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Spomenik Svobodi in miru na Poljani pri Prevaljah je bil cilj našega pohoda.

S
lovesnost, ki je bila 4. 
avgusta na Kongresnem 
trgu v Ljubljani, je bila 
posvečena zmagi sloven-
skega naroda pred 75 leti 
v boju proti fašizmu in 

nacizmu ter v tem okviru tudi po-
stavitvi doprsnega kipa osebnosti, 
ki je veliko pripomogla k omenjeni 
zmagi in ki je bila sposobna to ve-
liko partizansko zmago pretvoriti v 
gradnik slovenske državnosti – to je 
bil Janez Stanovnik. 
   Kot predsednik ZZB za vredno-
te NOB se zavedam, da delujemo 
v novih okoliščinah, ki jih nareku-
je nevarnost za zdravje, hkrati pa 
se kljub novim izzivom ne moremo 
povsem odreči spoznanjem iz pre-
teklosti kakor tudi ne vrednotam, ki 
so naš narod oblikovale in ohranja-
le skozi zgodovino vojn, oblastni-
kov, kužnih bolezni, okupatorjev in 
drugih zavojevalcev. 
   Spomeniki so simbolna sporo-
čila nekega časa, zapisi o ljudeh 
in njihovi veličini, ki bolj govorijo 
prihodnjim generacijam kakor so-
dobnikom. Sodobniki postavljamo 
spomenike ljudem, zaradi katerih 
želimo, da bi se zanamci spominjali 
naših dni, in tistih, ki so bili tvorci 
dela zgodovine naroda. To je bila 
naša iskrena želja ob postavitvi 
doprsnega kipa Janezu Stanovniku. 
S kipom želimo prihodnjim genera-
cijam sporočiti, da je bil Janez Sta-
novnik ustvarjalec naše politične 
zgodovine. Od nas se je poslovil 31. 
januarja letos in vse do zadnjega 
trenutka svojega življenja je govo-
ril in deloval v dobro slovenskega 
naroda kot pravnik, ekonomist, po-
litik, državnik, razumnik in voditelj. 
   Sodeloval je na sestanku v Vid-
marjevi hiši, kjer je bila aprila leta 
1941 oblikovana Osvobodilna fron-
ta slovenskega naroda. Zastopal je 
krščanske socialiste, in sicer tisto 
krilo, ki je nasprotovalo političnemu 
delovanju Cerkve. V partizanskih 
vrstah je opravljal politične naloge, 
včasih je moral blažiti spore med 
krščanskimi socialisti in komunisti, 
na kočevskem zboru je bil imeno-
van za člana Slovenskega narodno-
osvobodilnega odbora (SNOO). 
   Po vojni je deloval v različnih di-
plomatskih in državniških službah. 
Takoj po vojni se je skupaj z Ed-
vardom Kardeljem udeležil pariške 
mirovne konference (1947). Dolgo 
let je deloval v OZN, kjer je dosegel 
zelo visoke položaje, Slovenci pa 
smo zlasti cenili njegovo povezo-
valno držo v času, ko je bil predse-
dnik predsedstva SRS (1988–1990). 
V ZZB za vrednote NOB se je Janez 
Stanovnik zapisal v trajno zgodovi-
no kot naš predsednik med letoma 
2003 in 2013 ter zatem kot naš ča-
stni predsednik. 

Ustvarjalec 
naše zgodovine

UVODNIK

Marijan Križman
predsednik ZZB NOB Slovenije
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Koroški 
plebiscit

OBLETNICA

Približuje se 100. obletnica 
koroškega plebiscita, ki 
je usodno zaznamoval 
zgodovino dežele Koroške 
in »čezmejno zgodovino« 
Slovenije in Avstrije. Dežela 
avstrijska Koroška bo 
obletnico zaznamovala s 
projektom CARINTHIja 
2020 – Dežela na potovanju 
skozi čas in prostor, ki v 
ospredje postavlja prebivalce 
in deželo avstrijsko Koroško 
ter poleg preteklosti prinaša 
tudi pogled na sedanjost in 
prihodnost.
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AKTUALNO

Pohod v počastitev 75. obletnice zmage in osvoboditve

Od upora do svobode
Zveza združenj borcev za 
vrednote NOB Slovenije je v 
počastitev zgodovinske 75. 
obletnice zmage nad fašiz-
mom in nacizmom pripravi-
la štiridnevni pohod, ki je bil 
dolg skoraj 130 kilometrov 
in je potekal od Ljubljane do 
Koroške. Poimenovali smo 
ga Od upora do svobode.

Zaradi predpisov in razmer, ki jih 
narekuje koronavirus, je letošnja 
velika slovesnost, načrtovana 9. 
maja ob dnevu zmage, žal odpadla. 
Spontano se je porodila zamisel, 
da pripravimo pohod, ki simboli-
zira slovenski narodnoosvobodilni 
boj. Tako je nastala trasa štiridnev-
nega pohoda, vsak dan pohoda za 
eno leto boja med NOB. Izhodišče 
pohoda ni bilo naključno, saj je bilo 
tako lokacijsko kot časovno sim-
bolično. 22. julija 1941 je namreč 
odjeknil prvi partizanski strel pro-
ti okupatorju prav v Šmartnem pri 
Tacnu, kjer smo se pohodniki zbra-
li in krenili na pohod.
   Pohod je poklon celotnemu 
slovenskemu narodnoosvobodil-
nemu odporniškemu gibanju, saj 
simbolizira pomembne zgodo-
vinske elemente, ki so tvorili slo-
vensko partizansko gibanje, kot 
že omenjeni začetek upora v oko-
lici Ljubljane in vse do težko pri-
čakovane svobode na Koroškem, 
kjer se je 15. maja 1945 končala 
druga svetovna vojna na sloven-
skih tleh. Tam se je pri spomeni-
ku Svobodi in miru na Poljani pri 
Prevaljah 25. julija tudi končal 
naš pohod. 

Dosežki slovenskih 
partizanov
Na vmesnih postajah je skupina 
desetih pohodnikov, predstavni-
kov različnih pokrajinskih svetov 
Zveze borcev, srečala veliko šte-
vilo podpornikov in tudi dnevnih 
pohodnikov, ki so se nam prid-
ružili na delu trase. Mreža Zveze 
borcev je delovala odlično. Od za-
četka do konca poti so bili z nami 
vodniki iz vrst Zveze borcev, ki so 
v sodelovanju s krajevnimi orga-
nizacijami Zveze borcev poskrbe-
li, da je logistika pohoda prema-
gala vse ovire na poti do Koroške.
Pohod je vsebinsko in zgodo-
vinsko predstavil pomen vojaških 
dosežkov slovenskih partizanov. 
Prvi dan so pohodniki obiskali 
Rašico in se poklonili eni prvih 

partizanskih enot ter Stanetu Kos-
cu, organizatorju odpora na tem 
območju. Pot Od upora do svo-
bode pa je predstavila tudi druge 
dogodke druge svetovne vojne, 
kot so civilne žrtve, streljanja tal-
cev. Rašica je bila prva požgana 
vas v Sloveniji, streljanju talcev 
pa smo se prvi dan poti pokloni-
li v spominskem parku v Zalokah 
pri Mengšu. Humanost narodnoo-
svobodilnega boja se kaže tudi v 
skrbi za ranjence in dobro razve-
jani mreži partizanskih bolnic in 
zatočišč za ranjence. Na poti smo 
obiskali partizansko bolnico Tri-
glav, za katero vzorno skrbi druži-
na Stele. Prvi dan smo pohodniki 
dosegli vrh Menine planine, kjer 
so komandant Franta in soborci 
marca leta 1945 izvedli znameni-

ti preboj iz obroča okupatorja. Da 
je bil pohod še toliko bolj simbo-
ličen, smo pohodniki vrh Menine 
dosegli v bližini znamenite drče, 
po kateri je potekal preboj borcev. 
Partizansko gibanje je bilo tudi 
edino mednarodno, od zaveznikov 
priznano gibanje na Slovenskem. 
Zato smo se pohodniki prvi dan 
iz Ljubljane na vrh Menine odpra-
vili iz Češnjic pri Tuhinju. Tam je 
namreč spomenik zaveznikom an-
glo-ameriške misije pri slovenski 
narodnoosvobodilni vojski.

Najvišja točka 
Menina planina
Če se je prvi dan poti začel v Lju-
bljani s postopnim naraščanjem 
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DOGODKI – Podelili priznanja mesta Ljubljana

Odkrili doprsni kip Janezu Stanovniku

nadmorske višine s končnim str-
mim vzponom na 1453 metrov 
do Doma na Menini planini, kar 
je bila tudi najvišja točka naše-
ga štiridnevnega pohoda, pa je 
bil drugi dan poti nekoliko bolj 
razgiban. Najprej je bil na vrsti 
strm spust do Gornjega Grada, 
kjer nas je pri osrednjem spome-
niku pričakala množica ljudi, od 
tam pa do Ljubnega ob Savinji, 
do osrednjega spomenika. Ob 
njem smo se pohodniki spom-
nili tudi narodne herojinje Mil-
ke Kerin, hkrati pa vloge žensk 
med NOB, saj je bila partizanska 
vojska edina, ki je v svoj sestav 
vključevala tudi ženske. In prav 
narodnoosvobodilni boj je Slo-
venkam prinesel enakopravnost. 
Iz Ljubnega je sledila razgiba-
na pot, ki je tudi del znameni-
te mednarodne zavezniške poti 
– Vranov let v svobodo, vse do 
Belih Vod, do kmetije Žlebnik, 
kjer je tragično padel znani par-
tizanski pesnik Karel Destovnik 
- Kajuh. Tam je zelo lepo urejen 
muzej. Pohod je s tem poudaril 
tudi pomen partizanske kulture, 
ki je dajala dušo slovenskemu 
odporniškemu gibanju. 

   Drugi dan poti se je naša eta-
pa končala v Topolšici, pri stavbi, 
v kateri je zloglasni Löhr moral 
kloniti pred partizansko vojsko in 
priznati kapitulacijo. Naše združe-
nje borcev iz Velenja je za sprejem 
pohodnikov pripravilo lep kultur-
ni program. Tudi sicer smo poho-
dniki skupaj s predstavniki naših 
krajevnih organizacij tako rekoč 
na vsaki točki, kjer smo se usta-
vili, pripravili kratek partizanski 
miting z nagovori in petjem parti-
zanskih pesmi. To so bili trenutki, 
ki so nam pohodnikom vlili novih 
moči, da smo lažje premagali ce-
lotno preizkušnjo. 

Vzpon na Graško goro
Tretji dan poti nas je čakal vzpon 
iz Velenja na Graško goro, znano 
po obsežnem delovanju partizan-
skega gibanja. Tam stoji tudi lepo 
urejen muzej prihoda XIV. divizije 
na to območje, ki smo si ga ogle-
dali. Na Graški gori smo si ogle-
dali tudi lokacijo Izakove bolnice, 
kjer smo bili informirani, da se bo 
v kratkem postavila replika prvo-
tne partizanske bolnice. Pot smo 
preko »gore jurišev« nadaljevali 
do Šmartnega pri Slovenj Gradcu, 
kamor so maja 1945 pripeljali ra-

njence iz Paučkovih bolnic na Po-
horju. Od tam je sledila pot proti 
Koroški, kjer so nas v velikem šte-
vilu pričakali v Šmartnem pri Slo-
venj Gradcu. Predzadnji dan poti 
smo se ustavili tudi v Kotljah, v 
Prežihovi bajti, kjer smo se spom-
nili slovenskega pisatelja in akti-
vista OF Lovra Kuharja - Prežiho-
vega Voranca.
   Zadnji dan poti nas je čakal še 
»finale« do Poljane pri Prevaljah, 
kjer smo 25. julija ob 11. uri skle-
nili naš štiridnevni pohod. Kako 
prijetni so bili občutki po preho-
jeni poti, zlasti zato, ker nas je na 
poti pozdravilo veliko število na-
ših članov in simpatizerjev! S tem 
se je pokazalo, kako močno je v 
naših vrstah zakoreninjeno tova-
rištvo. Kako lepo je bilo videti, ko 
so nas skozi vasi in mesta ter ob 
poti pozdravljali prapori Zveze 
borcev! 
   Z dr. Martinom Premkom, ki je 
bil idejni vodja pohoda, se zah-
valjujeva celotni ekipi pohodni-
kov, ki so skupaj z nama uspešno 
premagali celotno pot. Med nami 
bodo za vedno ostali lepi spomini 
in skovana prijateljstva. Iskreno se 
zahvaljujemo tudi vsem združe-
njem na območju Ljubljane, Men-
gša, Trzina, Domžal, Kamnika, 
Spodnje Savinjske doline, Velenja, 
Mislinjske in Mežiške doline, ki so 
z vso mrežo krajevnih organizacij 
in vodnikov poskrbeli, da je logi-
stika pohoda nemoteno poteka-
la. Navsezadnje pa iskrena hvala 
vsem, ki so skupaj z nami z ude-
ležbo delili sporočilo zgodovinske 
75. obletnice Od upora do svobo-
de. Pohodniki si niti približno nis-
mo predstavljali, da nas bodo na 
Poljani pri Prevaljah kljub oteže-
nim razmeram zaradi koronaviru-
sa pričakali številni podporniki, ki 
so nas prišli pozdravit na cilj naše-
ga pohoda.

Mestna občina Ljubljana in ZZB 
NOB Slovenije sta 4. avgusta na 
Kongresnem trgu pripravili spomin-
sko slovesnost ob odkritju doprsne-
ga kipa dolgoletnemu predsedniku 
ZZB NOB Slovenije, partizanu in 
častnemu meščanu Ljubljane, Ja-
nezu Stanovniku. Ob tej priložnosti 
je bila tudi slavnostna seja Mestne-
ga sveta Mestne občine Ljubljana. 
Na njej so podelili plakete in nagra-
de ter naziva častna meščanka in 
častni meščan MOL, ki sta ju preje-
la častna profesorica Gabi Čačino-
vič Vogrinčič in akademik, zaslužni 
profesor dr. Jože Mencinger.
    »Ljubljana ima svoj praznik 9. maja 
– na dan osvoboditve Ljubljane, ki 
pa se ujema z obletnico zmage nad 

Pohod smo začeli 22. julija v Tacnu.

Dom na Menini planini je bil s 1453 metri naša najvišja točka pohoda. Pot smo čez »goro jurišev« nadaljevali do Šmartnega pri Slovenj Gradcu.

Prireditev na Kongresnem trgu v Ljubljani

Odkritje doprsnega kipa Janezu Stanovniku

fašizmom in nacizmom in dnevom 
Evrope ter dnevom miru. In ravno 
letos mineva 75 let od konca druge 
svetovne vojne.  Ljubljano je seve-
da nadvse ljubil tudi Janez Stanov-
nik, bil je njen častni meščan. Vsak 
od nas v sebi nosi spomin na nje-
govo legendarno podobo, v naših 
mislih še vedno odmevajo njegove 
odločne besede in modrosti. Dolgo 
bi lahko opisovali njegovo bogato 
življenje in poti, po katerih je sto-
pal, največ pa o njem verjetno pove 
dejstvo, da so ga mnogi imenovali 
kar 'oče naroda',« je med drugim 
povedala voditeljica Bernarda Žarn. 
Zbrane je na Kongresnem trgu na-
govoril predsednik ZZB NOB Slo-
venije Marjan Križman. Orisal je 

lik Janeza Stanovnika, prav tako pa 
tudi ljubljanski župan Zoran Janko-
vič, ki je poudaril, da so partizani 
osvobodili Ljubljano in da v mes-
tu ne bodo postavljali spomenikov 
domobrancem in domačim izdajal-
cem. Župan je podelil tudi priznanja 
mestne občine. Častna meščana sta 
prejela še portret, umetniško delo 
akademskega slikarja Rudija Špan-

zla, enega najbolj priznanih sloven-
skih portretistov.
   V kulturnem programu sta na-
stopila Godba Slovenske vojske, ki 
je slovesnost v uvodu obogatila z 
melodijo Kosec koso brusi, in Parti-
zanski pevski zbor s Pesmijo o svo-
bodi. Prisotni so bili tudi prapor-
ščaki. Ob koncu so vsi udeleženci 
zapeli himno mesta Ljubljana Hej, 

brigade. V spomin Janezu Stanov-
niku so zavrteli tudi odlomek iz fil-
ma Oče naroda.
   V Valvasorjevem parku pa sta  pri 
Grobnici narodnih herojev delega-
ciji mestne občine Ljubljana in ZZB 
NOB Slovenije odkrili doprsni kip 
Janezu Stanovniku.

