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OB 75. OBLETNICI USTANOVITVE OSVOBODILNE FRONTE 

OSVOBODILNA FRONTA IN NJEN POMEN ZA ŠTAJERSKO 
Ko govorimo o Osvobodilni fronti (odslej OF) in njenem pomenu v zgodovini slovenskega naroda, moramo upoštevati nekatera nesporna zgodovinska dejstva, 
ki jih ne more zanikati nobena historična analiza, in sicer: 
 
1) da je OF bila vsenarodna organizacija slovenskega odpora 
2) da je OF nastala in se razvijala v času velikega svetovnega protifašističnega boja, v katerem je bil slovenski narod obsojen na smrt 
3) da so se v OF po svobodnem dogovoru združile precej različne idejnopolitične skupine; skupna jim je bila le želja za nacionalno osvoboditev 
4) da skupine, ki so se združile v OF, razen komunistov, niso bile politične stranke, ki bi stremele po oblasti 
5) da je KPS, kot vodilna idejna in politična sila v OF, v prvi fazi razvoja OF poudarjala predvsem boj proti fašizmu in nacizmu  za narodno osvoboditev. Uspešen 
boj za vzpostavitev socialistične družbe ji je omogočil šele poznejši razvoj dogodkov, zlasti pa nenačelna in v veliki meri protinarodna(izdajalska!) politika 
meščanskih političnih strank, ki so trmasto zavračale sodelovanje v OF in s tem tudi sodelovanje s komunisti. 
6) da je OF stopila v dokaj prazen politični prostor, ki je nastal z okupacijo in z razbitjem dotedanjega političnega življenja in njegovih struktur. 
 
Za boljše razumevanje OF in drugih dogajanj na Slovenskem v času druge svetovne vojne, zlasti nastanka dveh nasprotujočih si političnih (do neke mere tudi 
vojaških) taborov pa moramo poseči nekoliko nazaj in osvetliti glavne značilnosti grupiranja  političnih sil na Slovenskem v letih med dvema vojnama. 
 
Kot rezultat in posledica prve svetovne vojne je bila leta 1920 dokončana razdelitev slovenskega ozemlja med štiri države. Nova, vidovdanska ustavna 
ureditev države leta 1921 je postavila centralizirano državno ureditev (slovenski jezik je sicer upoštevan, zato slovenska kultura in znanost dosežeta velik 
napredek!). Prišlo pa je do političnega razkola. Liberalne in leve stranke so zagovarjale jugoslovanski unitaristični koncept države, kar je močno zaostrilo 
slovensko narodno vprašanje in obenem okrepilo Slovensko ljudsko stranko(SLS). 
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Za preverjanje politične moči oziroma volilnega telesa nam najbolj verodostojno služijo volilni rezultati. Seveda le za obdobje splošne in enake volilne pravice 
(le za moške od določene starosti naprej!) in ob zagotavljanju relativno svobodnih volitev. V mislih imam prvo desetletje parlamentarnega delovanja 
Jugoslavije. Volitve v konstituanto leta 1920 so pokazale naslednje razmerje politične moči: SLS (klerikalci) malo čez 36%, liberalci skoraj 29%, SDS in KPJ 
skoraj 30% glasov. Pozneje se je to razmerje bistveno spremenilo v korist katoliškega tabora. Zlasti se je pod okrilje SLS vrnil precejšen del podeželskih 
volivcev, ker je SLS edina odločno in načelno postavila  zahtevo po rešitvi slovenskega nacionalnega vprašanja ter se borila proti velikosrbski prevladi v 
Jugoslaviji. Na volitvah v letih 1923, 1925 in 1927 je SLS dobivala med 56 in 61% glasov, liberalci med 14 in 21%, tako imenovane delavske stranke pa samo 
med 7 in 11%. Podobno razmerje se je pokazalo tudi pri zadnjih predvojnih volitvah v Jugoslaviji decembra 1938, ko je v Dravsko banovini JRZ (Jugoslovanska 
radikalna zajednica, v katero je bila vključena tudi SLS) dobila kar 78,6%, združena opozicija pa 20,9% glasov. Pri tem je treba omeniti, da je bila volilna 
abstinenca skoraj 33% in da so bile volitve javne, kar je omogočalo vsakovrstne pritiske na volivce. 
 
Po porazu Jugoslavije v aprilski vojni leta 1941 se je do konca leta pokazalo popolnoma spremenjeno razmerje političnih sil na Slovenskem. Na eni strani se je 
maja 1941 začela politična povezava nekdanjih glavnih političnih nasprotnikov (SLS in liberalcev!) v političnem in vojaškem smislu, na drugi strani pa širina 
organizacije in vpliva OF vsaj do preloma 1941/42. Zelo zgovorna je ocena uspehov OF, ki jo je leta 1942 izrekel poveljnik katoliške Slovenske legije Rudolf 
Smersu, ko je rekel: »ljudstvo je drvelo za njimi« oziroma »stare stranke so dolgo verjele v staro moč in podcenjevale hitro napredovanje OF«. Ob začetku 
vojne je imel slovenski meščanski politični tabor vse možnosti, da povede slovenski narod v boj za osvoboditev, saj je imel v rokah tudi vse ključne vzvode, od 
vojske, orožništva do državnega aparata, ki so mu to omogočali, pa tega ni znal ali pa ni hotel storiti. 
 
Tisto, kar se je zgodilo v Sloveniji spomladi 1941 se je torej pripravljalo že med dvema vojnama, zlasti pa v zadnjih dveh letih pred vojno, ko so se z obnovitvijo 
delovanja Kulturbunda izredno okrepili velikonemški apetiti po precejšnjem delu slovenskega ozemlja. O tem je na voljo veliko literature. Gre predvsem za 
vsiljevanje tako imenovane  vindišarske teorije, s katero so skušali dokazati, da je pretežni del Slovenije nemški kulturni in gospodarski prostor. Čeprav so se 
slovenski zgodovinarji (v prvi vrsti dr. Fran Zwitter in dr. Bogo Grafenauer) že takrat odločno uprli nemškim teritorialnim pretenzijam po slovenskem ozemlju, 
je nacistični okupacijski režim na Štajerskem, Koroškem in Gorenjskem temeljil na teh kvazi znanstvenih publicističnih konstruktih nemških revanšističnih 
krogov. 
 
