
 

 

 

 
Tatjana Vrbnjak 

Spomnili na akcijo mariborskih domoljubov v Volkmerjevem prehodu 
 

 
Na slovesnosti v spomin na prvo uporniško akcijo mariborskih domoljubov v Volkmerjevem prehodu so nasto-

pili učenci OŠ Bratov Polančič.            Foto Sašo Bizjak 

 

 

V četrtek, 25.04.2019, ob 13.34 uri je Maribor obeležil prvo uporniško akcijo proti okupatorju v 

Sloveniji. 
 

Ob 18. uri v Narodnem domu še slovesnost ob spominskem dnevu občine in državnem prazniku - dnevu 

upora proti okupatorju. 

S spominskim dnevom Maribor obuja spomin na 29. april 1941. leta, ko so pogumni mariborski mladinci le 

tri dni po obisku Adolfa Hitlerja v Mariboru z bencinom polili in zažgali dva osebna avtomobila nemške 

civilne uprave in s tem izvedli prvo uporniško akcijo proti okupatorju v Sloveniji. Bila je več kot 

pomenljiva: del prebivalstva je namreč prihod Hitlerja navdušeno pozdravil, akcija mladih domoljubov v 

Volkmerjevem prehodu v samem središču mesta pa je jasno razkrila, da v mestu veje tudi drugačen, 

uporniški, domoljubni duh. 

"Ne na ljudi, ne na dogodek in ne na zgodovinski čas ne smemo pozabiti" 
 

 

Nemška oblast je kmalu aretirala 60 mladih osumljencev in jih, ker jim niso mogli dokazati vpletenosti, 

izpustila, enega ključnih udeležencev akcije Bojana Ilicha pa je gestapo 7. avgusta 1941 aretiral in ga po 

mučenju 27. septembra, enajst dni pred njegovim 19. rojstnim dnevom, ustrelil na dvorišču mariborskih 

zaporov, je na slovesnosti pri spomeniku v Volkmerjevem prehodu na pogumne mlade domoljube zbrane 

Mariborčane spomnil mariborski župan Saša Arsenovič in sklenil: "Ne na ljudi, ne na dogodek in ne na 



zgodovinski čas ne smemo pozabiti. Bili so prejunaški, da bi bili pozabljeni, bil je preresen, da ne bi ostal za 

vedno zapisan v zgodovini Maribora in bil je prekrut, da bi nam smelo biti vseeno, če se bo še kdaj ponovil." 

Kulturni program, skozi katerega so obudili spomin na takratne dogodke, so v Volkmerjevem prehodu izvedli učenci 
Osnovne šole Bratov Polančičev. 

 

Slovesnosti se je udeležil tudi mariborski župan Saša Arsenovič            . SAŠO BIZJAK  

 

Na slovesnosti ob spominskem dnevu občine in državnem prazniku - dnevu upora proti okupatorju, je bil 

slavnostni govornik dr. Tone Kregar, direktor Muzeja novejše zgodovine Celje. 

V kulturnem programu pa so nastopili dijaki Konservatorija za glasbo in balet Maribor. 
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