Janez Alič, foto: Iztok Pipan
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»Infojbirani« za vedno

P
redsedniku republike, 
znanemu po izjavi »ni-
sem moralna avtoriteta 
in se to ne trudim biti«, 
je z obiskom lažne fojbe 
uspelo, da je brez veli-

ko truda namesto moralne avtorite-
te postal moralno dno. S potrditvijo 
napadalcev za žrtve in Slovencev za 
»genocidni narod« je dosegel tudi 
državniško dno. Kot največji hlapec 
je privolil v izsiljevanje v slogu itali-
janske mafije, da je treba ob vrnitvi 
Narodnega doma v Trstu opraviti 
še »spravne slovesnosti« v Bazovi-
ci ob zlaganem obeležju lažne fojbe, 
čeprav bi bila ob vrnitvi Narodnega 
doma povsem dovolj zgolj slovesnost 
ob samem domu. 
   Zagovornik »sprave, sožitja in miru 
za bodoče generacije« se ni oglasil, 
ko so pred tem 12. junij razglasili za 
praznik osvoboditve Trsta izpod »sla-
vokomunistične okupacije« kot po-
goj za vrnitev Narodnega doma. Ni 
se oglasil nikoli prej, ko so se ravno 
ob bazoviški »fojbi« vzklikali fašistič-
na gesla in pozdravi »italijanski Istri 
in Dalmaciji«. Ni se 
oglasil ob nobenem 
ponarejanju zgodo-
vinskih dejstev in 
zlorabi posnetkov, 
kako italijanski vo-
jaki streljajo slo-
venske talce. Ni se 
oglasil ob nobenem 
fašističnem izziva-
nju, ki se še ved-
no redno pojavlja 
v zamejstvu. Če je 
predsedniku zaradi 
njegove »sprave« 
že bilo treba iti v 
Bazovico, pa se mu 
vsaj ne bi bilo treba 
sramotiti z zlaga-
no in ponarejeno 
predstavo držanja 
za ročice z italijanskim predsedni-
kom. Kaj sta hotela predsednika do-
seči s tem ubogim in bedno zaigranim 
posnemanjem držanja za roko Hel-
mutha Kohla in Francoisa Mitterana 
v Verdunu leta 1984 ob sedemdeseti 
obletnici začetka prve svetovne voj-
ne, verjetno vedo le njuni predstav-
niki za odnose z javnostmi. A pomen 
»držanja za ročice« pri Verdunu je 
zgodovinsko popolnoma drugačen, 
saj je med prvo vojno šlo za nesmi-
selno umiranje milijonov ljudi za ko-
risti kraljev in bankirjev, pri čemer so 
si krivdo za začetek vojne delile vse 
države. Med prvo svetovno vojno se 
nobena od držav ni bojevala v imenu 
nacizma in fašizma in želela iztrebi-
ti nasprotnikov na narodni ali rasni 
podlagi. Med prvo svetovno vojno 
Francozi za napadajoče Nemce niso 
bili »manjvredni ljudje«, ki jih je treba 
iztrebiti, tako kot so bili Slovenci za 
italijanske fašiste pred drugo svetov-
no vojno in med njo. Zato zgodovina 
pomni še eno državniško dejanje, ki 
se veže na drugo svetovno vojno in 
bi ga lahko naslednjič odigrala oba 
predsednika, če že tako rada posne-
mata dejanja drugih državnikov: pa-
dec Willyja Brandta na kolena pred 
spomenikom vstaji v Varšavi. Med 
drugo svetovno vojno je nacistična 
Nemčija napadla Poljsko, želela iztre-

Prav italijanska 
politika, ki jo 

predstavlja prav 
predsednik države, 
pa že leta načrtno 

ponareja zgodovino 
oziroma v najboljšem 

primeru molči pri 
vseh zlorabah in 

izzivanjih italijanske 
desnice. 

Dr. Martin Premk

biti njene prebivalce ter med vstajo 
požgala in do tal uničila Varšavo, zato 
je nemški kancler pod težo zgodovine 
ostal brez besed in je s klečanjem po-
častil milijone mrtvih zaradi nacistič-
nega nasilja. Tako kot je nacistična 
Nemčija med drugo svetovno vojno 
napadla Poljsko, je fašistična Italija 
napadla Jugoslavijo, s tem da si je že 
takoj po prvi svetovni vojni pripojila 
tretjino slovenskega ozemlja ter že 
pred nastopom fašizma in začetkom 
druge svetovne vojne začela z nasi-
ljem in raznarodovanjem. Italijanski 
predsednik bi zato lahko pokleknil že 
v Trstu pred Narodnim domom kot 
krajem, ki predstavlja začetek itali-
janskega nasilja nad Slovenci. Potem 
bi lahko šel klečat še povsod, kjer so 
do konca druge svetovne vojne itali-
janski fašisti in vojaki pobijali in po-
žigali. Lahko bi šel pokleknit v Gra-
mozno jamo, na Rab ali v Gonnars, v 
Ustje pri Ajdovščini, pod Križno goro, 
kjer so bile posnete slike streljanja 
domačinov, ki jih zlorablja italijan-
ska desnica. Lahko bi šel še v stotine 
krajev, kjer so bili ljudje pobiti in hiše 

požgane med ita-
lijansko ofenzivo 
poleti 1942, ki 
jo je poveljujoči 
italijanski gene-
ral Mario Robotti 
pospremil z bese-
dami: »si ammaz-
za troppo poco/
premalo se po-
bija«. Morda bi 
bilo še najboljše, 
če bi se italijanski 
in naš predsednik 
med držanjem za 
ročice po kolenih 
plazila po celotni 
Poti spominov in 
tovarištva, kjer so 
Italijani okoli Lju-
bljane potegnili 

bodečo žico in iz mesta naredili ve-
liko koncentracijsko taborišče. Če se 
po besedah italijanskega predsednika 
zgodovine ne da izbrisati, ampak jo je 
treba dojemati kot skupno dediščino, 
iz katere bosta rasla sodelovanje in 
prijateljstvo, ne pa obračati v med-
sebojno sovraštvo, je to treba početi 
na temeljih resnice in zgodovinskih 
dejstev. Prav italijanska politika, ki jo 
predstavlja prav predsednik države, 
pa že leta načrtno ponareja zgodo-
vino oziroma v najboljšem primeru 
molči pri vseh zlorabah in izziva-
njih italijanske desnice. Zato je bila 
predstava pri lažni bazoviški fojbi 
zgolj novo poglavje ne k »spravi«, 
ampak v italijanskih prizadevanjih za 
spreobračanje zgodovine. Žal so v to 
predstavo in prevaro potegnili tudi 
našega samovšečnega predsednika, 
ki sicer vedno pridno molči ob vseh 
italijanskih spreobračanjih zgodo-
vine. Ne glede na to, kaj vse lepega 
je naivnežu in nevednežu za to de-
janje obljubila italijanska politika, to 
nikoli ne bo izpolnjeno, a se predse-
dnik tega očitno ne zaveda. Žal mu 
je tudi vseeno, da je s tem dejanjem 
fašistične napadalce priznal za žrtve, 
nas pa naredil za »slavokomunistič-
ne morilce« in »genocidni narod« ter 
nas vse, tudi sebe samega, »infojbi-
ral« za vedno.

OBLETNICA – Množični pomor Romov v Auschwitzu

RAZMIŠLJANJE – Miselni utrinki iz mojega življenja

Porajmos še vedno  
v senci holokavsta

Naša domovinska odgovornost

Z nastopom Hitlerja leta 1933 so 
bile Romom v Nemčiji ukinjene vse 
državljanske pravice in že marca 
1933 so sprejeli Dekret o boju zo-
per »ciganske pošasti«. Leta 1936 
so zasnovali rasno-higienski in po-
pulacijsko-biološko-raziskovalni 
center kot del Ministrstva za not-
ranje zadeve pod upravo Roberta 
Ritterja. Center je imel v času vojne 
veliko vlogo pri sterilizaciji romskih 
zapornikov in medicinskih posku-
sih z njimi. Decembra leta 1937 je 
minister Frick objavil Dekret o boju 
za policijsko preventivo zločinov 
oziroma tako imenovani Asocialni 
dekret in zahteval biološko razisko-
vanje v kriminalističnih postopkih. 
   Prvi načrt, ki predstavlja začetek 
končnega reševanja »ciganskega 
vprašanja«, je marca 1938 izdelal 
Werner Best,vodja Gestapa in Hi-
mlerjev sodelavec. Rešitev je po-
menila premik romskih mož iz rom-
skih taborov v koncentracijska ta-
borišča. Z izgovorom o njihovi aso-
cialnosti in brezdelnosti so Rome 
od pomladi leta 1938 prepeljali v 
preventivni pripor v koncentracij-
skih taboriščih, a ta preventivni 
pripor je pomenil popoln odvzem 
svobode brez pravnega postopka in 
časovne omejitve. 
   Decembra leta 1938 je »cigansko 
vprašanje« prešlo pod pristojnost 
Heinricha Himmlerja, ki je ocenil, 
da je treba to vprašanje obravna-
vati in rešiti v okviru širšega vpra-
šanja očiščenja nemškega prostora 
od Slovanov, Judov in Romov in 
v skladu z biološkimi, genealoški-
mi in antropološkimi raziskavami 
o »ciganskih rasnih značilnostih«. 
Za Rome ne bodo veljale odločitve 
sodišč, temveč takojšnja izročitev 
rajhsfürerju ali uničenje z delom. 
Temu so septembra leta 1942 si-
cer nasprotovali eseesovski vodi-
telji priključenih vzhodnoevropskih 
območij, a se je njihovo nasproto-
vanje nanašalo zgolj na Poljake, 
Ukrajince in Ruse, v katerih so vi-
deli dobro delovno silo. Vsi pa so se 

Fragmenti o »tranziciji«: leto 1990 
– našo domovino čakata »samo-
stojna država« in »demokracija«, 
nas borce pa pozaba in obtožbe. S 
plebiscitom 1991 smo se odločili za 
samostojno državo, ne pa za druž-
benoekonomski sistem, ki so nam 
ga vsilili in nas vanj potisnili nespo-
sobni, maščevalni in pohlepni vodi-
telji, izbrani celo na volitvah.
    Leto 2011: kmet vedno obdeluje 
polje za leto naprej, pri vzreji živi-
ne misli in ukrepa za več let naprej, 
če zasadi sadovnjak ali gozd, pa za 
več generacij naprej. Za to modrost 
našim politikom, strankam in vodi-
teljem ni mar ali pa je ne znajo vpe-
ljati v vodenje države.
   Vest in domoljubje za odgovorne 
v slovenski družbi, zlasti za politi-
ke, nista več vrednoti. Gre za po-
šastno degradacijo nekdanjih vre-
dnot našega naroda. Grabežljivi, 
sebični politični povzpetniki (ne le 
iz vrst politike), ki so ob vsem tem 

strinjali s kazenskim preganjanjem 
Judov in Romov, za katere so do-
datno pričakovali še obvezno steri-
lizacijo. Septembra leta 1939 je bilo 
prepovedano »klatenje Ciganov« 
ob nemških mejah, od oktobra iste-

ga leta pa Romi niso smeli zapustiti 
niti lastnega kraja niti doma (da bi 
jim tako onemogočili vohunjenje). 
S tem ukrepom so lahko lokalne 
policijske oblasti preštele romsko 
populacijo in na tej podlagi izvedle 
deportacije na Poljsko. 
   Organizirane deportacije Ro-
mov so se začele 16. maja 1940. 
Radikalni ukrepi zoper Rome so 
se nehno stopnjevali in se razširili 
na vsa območja okupirane Evrope. 
Po Himmlerjevem ukazu 16. de-
cembra 1942 so morali biti Romi 
v nekaj tednih zbrani v koncentra-
cijskem taborišču Auschwitz-Birke-
nau. Tam so bili žrtve psevdoznan-
stvenih medicinskih raziskav in 
poskusov. Romsko (»cigansko«) ta-
borišče Auschwitz-Birkenau je bilo 
po zdravniških poskusih nad Romi 
še posebej znano, dokler ga niso v 
noči s 2. na 3. avgust 1944 v celo-
ti likvidirali in pomorili še zadnjih 
romskih taboriščnikov. 
   Točnega števila umorjenih v »ci-
ganski noči« v Auschwitu nimamo, 
običajno se omeja 2897 pobitih Ro-
mov v eni sami usodni noči (tako 

imenovani Zigeunernacht). Skupaj 
je v uničevalnem taborišču Au-
schwitz umrlo okoli 21.000 Romov 
in Sintov, ki so jih pripeljali iz 14 
evropskih držav. Masakre nad njimi 
so izvajali tudi v drugih koncentra-

cijskih taboriščih (posebno znani so 
kruti umori v Jasenovcu na Hrva-
škem). Žal dokončne številke žrtev 
romskega genocida (poleg Romov 
se to nanaša tudi na Sinte) še ved-
no ne poznamo. Po najbolj vero-
dostojnih ocenah se število žrtev 
porajmosa giblje med 220.000 in 
500.000 žrtvami. S temi podat-
ki operirajo predvsem francoske 
ustanove, ki se ukvarjajo z razisko-
vanjem romskega genocida. Tudi 
slovenske žrtve porajmosa še niso 
v celoti znane. 
   V počastitev spomina na poraj-
mos sta bili letos spominski slove-
snosti pred mariborsko sinagogo 
na Židovskem trgu in pred spo-
minsko ploščo žrtvam porajmosa v 
Murski Soboti. Tam so v veliki sejni 
dvorani MO Murska Sobota pripra-
vili tudi krajši simpozij o genocidu 
Romov med drugo svetovno vojno. 
Slavnostni govornik je bil akade-
mik dr. Boštjan Žekš, ki je bil tudi 
zastopnik predsednika Republike 
Boruta Pahorja.

Dr. Marjan Toš

Udeleženci slovesnosti pred spominsko ploščo žrtvam porajmosa v Murski Soboti (arhiv 
Zveze Romov)

še nesposobni – vsa čast izjemam 
– so nas oropali vseh vrednot naše-
ga upora in socialistične zgraditve 
in nas pripeljali v razmere, v katerih 
se ne ve, kdo pije in kdo plača.
   Kako nevedni, lahkomiselni, rav-
nodušni smo kot narod, da dovoli-
mo razbijati, uničevati in beraško 
prodajati v socializmu pridobljene 
gospodarske vrednote, bogastvo, 
ki ga nismo ustvarjali samo zase, 
marveč tudi za boljše življenje 
prihodnjih rodov! Lahkomiselno 
žrtvujemo in razpršujemo nekdanja 
skupna tržišča, dopuščamo razpad 

delovnih kolektivov in uničenje sis-
tema kolektivno usklajenih proizvo-
dnih timov, krajo, prodajo teh naro-
dovih dobrin, znanja in bogastva, ki 
smo ga več kot petdeset let razvijali 
v temeljnih podjetjih in vseh drugih 
segmentih družbe – v šolstvu, zdra-
vstvu, kulturi itn.
   Znova smo postali narod, ki je 
oropan ugleda, samozavesti in po-
končnosti, in kar je najhuje, spet 
smo podrejeni kimavci. Kot da se 
v naši samostojni državi nenadoma 
ne znajdemo več, ravnamo zgub-
ljeno, osiromašeno, nazadujoče. 
Um izgublja intuicijo, mladost beži 
iz države. Nismo enotni, nismo vsi 
pripravljeni pomagati si s skupnimi 
močmi, z voljo in ljubeznijo do naše 
lepe domovine.
   Mladi, ne opazujte in ne kritiziraj-
te vseh teh slabih tokov le od strani. 
Zahtevajte odgovornost! 

Franc Sever - Franta
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Dr. Danijel Grafenauer
(nadaljevanje iz prejšnje številke)

OBLETNICA – Letos mineva sto let od koroškega plebiscita

Ljudsko glasovanje 

Na ozemlju cone A je glede na štetje 
prebivalstva leta 1910 živelo 73.488 
prebivalcev. Slovenski občevalni je-
zik je potrdilo 50.837 ali 69,18 od-
stotka prebivalstva. Glede na do-
ločila mirovne pogodbe so imele 
glasovalno pravico osebe, ki so na 
dan 1. decembra 1919 dosegle sta-
rost 20 let, imele stalno prebivališče 
na plebiscitnem ozemlju ter bile tu 
rojene ali pa so pred 1. januarjem 
1912 imele tu svoje stalno prebiva-
lišče ali domovinsko pravico. 
   Odločala je večina oddanih ve-
ljavnih glasov ne glede na izide 
glasovanja po posameznih obči-
nah. Kompromisni predlog jugo-
slovanske strani, da bi končni izid 
že sprejetega plebiscita upošteval 
izide v posameznih občinah, ni bil 
sprejet, čeprav se je zanj avgusta 
1919 pogojno izrekla tudi avstrij-
ska stran. To in še nekatere druge 
poteze obeh strani so razodevale 
negotovost glede pričakovanja glo-
balnega izida glasovanja. Glede na 
rezultate plebiscita bi to pomenilo, 
da bi območje južno od reke Dra-
ve pripadlo Kraljevini SHS. Po ple-
biscitu je Avstrija meje občin, ki so 
se večinsko odločile za Kraljevino 
SHS, večkrat spreminjala, s čimer 
je poskušala preprečiti njihovo po-
litično samoupravo. Edino Libeli-
če kot ena od omenjenih občin, ki 
je svojo plebiscitno voljo tudi de-
jansko uveljavila, je bila leta 1922 
na pobudo, vztrajnost in zahtevo 
prebivalstva razdeljena na dva dela 
– en del danes pripada Republiki 
Sloveniji, saj po drugi svetovni voj-
ni avstrijska južna meja ni bila spre-
menjena. Analiza rezultatov plebi-
scita v coni A kaže, da se je večina 
slovensko govorečega prebivalstva 
(59,2 odstotka) odločila za skupno 
življenje z drugimi Slovenci v Kra-
ljevini SHS. Za življenje v Republiki 
Avstriji je glasovala manjšina slo-
vensko govorečih (40,8 odstotka). 
Ta manjšina približno 10.000 gla-
sov slovensko govorečih prebival-
cev (predvsem socialdemokratsko 
in liberalno usmerjenih) plebisci-
tne cone A je omogočila avstrijski 
strani doseči tisti večino, ki je od-
ločila o državni pripadnosti vseh. 
Vzroke takšnega odločanja iščejo 
slovenski in avstrijski raziskovalci v 
razvoju zgodovinskih odnosov med 
obema narodoma na Koroškem, v 
njihovem kulturnem in političnem 
razvoju, predvsem pa kot posledico 
izrazite germanizacije slovenskega 
prebivalstva. Poseben vidik ostaja 
narodna neopredeljenost velikega 
dela prebivalstva oziroma nedo-
končan proces tako imenovanega 
narodovanja slovenske strani na 
Koroškem. 