Po kratkotrajni aprilski vojni leta 1941 je bila Jugoslavija med najbolj razkosanimi državami v Evropi. Slovensko etnično ozemlje so si razdelili trije okupatorji in 
ga razdelili na kar 11 pokrajinskih upravnih enot, od katerih je le Ljubljanska pokrajina imela svoje središče na ozemlju sedanje Slovenije. Neuspešni so bili vsi 
poskusi slovenske meščanske politike, da bi prišla Dravska banovina pod enega samega okupatorja (podobno kot Slovaška). Celovitost slovenskega ozemlja je 
bilo možno doseči samo z odkritim odporom proti okupatorjevi politiki in njegovim prefinjenim raznarodovalnim ukrepom. 
V nasprotju z mednarodnim pravom, ki ne dovoljuje v vojni zasedenega ozemlja pred sklenitvijo mirovne pogodbe, so hiteli s formalnopravno priključitvijo 
zasedenih ozemelj k svojim državam (Italija 3. maja, Madžarska 16. decembra 1941). Nemški nacisti tega niso storili nikoli, najprej so bili kadrovski in logistični 
zadržki, nato pa slovenski osvobodilni boj. V praksi pa je nemški okupator ravnal z zasedenimi deželami kot s sestavnim delom nacističnega rajha (npr. uvedba 
redne vojaške obveznosti ipd.). 
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Končni cilj vseh treh okupatorjev je bilo uničenje slovenskega naroda kot etnične enote. Najhitrejšo smrt je slovenskemu narodu namenil nemški okupator, ki 
je tudi uvedel najkrutejše raznarodovalne ukrepe, od spreminjanja zunanjega videza dežele, prepovedi rabe slovenskega jezika, uvedbe okupatorjevega 
šolstva, uničevanja slovenske kulture, odstranitve slovenske katoliške duhovščine, prepovedi slovenskih političnih strank, društev in organizacij, aretacije 
zavednih Slovencev, deportacij, prisilnega dela, pošiljanja v koncentracijska taborišča, mobiliziranja v nemško vojsko, gospodarskih ukrepov do streljanja 
talcev. Šlo je v bistvu za načrtno in nasilno odstranjevanje vsega, kar bi lahko vzbujalo in krepilo slovensko narodno zavest  in narodovo gmotno podlago. Šlo 
pa je hkrati tudi za sistematično uvajanje vsega, kar bi dajalo deželi nemški videz. Sistematično ponemčevanje na slovenskem Štajerskem naj bi zajelo 
slehernega človeka. Pri tem je bila posebna vloga namenjena Štajerski domovinski zvezi. 
Okupacijska politika italijanskega okupatorja je bila glede slovenstva iz prestižnih razlogov milejša od nemške in madžarske. Italijanski okupator je bil strpnejši 
do kulture, šolstva (tudi do univerze!), nepolitičnih organizacij in društev, rabe slovenskega jezika, tiska itd. Italijanski fašisti niso preganjali ljudi iz 
narodnopolitičnih razlogov, zato so načrtovali izselitev vseh Slovencev, ki se ne bi poitalijanili šele po končani vojni. 
 
Nasploh lahko rečemo,da je okupacija spomladi 1941 pomenila za Slovence najhujšo nesrečo, ki lahko zadene neki narod. Če upoštevamo vso slovensko 
ozemlje in ne samo ene pokrajine, sta bili takrat pred slovenskim narodom samo dve možnosti: ali ravnodušno v smrt ali pogumno v odpor. Del slovenskega 
naroda (procentualni delež bi težko ugotovili, se je pa konstantno povečeval vse do konca vojne!) se je odločil za odpor. Na Štajerskem so bili pogoji zanj zelo 
neugodni. Okupator je odlično poznal razmere, ni pa pravilno ocenil procesov do katerih je prišlo po okupaciji. V začetnem obdobju so bili glavna ovira odporu 
uspehi nacistične propagande in socialne demagogije (nekaterim kategorijam prebivalstva se je za kratek čas res izboljšal življenjski standard). Razširilo se je 
tki. nemčurstvo, upoštevati pa moramo tudi dejstvo, da je bilo veliko zavednih Slovencev izgnanih in da se je zelo povečalo število Nemcev. 
 
Kljub temu se je osvobodilni boj na Štajerskem začel zelo zgodaj. K temu so na eni strani pripomogli predvsem ostri ponemčevalni ukrepi, ki so začeli odvračati 
ljudi od okupatorja, na drugi strani pa dejstvo, da je Štajerska imela v primerjavi z drugimi slovenskimi pokrajinami močno komunistično organizacijo (aprila 
1941 nad 400 članov!). Tudi krščanski socialisti oziroma aktivisti Jugoslovanske strokovne zveze so imeli močno bazo. Sokole pa je zlasti v mestih močno 
prizadel izgon. 
Omeniti je treba, da v začetku uporniške dejavnosti le ni bilo vse organizirano in da so uporniške skupine rodoljubov nastajale tudi (ali celo večinoma) 
spontano. 
Te skupine so zbirale orožje, skušale oslabiti učinke nacistične propagande, po svojih močeh so reševale slovensko kulturno dediščino in tudi sodelovale pri 
pripravah nekaterih prvih partizanskih akcij. Nekatere od teh skupin so sestavljali celo narodnozavedni člani ali volivci SLS oziroma JRZ. Del teh je dobil zvezo  
s Slovensko legijo v Ljubljani, torej z nasprotnikom OF, a so vendar bile še naprej proti okupatorju. To je posebnost odpora na Štajerskem (primeri: Goričan, 
Urankar, Melaher in drugi!). Tudi te skupine je okupator razbil. Pomembno je omeniti, da so tudi prvo protiokupatorsko sabotažno akcijo (po doslej znanih 
podatkih) na Slovenskem (v Mariboru 29. aprila 1941) na lastno pobudo in brez poprejšnjega ukaza nadrejenega organa izvedli skojevci in drugi mladinci. 
V tistem delu Slovenije, ki ga je dobila Nemčija je okupacija pomenila veliko zarezo in nastal je položaj, ki je omogočal političnih sodelovanje zavednih 
Slovencev različnih političnih in svetovnonazorskih usmeritev v boju proti okupatorju in tudi sodelovanje ljudi iz dveh tako različnih taborov, kot sta bila 
katoliški in komunistični. V nasprotju z razvojem v Ljubljanski pokrajini, kjer je tovrstni razdor imel katastrofalne posledice za slovenski narod, je to 
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sodelovanje na Štajerskem trajalo do konca vojne in kljub raznim problemom ni prišlo do diferenciacije. Osvobodilni boj na Štajerskem je imel ves čas 
narodnoosvobodilni značaj. 
 
Pripravljenost za upor proti nacističnemu okupatorju je bila med ponižanimi in razžaljenimi slovenskimi rodoljubi velika. Vprašanje je bilo le, kako bo ta upor 
organiziran in kdo bo prevzel pobudo zanj. Organizirano so se nanj pričeli pripravljati tako komunisti kot krščanski socialisti, sodelovali pa so tudi drugi. Prvi 
rezultat skupnih prizadevanj je bila ustanovitev Pokrajinskega odbora (PO) OF za Štajersko 22. maja 1941 v Kojzici nad Rimskimi Toplicami. Ustanovnega 
sestanka PO OF za Štajersko se je udeležilo 5 komunistov in 8 krščanskih socialistov. V 12-članskem odboru je bilo kar 7 krščanskih socialistov. Prvotni odbor 
se je pozneje razširil z novimi člani.Za sedež odbora so določili Maribor, kjer je takrat že delala tudi večina članov PK KPS za severno Slovenijo. 
Iz organiziranja OF na Štajerskem sta bili izvzeti sicer dve ustanovni skupini OF, kulturni delavci in levo krilo sokola oziroma so njihovi predstavniki sodelovali 
bolj kot posamezniki. Razloge za to je treba pripisati aretacijam in izgonu slovenskega izobraženstva ter narodno zavednega meščanstva, ki je pretežno 
sestavljalo obe skupini. Deloma je tudi zato prišlo do formalne ustanovitve OF na Štajerskem z določeno zamudo. 
 
