na vsa področja življenja v naši družbi oz. državi. Od 

samega vodenja države, ki se ne ozira na širše potrebe in interese ljudi, do 

ekonomije, kulture, izobraževanja, obrambnih zadev in  ne nazadnje tudi 

zdravstvenega področja, kjer se že kar nekaj »lomijo kopja« glede nadaljnjega 

razvoja in  nudenja uslug zdravstvenih storitev državljanom. 

Ker smo ravno pred zdravstvenim domom, si bom dovolil, morda sicer 

nedostojno primerjavo med sedanjim načinom reševanja zdravstvenih problemov 

in reševanjem številnih problemov med NOB. 

Če bi takrat, v času najhuših vojnih razmer imeli današnjo miselnost in prakso 

reševanja teh ali drugih problemov, jih verjamem, da ne bi bili sposobni rešiti. Ne 

bi bili sposobni organizirati sprejem ranjenih in bolnih ne v enotah, ne v tajnih 

bolnišnicah kot so bile bolnica Franja in številne po vsej Sloveniji. Prav tako ne bi 

bili sposobni organizirati prenosov in prevozov ranjenih in bolnih borcev na 

kratke in na zelo dolge razdalje, celo z letali do juga Italije. In to v najtežjih 

pogojih okupacije, streljanja talcev in in pobijanja tudi zajetih ranjenih borcev. Pri 

tem so sodelovali  tudi domači izdajalci. Številni zavedeni in na tuje rešitelje 

medvojnega dogajanja čakajoči ljudje, so se v strahu za lastna življenja ter zaradi 

oportunizma in tudi zaradi pomanjkanja poguma opredelili napačno. 

Tudi danes so napačne opredelitve. Pokrite sicer s strankarskim delovanjem in 

volitvami, ki naj bi zagotavljale demokratično vodenje družbe. 

Ravno na področju slovenskega zdravstva so v zadnejem času odmevni 

strokovni uspehi, ki naše zdravnike postavljajo v sam svetovni vrh zdravstvenih 

storitev. Iz lastnega tkiva oblikovan organ – nos, ki je nato presajen na obraz 

bolnice je vrhunski dosežek svetovne medicine. Prav tako odkritje sredstva proti 



strjevanju krvi iz strupa modrasa. Ravno tako številna dnevna nudenja pomoči in 

reševanja življenj nam državljanom oz. bolnikom.  

Ali res ni možno tem in drugim zdravstvenim ter ostalim strokovnjakom, ki se 

dnevno razdajajo, zagotoviti normalnih delovnih pogojev? Ali res ni možno v 

realnem času rešiti številnih organizacijskih in delovnih problemov? Ali res 

nimamo strokovnjakov za srčno otroško kirurgijo? Ali je zdravstvena mreža in 

nudenje pomoči državljanom res optimalno organizirano? Ali so sistemske 

strokovne, kadrovske in finančne vsebine zagotovljene oz. organizirane na 

optimalen način? In ali se navedeni sistemski problemi ne bi dali že  ustrezno 

rešiti? 

Glede vseh navedenih in drugih vprašanj, sem prepričan, da imajo strokovnjaki 

ustrezne pozitivne odgovore. Malo manj pa jih imajo manipulatorji in tisti, ki 

gledajo le za svoj žep. 

Imamo odlične zdravnike, imamo zelo dobre pogoje za delo in imamo druge 

resurse, (npr. cestne povezave, zračne povezave, lastno medicinsko fakulteto 

itd., itd.) kar vse skupaj omogoča, da skupaj dosežemo  rezultat, ki bi moral 

zadovoljiti vse nas. Tako bolnike, vse zdravstvene delavce (od zdravnikov, 

medicinskega osebja in vseh drugih, ki delajo v zdravstvu)  do oblastnikov v 

vladi, parlamentu ter dugod. Fakinske izjave glede zdravstvenih delavcev: »Šest 

ur in pol na dan je treba dokazano delati, ne pa samo biti tam,« so ne samo 

žaljive do vseh zaposlenih v zdravstvu, temveč kažejo tudi na navidezno 

vsevednost in oblastniško aroganco.    

Več solidarnosti, tovarištva in spoštovanja tako do zdravnikov oz. zdravstvenih 

delavcev, kot do vseh ljudi, je predpogoj, da se deviacije tako v zdravstvu, kot 

tudi na drugih področjih, odpravijo. Prav tako pa so seveda tudi zagotavljanje 

osnovnih strokovnih in zakonskih pogojev za nemoteno delo, osnova, ki jo 

morajo pristojni državni organi izpolniti brez odlašanja.    

Tako borci med NOB, kot tudi narodni heroj Jože Kovačič so lahko vzor, kako se 

lahko navidez nemogoče rešitve udejanijo v življenju. In to ne materialistično v 

korist posameznika, temveč enakopravno in človeško sprejemljivo za vse ljudi.  

 

Miloš Šonc, Grosuplje  