Avstrijska plebiscitna 
propaganda
Izid glasovanja je pomenil majori-
zacijo nemških zahtev na tem ob-
močju od srede 19. stoletja dalje. 
Del slovensko govorečih glasoval-
cev plebiscitnega ozemlja cone A 
je prepričala avstrijska plebiscitna 
propaganda, ki logično ni poudar-
jala narodnostnega momenta plebi-
scitne odločitve, ampak se je osre-
dotočila na druge družbene razlike 
med upravnima sistemoma obeh 
novonastalih držav. Odločujoči de-

javniki so bili tolikokrat poudarjani 
koroški deželni patriotizem, narav-
na in geografska celota Celovške 
kotline, odprtje demarkacijske črte 
v coni A in s tem okrepitev avstrij-
ske propagande ter obenem rušitev 
ugleda in položaja jugoslovanske 
uprave slaba dva meseca pred gla-
sovanjem, ki je tako morala tekmo-
vati na območju, kjer je avstrijska 
stran imela skozi stoletja zgrajen 
družbeni upravni aparat, gospo-
darska odvisnost južne Koroške od 
središč v osrednjem delu dežele, 
ponekod neustrezno ravnanje jugo-
slovanskih oblasti proti delu prebi-
valstva cone A, prednosti demokra-
tično urejene avstrijske države brez 
vojaške obveznosti v primerjavi s 
Kraljevino SHS, ki je bila monarhija 
brez ustave z vojaško obveznostjo 
ter nerešenimi številnimi družbeni-
mi, narodnostnimi in mejnimi vpra-
šanji, ter končno avstrijsko zagota-
vljanje, da se tisti, ki bodo glasovali 
za Avstrijo, s tem ne bodo odrekli 
slovenski narodnosti, da bodo Slo-
venci na Koroškem celo preživeli 
tiste »pod srbsko oblastjo na Kranj-
skem«. Zagotavljali so, da bodo Slo-
venci deležni vsestranske podpore, 
da si bodo lahko zagotovili svoj na-
rodnostni obstoj (v skladu z manj-
šinsko varstvenimi določili od 62. 
do 69. člena senžermenske mirov-
ne pogodbe). Krona vsega je bila 
slavnostna soglasna izjava koroške-
ga deželnega zbora 28. septembra 
1920, da hočeta Koroška in Avstrija 
slovenskim rojakom »za vse čase« 
zavarovati njihov jezikovni narodni 
značaj ter skrbeti za njihov duhovni 
in gospodarski razcvet enako kakor 
pri nemških prebivalcih dežele.

Nepravilnosti 
avstrijske strani
Plebiscit je bil izveden pod pogod-
beno določenim mednarodnim 
nadzorstvom. Priprave in izvedbo 
glasovanja je vodila mednarodna 
plebiscitna komisija s sedežem v 
Celovcu. Uradno je bila ugotovljena 
njegova korektnost. Zaradi težkega 
narodnega poraza, zaradi »izgube 
Korotana, zibelke slovenskega na-
roda«, je slovenska stran pozneje 
skušala dokazati nasprotno. Toda 
čeprav so bile ugotovljene nekate-
re nepravilnosti (vpisovanje v volil-
ne imenike po 29. septembru 1920, 
ko je avstrijska stran »dopisala« kot 
volivce okoli 4000 glasovalcev, ter 
nespoštovanje nekaterih določb 
mirovne pogodbe, ki so se nanaša-
le na izvedbo plebiscita) je danes 
gotovo, da te nepravilnosti niso od-
ločilno vplivale na izid glasovanja, 
so pa pripomogle k boljšemu izidu 
glasovanja za avstrijsko stran. Velja 
kritična ugotovitev slovenskega in 
dela avstrijskega zgodovinopisja, da 
plebiscit na Koroškem ni bil »pravi 
inštrument« rešitve narodnostnega 
vprašanja na Koroškem.
   Na slavnostni seji koroškega de-
želnega zbora 25. novembra 1920 
so pozabili večino predplebiscitnih 
obljub in deželni upravitelj dr. Art-
hur Lemisch je že odkrito napove-
dal hitro germanizacijo koroških 
Slovencev, ki naj bi se izvršila v času 
enega človeškega življenja. Germa-
nizacija je tako dokončno dobila 
domovinsko pravico na Koroškem 
in z nekaj izjemami paradigmo pri-
hodnjega odnosa med narodoma 
v deželi, ki ga je vse do nedavne-

ga vodil koroški Heimatdienst (oz. 
Heimatbund). Posledica sprostitve 
»domovinskih čustev« so bile pre-
ganjanje, nasilstva in odrekanje 
življenjske eksistence narodno za-
vednim koroškim Slovencem in v 
poplebiscitnih dneh povzročile »ek-
sodus« koroške slovenske svetne in 
laične inteligence. Koroški Sloven-
ci so postali manjšina v večinsko 
nemški državi, ki je bila pojmovana 
kot nezaželen in sumljiv subjekt de-
žele Koroške, ki mu je bil nasproti 
neprestani »abwehrkämpf«, če se je 
opredeljeval kot zavedni del naro-
dnega telesa Slovencev. 

Slovenci v deželi 
Koroški nezaželeni
Dejstvo je, da koroška deželna in 
tudi avstrijska zvezna politika vse 
do pred nekaj leti nista zmogli na-
pora preseči praznovanja plebisci-
tne zmage kot vira razdvajanja in 
spodbujanja narodne nestrpnosti na 
Koroškem ter ugotovitve, da sta bili 
glede na značaj plebiscita obe ple-
biscitni strani legitimni in legalni v 
svojih zahtevah in naporih. Slovenija 
oziroma Jugoslavija je šele po anšlu-
su in nemškem napadu na Jugosla-
vijo aprila 1941 problematizirala pri-
padnost južne Koroške in po koncu 
druge svetovne vojne zahtevala pri-
ključitev dela južne Koroške k Jugo-
slaviji. Spor se je na diplomatskem 
parketu končal s sklenitvijo Držav-
ne pogodbe o obnovi neodvisne 
in demokratične Avstrije leta 1955 
(ADP), ko je bila mednarodno potr-
jena plebiscitna meja iz leta 1920 in 
so bile zagotovljene manjšinske pra-
vice. Kljub vsem obljubam in zago-
tovilom še po stotih letih velja, da so 
se Slovenci na Koroškem iz resnega 
tekmeca za oblast in vodilno partici-
pacijo v koroški družbi spremenili v 
skupnost, katere obstoj je ogrožen, 
saj mora svoje sodeželane in koro-
ške ter avstrijske politike nenehno 
spominjati in opominjati na njihove 
obljube v številnih izjavah, zakonih 
in sedmem členu ADP. 
   Neposredna posledica izgublje-
nega plebiscita je bil že omenjeni 
»eksodus« od dva do tri tisoč koro-
ških Slovencev, ki so v deželi Ko-
roški postali nezaželeni, ker so se v 
plebiscitnih bojih oziroma pri poli-
tični agitaciji dejavno izpostavili za 
Kraljevino SHS. Njihova življenjska 
eksistenca je bila na Koroškem one-
mogočena ali vsaj zelo otežena. Bili 
so odpuščeni iz javnih služb, tudi iz 
gospodarskih podjetij, odpovedo-
vali so jim zakupne pogodbe, niso 
mogli več računati na zadovoljivo 
klientelo, prihajalo je do nasilja, 
groženj in šikaniranja. Vendar pa 
je ne glede na majhno število ko-
roških Slovencev v primerjavi s pri-
morskimi begunci, ki jih je bilo po 
letu 1920 in v naslednjem desetle-
tju več kot 50.000, odhod izobraže-
nega in vitalnega dela prebivalstva 
pomembna izguba. »Eksodus« slo-
venskih duhovnikov, učiteljev, pro-
fesorjev, zdravnikov, živinozdravni-
kov, pravnikov in uradnikov – torej 
skoraj vse intelektualne elite – slo-
venska historična literatura označu-
je kot najtežji poplebiscitni udarec 
za koroške Slovence. Posledično je 
za južno Koroško »odliv« nekaj ti-
soč ljudi pomenil »etnično« siroma-
šenje slovenskega dela Koroške in 
za celotno Koroško izgubo izobra-
ženega »človeškega kapitala«.

ZLOČINI OKUPATORJEV – Smrečje pri Turjaku

Dogodek 6. junija v spominskem 
parku Smrečje pri Turjaku takoj po 
pompozni spominski slovesnosti v 
Kočevskem rogu zahteva poseben 
komentar. Na to temo je bil 8. junija 
objavljen moj prispevek v Dnevni-
ku, a zaradi omejenega prostora ni 
mogel vsebovati še nekaterih po-
membnih ugotovitev in sporočil. V 
Dnevniku sem predvsem opozoril 
na sprevrženost dejanja predsedni-
ka vlade, da v svojem imenu (tako 
piše na vencu, ki ga je položil pred 
spominskim obeležjem!) položi ve-
nec ljudem, o katerih do zdaj ni 
zmogel ene same dobre besede, le 
nešteto žaljivih, sramotilnih in laž-
nih trditev. 
   Dogodek bi ostal prikrit javnosti, 
saj je bila o njem obveščena samo 
z novičko v jutranjih poročilih na 
Radiu SLO 1, lokalne skupnosti, 
Društva Zarja spominov Velike Laš-
če (skrbnik obeležja) in župana pa 
sploh niso obvestili o nameravanem 
dejanju. Tudi to pove vse o obeh – 
predsedniku vlade in predsedniku 
države. Dobro sta se zavedala ma-
nipulacije in zato nista imela pogu-
ma soočiti se s predvidljivimi odzivi 
prizadetih! Raje so hoteli neopaže-
no izpeljati »položitev za uravnote-
ženje«, saj je bil njihov osnovni na-
men pompozno govoriti in na vse 
načine počastiti samo žrtve v Rogu. 
   Po nekaj dneh od dogodka so 
misli še bolj jasne in prva je ta, 
da se nepoštenih in neiskrenih na-
menov pač ne da skriti. Če bi bilo 
komu res do sprave, bi morala biti 
stvar v Smrečju vsaj v glavnih pou-
darkih podobna kot v Rogu, seve-
da ob prisotnosti sorodnikov žrtev 
domobranskih pobojev in pa seve-
da predstavnikov Katoliške cerkve, 
ki je poleg okupatorja glavna kriv-
ka za vse zločine, ki so se zgodili 
v drugi svetovni vojni na Sloven-
skem, in tudi za tako imenovano 
»bratomorno vojno«. Seveda bi v 
primeru prisostvovanja predstav-
nikov Katoliške cerkve moralo pri-
ti do neke vrste priznanja (naivno 
je pričakovati, da do polnega!), a 
ti nimajo sploh nobenega namena 
opravičiti se za domobranske zloči-
ne v Smrečju, na Urhu, v Lisičjem, 
Kozlarjevi gošči, pa za zločine Črne 
roke, za vse izseljene in poslane v 
taborišča po zaslugi izdajalcev in 
cerkvenih spiskov. 
   Zato seveda predstavnika Kato-
liške cerkve v Smrečju pač nismo 
in ne bomo videli. Zato je govor 
Janše v Rogu vseboval tudi ugo-
tovitev, da sprave še dolgo ne bo, 
ker je pač realno ne more biti brez 
priznanja grehov Katoliške cerkve. 

Kje so meje dvoličnosti 
Janše in Pahorja?

In tako imamo zdaj samo dve mož-
nosti: še naprej trpeti vse mogoče 
žalitve in manipulacije predsednika 
te vlade in njihovih poslušnih slug 
ali pa končno spoznati, da je naj-
večja težava v tej državi največja 
politična stranka, ki si je med dol-
goletnim delovanjem preskrbela 
trdne finančne temelje iz državnih 
sredstev, obenem pa je na vse po-
membne položaje v administraciji 
namestila svoje kadre, ki po prin-
cipu krtov nenehno najedajo to 
državo. Ravno zaradi zgornje ugo-

tovitve je na žalost (ali srečo!) za 
Slovenijo edina rešitev uvedba di-
rektne demokracije, saj so se vse 
stranke do zdaj pokazale nesposob-
ne za upravljanje države po princi-
pu dobrega gospodarja.
   Na koncu še beseda o predsedni-
ku države. Prav žalostno je pogle-
dati njegovo ponosno držo strežni-
ka sedanji vladi in Janezu Janši, da 
o preštevilnih drugih njegovih na-
pakah niti ne pišem. Tudi po zaslu-
gi predsednika Pahorja je ozračje v 
tej državi zatohlo, edina osvežitev 
v tem trenutku so petkovi prote-
sti, znanilci neizogibnih sprememb! 
Trenutna vladajoča garnitura s svo-
jim komandantom bo te spremem-
be samo še pospešila s številnimi 
svojimi nerazumnimi in škodljivimi 
ukrepi. Mnogi bolj strokovno pod-
kovani ljudje so že povedali mnenja 
o teh napakah in nima smisla, da jih 
na tem mestu ponavljam.
   Zato poziv Slovencem, ki jim je 
dovolj manipulacij predsednika 
vlade, pojdimo še v večjem številu 
na petkove proteste, ne pustimo si 
ukrasti države!

Srečo Knafelc, predsednik Društva 
Zarja spominov Velike Lašče

Dobro sta se zavedala 
manipulacije in 
zato nista imela 
poguma soočiti se s 
predvidljivimi odzivi 
prizadetih! Raje so 
hoteli neopaženo 
izpeljati »položitev za 
uravnoteženje«, saj 
je bil njihov osnovni 
namen pompozno 
govoriti in na vse 
načine počastiti samo 
žrtve v Rogu.
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KOLUMNA

Zapravljena priložnost 

Jože Poglajen

N
aša javna televizija 
je v čast obletnici sa-
mostojnosti posnela 
serijo intervjujev na 
temo osamosvojitev. 
Od enainšestdeset 

tisoč osamosvojiteljev, toliko je na-
mreč ljudi s statusom veterana voj-
ne za Slovenijo, jih je Rosvita Pesek 
izbrala šest, ki so imeli »imeli odloč-
nost, pogum in vizijo«! 
   V njenih vprašanjih in komentar-
jih sicer ni bilo nobene od teh hva-
levrednih lastnosti. V celoti gledano 
je bilo vse skupaj bolj kot resnim 
intervjujem podobno sproščenim 
domačijskim pogovorom na pikniku 
pred gradom Brdo. Krona vsega pa 
je bil komentar Peskove, namenjen 
kot komaj prikrit očitek Kučanu, da 
bi bilo za razdvojen slovenski narod 
dobro, če bi on in Janša stopila sku-
paj. Tudi pri »odločnih, pogumnih 
vizionarjih« ni bilo zaslediti nobene 
kritične odmaknjenosti od akterjev 
in dogodkov v zadnjih štirih desetle-
tjih. Kot da v tej preteklosti ni bilo 
nobene napačne odločitve! 
   Če od Peterleta, 
Rupla in še zlasti 
od Janše ni priča-
kovati kakšnega 
resnega kritične-
ga premisleka o 
tej preteklosti, pa 
je razočaral Mi-
lan Kučan. Glede 
na to, da je kariz-
matični zadnji šef  
slovenskih komu-
nistov danes upo-
kojenec, očitno 
brez ambicij aktiv-
no se vključevati v 
politiko, bi lahko 
v tem pogovoru 
vsaj malo razpihal 
mitološke megle 
okrog osamosva-
janja in poznej-
šega upravljanja 
države. Pa tega ni 
storil. Kot tudi leta 
1990 ni storil kora-
ka, ki so ga številni pričakovali: da bi 
se na čelu svoje prenovljene stranke 
spustil v volilno tekmo, po možnosti 
v koaliciji s sorodnimi strankami. Še 
danes nam je dolžan odgovor, zakaj 
je leta 1990 vodenje stranke SDP 
prepustil drugim, sam pa se je vklju-
čil v tekmo za položaj predsednika 
države. Je morda naivno mislil, da 
mu bodo Demos in druge stranke v 
ustavi podelili podoben položaj, kot 
ga je na Hrvaškem imel Tuđman? 
Zgodilo se je nasprotno: stranke 
so sebi prigrabile skoraj vso oblast, 
predsednika države, čeprav nepos-
redno voljenega, pa potisnile na rob 
dogajanj in odločanja v državi. 
   Če bi se torej odločil drugače, bi 
SDP z njim na čelu gotovo dobila 
več glasov od tistih 17,3 odstotka. 
To sicer ne bi preprečilo zmage ko-
alicije Demos in posledično katapul-
tiranja politično popolnoma neizku-
šenega in Katoliški cerkvi vdanega 
Peterleta na položaj predsednika 
vlade. Bi pa v skupščini vzpostavilo 
bolj izenačeno razmerje moči, ki bi 
omejilo, če že ne preprečilo marsi-
katero nespametno odločitev nove 
oblasti. Če bi Kučan, namesto da 
meditira v pisarni predsednika drža-

Vprašanje, na katero 
še nimamo odgovora, 
je, ali bi preložitev te 
razglasitve za nekaj 
mesecev preprečila 

ta krvavi bojni pohod, 
še zlasti ob dejstvih, 
ki jih jastrebi med 

»osamosvojitelji« niso 
hoteli videti, namreč 
da je padel berlinski 
zid, da je razpadala 

Sovjetska zveza. 

ve, vodil vlado tudi po volitvah 1992 
in še nekaj naslednjih, bi Drnovšek 
postal zaslužni politični upokojenec. 
In marsikaj bi bilo drugače.
   Drugače od ostalih »odločnih in 
pogumnih vizionarjev« bi Kučan v 
pogovoru za televizijo vendarle lah-
ko nekoliko bolj na realna tla pos-
tavil zgodbo o »vojni za Slovenijo«, 
v kateri naj bi slovenska vojska in 
policija premagali okupatorsko JLA. 
Povod za pohod tankov in približ-
no dva tisoč pretežno golobradih 
rekrutov JLA na mejne prehode je 
bila razglasitev samostojnosti. Vpra-
šanje, na katero še nimamo odgovo-
ra, je, ali bi preložitev te razglasitve 
za nekaj mesecev preprečila ta krva-
vi bojni pohod, še zlasti ob dejstvih, 
ki jih jastrebi med »osamosvojite-
lji« niso hoteli videti, namreč da je 
padel berlinski zid, da je razpada-
la Sovjetska zveza. Prav tako niso 
hoteli videti jasnih znamenj, da je 
samo vprašanje časa, kdaj bo to do-
letelo tudi Jugoslavijo. Glede na te 
okoliščine bi bilo modro upoštevati 
parafrazo znanega kitajskega pre-

govora: sedi na 
obrežju in poča-
kaj, da razpada-
joče truplo Juge 
priplava mimo. S 
preložitvijo raz-
glasitve namreč 
ne bi prav niče-
sar izgubili, le 
žene in matere 
ne bi objokovale 
71 mrtvih in več 
kot 300 ranjenih 
v »desetdnevni 
vojni za Sloveni-
jo«. 
   V tem kramlja-
nju Peskove s 
Kučanom smo 
ostali prikrajšani 
tudi za njegove 
komentarje, kako 
to, da je Peterle 
tako zlahka izpe-
ljal velikodušno 
vračanje poses-

tev in gozdov Katoliški cerkvi in tu-
jim veleposestnikom, ki mu ni bilo 
para nikjer v evropskih državah. In 
še: zakaj kriminalna trgovina z orož-
jem ni dobila svojega epiloga na so-
dišču? Kako se je lahko zgodilo, da 
sta Bavčar in Janša tako zlahka iz 
registra prebivalcev Slovenije dala 
izbrisati 24.000 ljudi? Med odlo-
čitve, ki ne samo da Sloveniji niso 
v čast, ampak so povzročile veliko 
moralno in tudi neposredno škodo, 
gre prišteti tudi prosluli nočni ustav-
ni zakon, s katerim je slovenska dr-
žava leta 1994 razlastila množico 
hrvaških varčevalcev, ki so svoj de-
nar – skupaj je šlo za približno 300 
milijonov nemških mark – zaupali 
državni Ljubljanski banki. S tem sta 
si slovensko bančništvo in nasploh 
gospodarstvo zaprla poti do poslov 
južno od Kolpe. Oboje je svoj epilog 
dobilo šele na Evropskem sodišču. 
   Kakor koli že, tako zastavljeni 
brdski televizijski pogovori z od-
ločnimi in pogumnimi osamosvo-
jiteljskimi vizionarji o naši bližnji 
preteklosti prav nič ne pripomorejo 
k temu, da bi ta preteklost postala 
tudi naša zgodovina. V dobrem in 
slabem.