Ne glede na to, da se PO OF v prvotni sestavi ni nikoli v celoti sestal, se je mreža odborov OF začela naglo širiti po vsej Štajerski, od Save do Slovenskih goric 
(krajevni, terenski). Na mariborskem območju so bili prvi odbori OF ustanovljeni konec maja 1941, v začetku junija pa tudi že okrožni oziroma mestni odbor 
OF. Do najširšega povezovanja političnega povezovanja je prišlo v rudarskih revirjih, kjer je že konec maja 1941 nastal najbolj pluralni okrožni odbor OF na 
Štajerskem. Poleg komunistov in krščanskih socialistov so ga sestavljali tudi socialni demokrati, sokoli in SLS ter celo predstavniki Zveze združenih delavcev. V 
začetku julija 1941 je bil ustanovljen okrožni odbor OF Celje, ki je imel v začetnem obdobju največ podpore v primestnih predelih ter po raznih podjetjih in 
organizacijah v mestu. Na ptujskem območju so petčlanski okrožni odbor OF ustanovili šele v začetku oktobra 1941. Po vaseh Slovenskih goric, Haloz in 
Dravskega polja ter deloma na Ptuju pa so odbori OF nastajali že od začetka junija dalje. Čeprav je v Savinjski dolini delovalo precej uporniških skupin, so prvi 
odbori OF začeli nastajati šele proti koncu poletja 1941. Do sredine oktobra 1941 jih je bilo že 28. V Prlekiji je mestni odbor OF v Ljutomeru nastal sredi julija 
1941, septembra istega leta pa je bil ustanovljen tudi že okrožni odbor OF za ljutomersko-radgonsko okrožje. Konec avgusta 1941 je bil ustanovljen tudi 
šestčlanski okrožni odbor OF za Prekmurje. 
Odbori so nastajali na različne načine. Okrožni in mesti odbori OF so leta 1941 pravilom nastali na osnovi razgovorov s predstavniki različnih političnih 
usmeritev (komunisti, sokoli,socialni demokrati, krščanski socialisti, SLS in celo predstavniki Zveze združenih delavcev). V poznejšem obdobju, zlasti od leta 
1943 dalje, odbori OF niso več nastajali na osnovi dogovorov predstavnikov raznih političnih in svetovnonazorskih skupin in organizacij. Na podeželju so 
terenske odbore OF v veliki meri ustanavljali tisti, ki so bili pred vojno vsaj na volitvah povezani z SLS oziroma JRZ, medtem ko so bili v okrožnih odborih OF 
pogosto taki, ki so bili tudi člani okrožnih komitejev KPS. V okrajih so po navadi delovali le odbori OF in ne komiteji KPS, zato je bil tudi sestav odborov 
različen. Iz razpoložljivega spominskega in arhivskega gradiva je včasih težko razločevati med odbori OF in uporniškimi skupinami. 
Najširšo povezanost pristašev različnih političnih skupin pri sodelovanju v odporu proti okupatorju na Štajerskem ilustrira z  roko napisan letak, ki so ga nacisti 
našli novembra 1941 pri Jurovskem Dolu v Slovenskih goricah. Letak je imel naslednje besedilo:«Dol s Hitlerjem! Smrt Nemčurjem! Dol z nasiljem! Naj živi 
svoboda! Naj živi Jugoslavija, naj živi kralj Peter! Dol s Hitlerjem, naj živi Stalin!« Narisan je bil tudi srp s kladivom. Letak je napisal bogoslovec Franc Ornik, ki je 
bil pozneje ustreljen kot talec. 
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Najmočneje pa o sodelovanju katoličanov z osvobodilnim gibanjem in o njihovem vključevanju v OF pričajo poslovilna pisma tistih, ki jih je okupator odkril kot 
sodelavce osvobodilnega gibanja in ustrelil  kot talce. Ta pisma, ki so zbrana in objavljena v posebni monografiji, sodijo med najbolj pretresljive dokumente 
slovenskega pismenstva. Omenimo še, da je večina duhovnikov, ki so v času okupacije ostali na slovenskem Štajerskem sodelovala v osvobodilnem boju in v 
OF. To se vidi tudi iz tega, da je okupator, čeprav je poznal različno usmeritev sodelavcev in aktivistov OF, kar vse označeval kot komunistične zločince (npr. 
aretacija Urankarja in Melaherja jeseni 1942). Iz povedanega lahko izluščimo, da na Štajerskem ne more biti govora o izdvojenem boju komunistov, ker so v 
boju za svobodo sodelovali v trdni OF vsi pošteni Slovenci in da v OF na Štajerskem ni prišlo do nesloge zaradi političnih in svetovnonazorskih razlik. 
Poleti 1942 je kaplan Henrik Goričan prihajal iz Ljubljane z nalogo, da bi ljudi odvrnil OF in osvobodilnega gibanja. Po navodilih kaplana Marka Krajnca (oba sta 
se leta 1941 umaknila v Ljubljano!) je Goričan poskušal na Štajerskem ustanoviti Slovensko legijo. Njegovi poskusi so ostali brez uspeha, saj mu je tudi 
mariborski škof dr. Ivan Tomažič odločno odklonil pomoč.  
 
Če primerjamo odbore OF s sestavom prvih partizanskih enot na Štajerskem, lahko ugotovimo, da je bilo v enotah drugače. Zaradi izjemno hudih razmer na 
Štajerskem so se vanje vključevali predvsem komunisti, ki so se lažje odločili za usoden življenjski korak zaradi trdne partijske discipline in nepretrgane 
ilegalne dejavnosti njihove organizacije, pa tudi zaradi vere v nepremagljivost Rdeče armade in končno tudi zato, ker jim je po napadu na Sovjetsko zvezo 
grozila aretacija. V partizanskih enotah na Štajerskem je bilo leta 1941 kar 80% komunistov, pozneje, v času razmaha osvobodilnega boja, pa so bili komunisti 
v enotah 4. operativne cone v veliki manjšini (med 20 in 25%). Odstotek komunistov v partizanskih enotah je bil v prvem letu vojne na Štajerskem višji v 
primerjavi z drugimi slovenskimi pokrajinami. 
V začetnem obdobju osvobodilnega boja so imela pomembno vlogo večja središča, kjer so bile močnejše organizacije KPS. Pozneje je bilo težišče dogajanj na 
podeželju. Najpomembnejša baza OF in partizanskih enot so bili tedaj kmetje, ki so se množično vključevali v OF. Pomen OF in vlogo kmetov v njej je dobro 
spoznal tudi okupator, ki je sam priznal (npr. štab bojne skupine Treeck), da bi brez terenske organizacije OF dejavnost partizanskih enot na Spodnjem 
Štajerskem ne bila mogoča in da domače partizanske skupine, v katerih so pretežno kmetje izvajajo tudi akcije. 
Štajerska in Koroška sta bili po kapitulaciji Italije edini slovenski pokrajini brez domobrancev. Ker so ljudje na Štajerskem bili obveščeni, da domobranci 
sodelujejo z okupatorjem, domobranstvo ni imelo možnosti za razvoj, če tudi bi ga okupator dovolil. Le na območju Slovenskih goric in delno Dravskega polja 
je od sredine leta 1943 Jože Melaher-Zmagoslav snoval svoj četniški oddelek, ki pa se ni prijel in s sklopu celotnih dogajanj na Štajerskem ni veliko pomenil. 
Tudi potem ne, ko je januarja 1945 Melaher sklenil sporazum z okupatorjem. 
 
OF je bila najvidnejši izraz posebnega razvoja osvobodilnega boja na Slovenskem. Vojne razmere in zaradi njih slabe povezave z jugoslovanskim središčem v 
prvih dveh letih vojne so omogočale tudi precej samostojno delovanje vodstva slovenskega osvobodilnega boja. Avtonomne so bile tudi nekatere oblike v 
graditvi oblasti in državnosti, ki jih v drugih predelih Jugoslavije niso poznali. Preobrat na svetovnih bojiščih in ugoden razvoj osvobodilnega boja na 
Slovenskem je marca leta 1943 pripeljal do podpisa Dolomitske izjave, s katero so komunisti tudi formalno dobili vodilno vlogo v OF, krščanski socialisti in 
sokoli pa so se odrekli snovanju lastnih strank. OF je vse bolj postajala le transmisija politike komunistov. 
 
