
 

Povzetek dela vsebine  govora podpredsednika ZB za vrednote NOB 
Grosuplje tovariša Mira Volkarja na komemoraciji v Stični v nedeljo, 28. 10. 
2018: 
  
Spoštovane tovarišice in tovariši, spoštovani prisotni! 
  
Grosupeljsko in stiško okrožje je obsegalo obsežen teritorij, ki je bil velikega 
strateškega pomena. 
Območje je bilo zato zelo izpostavljeno zaradi bližine Ljubljane, prehodnih 
poti in zvez, z veliko gostoto vojaških aktivnosti partizanskih, okupatorskih in 
kolaboracionističnih enot, z delovanjem številnih organov OF, 
narodnoosvobodilnih odborov in njihovih aktivistov ter z množičnim trpljenjem 
in žrtvami civilnega prebivalstva. 
  
Delež grosupeljskega in stiškega okrožja je nesorazmerno velik in si zasluži 
res časten spomin zaradi dogodkov tukaj in kot sestavni del celotnega 
narodnoosvobodilnega boja slovenskega naroda. 
  
Slovenija je bila  žrtev treh okupatorjev: italijanskega fašizma, nemškega 
nacizma in hortijevega madžarskega fašizma, z istim ciljem, uničiti slovenski 
narod z likvidacijo, preselitvijo ali potujčevanjem.  
  
Edini možen odgovor je bil upor, ki ga je že prve mesece po okupaciji začela, 
organizirala in vodila Osvobodilna fronta slovenskega naroda, ustanovljena 
konec aprila leta 1941. 
V svoje vrste in v vrste svobodoljubnega protiokupatorskega programa  je 
pritegnila stotišoče Slovencev. 
  
V zelo kratkem času je organizirala uspešno narodnoosvobodilno partizansko 
vojsko, v kateri se je daljši ali krajši čas borilo prek 100.000 borcev in 
množično narodno zaščito.  
  
V najtežjih vojnih razmerah je ustanovila in aktivirala mrežo 
narodnoosvobodilnih odborov in od terenskih do vrhovnih organov ustvarila  
in udejanjila pravo državo v državi. 
Še posebej je potrebno omeniti  partizansko zdravstvo, šolstvo, pesništvo, 
tisk in druge  vrste  kulturne ter umetniške dejavnosti, kot tudi razvejano 
mrežo preskrbovalne, proizvodne, obrtne in drugih vrst gospodarskih 
dejavnosti, vključno s partizanskim denarjem. 
  
Partizanska vojska je bila od sredine 1943. leta priznana kot zavezniška 
vojska velike proti-hitlerjevske koalicije. 



  
Vse to dokazujejo zgodovinske listine. 
  
Z leti spomini zbledijo, obujamo pa jih za poznejše rodove, da ne bi pozabili, 
kako velika dragocenost sta mir in svoboda in kako velika cena je bila 
plačana zanj. 
  
Z zmago nad fašizmom in nacizmom smo dosegli ponovno združitev 
Primorske z matičnim narodom in samostojno republiko v okviru takratne 
jugoslovanske zveze, ki je bila vsestranska podlaga za popolno 
osamosvojitev Republike Slovenije v letu 1991, po skoraj soglasni 
plebiscitarni odločitvi in po uspešni vojaški in policijski obrambi na novo 
razglašene suverenosti. 
  
Znova in znova smo priča novim in novim poizkusom spreminjanja 
zgodovinskih dejstev, ki jih sejejo  posamezni politiki, pa tudi kakšna politična 
stranka, nekateri vztrajni pisci, pisem bralcev, tudi nekaj desničarskih 
novinarjev, blogistov, celo cerkvenih dostojanstvenikov in še drugih. 
  
Lahko si jo narobe razlagamo, vendar je ni moč spremeniti! 
Zgodovine ni mogoče spreminjati, zgodovina je taka kot se je zgodila! 
  
Zato bomo dogodke iz narodnoosvobodilne borbe še naprej častili s 
spoštovanjem in s ponosom. 
  
V narodnoosvobodilni borbi smo namreč ustvarili predpogoje za razvoj 
Slovenije v sedanjo moderno državo, v kateri je sicer obilo težav. 
  
Kljub vsemu vendarle živimo v lepi Sloveniji, ki jo imamo radi, našo edino 
domovino vseh nas. 
  
Letošnja komemoracija naj bo zato namenjena spominu na slovenski 
narodnoosvobodilni boj proti okupatorju, hkrati pa je tudi namenjena 
zavedanju, da je bistvo  tega spomina naša lastna zaveza k prizadevanju za 
spoštovanje svobode in dostojanstva vsakega posameznika! 
 
Slava in časten spomin vsem padlim in vsem žrtvam za našo edino domovino 
Slovenijo! Naj počivajo v miru! 
 
Miroslav Volkar 
 