ZLOČINI OKUPATORJEV – Na Predmeji pred 77 leti

PARTIZANSKO ZDRAVSTVO – V 14 bolnišnicah pobili 164 ranjencev

Zverinski poboj 
petčlanske družine

Med drugo svetovno vojno 
umrlo 48 zdravnikov

Pred 77 leti, 24. februarja, se je 
na Predmeji nad Vipavsko dolino 
zgodila ena najhujših tragedij, kar 
so jih doživeli ljudje v mojem roj-
stnem kraju. Vojaki redne vojske 
Kraljevine Italije so zverinsko pobi-
li petčlansko družino Bizjak, požga-
li domačijo in postreljeno družino 
zmetali v ogenj. 
  To naj bi storili zato, ker je mati 
prižgala svečo, da bi bolnemu otro-
ku skuhala kamilice. Bila je namreč 
zaukazana stroga zatemnitev (cop-
rifuoco). Resnici na ljubo, zločin je 
bil storjen zaradi sina, moža, očeta, 
ki je bil v partizanih.
   Zjutraj tistega dne sem kakor obi-
čajno odšel v šolo. Trinajst let mi je 
bilo. Vest o nočni raboti v sosednji 
vasi še ni prišla do nas. Naš učitelj, 
tudi fašistični veljak (secretario po-
litiko), Galo Pietro tudi ni »nič ve-
del« o tem … Po končani šoli sem 
odšel k starejši sestri, ki je imela z 
možem pekarijo in trgovinico na 
Dolu, po domače na »hribi«. K se-
stri sem šel, da bi mi odrezala kos 
kruha, ker sem bil lačen, doma pa 
hrane ni bilo v obilju. Kos kruha 
je takrat veliko pomenil, čeprav 
je bil mešan s krompirjem. Zaradi 
pomanjkanja žita so italijanske ob-
lasti odredile, da je treba v pšenični 
kruh zamešati tretjino krompirja. 
Sestra mi je odrezala zajeten kos 
kruha in mi v grobem povedala, 
kaj se je ponoči zgodilo pri sosedih. 
Hiša moje sestre je bila le streljaj od 
Bizjakovih. Odšel sem na dvorišče 
in pri sosedih, »pri Brigiti« po do-

Slovensko zdravništvo se je odzva-
lo klicu boja za svobodo slovenske-
ga naroda. Bilo je že ob začetku ob 
rami partizanskih borcev, reševalo 
jih je, zavarovalo in zdravilo njiho-
ve rane. Že prvi ranjeni partizani si 
bili oskrbovani v ilegalni Ljubljani. 
Z rastočo osvobodilno vojsko je 
bilo v številnih ofenzivah in bitkah 
vedno več žrtev in ranjencev, ki so 
potrebovali varno pomoč in oskrbo.
    Že na pomlad leta 1942 se je par-
tizansko gibanje razmahnilo in je bil 
odhod večjega števila zdravnikov 
na osvobojeno ozemlje dokaz pre-
danosti in pripadnosti uporu pro-
ti okupatorjem, moralne in etične 
drže slovenskih zdravnikov. Osnov-
ni namen odhoda v partizanske 
vrste je bil, da se postavi dobra or-
ganizacija zdravstva v bojnih eno-
tah in v zaledju v skritih in konspi-
rativnih bolnišnicah ter da se posta-
vi civilna saniteta na osvobojenem 
ozemlju, vse za razbremenitev ope-
rativnih enot z ranjenimi borci.
   Slovenska partizanska saniteta 
je postavila celotno organizacijo 
v dobro oskrbovanih bolnišnicah, 
vendar skritih pred sovražnikom v 
težko dostopnih krajih in gozdovih. 
V vseh bojnih enotah so bili pos-
tavljeni sanitetni referenti, zdravnik 
ali medicinec. Klicu domovine se 
je odzvalo in pridružilo aktivnemu 
osvobodilnemu boju več kot 250 

mače, zagledal pogorišče. Tramovi 
so še tleli, smrdelo je po dimu in 
ožganem. Žive duše ni bilo nikjer. 
Ljudje so se zaprli v domove. Tiši-
na in groza sta veli čez travnik do 
mene. Stal sem s kosom kruha v 
rokah. Otroški razum ni bil sposo-
ben dojeti celote te tragedije. Čutil 
pa sem, kako mi groza leze v kosti 
in se zajeda v mojo dušo. Ne vem, 
koliko časa sem strmel v pogorišče; 
tudi tega ne vem, koliko kruha sem 
pojedel in koliko ga je v drobtinah 
padlo na tla. Grlo je bilo suho, jezik 
brez sline. 
   Oblasti niso dovolile spoštljivega 
pokopa pobite družine, tudi krste 

so prepovedali. Ostanke pokon-
čane družine so lahko spravili le v 
zaboj od testenin, dolg 70 in širok 
50 centimetrov, ki ga je priskrbela 
moja sestra. Župnik ni smel opraviti 
pogrebnih slovesnosti. Tudi tako so 
zločinci hoteli ponižati žrtve.
   Kaj je ostalo od pobite štiričlan-
ske družine in nerojenega otroka, 
si lahko samo predstavljamo. Sina, 
ki so ga vojaki pri poskusu pobega 
ustrelili v hrbet, so zločinci na to-
vornjaku vlačili naokoli še naslednji 
dan, da bi dokazali svojo uspešnost 
v boju s partizani.
  To pišem v spomin in opomin 
vsem tajanijem, silvanijem in onim, 
ki hodijo vsako leto v Bazovico 
k »zidu objokovanja« in čez našo 
mejo pošiljajo sporočila o revan-
šizmu. Priporočam jim, naj priznajo 
ta zločin, ki je dokazan. Tudi imena 
zločincev so znana. Znano je tudi, 
da so ti zločinci najprej ustrelili 
dveletnega otroka, preprosto zato, 
ker je jokal. Nerojenega pa so iz 
materinega telesa  iztrgali z bajo-
netom in ga nataknjenega na bajo-
netu odnesli v ogenj.  Našim novo-
dobnim prikrojevalcem zgodovine 
in njihovim »pričevalcem« sporo-
čam, da takih zločinov ni mogoče 
spreminjati v laži, čeprav trdijo, da 
nezadržno prihaja čas »prave« res-
nice. Morda takrat, ko bo »nova« 
resnica zamenjala »staro«, mene ne 
bo več, da bi lahko pričal. Bo pa os-
talo zapisano.

Andrej Bolčina

Fašistični zločin na Predmeji 24. februarja 
1943, požig domačije in poboj petčlanske 
družine Bizjak je na oljni sliki večjega 
formata upodobil slikar Tone Kralj.

zdravnikov in 270 medicincev. Na 
ozemlju Slovenije je bilo med štiri-
letnim bojem zgrajenih 247 posto-
jank, v katerih je dobilo zdravniško 
pomoč in zdravljenje 22.000 ranjen-
cev in bolnikov. V vseh postojankah 
je bilo urejenih 4220 ležišč. Posto-
janke – partizanske bolnišnice v več 
zgrajenih lesenih barakah so omo-
gočale zdravljenje in operativne po-
sege. Za hitrejšo kirurško pomoč so 
bile organizirane mobilne kirurške 
ekipe, ki so v zaledju bitk oskrbo-
vale ranjence. Urejena je bila tudi 
porodnišnica in zagotovljena pedi-
atrična pomoč novorojenčkom in 
mladim partizanskim mamicam. Ta 
oblika organizacije in njena množič-
nost sta bili edinstveni med vsemi 
odporniškimi gibanji v Evropi. Za 
zagotovitev strokovne pomoči v 
bojnih enotah se je vključilo ali na 
številnih tečajih izučilo za prvo po-
moč 3105 bolničarjev in bolničark, 
razporejenih v enote in bolnice. 
    Oskrba z zdravili je bila zagoto-
vljena s številnimi skritimi lekar-
nami in skladišči in tudi z izdelavo 
potrebnih zdravil in kirurških pripo-
močkov. Dobro sodelovanje s teren-
skimi aktivisti in lekarnami ter po-
znejša pomoč zaveznikov so zados-
tili potrebam. Partizanski zdravstve-
ni vestnik je vseboval pomembna 
strokovna navodila zdravnikom za 
uvajanje enotne kirurške doktrine 

in etapno zdravljenje. Izdanih je bilo 
deset številk vestnika od januarja 
leta 1944 do konca vojne. Številne 
so bile improvizacije pripomočkov, 
od zavojnega materiala do suhe ste-
rilizacije, ki so omogočale tudi tež-
ke operacije. Tudi evakuacija stotih 
težkih ranjencev in invalidov iz pri-
morskih bolnic na letališče Nadlesk 
na Notranjskem in evakuacija več 
kot 2800 ranjencev in bolnikov v 
Bari v Italiji sta junaški in vsega ob-
čudovanja vredni dejanji. Zvestoba 
naroda partizanski vojski, pomoč 
in oskrba bolnišnic in ranjencev so 
bile v ponos vsem, ki so se takrat 
odrekli že skromni oskrbi in hrani.
   Sovražnik je čutil, da sta za ju-
naške borce največja moralna in 
etična opora dobro organizirana in 
uspešna sanitetna služba ter delo-
vanje partizanskih bolnišnic. Stalne 
ofenzive in iskanje skritih bolnišnic, 
nekatere so izdali kolaboranti, so 
zahtevali krvav davek: v 14 odkri-
tih konspirativnih bolnišnicah je 
bilo ubitih 164 ranjencev. Zdrav-
niki, predani boju za osvoboditev, 
so žrtvovali svoje življenje. Žrtev 
je bilo 48, padli so v boju, kot talci 
ali zajeti ali umrli v taboriščih. Med 
medicinci je bilo 50 žrtev, žrtev pri 
reševanju ranjencev je bilo 182 bol-
ničark in 101 bolničar.

Dr. Ivan Cibic
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REKREACIJA – V monografiji Grenzgaenge tudi o NOB

DOGODKI – Mednarodna vpetost Društva Vranov let

Pozabljeni del avstrijske zgodovine 

Muzej sovjetskih ujetnikov

Odlični avstrijski planinki, alpinistki, 
himalajki in publicistki Gertrude Re-
inisch in Christine Eberl sta ustvarili, 
uresničili in prehodili atraktivni po-
hodniški projekt ob celotni avstrijski 
meji, dolgi 2706 kilometrov in obda-
ni z osmimi državami. Opravljena 
pot je v celoti merila 3800 kilome-
trov, trajala pa je 143 dni. 
    Poleg klasičnega pešačenja sta 
tudi potovali okolju prijazno: kole-
sarili in jezdili sta, uporabljali elek-
trični avtomobil, čoln in balon. Vse 
dogajanje sta popisali v izjemno 
vsebinsko bogati monografiji Gren-
zgaenge na 336 straneh z več kot 
200 barvnimi fotografijami. 
   V knjigi, ki je obenem dnevnik 
pohodniškega popotovanja, sta 
Gertrude Reinisch in Christina 
Eberl med drugim zapisali: »Plani-
narjenje ni vprašanje starosti in ni 
za ljudi, ki se že v zgodnji staros-
ti počutijo udobneje doma. Plani-
narjenje obdrži človeka mladega in 
gibčnega, izboljšuje razpoloženje. 
Gibanje je tudi zabavno, ne le za-
radi boljšega počutja, ampak tudi 
zaradi zdravja.«
   Uvodnik k monografiji je napi-
sal svetovno znani avstrijski alpi-
nist prof. Peter Haberl, ki se je v 
zgodovino svetovnega alpinizma 
zapisal leta 1975, ko je kot prvi 
človek brez »umetne« uporabe ki-
sika osvojil osemtisočak Hidden 
Peak.  Motiv njunega pohoda je bil 
»hoditi v soncu, čistem ozračju in 

Društvo Vranov let ima 135 članov 
in se že po njihovem izvoru izkazu-
je kot mednarodno. Trije člani so 
iz Hrvaške, po dva iz Švice in Av-
strije in eden iz Belgije. Avstrijska 
člana tudi konkretno sodelujeta pri 
izvedbi društvenega projekta. Si-
cer pa je Društvo Vranov let poleg 
kolektivnega članstva v ZZB NOB 
Slovenije tudi kolektivni član med-
narodnega društva ELMS v Angliji, 
to je društva za ohranjanje spomina 
na poti v svobodo v drugi svetovni 
vojni. Plod tega sodelovanja je tudi 
angleški film Vranov let, ki smo ga 
videli nazadnje maja letos na naci-
onalni televiziji v nizu treh filmov o 
poteh v svobodo v Franciji in Italiji.
   Tovariš Ernest Kaltenegger, zad-
nji dve leti tudi naš član iz Gradca, 
že dalj časa vodi po Sloveniji skupi-
ne ljudi, ki jih zanima naš narodno-
osvobodilni boj. Okrog 30 skupin iz 
Nemčije je vodil v Dražgoše, Dra-
vograd, Kočevski rog, na Ljubelj, 
v Begunje, v Cerkno – Partizanska 
bolnišnica Franja, na Vojsko – Par-
tizanska tiskarna in v Otok. Tokrat 
pa je v nizu prireditev Avstrijsko-
-slovenskega društva, okrnjenih 
zaradi korona epidemije, pripeljal v 
Maribor 21 obiskovalcev iz Avstrije, 
med njimi tri Slovence.
   O tej ekskurziji je zapisal: »Avstrij-
ska skupina je obiskala Muzej naci-
stičnega taborišča za sovjetske voj-
ne ujetnike Stalag XVIII-D v Melju 
oziroma Mednarodni raziskovalni 
center II. svetovne vojne Maribor 
in Muzej NO Maribor. Pod vtisom 
edinstvene protifašistične spo-
minske kulture v Sloveniji prihajajo 
skupine iz Avstrije in Nemčije že 15 
let v pomembne kraje pregonov in 
upora. Ko smo mislili, da smo videli 
že skoraj vse, spoznavamo vendar-

prostosti«. Po 29 dneh sta prispeli 
na območje Karavank, naše nepo-
sredne soseščine, in iz Pliberka sta 
prispeli v planinski dom pod Peco 
in preko vrha v slovensko-avstrijski 
gorski okoliš. Spoznali sta pripoved 
o kralju Matjažu in si obenem ogle-
dali votlino kralja Matjaža. Dru-
gi popotniki (30) so namenili dan 
gorskemu »dvojezičnemu« okolišu 
nad Železno Kaplo, Belo in Lepeno. 
   Popotnici sta obiskali tudi parti-
zanski muzej v nekdanji Peršma-
novi domačiji v Lepeni, v kateri so 
nemške preblegle enote SS v maju 
1945 umorile štiri odrasle in sedem 
otrok. Kot sta zapisali, se v tem mu-
zeju osvetljuje pozabljeni del av-
strijske zgodovine, zato si je muzej 
treba ogledati in videti tudi v mo-
nografiji. Partizanski muzej stoji v 
Lepeni tik nad gostilno Rifl, na ob-
novljeni kmetiji Peršman, ki je bila 
med drugo svetovno vojno opazna 
partizanska točka. Esesovske enote 
so maja 1945 pomorile vseh enajst 
članov Peršmanove družine. Pre-
iskave avstrijskega sodišča so ta 
primer obravnavale in ga utemeljile 
kot vojni zločin, vendar so ga iz ne-
znanega razloga ustavile.
   Avtoricam te knjige je bilo zani-
mivo in aktualno tudi vprašanje o 
dvojezičnosti. Na obmejnem ob-
močju med Kalo in Jezerskim je 
nastal opis medvedjih prehodov iz 
ene v drugo državo kot tudi volkov, 
ki se jih zaznava od Slovenije do 

le vedno kaj novega. Tako npr. Sta-
lag XVIII-D v Mariboru. Zahvala za 
to odkritje gre Projektu Vranov let 
s predsednikom Društva Vranov let 
Eduardom Vedernjakom.
   Nekdanje taborišče vojnih ujetni-
kov v mestni četrti Melje se je zad-
nja leta s pomočjo Ruske federacije 
in slovenskih oblasti razvilo v spo-
štovanja vreden spomenik, posve-
čen več kot pet tisoč sovjetskim vo-
jakom, ki so umrli zaradi načrtne-
ga stradanja in nalezljivih bolezni. 
Poleg tega je danes ta objekt kraj 
mednarodnih srečanj, pripravljajo 
pa tudi ureditev knjižnice. Z odlič-
nim vodenjem v nemščini je čla-
nom skupine iz Gradca (tudi Berlin-
čan je bil med nami) tajnica Med-
narodnega raziskovalnega centra, 
prof. Iza Predan Verdel, predstavila 
obsežne načrte te ustanove za razi-
skovanje druge svetovne vojne.
   Druga velika skupina v taborišču 
v Mariboru so bili vojni ujetniki iz 
britanskega Commowealtha. Poleti 
leta 1944 je 80 britanskim vojnim 
ujetnikom, ki so delali na železni-
ški progi v Ožbaltu, s pomočjo slo-
venskih partizanov uspel pobeg. 