Vzporedno z oboroženim bojem za osvoboditev se je na Slovenskem odvijala tudi revolucija kot del evropskega dogajanja med drugo svetovno vojno in pod 
okriljem OF. Program OF iz leta 1941je bil program narodne revolucije in šele pozneje so nastopile okoliščine, ki so povečevale možnost socialistične 
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revolucije. K temu so največ pripomogli nasprotniki OF, ki jih je pri njihovem ravnanju vodilo predvsem čustvo antikomunizma. Ravno zato je tudi dilema o 
osvobodilnem boju ali revoluciji popolnoma odveč. Bilo je oboje. Popolnoma logično je, da so komunisti, ki so v organizacijskem in političnem smislu vodili 
osvobodilni boj, skušali svoj revolucionarni program v danih razmerah tudi uresničiti oziroma izpeljati tudi socialistično revolucijo, če se bodo za to pokazale 
možnosti. 
OF si je v boju proti okupatorjem in njihovim sodelavcem prizadevala graditi tudi novo oblast (uporabljali so ime narodna ali ljudska oblast) in slovensko 
državnost v okviru nove Jugoslavije. Prelomnico na tej poti je pomenil Zbor odposlancev slovenskega naroda v Kočevju v začetku oktobra 1943, ki je izvolil 
120-članski Slovenski narodnoosvobodilni odbor. Ta se je februarja naslednje leto na svojem prvem zasedanju v Črnomlju konstituiral kot zakonodajni organ 
(parlament), njegovo predsedstvo pa je do izvolitve narodne vlade Slovenije 5. maja 1945 v Ajdovščini opravljalo tudi funkcijo vrhovnega izvršnega organa 
(vlade).  
Osnovna namera OF od vsega začetka pa je bila, da odpor proti okupatorju čim prej preide v oboroženi boj za osvoboditev. Zato  so tudi prve partizanske 
enote na Štajerskem nastajale nekoliko prej kot marsikje drugje na Slovenskem. 
 

dr. Marjan Žnidarič 

SPOMINSKE PRIREDITVE 
 
V letu 2016 smo se člani ZB NOB Maribor udeležili prireditev širom Slovenije, kar nekaj odmevnih smo jih pripravili v Mariboru. 
 
9. januarja 2016 je občina Slovenska Bistrica skupaj z drugimi obpohorskimi občinami s spominsko prireditvijo na Osankarici obeležila 73. obletnico padca 
legendarnega Pohorskega bataljona; slavnostna govornica je bila ministrica za obrambo Andreja Katič. 
 
8. marca smo našim članicam ob 8. marcu – mednarodnem dnevu žensk omogočili ogled gledališke predstave z naslovom »Fant zahodne strani« v izvedbi KD 
Pekre-Limbuš in režiji Toneta Partljiča. 
 
23. aprila smo se udeležili tradicionalne prireditve Festival miru na Treh kraljih na Pohorju; slavnostna govornica je bila Kaja Primorac, študentka 
mednarodnih odnosov na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani, častna pokroviteljica pa ministrica za obrambo Andreja Katič. 
 
25. aprila je bila v Narodnem domu v Mariboru slovesnost ob državnem prazniku 27. aprilu – dnevu upora proti okupatorju, kjer je bil slavnostni govornik Tit 
Turnšek, predsednik ZZB NOB Slovenije, odličen kulturni program so izvedli dijaki Prve gimnazije Maribor. V sklopu te prireditve je bila dopoldan v 
Volkmerjevem prehodu še prireditev v spomin na prvo uporniško akcijo mariborskih mladincev in hkrati prvo akcijo proti okupatorju na tleh tedanje države, 
od katere mineva letos že 75. let; skozi zgodovino so nas popeljali učenci OŠ Slave Klavore. 
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25. aprila je Odbor za aktivnosti mladih pri našem združenju pripravil URO SPOMINA, na kateri so dijaki Prve gimnazije Maribor predstavili projekt, ki ga na tej 
šoli izvajajo že več let; »Vsako leto eno ime« dijakom vsako leto predstavi dijaka, profesorja ali delavca šole, ki je svoje mlado življenje daroval na oltar 
domovine med NOB.  
 
14. maja se je naše združenje dostojno predstavilo na dnevu odprtih vrat Vojašnice g. Maistra ob dnevu Slovenske vojske. Pripravili smo pregledno razstavo 
o delu našega združenja, na voljo so bile obiskovalcem razne brošure, zloženke, knjige o NOB. 
 
Med 11. in 15. majem je KO ZB Koroška vrata organizirala zanimiv izlet v Makedonijo, pridružili so se še člani iz nekaterih drugih KO ZB. Ogledali so si 
znamenitosti Skopja, Bitolo,Vevčanov, Nauma, Ohridsko jezero. Tako so zdaj obiskali že vse republike bivše skupne države, razen Črne Gore, kamor planirajo 
izlet prihodnje leto. 
 
18. maja je bila v SNG Maribor slovesnost v počastitev 25. obletnice »Pekrskih dogodkov«, spominskega dne MO Maribor; slavnostni govornik je bil 
predsednik vlade RS dr. Miro Cerar, kulturni program so oblikovali dramski igrale Vlado Novak in Orkester Slovenske vojske. 
 
21. maja je bila spominska prireditev tudi na samem prizorišču v Pekrah pred Izobraževalnim centrom Pekre, kjer je navzoče navdušil Big Band Orkestra 
Slovenske vojske z izvedbo slovenskih zimzelenih melodij; slavnostna govornica je bila ministrica za obrambo Andreja Katič. 
 
28. maja smo se udeležili prireditve »Dan mladosti – dan radosti« v Kumrovcu, kjer se je zbralo okoli 10.000 ljudi iz vseh krajev nekdanje skupne države; 
prireditev je izzvenela kot množična manifestacija proti vse bolj pogostim pojavom ustaštva in fašizma, kar je v svojem govoru poudaril tudi slavnostni 
govornik bivši hrvaški predsednik Stipe Mesič. 
 
4. junija je PO Društva Dobrnič Maribor organiziralo izlet z vlakom v Celje in ogled muzeja »Stari pisker«, kjer so si ogledali razstavo o Celju skozi različna 
zgodovinska obdobja; pridružil se jim je tudi Ivan Grobelnik, ki je še edini preživeli iz akcije reševanja ujetnikov iz »Starega piskra« v decembru 1944. 
 
3. junija je Društvo izgnancev Maribor pripravilo tradicionalno prireditev v Melju pri spomeniku izgancem ob Dnevu izgnancev. Zbrali so se preživeli 
udeleženci in njihovi svojci, zbrane je nagovoril tudi župan dr. Andrej Fištravec, v kulturnem programu so sodelovali učenci OŠ Franca Rozmana-Staneta in 
MPZ Slava Klavora. Slavnostni govornik je bil Franci Pivec, predsednik Zveze kulturnih organizacij Maribor, katerega govor objavljamo. 
   

Nagovor Francija Pivca ob Dnevu izgnancev v Melju  
 
»Države, ki povzročajo vojne in organizirajo ubijanje, se morajo zavedati, da poleg padlih vojakov ostanejo za bitkami tudi invalidi, osiroteli otroci, telesno in 
duševno prizadeti številni ničesar krivi ljudje«. To je pred dvajsetimi leti napisalo Društvo izgnancev Slovenije v protestnem pismu tedanjemu »zunanjemu 
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ministru« EU Hansu Van den Broeku, ki je zahteval, da je treba nacističnim hudodelcem vrniti zaplenjeno premoženje v Sloveniji. Žal se mnogi politiki tudi 
dandanašnji ne zavedajo posledic, ki jih sprožajo s svojimi neodgovornimi vojaškimi »podvigi«. 
 