Arlberga. Na planinskih poteh pa z 
vljudnostjo tudi opišeta, kako sta se  
izgubili na nemarkirani planinski 
poti. Ko se povzpnejo na Savinjsko 
in Jezersko sedlo, jih z Jezerskega 
sedla nad Ledinami najbolj prese-
neti glasba Franka Sinatre iz Kranj-
ske koče. Pod severnimi ostenji 
Grintovcev se je ekipa popotnikov 
ustavila pri kažipotu, kje in kako 
se pride do Dava Karničarja, nek-
danjega ekstremnega smučarja, 
gorskega reševalca in lovca, in so 
se z njim po naključju tudi srečali.
   Za pot v osrčje Karavank so si 
kot skupina izbrali pot z Jezerske-
ga v Komatevro, kjer obiščejo par-
tizansko bolnišnico Krtino, v kateri 
so se zdravili ranjeni partizani, in 
nadaljujejo mimo ruševin Pečov-
nika proti Dolgim njivam, kjer je 
bilo, tako sta avtorici zapisali, po-
membno partizansko stičišče za 
Gorenjsko in Koroško. Med letoma 
1942 in 1943 so partizani v odpor-
niškem gibanju dobivali pomoč od 
angleških zaveznikov, ki so med 
drugim odvrgli tudi orožje. 
   Pot po obmejnih območjih se je 
nadaljevala do planine Korošice in 
se spustila do Podljubelja, kjer so se 
zadržali pri spomeniku, ki spominja 
in opominja na koncentracijsko ta-
borišče Ljubelj, podružnico Maut-
hausna. V Karavankah so slovensko 
območje zapustili na vrhu Kepe.

Povzel Franci Ekar 

Nazadnje sta 102 ujetnika prispela 
na osvobojeno ozemlje v Beli kra-
jini.  S partizanskega letališča Otok 
so odleteli v svobodo, v zavezni-
ško oporišče Bari v Italiji. V Otoku 
si lahko ogledamo letalo Dakota 
DC-3 in se s pomočjo informacij-
skih tabel seznanimo s pomenom 
tega partizanskega letališča. 
   O tem veličastnem primeru so-
lidarnosti in poguma partizanov je 
poročal Eduard Vedernjak. Spomin 
na te dogodke ohranja danes poho-
dniška pot vzdolž poti pobega. Pro-
stovoljci v okviru Projekta Vranov 
let skrbijo, da ta del osvobodilnega 
boja ne bo pozabljen. Graška sku-
pina je izlet končala v Muzeju NO 
Maribor. Tudi tu smo našli drago-
cene eksponate zgodovine prej-
šnjega stoletja. Udeleženci smo se 
strinjali, da se v Slovenijo vrnemo 
kmalu, da bi našli še druge sledi 
protifašističnega upora. Dobro je, 
da so se v Sloveniji tako zgledno 
ohranile. Žal pa so danes v Evropi 
ljudje, ki fašistične zločine zanikajo 
ali pa bi jih najraje pozabili. Vendar 
kdor se iz zgodovine ničesar ne na-
uči, je zaklet, da jo ponovi.«

DOGODKI – Mariborski mestni svetniki

SPOMINI – Kresni dan na Vrhu Korena 

Mariborski mestni svet je nacistu 
Ottokarju Kernstocku, ki je leta 
1909 prejel naziv častni občan Ma-
ribora, odvzel ta naziv. Predlog za 
to je dal svetnik Stranke mladih – 
Zeleni Evrope Igor Jurišič. Med 
drugim je Kernstock, ki je bil nem-
ški nacionalistični pesnik, v svoji 
pesmi zapisal: »Bolje črno pogo-
rišče kot slovenski Maribor.«
   Na odločitev mestnega sveta MO 
Maribor, da Kerstocku odvzamejo 
naziv častnega občana, se je odzval 
Zmago Jelinčič Plemeniti: »Tudi 
v Mariboru so se nekateri beda-
ki spomnili, da je treba zgodovino 
čistit, zato so Ottokarja Kernstocka 
zbrisali iz spiska častnih občanov 
v Mariboru. Pa kaj ima ta človk z 
nacizmom? On je dobu tole časno 
meščanstvo leta 1909, 111 let je 
od tega. Kaj idioti črtajo? Zgodovi-
no. Jugoslavija ni črtala zgodovine, 
zdaj pa nek gospod, nek Jurišič, ne 
vem kuga je, a je to kašn sin nekda-
njega oficirja JLA, se dela pa neke-
ga pravičnika. Pa ne ga srat.«

V Javornikih, 14 kilometrov od Piv-
ke, je Vrh Korena. To je križišče 
gozdnih cest proti Postojni in Ilir-
ski Bistrici na višini približno tisoč 
metrov nadmorske višine. Križišče 
je sredi bujnega gozda in poleg 
gozdarske hiše je spomenik trem 
padlim partizanom Komande mes-
ta Šempeter na Krasu, ki je bila v 
sestavi Istrskega odreda. 
   »Bil je četrtek 23. junija 1944, 
dva tedna po izkrcanju zaveznikov 
v Normandiji. V bližini na Rjavih 
lužah so imeli partizani Komande 
mesta Šempeter na Krasu čišče-
nje orožja in politično predavanje. 
V gozdarski hiši na križišču so bili 
stražarji: 23-letni vodnik Rado Žele 
ter borca, 27-letni Jakob Avsec in 
deset let mlajši Marijan Kontelj, vsi 
iz vasi Hrastje in Kal. Njihova nalo-
ga je bila nadzorovati križišče. Prib-
ližno 800 metrov nižje v smeri Po-
stojne proti Rjavim Lužam pa je bil 
opazovalec z nalogo, da v primeru 
nevarnosti, če bi opazil predhodni-
co nemške čete, 188. rezervne divi-
zije planinskih lovcev, 139. polk, ki 
je štela 138 vojakov, izstreli tri opo-
zorilne strele. 
   Enota nemških planinskih lovcev 
je bila sicer nameščena v Postojni. 
Poznana je bila tudi po tem, da je 
27. januarja istega leta v Cerknem 
napadla partijski tečaj ter pobila 47 
tečajnikov. Ta enota je še vse leto 
1944 zločinsko delovala v Brkinih 
in na celotnem Krasu.  Partizan 

Odvzeli naziv nacistu 
Ottokarju Kernstocku

»Preslišali opozorilne strele«

   Na to primitivno izjavo poslanca 
državnega zbora Zmaga Jelinčiča 
Plemenitega se je odzval maribor-
ski župan Saša Arsenovič.
   »Nedavna izjava poslanca Zmaga 
Plemenitega Jelinčiča, s katero žali 
suvereno odločitev mariborskega 
mestnega sveta kot najvišjega or-
gana mestne oblasti, me preseneča 
in žalosti. Še toliko bolj, ker gre za 
poslanca, izvoljenega v volilnem 
okraju Ruše, člana Kluba 7, kluba 
poslancev VII .volilne enote. Šo-
vinistične diskvalifikacije so zgolj 
iskanje politične pozornosti, na ra-
čun regije, ki je v preteklosti bila že 
dovolj preizkušena. Tovrstna ko-
munikacija ne pritiče nikomur, še 
najmanj pa poslancu, ki ne nazad-
nje deluje v službi ljudstva. Maribor 
je mesto z bogato tradicijo, ki se 
zna soočiti s svojo zgodovino, pov-
sem suvereno sprejemati odločitve 
in ocenjevati, kaj je primerno in kaj 
nevredno.« 

S. B.

opazovalec je trdil, da je izstrelil 
opozorilne strele, vendar jih trojica 
na Korenu verjetno ni slišala zara-
di vetra v nasprotni smeri. Nemci 
so hišo na Vrh Korena obkolili in 
vse tri partizane v neenakem boju 
ustrelili. Enota Komande mesta, ki 
je štela okoli devetdeset borcev, 
je streljanje slišala in takoj zatem 
prišla na kraj dogodka, vendar pre-
pozno. Med tem časom so se že 
umaknili tudi Nemci. Za njimi so 
partizani lahko le še izstrelili nekaj 
minometnih min. 
   Naslednji dan so domačini in par-
tizani namesto kresovanja opravili 
pokop treh partizanov na vaškem 
pokopališču v Palčju. O tem do-
godku so svojce obveščali domo-
branci z razlago, da »je v hosti kup 
mesa«. Tako so končali vodenje 
nemške enote skozi gozd in potem 
o dogodku obvestili tudi domačine 
oziroma svojce.
   Spomenik sta leta 1946 postavi-
la oče padlega vodje straže in brat 
padlega partizana Jakoba Avsca. 
Spomenik je bil že večkrat poško-
dovan, nazadnje leta 2004 in 2019. 
Prvikrat so ga obnovili člani OO 
Zeleni Slovenije iz Pivke, potem pa 
še pokrajinski odbor ZB na pobudo 
predsednika Jožeta Peršolje.

Andrej Žele
(po pripovedovanju brata Ivana, ki 
je bil kot partizan navzoč ob do-
godku)

Skupina pred muzejem nacističnega taborišča sovjetskih vojnih ujetnikov
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Dr. France Križanič

Kaj vpliva na naložbe?

KOMENTAR

P
o švedskem ekono-
mistu Knutu Wicksel-
lu (Lekcije iz politične 
ekonomije) se izplača 
vlagati, dokler se donos 
zadnje enote kapita-

la ne izenači s stroški vlaganja v to 
enoto. Kaže jih obrestna mera. 
   Donos dane enote naložbe je od-
visen od dodatne proizvodnje, ki jo 
omogočijo. Pričakovanja vlagatelja 
glede tega pa temeljijo na pretekli 
proizvodnji. Razmerje med to pro-
izvodnjo in naložbami imenujemo 
akcelerator (John Maurice Clark, 
Poslovni akcelerator in zakon pov-
praševanja: tehnični dejavnik v eko-
nomskem ciklu). Pričakovana proi-
zvodnja in z njo naložbe so odvisne 
tudi od gospodarskega optimizma. 
V splošni teoriji zaposlenosti, obresti 
in denarja je John Maynard Keynes 
čustva gospodarskih subjektov, ki 
se kažejo v njihovem optimizmu ali 
pesimizmu, poimenoval »animal spi-
rits«. Po Keynesovem razumevanju 
akceleratorja so vanj preko pričako-
vane proizvodnje vključene pričako-
vane cene, plače in obresti, pa tudi 
delež obnovitvenih in razširitvenih 
naložbe Ker ne upošteva stroškov 
naložb, je sam akcelerator prema-
lo za pojasnitev njihovega gibanja. 
Keynezijansko teorijo je na tem 
področju dopol-
nil James Tobin 
(Splošno ravno-
težje v monetarni 
teoriji) z »mode-
lom q«, v kate-
rem so neto na-
ložbe, torej nalož-
be, ki presegajo 
obnovitvene na-
ložbe, odvisne od 
količnika (q) med 
tržno vrednostjo 
poslovnega ka-
pitala in njegovo 
nadomestno vre-
dnostjo (stroški 
produkcije na-
ložbenih dobrin 
– strojev, gradbenih objektov, paten-
tov in licenc …). Kadar je Tobinov 
q večji od ena, je smiselno vlagati, 
kadar je manjši od ena, pa dezinve-
stirati (prodajati opremo ipd.). Mi-
mogrede, slovenske banke so imele 
v času od leta 2016 do 2019 Tobinov 
q večji od ena in so bile prodane glo-
boko pod nadomestno vrednostjo.
   Stroškom naložbe kot glavnemu 
dejavniku odločitve zanje se posve-
ča klasična ekonomska teorija. Po 
njej je proizvodnja posledica in ne 
vzrok naložb. Za te so potrebni pri-
hranki in nanje vplivajo obrestne 
mere. Čim višje so, tem več je pri-
hrankov, obenem pa obrestne mere 
predstavljajo strošek financiranja 
naložb. Čim višje so obrestne mere, 
tem manjše so naložbe. Obrestne 
mere po klasični ekonomski teoriji 
izenačujejo naložbe s prihranki. Po 
tej teoriji na naložbe kot strošek vpli-
vajo cene kapitalskih dobrin (strojev 
…) in davčne stopnje, zlasti pri dav-
ku na dohodek pravnih oseb. Učin-
kovite so tudi davčne olajšave na na-
ložbene izdatke in državne subvenci-
je za naložbe. Na naložbe vpliva tudi 

Namesto najema 
posojila lahko vlagatelj 
izda nove delnice (tako 
imenovana primarna 
emisija). Velik delež 

posojil namreč povečuje 
tveganje vlagatelja, da 
bo izgubil nadzor nad 

potekom naložbe. 

razmerje v ceni dela (prejemki zapo-
slenih) in kapitala (obresti). Empi-
rične analize so pokazale velik vpliv 
obrestnih mer na naložbe v stano-
vanja, pokazale so, da davčne olaj-
šave spodbujajo naložbe v sredstva 
s kratko življenjsko dobo (pri nas so 
to na primer trgovski centri) in da so 
državne naložbe smiselne za nalož-
be v varstvo okolja, znanje ter razi-
skave in razvoj (Robert Coen in Ro-
bert Eisner,  Investiranje). 
   Učbeniki navajajo, da država s pri-
manjkljajem vpliva na rast obrestne 
mere in s tem na zmanjševanje na-
ložbe (tako imenovani »crowding 
out« učinek). V primeru recesije to 
razmerje ne drži. Država s primanj-
kljajem spodbuja gospodarsko rast 
in vpliva na povečanje naložbe (tako 
imenovani »crowding in« učinek).
   Naložbe so odvisne tudi od denar-
nega toka, to je za vlagatelje razpo-
ložljivih denarnih virov. Gre za vsoto 
amortizacije in neto dobička, zmanj-
šanega za dividende. Namesto naje-
ma posojila lahko vlagatelj izda nove 
delnice (tako imenovana primarna 
emisija). Velik delež posojil namreč 
povečuje tveganje vlagatelja, da bo 
izgubil nadzor nad potekom naložbe. 
   Naložbe v zaloge (dokončanih iz-
delkov, polizdelkov in surovin) so od-
visne od stroškov vzdrževanja zalog 

in stroškov iz-
gube prodaje. 
V gospodar-
sko stabilnih 
razmerah so 
zaloge rezer-
va za pokri-
vanje nihanja 
povpraševa-
nja. V času 
gospodarske 
rasti se pove-
čujejo skupaj 
s proizvodnjo 
(dinamika, kot 
jo je predvidel 
angleški eko-
nomist Alfred 
Marshall). V 

času recesije se zaloge kratkoročno 
povečajo (dinamika, kot jo je pred-
videl francoski ekonomist Leon 
Walras) in v primeru gospodarske 
depresije močno upadejo.
   Podjetja se za naložbe odloča-
jo glede na oceno njihove učinko-
vitosti (pričakovanega povečanja 
produkcije v primerjavi s stroški 
vlaganja). Takšno oceno daje meto-
da neto sedanje vrednosti, tako da 
primerja seštevek vseh prihodnjih 
donosov, zmanjšanih za obresti (od-
visne so od obrestne mere oziroma 
diskontne stopnje) ter za vložena 
sredstva. Vlagatelj izbere projekt z 
najvišjo neto sedanjo vrednostjo. 
Obrestna mera (diskontna stopnja), 
pri kateri je neto sedanja vrednost 
nič, je interna stopnja donosnosti 
naložbe. Vlagatelj izbere projekt z 
najvišjo interno stopnjo donosnosti 
ali pa vsaj naložbeni projekt, pri 
katerem je ta stopnja večja od pri-
čakovane tržne obrestne mere. Al-
ternativna metoda ocene učinkovi-
tosti naložb je ocena dobe vračanja 
naložbenih sredstev. Čim krajša je, 
tem varnejše je vlaganje.