Druga svetovna vojna je prinesla smrt 55-tim milijonom vojakov in civilistov, a je poleg tega nepojmljivega grozodejstva povzročila še dodatno grozodejstvo, 
ko  je pregnala 250 milijonov ljudi z njihovih ognjišč.  Slišimo in beremo, da naj bi bile to za vojni čas normalne preselitve, v prid ljudi, da jih ni zajela 
neposredna bojna vihra. Pustimo ob strani, komu so bile te bojne vihre sploh potrebne in povejmo, da je v slovenskem primeru to dokazana laž, ker so vsi 
okupatorji – Nemci, Italijani, Madžari in kvizlinška NDH --  imeli izrecen načrt, izbrisati slovenski narod in si prisvojiti vsak svoj del prelepe, a za osvajalce vselej 
privlačne dežele.  
Tretjino ljudi ponemčili/poitalijančili/madžarizirali, tretjino razselili v anonimnost in tretjino spravili s sveta – ne, žal to ni bila zgolj špekulacija: vojna nam je 
vzela 94.744 ljudi, slovensko identiteto so že prečrtali tretjini prebivalstva in 200.000 ljudi so tako ali drugače pregnali iz domov.  Daleč od tega, da bi s 
preseljevanjem skrbeli za življenja civilistov in tudi daleč od tega, da bi bilo izganjanje represalija zaradi partizanskega upora, saj se je ta začel kasneje, tudi kot 
odziv na opisana ravnanja okupatorjev. 
Kot že mnogo let nazaj, smo zbrani na tem zgodovinskem kraju, od koder je nemška okupacijska oblast odvažala tiste ljudi z mariborskega področja, ki so 
predstavljali največjo oviro za izpolnitev Hitlerjevega naročila o popolni germanizaciji t.i. Spodnje Štajerske in njeni vključitvi v rajh. To so bili izobraženci, 
kulturniki, uradniki, duhovniki, organizatorji javnega življenja, Maistrovi borci, priseljenci iz odvzete Primorske in Koroške in številni drugi zavedni Slovenci, ki 
jih je imel na svojih že dolgo pripravljenih seznamih petokolonaški Kulturbund. Z ljudmi so ravnali tako poniževalno in nečloveško, da se je zgodil presenetljiv 
protest, ki ga povzemam po Boštjanu Zajšku: ogorčena zaradi dogodkov v Melju, sta vodilna mariborska Nemca – pastor Johann Baron in tovarnar Franz 
Tscheligi -- napisala javno izjavo in pridobila zanjo tudi podpisnike, v kateri so obsodili »nasilje nemške okupacijske sile, ki  ga je izvajala nad štajerskim 
prebivalstvom nenemške narodnosti, z ropanjem in zaplenjanjem njihovega premoženja…«. Podpisniki so bili izključeni iz Heimatbunda. Vem kdo sta bila 
Baron in Tscheligi, vendar njuna poteza vseeno kaže, da so obstajali tudi primeri solidariziranja med mariborskimi meščani, ki jih ne smemo pozabiti, sicer bi 
bilo naše zaupanje v možnost združene Evrope popolna iluzija in bomo ostali večno skregani.  In ne smemo pozabiti, kaj je pisal mariborski  Štajerski gospodar 
v času, ko že ni bilo več mogoče zanikati uspehov osvobodilnega boja zaveznikov in partizanske vojske: » Čega naj se osvobodi spodnještajersko prebivalstvo? 
Morda delovnih možnosti, socialnega skrbstva, blagra evropske kulture po šolah, gradnje poštenih cest in komunikacij, državnega skrbstva za noseče žene, 
invalide, bolnike itd.? Ali naj bi Spodnja Štajerska zopet postala člen države, ki naj bi jo vodili belgrajski hazarderji, politični šarlatani in strahopetni generali?« 
Taki propagandi niso verjeli samo mariborski Nemci, ampak so ji nasedali tudi mnogi Slovenci, nesposobni razumevanja usodnih dogodkov za obstoj naroda.   
 
Leta 2015 je po svetu divjalo največ vojn doslej, pa se tega sploh zavedamo?  To mora biti eden od glavnih razlogov, zakaj smo danes tukaj. Res so le še redki 
med nami, ki so sami izkusili gorje Druge svetovne vojne, a nas je dovolj, da sporočimo zanamcem, naj ne ponovijo napak, ki so povzročile tragedijo. Mir se ne 
zagotovi tako, da smo vsi pri miru in samo opazujemo ter morda ob tem še jadikujemo, kam svet znova drvi. Nemčija je tako potuhnjeno ravnala leta 1933. z 
ustoličenjem Hitlerja, zahodna politika se je podelala leta 1938. pri Münchenskem sporazumu in komunistični blok se je osramotil  leta 1939. s podpisom 
sporazuma Stalin - Hitler. To so bile nedvoumne markacije na poti v uničevalno vojno, ki ni bila neizbežna, ampak so jo skuhali neodgovorni in neumni politiki.   
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In kje smo danes? Je kdo postavil vprašanje, zakaj EU s Slovenijo vred pred dobrim letom ni hotela podpisati resolucije OZN o boju proti poveličevanju 
nacizma in drugih oblik rasizma, rasne diskriminacije in drugih nestrpnosti? Take poteze spominjajo na držo brezbrižnosti in nedojemanja razmer, ko vendar 
ob nesrečnih beguncih vsi vidimo, da se je svet spet snel s tečajev. En procent bogatih je prepričan, da si bodo v tem zavoženem svetu zase že priskrbeli 
varnost, drugi pa se naj poneumljajo z Big Brotherjem in podobnimi »resničnostnimi showi«, da se jim slučajno ne bi posvetilo, kaj se godi okoli njih.  
 
Društvo izgnancev Slovenije je ena tistih organizacij, ki ne pozablja tragične izkušnje Druge svetovne vojne, obenem pa se neposredno spoprijema z gluhoto 
politike, domače in mednarodne,  ki se izmika priznanju zločinov, ki so bili storjeni nič krivim ljudem. Gre za priznavanje trpljenja in za  povrnitev škode za 
nasilje nad posamezniki in za uničeno imetje.  Res gre tudi za denarna povračila, pri katerih nihče ni odprte roke, kar najbolj drastično dokazuje Slovenija z 
odnosom do »izbrisanih«. A še bolj gotovo gre za to, da se taki in podobni zločini še kar dogajajo in bi moralna ter materialna odgovornost slej kot prej morala 
veljati tudi za današnje dogajanje. Vsak dan gledamo strahotno razrušena mesta in milijone beguncev, kar ima tudi svojo ceno. Mislite, da jo je pripravljen kdo 
plačati? A zločini so se zgodili in se dogajajo in če molčimo, je tako, kot da bi se z njimi strinjali. Potem moramo pa tudi sami sebi izprašati vest, ker smo neke 
vrste sostorilci.  
Boj, ki ga bije Društvo izgnancev Slovenije je zato pomemben za vse nas in velika stvar je, da je slovenskemu društvu  uspelo povezati mednarodna 
prizadevanja na tem področju. Društvo letos praznuje 25 let svoje ustanovitve in moramo  mu čestitati, da je v neugodnih razmerah in ob ignoranci politične 
javnosti, doseglo tudi konkretne rezultate v prid izgnancev. Najbolj važna pa je njegova moralna drža in dosledno zavzemanje za pravičnost, kar je redka 
lastnost v današnji družbi in nam mora biti vsem za vzor.  Zasluži si občudovanje in zahvalo za opravljeno delo. 
 
Sklenil bom z mislijo iz zapisa vaše predsednice Majde Cvetanovski v knjigi Spomini in pričevanja: »Ko se sedaj pogovarjamo z mladimi o teh dogodkih, ne 
morejo verjeti, da so se takšne stvari dogajale. Zato se vedno bolj zavedam, da je ohranjanje zgodovinskega spomina najpomembnejša naloga članov društva 
izgnancev, z mislijo, da se te strahote ne bi smele ponoviti nikoli več«. 
 

 

ANALIZA IN POROČILO ANKETE  
ZADOVOLJSTVO ČLANOV ZDRUŽENJA BORCEV ZA VREDNOTE NOB MARIBOR 
 
Združenje borcev za vrednote NOB Maribor vključuje 24 krajevnih organizacij in 13 interesnih združenj. Krajevne organizacije se teritorialno razvrščajo iz 
območja mestne občine Maribor in okoliških občin Miklavž na Dravskem polju, Starše, Slivnica-Hoče, Rače-Fram, Lovrenc na Pohorju in Selnica ob Dravi.  
 
V Mariboru je sedež borčevske organizacije za celotno Podravje in tako v sklop dela sovpada tudi svetovanje in nudenje pomoči vsem združenjem ZB, ki so 
vključena v Medobčinski svet ZB Podravje. Najpogosteje pomagamo pri organiziranju prireditev s tematiko narodnoosvobodilnega boja in ohranjanja vrednot, 
zagotavljamo govornike in nudimo logistično podporo pri organizaciji spominskih prireditev. 
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V našem združenju si prizadevamo vzdrževati, izboljševati in spodbujati dialog med našimi člani s ciljem neposrednega prenosa informacij, zagotavljanja 
povratnih informacij ter spodbujanja socialne povezanosti in sprejetosti v medosebnih odnosih. 
V ta namen smo pristopili k organizaciji različnih oblik neformalnega izobraževanja (predavanja, predstavitve, delavnice, krožki, razprave) z vsebinami, ki so 
blizu našemu članstvu. Z željo, da bi se tako po vsebini, kot obliki dela, kar najbolj približali željam in potrebam naših članov, smo se odločili izvesti anketo o 
zadovoljstvu članov z dosedanjim delom združenja in odkriti interesna področja, ki so članom privlačna. 
 
Anketo o zadovoljstvu članov Združenja borcev za vrednote NOB Maribor smo izvedli v mesecu novembru in decembru 2015. V anketi smo želeli ugotoviti 
zadovoljstvo svojih članov z delom združenja, člani so ga ocenjevali s šolsko oceno od 1 do 5. Nadalje so nas zanimala področja delovanja, s katerimi so člani 
najbolj zadovoljni in področja, ki bi jih bilo potrebno izboljšati, pričakovanja članov združenja in realnost njihovih pričakovanj ter smiselnost uvajanja novih 
vsebin in metod dela, ki bi popestrile že utečen program dela združenja. 
 
Anketo smo izvedli prvič, zato ne moremo primerjati rezultatov s preteklimi obdobji. Bila je prostovoljna in anonimna. Vodstva Krajevnih organizacij so bila 
zadolžena za izvedbo ankete, odzvalo se je 30 % članstva. 
 
Anketirani člani so delo Združenja borcev za vrednote NOB Maribor ocenili s šolsko oceno 4,5. Najbolj so zadovoljni z ohranjanjem kulture spomina, da 
vrednote narodnoosvobodilnega boja ne gredo v pozabo. 
 
Izjemno nezadovoljstvo anketirani član izražajo zaradi potvarjanja in blatenja zgodovine NOB, postavljanja spomenikov domobrancem, »gledanjem proč« 
levice ter neustreznim in neuravnoteženim financiranjem delovanja združenja v primerjavi s Študijskim centrom za narodno spravo. Skrb vzbujajoča je 
starostna struktura članstva in upadanje števila članstva po naravni poti. 
 
Na vprašanje o uvajanju novih vsebin in metod dela v združenju je večina anketiranih članov odgovorila, da so z utečenim programom zadovoljni, popestritev 
programa pa bi bila dobrodošla. Predlogi anketirancev kažejo na željo po druženju s člani na sedežu krajevnih organizacij, po stikih in druženju s še živečimi 
borci NOB, organizaciji tematskih srečanj s področja kulture, človekovih pravic in zakonskih predpisov, ki zadevajo članstvo. Prav tako predlagajo organizacijo 
kulturno-zabavnih in športnih dogodkov, kot so igranje šaha ob kavi, rekreacijski izleti ter ekskurzije v ožjem in širšem prostoru s spoznavanjem kulturno-
zgodovinskih objektov. 
 
Z namenom doseganja ciljev združenja in dviga zadovoljstva svojih članov priporočamo izvedbo programov, za katere so anketirani člani izkazali interes 

(druženja, tematska srečanja, izleti), v okviru finančnih možnosti. 

 

O nezadovoljstvu članstva zaradi pojavov blatenja in potvarjanja zgodovine, poskusi rehabilitacije domobrancev ter medlega odziva vodstva, politike in 

medijev na te poskuse, bomo obvestili vodstvo Zvezi združenj borcev za vrednote NOB Slovenije Od njih pričakujemo, da se aktivno zavzemajo za ohranitev 

naših, v ustavo zapisanih vrednot, in ne le odzivajo na provokacije, manipulacije in laži. 
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Izraženo nezadovoljstvo članov kaže, da naše članstvo ni apatično, da ga navedeni poskusi potvarjanja zgodovine žalostijo in se z njim ne bodo sprijaznili. 

 

V združenju ugotavljamo, da bo potrebno poiskati nove poti za pridobivanje novih, predvsem mlajših članov. Lani smo v ta namen ob 70. obletnici 

osvoboditve izdelali zloženko o združenju za potrebe mariborske organizacije. Letos bomo izdelali Facebook profil občinske organizacije Maribor, ker je ta 

komunikacijski kanal bliže mlajšim in delovno aktivnim osebam, ki so naša ciljna skupina. Nadaljevali bomo z mreženjem, vendar ocenjujemo, da preboja na 

tem področju sami ne moremo narediti.  

 

Predlagamo, da vodstvo Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije nadaljuje z organiziranjem interdisciplinarnih strokovnih posvetov glede perečih 

vsebin (blatenje in potvarjanje zgodovine NOB, pomladitev članstva in širitev števila članov) in na osnovi ugotovitev spopade z navedenimi izzivi. 

 

Branka Lemajić 

 

IZ DELA KRAJEVNIH ORGANIZACIJ ZB 

 

Srečali smo se s člani KO ZB Šentjernej na Dolenjskem 
 
V mesecu juliju 2015 smo se člani KO ZB Moše Pijada odpeljali v Šentjernej na Dolenjsko, kjer smo obiskali člane tamkajšnje KO ZB. 
 
Ker se je napovedoval zelo vroč dan, smo se na pot odpravili že zelo zgodaj. Potovanje je hitro minevalo in znašli smo se sredi Krškega, slednjič pa tudi 
Šentjernejskega polja v kraju Šentjernej pod Gorjanci. Ustavili smo se na ploščadi pred Kulturnim centrom Primož Trubar, kjer so nas prijazno sprejeli 
predstavniki KO ZB. 
 
Majda Kavšek, direktorica Kulturnega centra, nam je predstavila samo delovanje centra in njegov pomen za celotno okolico. Tukaj se vrstijo kulturno družabni 
dogodki, predstavitve domačih skupin in društev, pa tudi gostujočih skupin iz krajev širom Slovenije. 
Pridružil se nam je tudi župan občine Šentjernej Radko Zupan, ki nam je predstavil samo občino kot gospodarsko in družbeno-politično skupnost, ki 
napreduje, ljudje so složni, zaposleni v nekaj industrijskih obratih, obrti in kmetijstvu. Župan je mnenja, da se Dolenjska v tem delu dobro razvija.  
 