DOGODKI – MO ZZB Ljubljana

DOGODKI – Srečanje na Kovačič planini

Člani Mestne organizacije ZZB 
za vrednote NOB Ljubljana so le-
tošnjo volilno skupščino zaradi 
spremenjenih razmer izpeljali šele 
konec junija. Osrednji točki sta bili 
sprejem prenovljenega statuta in 
volitve novega vodstva ljubljanske 
borčevske organizacije. To bo tudi 
naslednje štiri leta vodila dosedanja 
predsednica Julka Žibert, za pod-
predsednika pa sta bila izvoljena 
Jože Hartman in Meta Verbič.
   Poleg tega so izvolili še pet članov 
mestnega odbora, ki ga po funkci-
ji sestavljajo tudi predstavniki vseh 
kolektivnih organov. Izvolili pa so 
še nadzorni odbor, ki ga vodi Aleš 
Kardelj, ter častno razsodišče, ki 

mu predseduje dr. Boris Žnidarič.  
Druga pomembna točka skupščine 
pa je bila sprejem spremenjenega 
statuta, ki je zdaj usklajen z neka-
terimi drugimi pravnimi akti, med 
drugim z zakonom o nevladnih or-
ganizacijah. V statutu so tako med 
drugim jasneje opredelili status 
nevladne organizacije in nekatere 
druge določbe, s katerimi so na-

Kovačič planina je kraj na Kolovra-
tu, kjer je novoustanovljena Gre-
gorčičeva brigada leta 1943 ob po-
hodu v Beneško Slovenijo doživela 
svoj bojni krst. Da bi Italijani pre-
prečili prehod večjih partizanskih 
enot čez Sočo v Italijo, so na obmo-
čju severne Primorske in Furlanije 
angažirali 3500 vojakov, na ožjem 
Tolminskem pa brigado ob kara-
binjerskih in drugih enotah, ki so 
bile že nastanjene na tem območju. 
Gregorčičevo brigado je sovraž-
nik na tej planini odkril in obkolil, 
njenim borcem pa se je s pomoč-
jo kurirjev karavle P-24 uspelo po-
noči izmuzniti iz obroča. Rešili so 
tudi ranjence in nadaljevali pohod 
v Benečijo. Na bojišču so pokopali 
sedem padlih soborcev.
   V spomin na ta dogodek je bilo 
na Kovačič planini 21. junija že 40. 
srečanje. Kljub slabi vremenski na-
povedi je bila udeležba dobra, saj je 
prišlo okoli 200 obiskovalcev, med 
njimi je bilo tudi 15 proporščakov 
Zveze borcev, Tigra, Društva Sever 
in Veteranov vojne za Slovenijo ter 
prapor ANPI. Bila je to tudi mani-
festacija za mir, sožitje med narodi, 
za čezmejno sodelovanje in razvoj 
obmejnih krajev, ki naj ohranjajo 
življenje vasi Kolovrat na celotnem 
obmejnem območju od Matajurja 
do Goriških brd. 
   Slavnostni govornik je bil zgodo-
vinar dr.Martin Premk, član pred-
sedstva ZZB NOB Slovenije. V 

tančneje začrtali delovanje mestne-
ga odbora. 
   Delegati na skupščini so potrdili 
poročilo o delu in finančno poročilo 
za leto 2019 ter sprejeli načrt dela 
za letos. Pri tem je bilo poudarjeno 
delovanje borčevske organizacije v 
spremenjenih razmerah zaradi viru-
sa covid-19, kar od združenj in po-
sameznih krajevnih organizacij zah-
teva veliko iznajdljivosti in sprotnih 
prilagajanj, da pomembne obletnice 
dogodkov iz časov narodnoosvobo-
dilnega boja vendarle zaznamujejo 
v skladu s pravili, ki jih narekujejo 
zdajšnje razmere. Predsednica Jul-
ka Žibert je v svojem poročilu pou-
darila posebno pozornost, ki jo me-

stni odbor namenja tradicionalnim 
prireditvam na svojem območju, ter 
dobro sodelovanje s šolami in dru-
gimi organizacijami. Veliko pozor-
nost v organizaciji namenjajo zdra-
vstvenemu in socialnemu varstvu 
udeležencev narodnoosvobodilne-
ga boja ter skrbi za spomenike in 
spominska obeležja. Podobne na-
loge so si naložili tudi za letos, pri 

čemer bo zaradi spreminjajočih se 
razmer potrebno več iznajdljivosti 
in sprotnega prilagajanja. 
   Skupščine so se udeležili tudi 
predstavniki sorodnih veteranskih 
organizacij ter Marjan Križman, 
predsednik ZZB za vrednote NOB 
Slovenije, in ljubljanski župan Zoran 
Jankovič. Rdeča nit njunih pozdrav-
nih nagovorov je bila ohranjanje vre-
dnot narodnoosvobodilnega boja v 
Ljubljani, glavnem mestu Slovenije 
in mestu heroju. Oba sta poudarila 
dobro sodelovanje med vodstvom 
slovenske borčevske organizacije in 
Ljubljano, kar med drugim dokazuje 
tudi skupna priprava nekaterih do-
godkov (koncert Rdeča zvezda Svet-
lane Makarovič in slovesnost ob po-
stavitvi doprsnega kipa Janezu Sta-
novniku, dolgoletnemu predsedniku 
ZZB za vrednote NOB Slovenije in 
častnemu meščanu Ljubljane). Zo-
ran Janković je poudaril nujno pove-
zovanje strank na levem političnem 
polu, Marjan Križman pa je opozoril 
na vse pogostejše poskuse spreobra-
čanja zgodovine in pozval predstav-
nike združenj, naj spominske dogod-
ke zaznamujejo s slovesnostmi ob 
upoštevanju zahtev Nacionalnega 
inštituta za javno zdravje. 
   Mestni odbor ZZB za vrednote 
NOB Ljubljana je imel konec minu-
lega leta 4581 članov, lani je umrlo 
174 članov, pridobili pa so 219 no-
vih. Združujejo devet združenj in 
društev s 70 krajevnimi organiza-
cijami in sedmimi odbori NOV in 
POS, pomemben sestavni del pa so 
še samostojna društva Zeleni pr-
stan, Klub MDB in Društvo Dobrnič.

Jožica Hribar

Delovanje v spremenjenih razmerah

Bojni krst Gregorčičeve brigade

Novo vodstvo ljubljanske borčevske organizacije

Obnovljeno spominsko obeležje

svojem govoru je poudaril vlogo 
in pomen Osvobodilne fronte kot 
politične organizacije, ki je orga-
nizirala narodnoosvobodilni boj in 
partizanstvo ter upor. Opozoril je 
na vnovično pojavljanje fašizma in 
potvarjanje zgodovinskih dogod-
kov, kar povzroča nenehna trenja 
med Slovenci, ter poudaril, da je 
treba vrednote narodnoosvobodil-
nega boja prenašati na mlade.
   Dogodek je pripravila Krajevna or-
ganizacija za vrednote NOB Volče 
ob sodelovanju Krajevne skupnosti 
Volče in lovske družine, ki ima prav 
na Kovačič planini svojo lovsko 
kočo in skrbi za spominsko obelež-
je. Konec leta 2018 so neznanci to 
bronasto obeležje odstranili. Odža-
gali so puškine cevi kot nosilce bro-
naste plošče s posvetilom gregor-
čičevcem in jo odnesli. Naslednje 
leto je krajevna borčevska organi-
zacija Volče s prostovoljnim delom 
ob pomoči območnega združenja 
ZB Tolmin spominsko obeležje ob-

novila in dodala na njem še besedi-
lo o bitki čete Severnoprimorskega 
odreda le mesec dni prej leta 1943 
pri Fonih, v zaselku tik pod planino.
  V bližini spomenika stoji lovska 
koča, poimenovana po partizanski 
karavli P-24, ki je delovala tod med 
vojno. O tem priča plošča na koči, 
odkrita leta 1981. Takrat je lovska 
družina na slovesnosti podelila 
enajstim še živečim kurirjem te ka-
ravle naziv častnih članov Lovske 
družine.
   Krajevna organizacija za vred-
note NOB Volče je prvo srečanje 
pripravila ob zaprtju maloobmej-
nega prehoda Solarje na Kolovratu, 
ki povezuje beneške vasi za mejo s 
Tolminsko. S tem dejanjem države 
je otežila stike zamejcev, živečih 
tod za Kolovratom ,s Tolminsko kot 
matičnim narodom. Treba je bilo 
opraviti kar sto kilometrov poti do 
teh vasi po zaprtju tega prehoda, 
saj na dolžini 40 kilometrov meje, 
od Robiča na Kobariškem do Nebla 
v Goriških brdih, ni bilo prehoda.
Še zgodovinski dogodek, vezan na 
Kovačič planino ob odkritju spo-
menika Gregorčičevi brigadi leta 
1970: odkril ga je prav komandant 
te brigade, ki se je tod bojevala leta 
1943, Albert Jakopič - Kajtimir, 
leta 1970 tudi v vlogi komandanta 
na novoustanovljene Teritorialne 
obrambe Slovenije. 

Dušan Jug
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Apnica:
V veliko čast nama je bilo z ženo Katjo, novopečenima članoma Domoljub-
nega krajevnega združenja Puconci (DKZP), da sva se 27. junija kot člana 
uradne delegacije udeležila tradicionalnega srečanja v spomin na številne 
žrtve, ki jih je med narodnoosvobodilno vojno dala pohorska vasica. 
   Novi napad »zunanjega« sovražnika je zahteval, da se je naša osemčlanska 
delegacija odpeljala oborožena z maskami, a našo moralo je dvigala pokončna 
partizanska pesem, ki je kljub naglavnim preprekam donela po kombiju.

  

Vsestransko zanesenjaško dejavni predsednik borčevske organizacije iz 
partizanskih Ruš, tovariš Jože Gašparič, nas je popeljal v zgodovino po-
horskih dogodkov med narodnoosvobodilnim bojem. Pandemija ne more 
biti grožnja za tiste, ki so se prišli poklonit prebivalcem Lobnice, majhnega, 
a razsprostranjenega zaselka nad Rušami, v katerem je bilo med vojno le 
20 domačij. Ker so vaščani pomagali upornikom, so nacistični okupatorji s 
pomočjo ruske kvizlinške vojske tri domačije požgali in zverinsko pobili 21 
domačinov. Takšnih zločinov ni mogoče ne pozabiti, ne oprostiti, ne opravi-
čiti, pa čeprav se nekateri še tako trudijo. 
   Prišla je tudi spoštovana prijateljica in poslanka DZ RS Bojana Muršič, 
s katero smo imeli zanimiv pogovor, med drugim o aktivnostih v zvezi z 
dopolnitvijo Zakona o vojnih veteranih RS in društvenih prizadevanjih za 
pridobitev pravice statusa veterana za občane občine Puconci, ki so bili med 
osamosvojitveno vojno aktivirani kot pripadniki civilne zaščite KS Puconci 
in so sodelovali pri oskrbi vojnih ujetnikov v Zbirnem centru v Puconcih.
   Predsednik DKZP tovariš Jože Časar je nagovoril udeležence. Med drugim 
je opozoril, da plemenite vrednote narodnoosvobodilnega boja v teh ne-
naklonjenih in razdvojenih časih ne smejo oditi v pozabo. Domoljubi smo 
dolžni te vrednote prenašati na mlajše rodove. 
   Zato takšna prireditev, pri kateri že tradicionalno sodeluje moj novi prek-
murski krožek, dokazuje, da nisem naredil napake, ker sem kot stari Idrijčan 
in član tamkajšnje borčevske organizacije, zdaj pa povsem sveži Goričanec 
sprejel ponudbo tovariša Jožefa Časarja in se pridružil Domoljubnemu zdru-
ženju Puconci. Smrt fašizmu, svoboda narodu!
Boris Čibej, foto: Jože Bačun

Babno Polje:
Pred 78 leti, 29. julija 1942, se je notranjski vasici v Babno Polje zgodila 
ena izmed največjih tragedij v takratni Ljubljanski pokrajini. Pod kroglami 
italijanske vojske je padlo 49 civilnih žrtev iz te vasi, 40 civilistov pa je 
italijanska vojska odpeljala v taborišče Kampor na otok Rab. Babno Polje je 
konec julija 1942 postalo vas črnih rut.

   

26. julija 2020 je duhovnik Anton Markelj na spominskem prostoru na Vraž-
jem vrtcu daroval sveto mašo za vse pobite v Jermendolu in na Vražjem 
vrtcu.
Alenka Rihtar

Bistrica:

25. julija 1942 so partizani v naselju Bistrica v občini Naklo napadli nemški 
avtomobil in v njem ubili nemškega oficirja. Še isti večer so Nemci požgali 
vas in na Bistriškem klancu nad vasjo postrelili vseh devet moških, ki so jih 
našli doma. Čez dva dni so tja iz begunjskih zaporov pripeljali še 50 mož iz 
okoliških krajev in jih tam postrelili kot talce. V spomin na tragedijo so nad 
vasjo postavili kamnit obelisk, ki so ga večkrat prestavljali, leta 1984 pa so 
na Bistriškem klancu uredili spominski park. 
   Osrednji obelisk je bil delo kiparja Janeza Boljke, žal so skulpturo leta 
2015 neznanci ukradli. Zato so se skrbniki spomina na umrle odločili, da 
po usmeritvah Mihe Boljka, sina Janeza Boljke, pripravijo novo skulpturo, 
ki jo je izdelal Urban Koselj, umetnostni kovač iz Krope. Tako je 78 let po 
tragičnem dogodku na Bistriškem klancu spominski park znova zasijal v 
spomin in opomin.

   Spominske slovesnosti ob odkritju spomenika 59 ustreljenim talcem na 
Bistriškem klancu se je udeležil tudi predsednik Republike Slovenije Borut 
Pahor. K spomeniku je položil venec in nagovoril udeležence prireditve.
S. B., foto: Bor Slana/STA

Cvibelj:
Občino Žužemberk je 15. julija obiskal Timur Ejvazov, veleposlanik Ruske fe-
deracije v Sloveniji, in položil venec k spomeniku padlim na Cviblju. V kostni-
ci so tudi posmrtni ostanki 
ruskih vojakov, ki so med 
drugo svetovno vojno pad-
li na območju Suhe krajine. 
Visokega gosta sta v imenu 
občine sprejela podžupan 
Rok Zupančič in predse-
dnik ZB NOB Žužemberk 
Darko Pucelj. 
   Občina ima tradicional-
no dobre odnose z velepo-
slaništvom ruske federa-
cije v Republiki Sloveniji 
in je pobratena z mestom 
Nabrežnije Čelni v ruski 
republiki Tatarstan. Ejva-
zov si je skupaj s predse-
dnikom Združenja borcev 
za vrednote NOB Novo 
mesto Dušanom Černetom z zanimanjem ogledal tudi žužemberški grad. 
Visoki obisk se je končal s prijetnim druženjem z lastniki kompleksa, rusko 
družino Andreev, v turistično-rekreativnem naselju Vesela vas na Selih pri 
Ajdovcu. Predstavniki ruskega veleposlaništva so 9. maja na dan zmage in v 
oktobru na komemoraciji vedno prisotni pri spomeniku na Cviblju in Dvoru, 
kamor položijo vence. Njihovo spoštovanje do rojakov, ki so med drugo sve-
tovno vojno daleč od svoje domovine padli za našo svobodo, nam je vsem, 
predvsem pa mladim, lahko za zgled. Narod, ki ne spoštuje in ceni svoje 
preteklosti, ni vreden prihodnosti. 
Darko Pucelj 

Črnuče:
Ena od tradicij, ki jih na Črnučah dosledno spoštujemo, je tudi praznovanje 
dneva državnosti s slavnostno kulturno prireditvijo. Ta dogodek je bil vsa 

leta tesno povezan z našim kulturno-športnim festivalom Črnuška pomlad, 
ki ga pripravlja KUD Svoboda Črnuče. 
   Letos je bilo zaradi koronavirusa kajpak drugače. Posebna težava je bila, 
da so se navodila nacionalnega inštituta za javno zdravje skorajda vsak dan 
prilagajala epidemiološkemu stanju, tako da so načrti o morebitni kulturni 
prireditvi nosili pečat velikega tveganja. Zato festivala ni bilo. Vaje kultur-
nih društev v prostorih kulturnega doma so od 1. junija sicer potekale v 
omejenem obsegu in ob strogem upoštevanju higienskih priporočil, kar pa 
je bilo za vse zelo obremenilno. Na kratko: pevskih in folklornih vaj (ki jih 
je bilo v juniju sicer največ) pod strogimi pogoji varne medsebojne razdalje 
skorajda ni mogoče uspešno izvajati. Še huje je z možnostjo nastopov v 
dvorani, saj že malo večji pevski zbor zaradi zahtevane varne razdalje med 
pevci preseže razpoložljivo površino črnuškega odra.
   A v KUD Svoboda in MKUD Ivan Car se vendarle nismo dali. Največji dr-
žavni praznik je vendarle treba proslaviti, se je glasila naša trdna odločitev 
in tokrat smo ob vednosti naše četrtne skupnosti, a v lastni režiji pripravili 
skromen kulturni dogodek kar pred kulturnim domom, v bližnji soseščini 
spomenika borcem NOB. Lep zgodnjepoletni popoldan na predvečer pra-
znika 24. junija nam je šel na roko, zbralo se je približno 40 pevcev meša-
nega pevskega zbora Medis KUD Svoboda in skupina Fijolice MKUD Ivan 
Car ter zapelo sedem slovenskih pesmi – ljudske, sodobne in partizanske, 
torej vse tisto, kar nas druži in daje temelje našemu življenju. O pomenu 
državnega praznika je spregovorila pevka Helena Lampe, nekdanja črnuška 
svetnica. Tako smo prireditev – za zdaj od marca pravzaprav edino na Črnu-
čah – tudi končali, se priklonili domovini in tako vsaj za silo ohranili lepo 
tradicijo praznovanja.
Jože Osterman

Gradišče v Tuhinju:

Pri spominskem obeležju na Gradišču v Tuhinju so predstavnika Združenja 
borcev za vrednote NOB Kamnik - Komenda Emil Grzinčič in Tone Žibert 
ter predsednik Društva Dogodek Kamnik Jože Arko položili venec.  Počastili 
so spomin na 78. obletnico požiga vasi, ki so jo 8. julija 1942 – žal tudi ob 
pomoči domačih izdajalcev – požgali nemški okupatorji. Pred tem so ženske 
in otroke odpeljali v taborišča in izgnanstvo. Grozljivo so umorili osem va-
ščanov, pozneje pa so postrelili še štiri domačine. 
   Nemške enote so 8. julija 1942 ob tretji uri zjutraj obkolile vas. Ženske in 
otroke, skupaj jih je bilo petinpetdeset, so pozvali, naj se pripravijo na se-
litev, moške pa so pripeljali pred Koritnikovo hišo, kjer so jih osem obsodili 
na smrt. Najmlajši izmed njih je imel komaj 16 let. Smrt, ki jih je doletela, je 
ena najkrutejših, kar si jih lahko človek zamisli. Pognali so jih v skedenj, jih 
ustrelili v noge, nato pa skedenj skupaj z njimi zažgali. Isti dan so ustrelili še 
štiri moške. Medtem ko se je kolona izgnancev pomikala proti Šmartnemu, 
so Nemci vas požgali. 
   Druga svetovna vojna je v Gradišču vzela 23 življenj, v drugih vaseh Kra-
jevne skupnosti Šmartno pa še 60. Sovražnik je bil premagan in po vrnitvi 
iz taborišč je Gradišče na novo zaživelo. Veliko trdega dela, odrekanja in 
časa je bilo potrebno, da se je življenje vrnilo v ustaljene tirnice. Na grozote 
vojne nas opominja spomenik, nam pa ostaja dolžnost izkazovanja časti in 
spoštovanja žrtvam. 
Jože Arko

Horjul:
Prebivalci občine Horjul ohranjajo spomin na sodelovanje slovenskih par-
tizanov in sovjetskih vojakov med drugo svetovno vojno. V gozdu blizu Sa-
motorice so v skupnem grobišču pokopani slovenski partizani in sovjetski 

vojak, ki so jih na tem kraju ubili nacifašisti. Spomin na heroje vojne so 
počastili predstavniki ruskega veleposlaništva, lokalnih oblasti in veteran-
ske organizacije.
S. B.

Idrijske Krnice:
Krajevna organizacija ZB za vrednote NOB Krnice - Masore je v skladu s spre-
jetim programom delovanja v letu 2020 ter v sodelovanju z Združenjem ZB 
za vrednote NOB Idrija - Cerkno in Društvom vojnih invalidov Severne Pri-
morske Nova Gorica izpeljala spominsko slovesnost v Idrijskih Krnicah. 
   Nemški okupator je 15. junija 1944 s pomočjo domačega izdajalca najprej 
odkril, nato pa napadel okrevališče št. 2 Vojaške partizanske bolnišnice Pa-
vla v Peklu. Okrevališče je okupator požgal, nato pa na domačiji pri Erjavcu 
po mučenju umoril Anico Prebil, kateri se edini izmed ranjencev in osebja v 
okrevališču ni uspelo rešiti. Z uničenjem okrevališča pa se divjanje Nemcev 
ni končalo. Pet domačinov, Matevža in Angelo Erjavec, Franca Carlija, Marijo 
Gnezda in mladoletnega Alojza Štucina, so Nemci kruto umorili, njihova 
trupla pa sežgali v ognju, ki so ga zanetili v hlevu.
   Po odkritju spominskega obeležja na kmetiji pri Erjavcu v spomin ome-
njenim civilnim žrtvam okupatorja, ki stoji na pročelju hleva, je Krajevna or-
ganizacija ZB za vrednote NOB Krnice - Masore pripravila že nekaj srečanj, 
nazadnje leta 2017. Temu pa so nasprotovali nekateri krajani, ki so lastniku 
te kmetije očitali, da ne bi smel dovoliti tovrstnega srečanja. V izogib takim 
očitkom je lastnik domačije letošnje spominsko srečanje odpovedal, zato je 
bil organizator prisiljen iskati drugo mesto za srečanje. 
   Sprašujem se, kako lahko nekateri nasprotujejo srečanju in obujanju spo-
mina na umorjene žrtve okupatorja, še posebej zato, ker sta dve med njimi 
opravljali humanitarno delo, oskrbo ranjencev v okrevališču št. 2 bolnišnice 
Pavla. Po drugi strani pa izničujejo štiriletni narodnoosvobodilni boj naših 
očetov in mater, bratov in sester, sinov in hčera. Tega jim za nobeno ceno 
ne moremo in ne smemo dopustiti. Bolečino in spomin bomo vsi, ki smo v 
drugi svetovni vojni izgubili najdražje, v svojih srcih nosili do konca življe-
nja. Zato moramo biti danes občutljivi, ko nam hočejo potvarjati dejstva 
tisti, ki so želeli dobro le sebi in so zato razdvajali lastni narod. Nekatere 
ljudi in celo posamezne sorodnike padlih borcev v NOB ali umorjenih od 
okupatorja oziroma domobrancev jim je uspelo tako zaslepiti, da se svojih 
sorodnikov zdaj celo sramujejo. Zgodovina jih ni prav ničesar naučila, čeprav 
se imajo za učene, saj tudi danes nadaljujejo politiko, ki nima namena zbli-
žati vseh Slovencev. Toda narod jih je tudi tokrat spregledal in spet bodo 
postali žrtve lastne politike.
Aldo Carli 

Jevša:
Dan borca 4. julija je bil nekdaj zelo spoštovan praznik. Tudi mi ga še vedno 
spoštujemo, zato vsako drugo leto pripravimo spominsko srečanje na Jevši 
(Reštanju). Ob 75. obletnici osvoboditve izpod nacističnega in fašističnega 
terorja smo izvedli program, ki je bil zaradi »koronaukrepov« okrnjen, ven-
dar na visoki ravni. 
   In kaj se je zgodilo na Jevši? 21. marca 1944 zvečer se je 45 borcev, del 
Kozjanskega bataljona, namestilo pri Šušteričih na Jevši. Tu so ostali dlje, 
kot je bilo predvideno, saj je demontaža strojnice z letala, ki je padlo na 
Vetrniku, zahtevala več časa. Visok sneg in stopinje v njem so nakazovali, da 
je pri obeh domačijah več ljudi kot običajno, in našel se je izdajalec, ki je o 
tem obvestil Nemce v močni postojanki na Senovem. Ti so dobili pomoč iz 
Brežic in Brdovca (HR) ter z več kot 120 vojaki, pripadniki eesovskih enot 
in polka deželnih strelcev, 24. marca v zgodnjih jutranjih urah napadli nič 

V SLIKI IN BESEDI
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hudega sluteče borce. 23 mrtvih, osem ranjenih, od tega štirje zajeti, in dva 
ujeta na partizanski strani ter neznano število ranjenih na nemški strani so 
končni rezultat neenakega boja. Padle in pozneje ustreljene borce Kozjan-
skega bataljona so morali okoliški kmetje naslednji dan z lojtrskimi vozovi 
odpeljati na Reštanj in tam so jih vrgli v plitve jame v močvirju pod gradom. 
   Da, mi vemo! Še vedno vemo, da so se eni bojevali za svobodo in boljše 
življenje, drugi pa na strani napadalcev in v imenu največjega zločinca vseh 
časov. To bi morali jasno ločiti tudi predstavniki države, namesto da dopuš-

čajo trgovanje s človeškimi kostmi za politični prestiž! Slavnostni govor 
na srečanju je imel tovariš Tone Petrovič, predsednik Združenja borcev za 
vrednote NOB Krško. Kulturni program so oblikovali članica in člani naše 
organizacije, praporščaki krajevnih organizacij ZB Krško in veteranskih or-
ganizacij ter častna straža Slovenske vojske. 
   V prisotnosti članov obeh Šušteričevih domačij z Jevše, ponosnih nasle-
dnikov družin, ki sta v preteklosti izkazali domoljubje z dajanjem zavetja 
borcem Kozjanskega bataljona, in drugih sodelujočih so predsedniki orga-
nizacij borcev za vrednote NOB Senovo, Krško, Slovenije podelili zahvale in 
plakete posameznikom in organizacijam za prispevek k ohranjanju vrednot 
NOB. Zahvale so prejeli Martin Dular - Tinčk ter članice in člani MePZ DU 
Senovo, bronasti plaketi Jože Žvar in Miro Harapin, srebrno plaketo pa Pi-
halni orkester DKD Svoboda Senovo. 
Tone Petrovič, foto: Zdovc

Kobarid:
V Kobaridu so se 16. julija srečali predstavniki ANPI Čedad in KO ZB Koba-
rid. Prisotni so bili Elio Nadaluti, Luciano Marcolini Provenza in predsednik 
kobariške borčevske organizacije Vojko Hobič. Pregledali so dejavnosti, ki 
so v programu sodelovanja obeh pobratenih organizacij, in se dogovorili 
za delo v prihodnje.
   Tako bo 29. avgusta odkritje plošče na mostu čez reko Bačo, 9. septembra 
pripravljajo srečanje v počastitev bojev na planini Kuhinja v Krnskem po-
gorju, 27. septembra pa bo v Fojdi (Faedis) slovesnost v spomin padlim 
branilcem vzhodne Furlanije. Člani obeh organizacij se bodo udeležili tudi 
polaganja vencev konec oktobra na Kostnici in grobnici na pokopališču v 
Kobaridu, 31. oktobra polaganja vencev na grobnice v Benečiji in Reziji, 19. 
decembra srečanja na Robiču v počastitev vstopa Slovenije v schengensko 
območje in okoli 20. decembra v Čedadu, ko se bodo poklonili ustreljenim 
talcem. 
V. H.

Kokra:
18. julija je ob glavni cesti Kokra–Jezersko potekala spominska slovesnost 
ob 78. obletnici požiga vasi Kokra, ki so jo pripravile občinske organizacije 
borcev za vrednote NOB Preddvor. 
   Nemški okupatorji so 20. julija 1942 požgali celotno vas, izselili nekaj 
domačinov v taborišča in jih v svarilo v vasi tudi več ustrelili. 
   Po prihodu praporščakov iz domačih in sosednjih organizacij Zveze borcev 
so pri spomeniku padlim v 
Kokri, za katerega so bili 
leta 1953 pobudniki za po-
stavitev jezerski župnik Jože 
Vovk in drugi člani odbora 
ZB Kokra, položili venec do-
mačini Stane Povšnar, Fani 
Koder in Vanda Arnež. Kok-
rjanka Fani Koder in njen 
mož Ciril že vrsto let skrbita 
za kar pet partizanskih spo-
menikov v dolini Kokre, za 
urejeno okolico osrednje-
ga spomenika pa poskrbijo 
Vanda in Božo Arnež ter Tu-
ristično društvo Kokra, ki ga 
vodi Jože Arnež. 
   Slavnostni govornik je bil predsednik občinske organizacije Zveze zdru-
ženj za vrednote NOB Preddvor Franc Ekar. Tovarišici Anica Celar Gorza in 
Mirjana Črnac sta kulturni del popestrili z recitacijami partizanskih pesmi. 
Spominske slovesnosti se je udeležil tudi preddvorski župan Rok Roblek, 
vse zbrane pa je pozdravil Božo Janež, predsednik osrednje organizacije 
za vrednote NOB Kranj, in opozoril na nekaj kronoloških dogodkov tistega 
časa: »19. julija 1942 je nemški policijski poveljnik, general Karl Brenner, 
podpisal posebno povelje št. 1, s katerim je ukazal trem bataljonom, da 
uničijo tri vasi, ustrelijo vse moške od 15. leta naprej, ženske in otroke pa 
odpeljejo v taborišče. Povelje so izpolnili že naslednji dan, 20. julija 1942. 
Ob zori so obkolili vas in postavili zasede. Aretirali moške in jih odvedli v 
stransko sobo Jurjeve gostilne, 29 žensk in otrok pa naložili na dva tovor-
njaka in jih odpeljali v Šentvid ter nato v Ratzberg na Bavarskem.
   Nemci so pričeli ropati, odpeljali živino ter zažgali pet domačij, dve gostil-
niški hiši, mežnarijo in župnišče. Žrtve maščevanja so bili: Franc Rogelj in si-
novi Janez, Martin in Peter, Jože Rozman in sin Štefan, Peter Kalan, Andrej in 
Jože Krč, Jože in Miha Šenk, Janez Zapečnik, gostilničar Jože Mramor in pri-
peljani Jože Orehek. Srečno se je te morije rešil Miha Šenk, ki je bil ranjen. 
Urška Tičar, foto: Stanko Pezelj

Komendska Dobrava:
V počastitev spomina na uničenje Partizanske bolnice dr. Tineta Zajca je 
KO ZB za vrednote NOB Komenda 12. junija pripravila slovesnost v gozdu 
Komendske Dobrave.  Ta krvavi dogodek je težko opisati z besedami. Zdrav 
razum človeku narekuje, da se take stvari ne bi smele dogajati, pa so se. 
Sovraštvo do drugače mislečih je v tistih časih zameglilo um, kar se v dana-
šnjem času spet poglablja.
   Partizanska bolnica dr. Tineta Zajca je bila zgrajena mesec in pol pred 
uničenjem. V tem času se je v njej zdravilo kar nekaj deset ranjencev. Parti-
zansko vodstvo je ugotovilo, da je bolnica postavljena preblizu naseljenih 
krajev, zato je bila že predvidena selitev više pod Kamniške planine, vendar 
jih je čas prehitel.
   V ranem jutru 11. junija 1944, ko so ranjenci in osebje še spali, so nemški 
policisti iz Kamnika in raztrganci obkolili nebranjeno bolnico in jo zasuli z 
rafali. Vdrli so v bunkerje iz njih izvlekli šest ranjencev, dve bolničarki in dr. 
Tineta Zajca. Mučili so nemočne ranjence in se nad njimi izživljali. Dr. Tine 
Zajc, privezan na bližnji hrast, ki še danes vegetira, je moral to gledati, zato 
je protestiral, vendar bil takoj utišan, nemški policist mu je s puškinim kopi-
tom razbil obraz in zobe. Po končani torturi so vse postrelili, zmetali nazaj 
v bunker, polili z bencinom in zažgali. Priče temu dogodku so bili domačini, 
ki jih je okupator prisilil, da so z kmečkimi vozovi odpeljali zaloge dobro 
preskrbljene bolnice. 
   V nekoliko okrnjenem kulturnem programu (brez kulturnega programa 
učencev osnovne šole) so sodelovali MePZ DU Komenda (partizanske in 
domoljubne pesmi), dve recitatorki, slavnostni govornik in praporščaki. Po-
ložili smo tudi venca KO ZB za vrednote NOB Komenda in Društva izgnan-
cev Kamnik-Komenda. Po končani slovesnosti smo se zbrali na družabnem 
srečanju v Teniškem klubu Komenda.
Filip Železnik 

Lipanca:
Pri spomeniku, posvečenem bitki Pokljuške čete pod Lipanco – v bitki je 
leta 1943 padlo 13 borcev, 22 pa so jih zajeli in pozneje usmrtili kot talce 
ali poslali v taborišča smrti – je bila 4. julija tradicionalna spominska slo-
vesnost ob obletnici bitke.
   Govornik Milan Rejc se 
je v svojih besedah spom-
nil tega tragičnega in ne-
enakopravnega spopada 
borcev Pokljuške čete z 
nekajkrat močnejšim in 
odlično opremljenim sov-
ražnikom. Podčrtal je, da 
je to pomemben del na-
rodove zgodovine na poti 
do samostojnosti, ki ga ne 
smemo pozabiti, kaj šele 
zanikati. Vendar se govor-
nik ni pozabil dotakniti 
tudi sodobnih nevarnosti, 
ki prežijo v neoliberalnih 
preoblekah vseh vrst, niso jim tuje tudi tiste, ki malikujejo velikega boga 
dobička, nacionalizem ter spodbujanje nestrpnosti in medsebojnega 
sovraštva.
   Približno 50 obiskovalcev so skozi kulturni program popeljale mlade reci-
tatorke iz blejske osnovne šole pod mentorstvom Metke Pazlar ter radovlji-
ški pisatelj, pesnik in protestni pevec Andrej Kokot. 
S. B.

Ljubljana:
21. maja 1942 so v Gramozni jami, kjer so italijanski okupatorji streljali tal-
ce, spet odjeknili streli. Na ta dan je bil ustreljen Tone Tomšič, narodni heroj, 
ki ga je italijanska policija aretirala decembra 1941. Zasliševali in mučili 
so ga v begunjskih zaporih nemški, v ljubljanskih pa italijanski okupacijski 
organi. Pred italijanskim vojnim sodiščem v Ljubljani je bil obsojen na smrt 
in 21. maja 1942 ustreljen.
   Dediščina, za katero so se bojevali Tone Tomšič in njegovi soborci v okviru 
Osvobodilne fronte, je velika. Tovarištvo, solidarnost, poštenost in razume-
vanje drugačnosti so vrednote, brez katerih borci zmage ne bi mogli pribo-
riti, zato jo moramo spoštovati in ceniti ter prenašti na mlade rodove. Vsako 
leto se ob dnevu spomina na Toneta Tomšiča ob njegovem spomeniku pred 
Osnovno šolo Poljane v Ljubljani zberemo prebivalci tega dela mesta, pred-
stavniki borčevske organizacije, družina Toneta Tomšiča in učenci osnovne 
šole, ki je dolga leta nosila tudi njegovo ime. Letos pa smo žal morali zaradi 
epidemije spomin na narodnega heroja Toneta Tomšiča obuditi le s pola-
ganjem venca Krajevne organizacije 24 talcev Poljane in Združenja borcev 

za vrednote NOB Ljubljana Center ter prisotnostjo prapora Ljubljane, mes-
ta heroja. Herojevemu spominu smo se poklonili tiho in z velikim spošto-
vanjem. Ponosni smo tudi na to, da smo v sodelovanju z Mestno občino 
Ljubljana uspeli na ploščo z imenom Toneta Tomšiča dodati napis narodni 
heroj z datumom njegovega rojstva in smrti, kar je bila dolgoletna želja 
njegove družine in naših borčevskih organizacij. 
Meta Verbič 

Planina pod Šumikom:
Letos praznujemo 75. obletnico osvoboditve in konca druge svetovne vojne. 
Okupatorska nemška vojska je kapitulirala pred slovenskimi partizani. Ka-
pitulacijo je podpisal general Alexsander Lohr v Topolšici, kar je pomenilo 
konec druge svetovne vojne na naših tleh. S tem dejanjem je partizanska 
vojska dala svoj velik prispevek k zmagi zavezniških sil.
   Vsako prvo nedeljo v 
juliju se že 41 let pri spo-
minskem obeležju padlim 
partizanom Štefanu Dov-
niku, Avgustu Dvoršaku in 
Simonu Janžiču na Planini 
pod Šumikom srečajo člani 
lovske družine iz Oplotnice 
in lovske družine Sloven-
ska Bistrica s svojci padlih 
partizanov in domačini z 
okoliških kmetij, ki so med 
narodnoosvobodilnim bo-
jem pomagali uporniške-
mu gibanju na Pohorju. Le-
tos pa je prireditev zaradi 
koronavirusa minila brez 
udeležencev.
Med lovci je še živeči partizan Ludvik Brence iz lovske družine Oplotnica. 
Zapisati velja, da je zamisel za to obeležje dal lovec Ivan Brinovec, sova-
ščan padlih partizanov, s katerimi je preživel del mladosti. Zahvala pa gre 
tudi kmetu Jerneju Juhartu, ki je dovolil postavitev obeležja na svoji zemlji.
Ladislav Steinbacher

Rožna dolina:
Četrtna skupnost Rožnik je prevzela po krajevnih skupnostih spomin na itali-
janski fašistični poboj 17 ljudi ter požig Brda in Vrhovcev v maščevanje za ene-
ga orožnika.   Vendar ko se spominjamo tega tragičnega dne, se spomnimo tudi 
drugih žrtev iz NOB. Ker ima ČS Rožnik tri krajevne organizacije ZB za vrednote 
NOB, je vsakoletna počastitev v domeni ene od njih. Letos je prevzela pripravo 
počastitve dneva ČS Rožnik KO ZB za vrednote NOB Rožna dolina. Ker v Rožni 
dolini nimamo javnega prostora, smo se odločili, da se hkrati spomnimo naše 
fašistične žrtve, ki še ni bila polnoletna, Janeza Kiklja, ki so ga fašisti ustrelili 
23. avgusta 1942 pri Čadu, ker so pri njem našli časopis Poročevalec.
   Spominska slovesnost je bila ob očiščenem spomeniku Janezu Kiklju pri 
Čadovi maneži 23. julija. Spominsko slovesnost so počastili trije zastavono-
še, prisotne je pozdravil Anton Ipavic, posebej pa še predsednico ZB Ljublja-
na Julko Žibert, podžupana Dejana Crneka, dve svetnici iz ČS Rožnik ter pred-
stavnice in predstavnike krajevnih organizacij ZB z območja Viča in Rudnika. 
Hkrati se je zahvalil vsem, ki so sodelovali pri obnovi spomenika. 
   Žal je težka poškodba govornika Andreja Poglajna preprečila, da bi bil 
prisoten na slovesnosti, zato je Živa Vidmar prebrala njegov govor. Nataša 
Gruden je zrecitirala pesmi Miha Klinarja Koračnica in Karla Destovnika - 
Kajuha Materi padlega partizana. Stanka Repovž, Janez Artač in Živa Vidmar 
so položili k spomeniku venček, Marinka Skalar iz KO ZB Barje pa cvetje.