Čas je hitro mineval in odpravili smo se še na ogled spomenikov in spominskih obeležij iz časa narodnoosvobodilnega boja. Vseh obeležij je kar 41. 
Najprej smo se odpeljali v Ladečo vas, kjer je spomenik padlim borcev IV. čete Gubčeve brigade, pot smo nadaljevali  na drugi strani kraja, ki se polagoma 
vzpenja proti Gorjancem, v vasi Orehovica, kjer smo obiskali spomenik 36 borcem aktivistom in 15 žrtvam okupatorjevega nasilja. 
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Ko smo se tako počasi vzpenjali na Gorjance, smo lahko v dolini spodaj videli kartuzijo Pleterje, ki je ves čas vojne pod vodstvom priorja dr. Edgarja Leopolda 
podpirala NOB. 
V Velikem Baru je na rojstni hiši narodnega heroja Martina Kotarja, padlega komandanta bataljona SNOUB Toneta Tomšiča, spominska plošča. V boju sta 
padla tudi brat Karel in sestra Nežka. 
Naslednje spominsko obeležje na naši poti imenovano »Ajdova njiva« - tako ga imenujejo domačini v spomin na oktober 1943, ko je okupator na požeti ajdovi 
njivi ustrelil 27 domačinov. Peljali smo se tudi mimo domobranske postojanke, kjer so mučili in pozneje usmrtili slovenskega pesnika Ivana Rota. 
Po nekaj kilometrih vožnje smo prispeli do vasi Javorovica, kraja velikega zločina, ko je zaradi izdaje umrlo 113 partizanov IV. bataljona Cankarjeve brigade. 
Njihova imena so vklesana v spominskem hramu. Poklonili smo se njihovemu spominu in se v mislih vrnili v tiste tragične čase. V bližini, v zavetju bukovega 
gozda, pa smo prisluhnili Jožetu Hribarju, predstavniku Gorjanskega bataljona, ki se nam je medtem pridružil. Orisal nam je današnjo organiziranost 
Gorjanskega bataljona in čete in njihovo delovanje: organizirajo razne prireditve in pohode, ki se jih udeležujejo tudi druge veteranske organizacije. 
Matjaž Zagorc, predsednik KO ZB Šentjernej nam je predstavil delovanje njihove organizacije. Vseh članov je 115, starejših je zaradi neusmiljenega zakona 
narave vse manj, a je kar zadovoljivo število članov srednjih let. Njihova dejavnost je raznolika, njihova prisotnost v kraju pa kar velika. Sodelujejo tudi šolski 
otroci, ki spominska obeležja oskrbujejo s cvetjem. 
 
Naše srečanje smo nadaljevali in zaključili s prijetnim druženjem ob dobrem cvičku in harmoniki, ki nas je razveseljevala z lepo partizansko pesmijo, kateri smo 
vsi pritegnili. 
Preživeli smo prijeten poletni dan z našimi gostitelji na lepih Gorjancih. Takih srečanj si še želimo! 
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za KO ZB Moše Pijada 
Jože Murko 
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IZ PROGRAMA PO DRUŠTVA DOBRNIČ MARIBOR 
 
Skodelica čaja s Štefko Kučan 
 
V počastitev mednarodnega praznika dneva žena smo skupaj z Ženskim forumom SD in ob podpori borčevske organizacije organizirali 
16. marca 2016 pomembno srečanje ob okrogli mizi, ki smo ga poimenovali kar Skodelica čaja s Štefko Kučan. K temu nas je vodila zamisel odreagirati na 
dogodek, ko so določeni ljudje pred družinsko hišo Kučanovih želeli zažgati izvod knjige o Milanu Kučanu, ki je pred kratkim izšla  izpod peresa našega 
priznanega zgodovinarja dr. Boža Repeta. Dogodek smo lahko spremljali po TV in prav Štefka jim je s svojim odzivom, ko je požigalcem knjige postregla s 
čajem, onemogočila to vsega obsojanja vredno dejanje. 
 
V polno zasedeni poročni dvorani mariborskega Rotovža smo pod vodenjem naše članice mag. Majde Potrata pozorno prisluhnili razgovoru z našo gostjo, ki je 
v skoraj dvournem pogovoru nanizala številne podrobnosti iz svojega otroštva do osebnega življenja z Milano Kučanom, drobce iz življenja matere in babice. 
Pripravili smo ji tudi prijetno presenečenje, saj se je našemu vabilu odzval v polnem številu MPZ Slava Klavora pod umetniškim vodstvom prof. Sama 
Podbrežnika. Zapeli so štiri posebej izbrane pesmi, ki so se naše gostje močno dotaknile, saj, kot je sama dejala, prihaja iz glasbene družine. 
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Štefka Kučan in mag. Majda Potrata med pevci zbora MPZ Slava Klavora 

 
 
Naše druženje je bilo prisrčno. Utrnila se je tudi marsikatera solza, skupna ugotovitev pa je bila, da si takšnih srečanj želimo in jih potrebujemo. Predvsem je 
bil dosežen naš namen podpore pogumnemu ravnanju in pokončni drži Štefke Kučan, ki ostaja naša vzornica tudi v bodoče. 
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Po poteh spomina z vnuki 
 
Uvodoma moram omeniti, da smo se letos že petič odpravili »Po poteh spomina z vnuki«, kar je naš dolgoročnejši projekt. 
 
Naša članica Slavica Šumatič je tokrat pripravila program za obisk knežjega mesta Celje z zloglasnim Starim piskrom in ostalimi znamenitostmi. 
Tako smo 4. junija 2016 kar s potniškim vlakom krenili iz Maribora našemu cilju naproti. Bilo nas je 18, v Orehovi vasi se nam je pridružilo še sedem 
udeležencev in v Račah dva. Kar lepa skupinica nas je bilo – 22 odraslih, pretežno babice in dedki, ter 5 otrok, od tega dve šolarki in trije do 6 let. Starostno 
smo bili res pestra skupina, saj so nekateri naši udeleženci že presegli devet križev, najmlajši pa komaj zakoračili v četrto leto življenja. 
 
Kar hitro smo prispeli v Celje ter pohiteli s središče mesta v Muzej novejše zgodovine. Naš namen je bil sprehoditi se po sledeh preteklosti skozi zgodovino 
mesta Celje, za kar so nam delavke v muzeju pripravile poseben program. Za najmlajše je pripravljen poseben otroški muzej Hermanov brlog, ki je edini 
otroški muzej v Sloveniji in tja jih je popeljala posebna voditeljica. Odrasli smo pa z zanimanjem sledili razlagi prijazne voditeljice Katje Pur skozi stalno 
razstavo o življenju v Celju v 20. stoletju, kjer je kronološka predstavitev zgodovine mesta z »Dnevnikom treh generacij« v prvem nadstropju, v drugem pa 
smo si ogledali ambientno postavitev ulice obrtnikov, lekarne, meščanskega stanovanja ter predstavitev delavske zgodovine Celja. Presenečeni smo bili, da je 
na tako majhnem prostoru možno podoživeti tako hiter razcvet razdejanega mesta po 2. Svetovni vojni ter njegovo stagnacijo v zadnjih 20 letih, kar močno 
čutimo tudi v drugih predelih naše lepe domovine. 
 
V Starem piskru se nam je pridružil še Ivan Grobelnik-Ivo, edini še živeči osvoboditelj 120 zapornikov iz zloglasnega zapora v noči s 14. na 15. december 1944. 
Tovariš Ivo je dopolnil že 95 let in s ponosom nam je v strnjeni pripovedi opisal dogajanje tiste usodne noči. Dejal je tudi, da se z nekaterimi takrat 
osvobojenimi zaporniki še srečujejo ter obudijo spomine na tiste težke trenutke. 
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S tesnobnimi občutki smo prisluhnili še razlagi naše voditeljice o številnih grozodejstvih, ki jih je izvajal okupator nad prebivalci mesta Celje in okolice, saj je 
bilo ogromno ljudi izseljenih in odpeljanih v taborišča, kar 374 pa zverinsko pobitih brez kakršnekoli sodbe. Kot nema priča to razkriva obiskovalcem na 
dvoriščni strani zapora 374 ploščic z imeni nedolžnih žrtev. 
 
Polni vtisov in spoznanj o nesmiselnosti vojn smo se poslovili od naših gostiteljev ter se po okrepčilu in ogledu spomenika naše svetovne popotnice Alme 
Karlin napotili na železniško postajo in se v popoldanskih urah vrnili domov. 
 
Seveda smo si obljubili, da bomo na takšna popotovanja hodili tudi v bodoče, saj je to pravi način, da se prenašajo vedenja o NOB in resnični zgodovini našega 
naroda, ki mu nikoli ni bilo nič podarjeno, na mlajše generacije. 
 
Ali ste vedeli, da PO Društva Dobrnič Maribor deluje že 15 let? Prva predsednica je bila Lojzka Doltar, članice odbora pa Anica Kuhar, Dana Šušteršič, Slavica 
Šumatič in Vekoslava Krašovec; danes ima naše društvo 110 članov. 
Žal se naše vrste zaradi zakona narave redčijo, so pa vrata vedno odprta za nove člane in članice – dobrodošli. 
 
 
 

za PO Društva Dobrnič Maribor 
Katica Pintarič 

 
 

Spominska slovesnost pred spomenikom talcem v Gaju pri Framu  
 
je tradicionalna komemorativna spominska prireditev  namenjena utrjevanju spomina na 25 talcev ustreljenih 16. junija 1944 v Gaju pri Framu. Poboj je služil 
za zastraševanje ljudi, da ne bi pomagali partizanom v njihovi neenaki borbi za obstanek na svojih ognjiščih.  
Domačini so spoštljivo pokopali posmrtne ostanke na mestu kjer so umrli, to pa je bilo na gozdni cesti v Gaj. Cesto so takoj speljali v loku mimo grobišča.  
Svojci so se odločili, da jih pustijo na njihovem zadnjem počivališču v družbi med seboj nepoznanih mladih ljudi - žrtev, ki jih je za vedno združila tragična 
usoda in jih prepustijo iskreni skrbi domačinov, ki se resnično trudijo s svojim spoštljivim odnosom do njihovega spomina. 
 
Odnos do talcev skozi spominske slovesnosti pomaga nam vsem, predvsem pa mladim, da utrjujemo spomin na vse žrtve, ki bi jih kolaboracionisti radi 
pozabili in se kitili z njihovimi zaslugami. Tu imamo tudi priložnost, da učenci OŠ Fram nastopom  s svojim vsebinskim nastopom dajo prireditvi  svoj izjemen 
prispevek. 
 
Program so v prisotnosti svojcev, gostov in krajanov pričeli lovci LD Fram. 
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S posamičnimi streli v gozdu so opomnili na ta tragičen zločin pred 72. leti.  
MePZ dr Pavel Turner je, kot vedno, ubrano zapel nekaj pesmi, začel pa seveda z  našo  himno. Govornik Zdravko Grafenauer, član odbora KO ZB Fram, se je v 
govoru  poklonil spominu na žrtve, učenci OŠ Fram pa so tudi letos pripravili odličen vsebinski prispevek, ki je zelo ganil svojce in vse prisotne,  za kar smo jim 
iskreno hvaležni. Hvala seveda tudi mentorjem za njihov trud. 
Praporščaki  so se, s prapori  poklonili žrtvam in s svojo prisotnostjo poudarili slovesnost trenutka. 
 

Ernest Napast  predsednik KO ZB Fram 
 
 
 
 
 
 

(Učenci OŠ Fram med nastopom v Gaju) 
 

PODELILI SMO PRIZNANJA 
 
Priznanja za svoje dolgoletno delo v mariborski borčevski organizaciji so za leto 2015 prejeli: 
 
Franc Čerče iz KO ZB Brestenica-Gaj, Ljubica Fistrovič iz KO ZB Koroška vrata, Marjan Holc iz KO ZB Jožica Flander, Ivan Ledinek iz KO ZB Tezno, Anica Malajner 
iz KO ZB Moše Pijada, Milan Meden iz KO ZB Ivan Zagernik-Joco, Marjan Mezgec iz KO ZB Limbuš-Pekre, Roman Tancer iz KO ZB Prežihov Voranc, OŠ Lovrenc 
na Pohorju na predlog KO ZB Lovrenc na Pohorju. 
 
Marjetka Berlič, učiteljica zgodovine iz OŠ Draga Kobala in Marjan Matjašič iz Muzeja narodne osvoboditve Maribor pa sta prejela SREBRNO PLAKETO ZZB 
NOB SLOVENIJE za njun prispevek k ohranjanju vrednot narodnoosvobodilnega boja in pri prenosu teh vrednot na mlade. 
 
 
 

PRESELILI SMO SE 
 
Združenje borcev za vrednote NOB Maribor se je v mesecu februarju 2016 preselilo v nove (stare obnovljene) prostore. Pričakujemo vas na novem naslovu 
ZB NOB MARIBOR, PREŠERNOVA UL. 17, MARIBOR ( v stavbi IZUM-a), soba 104/I, 
telefon: 02/25-12-274, fax 276.   
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NASMEJMO SE… 
 
 

Na bloku 

 
Domačin, ki se je ustavil na »švabobranskem« bloku v Novem mestu, je pokazal stražarju-belogardistu svojo dovolilnico. 
Stražar pa samo s tem ni bil zadovoljen, temveč je pobaral: »Kaj pa imaš v nahrbtniku?« 
Domačin: »Plinsko municijo in odrezane glave.« 
Stražar: »Ne brij norcev! Odveži nahrbtnik! Hitro! Mi smo ablast!« 
Domačin ni rekel nič, samo namuzal se je in odvezal nahrbtnik, v katerem sta bili dve zelnati glavi, okoli njiju pa fižol. 
 
Vol 
 
Na pohodu Šlandrove brigade čez Mozirske planine na Koroško je pri Nemcih rekvirirani vol opešal v globokem snegu. 
Tovariš Joger ga nikakor ni mogel premakniti z mesta, zato mu je Zavedni predlagal: 
»Politično ga prepričaj, pa bo šel!« 
»Saj sem že poskusil, pa ne gre! On ne razume slovensko, jaz pa nemško ne znam povedati!« 
 

Kaj se ve! 

 
Ko so partizani novačili v neki vasi, so v skednju odkrili skrivača, ki je imel vsaj že 70 pomladi. Začudeni so ga vprašali: 
»Zakaj pa se vi skrivate, očka, saj ste vendar že prestari, da bi vas mobilizirali?« 
»I, kaj se pa ve«, je odvrnil starec, »morda boste pa kdaj potrebovali kakšnega generala!« 
 
 

(iz knjige Hudi časi, vedro čelo, 
izbor prigod, anekdot in domislic iz NOB) 