Jože Čad je bil ljubezniv, da je bil pripravljen odstopiti prostor ob spomeniku, 
po slovesnosti pa smo bili povabljeni k njemu v gostilno Čad na prigrizek.
Živa Vidmar 

Sodražica:
V dogovoru z županom občine Sodražica Blažem Milavcem je 18. junija 
sodraško pokopališče obiskala ruska delegacija pod vodstvom Aleksandra 
Vinnika, prvega sekretarja veleposlaništva Ruske federacije v Sloveniji. Na-
men obiska je bil položiti venec na grob padlih borcev NOB na sodraškem 
pokopališču, kjer so pokopani tudi trije ruski vojaki, ki so se bojevali na 

strani partizanskih enot in so v bojih padli na območju naše občine. Poleg 
župana in predstavnikov občine so se dogodka na pokopališču udeležili ne-
kateri člani KO ZZB za vrednote NOB Sodražica in predstavnica OO ZZB za 
vrednote NOB Ribnica. Ruska delegacija je najprej položila na grob venec, 
nato so nekaj pozdravnih besed spregovorili sodraški župan, prvi sekretar 
ruskega veleposlaništva in predsednik KO ZZB za vrednote NOB Sodraži-
ca Janko Divjak. Član ruske delegacije je poudaril skupni boj slovenskih 

 Polaganje venca in rož k spomeniku Janeza Kiklja, ki je bil na tem mestu 
ustreljen 23. avgusta 1942 ob navzočnosti nasilno zbranih prebivalcev Rožne 
doline.
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partizanov in ruskih vojakov proti nacizmu v času druge svetovne vojne in 
slovensko-rusko prijateljstvo.
Ana Modic, foto: Marko Burger

Tišina:
Že deveto leto zapored je naša organizacija ob dnevu državnosti, 25. juniju, 
v sodelovanju z Ustanovo Šiftarjeva fundacija, Veterani 91 in občino prip-
ravila pohod do obeležij iz narodnoosvobodilnega boja v naši občini Tišina. 
Pohod smo posvetili 75. obletnici osvoboditve in 29. obletnici osamosvo-
jitve Slovenije. Nabralo se je 50 pohodnikov, kar je bilo največ do zdaj, in 

to kljub zelo nestanovitnemu vremenu. Pot je tekla večinoma ob reki Muri, 
kjer je pred 75 leti potekala pettedenska fronta z obeh strani reke Mure, ko 
je bilo Prekmurje že osvobojeno. V teh bojih je padlo več kot 500 vojakov 
Rdeče armade, pa tudi nekaj naših vaščanov, ki so umrli od granat, padlih 
na njihova dvorišča. Pot smo nadaljevali čez most do Radencev, kjer so nas 
v spominskem parku osamosvojiteljev pričakali Veterani 91 in nam v krat-
kem opisali dogodke na tem območju v času desetdnevne vojne leta 1991. 
Pohod smo končali v Vrtu spominov in tovarištva na Petanjcih, kjer smo ga 
tudi začeli. Tam je bilo hkrati tudi odprtje likovne razstave. Še nekaj časa 
smo se družili, saj se je občutilo, da dolgo nismo bili skupaj v večjem številu. 
Nada Mladenović 

Kotlje:
Odbor KO ZB Kotlje je v luči nekoliko zrahljanih epidemioloških ukrepov 20. 
junija pri Jurčku pod Uršljo goro pripravil proslavo v počastitev 75. obletni-
ce konca druge svetovne vojne. Zbralo se je lepo število obiskovalcev, ki so 
prisluhnili kulturnemu programu z besedo in glasbo. 
   Po uvodnem nagovoru predsednika KO ZB Kotlje Ivana Krebsa je govornica 
Ema Peruš orisala okupacijo, partizanski odpor in še posebej dogodke po ura-

dnem koncu vojne, ki se je končala 15. maja 1945 z zadnjo bitko na Poljani. 
V programu so se spomnili tudi tragičnega dogodka 30. decembra 1944 na 
kmetiji pri Jurčku. Spomin nanj je obudil član družine Adi Gostenčnik, ki je 
takrat izgubil očeta in brata. V mrzlem in zasneženem zimskem jutru so Nemci 
ob zori napadli partizane, ki so se zadrževali na kmetiji, štiri ubili, še tri pa so 
zajeli in odpeljali v zloglasne dravograjske zapore. 12. januarja 1945 so jih 
pobili v skupini sedmih talcev pri Sveti Neži na Koroškem Selovcu.
   Padlim partizanom so se poklonili s polaganjem venca k spomeniku. S 
posebnim zanimanjem so poslušali tudi besede borca Bena Kotnika in še 
nekaterih udeležencev. Prijetno prireditev so končali v upanju, da bi se lah-
ko čim prej spet srečali v prijaznejših »pokoronskih« razmerah. 
Ema Peruš, foto: Ivan Krebs

Kamnik:
Združenje borcev za vrednote NOB Kamnik je 25. julija ob spomeniku pri 
Titanovi brvi ob upoštevanju določil NIJZ RS pripravilo slovesnost v spomin 
na dogodke, ki so se na tem območju Kamnika zvrstili 27. julija 1941. Na 
ta dan se je na Kamniškem začel upor proti okupatorju, tamkajšnja skupina 
aktivistov pa je dobila nalogo, da ponoči zažge vojaško skladišče goriva na 
Zapricah, minira smodnišnico, pretrga telefonske zveze s Kranjem, blokira 

vse ceste, ki vodijo v Kamnik, poruši mostova čez Kamniško Bistrico na Pe-
rovem in uniči še nekatere druge objekte. Akcija zaradi izdaje ni povsem 
uspela. Iz zasede sta bila ubita Dominik Miklavčič in Anton Mlakar, ki se 
ju Kamničani vsako leto ob Titanovi brvi spomnimo kot prvih žrtev druge 
svetovne vojne na tem območju. 
   Slavnostni govornik je bil podžupan občine Kamnik Aleksander Uršič. V 
kulturnem programu so sodelovali harmonikar Franc Uršič, recitatorka Anja 
Kralj Železnik iz KO Komenda ter povezovalec in recitator Goran Peršin. 
Dušan Božičnik

Zadvor:
Kot vsako leto smo se krajani četrtne skupnosti Sostro in člani ZZB tudi le-
tos 13. julija zbrali pred spomenikom padlim in žrtvam narodnoosvobodil-
nega boja pod Brunarico Zadvor ter počastili krajevni praznik in obletnico 
ustanovitve Molniške čete.
   Slovesnost je pripravila KO ZB Zadvor - Sostro pod pokroviteljstvom če-
trtne skupnosti Sostro. Na tradicionalnem srečanju smo se zbrali predstav-
niki vseh društev te četrtne skupnosti, predsedniki KO ZZB Ljubljana Moste 
- Polje, člani izvršilnega odbora KO ZB Zadvor - Sostro in gostje: predsedni-
ca MO ZZB Ljubljana Julka Žibert, predsednica ZZB Ljubljana Moste - Polje 
Branka Kastelic, predsednik ČS Sostro Igor Koprivnikar, poslanec SDS in dol-
goletni predsednik četrtne skupnosti Sostro Janez Moškrič, mestna svetni-
ca SDS in urednica »Sostrčana« Maruša Babnik in podpredsednik četrtne 
skupnosti Sostro Marjan Bitenc.
   Prisotne sem nagovorila predsednica KO ZB Zadvor - Sostro Mija Kocjan-
čič in vodila program proslave. Poudarila sem pomen praznovanja krajevne-
ga praznika. Zbrane je nagovoril predsednik četrtne skupnosti Sostro Igor 
Koprivnikar, ki je poudaril zgledno sodelovanje vseh delov civilne družbe na 
tem območju ter izrazil spoštovanje borcem proti fašizmu, tako tigrovcem 
kot partizanom.
   Osrednja govornica Branka Kastelic se je v svojem govoru dotaknila po-
mena upora proti okupatorjem in domačim izdajalcem ter podala pogled 

na dogajanje v sedanjosti. Opozorila je na boj za svobodo in demokratične 
vrednote, ki še vedno traja.
   Igor Koprivnikar, Julka Žibert in Branka Kastelic so položili venec k spome-
niku, z minuto molka in pozdravom praporščakov smo se poklonili spominu 
na žrtve narodnoosvobodilnega boja. Prisotna sta bila praporščaka Franc 
Vrečar in Zdenko Kralj. 
  Kulturni program sta izvedla Lilijana Stepic in Anton Zupanc s petjem, ki-
taro in trobento. Pesmi iz nedavno izdane knjige Srečka Čoža Odsev vrednot 
je odlično recitirala Barbara Jozelj.
Mija Marija Kocjančič, foto: Franc Košir, Gregor Dolenc

Sveče: 
Letošnja spominska slovesnost 2. februarja na sveškem pokopališču pri par-
tizanskem grobišču, kjer počivajo padli partizani in domače žrtve nacistič-
nega nasilja, narodni heroj Matija Verdnik - Tomaž, Aleksander in Ivan Čero, 
Aleš Einspieler, Valentin Švarc, Florjan Križnar, Ivana Mežik, Franc Lipovec in 
še trije neznani partizani, je bila v znamenju spomina na vse žrtve nacizma 
iz bistriške okolice in pomembnih obletnic.
   Po pozdravni pesmi, ki jo je zapel Moški zbor Bilka iz Bilčovsa pod vod-
stvom Marjana Gasserja, je tajnik ZKP Andrej Mohar napovedal vznik mla-
dinske sekcije ZKP in skupne temelje protifašističnih pobud v deželi. Kot 
nesprejemljivo je ocenil postavitev spominskega obeležja vodilnemu ko-
roškemu nacistu in antisemitu Hansu Steinacherju. Enako nesprejemljivo 
je ustaško zborovanje na Libuški gmajni. Težišči letošnjega spominskega 
leta sta 75. obletnica osvoboditve izpod nacističnega jarma in 65. obletnica 

podpisa Avstrijske državne pogodbe.
   Udeleženke in udeležence proslave je pozdravila odbornica občine Bistri-
ca v Rožu Tatjana Feinig in poudarila, da so ti pokončni ljudje, ki se jih spo-
minjamo, ravnali po svoji vesti in človeški etiki. Vedeli so, kaj je dobro in kaj 
zlo, in so prispevali svoj delež k temu, da danes lahko živimo v demokraciji. 
   Milan Wutte, predsednik ZKP, je vse obvestil, da je Zvezni urad za spo-
meniško varstvo spomenik v Velikovcu in njegovo pri Peršmanu postavljeno 
obnovljeno skulpturo zaradi zgodovinskega, umetniškega in kulturnega po-
mena uvrstil v spomeniško varstvo. Državnozborski poslanki Olgi Voglauer, 
ki prihaja iz partizanske in uporniške družine, se je zahvalil, da so v vladnem 
programu zasidrane tudi težnje koroških Slovenev. Novemu škofu Jožetu - 
Pepu Marketzu, ki izhaja iz zavedne družine, je zaželel vse najboljše in pri tem 
omenil, da so bili slovenski koroški duhovniki prve tarče nacističnega nasilja. 
   Slavnostni govornik je bil predsednk Zveze borcev NOB Slovenije Marjan 
Križman. 
A. M.

Dobrava, Kamna Gorica:
Krajevna organizacija ZB NOB Dobrava - Kamna Gorica je skupaj s KO ZB 
NOB Besnica - Podblica izvedla skupni pohod na Jelovico do tehnike Mete, 
ki je dobre pol ure hoje nad vasjo Jamnik. Dogodek smo združili s sose-
dnjo krajevno organizacijo, saj je naš pohod, načrtovan za 4. april, zaradi 
koronavirusne epidemije padel v vodo.  Pred jamo, v kateri je od oktobra 
do decembra 1942, ko so jo zaradi nevarnosti odkritja preselili k Pečniku 

na Mišače, delovala ciklostilna tiskarna Meta, je potekal krajši kulturni 
program, ki so ga izpeljali govornik tovariš Jože Bešter in recitatorji člani 
KO ZB NOB Besnica - Podblica. Po ogledu jame, infotable ter ne nazadnje 
po okusnem prigrizku, ki ga je pripravila KS Podblica, je zadonela par-
tizanska pesem. Glavnina se je vrnila na Jamnik, sedem pohodnikov pa 
je nadaljevalo pohod od spomenika do spomenika čez Kroparsko goro 
mimo obpotnega spominskega kamna dvema padlima partizanoma do 
kraja ustanovitve Cankarjevega bataljona, pa do mesta ustanovitve Je-
lovške čete ter do težje dostopnih spominskih kamnov nad kamnolomom 
Kamna Gorica. Prvi nas spominja na začetek upora na Gorenjskem, drugi 

pa na predvojni sestanek komunistov pod vodstvom dobravskega učitelja 
Staneta Žagarja. Vmes smo se na Vodiški planini ustavili pri infotabli z 
izrisanimi potmi med pomniki NOB. Tam nam je porabljene telesne teko-
čine in sol nadomestila izvrstna gobova juha. V dolini blizu Osnovne šole 
narodnega heroja Staneta Žagarja in spomenika prvemu padlemu parti-
zanu Lipniške doline so šoferji dobili prevoz do izhodišča na Jamniku, saj 
bi bil po štirih urah hoje vzpon na Jamnik že pretirano naporen. Naslednje 
leto bo naša krajevna organizacija pohod od spomenika do spomenika 
spet samostojno organizirala.
Mira Hladnik

Lokev:
V vaškem jedru Lokve na Krasu leži spominski park, ki je nastal na nekda-
njem mestu mežnarije. Kot prvega od spomenikov so krajani Lokve in Prelož 
leta 1955 postavili spomenik njihovim padlim borcem in žrtvam nacifašiz-
ma. Izdelan je v obliki obeliska s kamnitimi elementi v obliki peterokrake 
rdeče zvezde ter obdan s petimi kamnitimi stebrički in železno verigo. Od 
leta 2000 stojijo ob njem še granitna plošča na kraškem kapniku z vpisanimi 
enaintridesetimi padlimi borci in šestimi žrtvami nacifašizma, spomenik voj-

ne za Slovenijo in spomenik češko-slovenskega prijateljstva s posajeno lipo.
   Letošnje praznovanje 75. obletnice zmage nad nacifašizmom je ohromila 
epidemija koronavirusa. V Krajevni organizaciji združenja borcev za vredno-
te NOB Lokev - Prelože, ki spada k Območnemu združenju borcev za vred-
note NOB Sežana, smo se odločili, da namesto praznovanja dneva zmage 
uredimo spominski park in spomenik padlim borcem in žrtvam nacifašizma 
iz Lokve in Prelož. Ekipo, ki je zavihala rokave in izvedla delovno akcijo v 
maju so sestavljali: predsednik krajevne organizacije ZZB za vrednote NOB 
Igor Hreščak, praporščak Drago Žnidaršič, člana Srečko in Irena Rože s prija-
teljem Nikolajem Tretjakovem iz Lipice. Srečko in Nikolaj sta požagala veje 
dreves, ki so zakrivale spomenik in spominsko ploščo z vpisanimi padlimi 
borci Lokve in Prelož ter z žrtvami nacifašizma, restavrirala dotrajano pe-
terokrako betonsko zvezdo in jo na novo prebarvala z rdečo barvo, ki jo je 
priskrbel Bojan Pahor, predsednik Območnega združenja borcev za vred-
note NOB Sežana. Irena, Igor in Drago so pomagali pri čiščenju in odvozu 
požaganih vej in posadili cvetje v gredico pred zvezdo. Na koncu omenjenih 
del so še pokosili travo.
   Krajevna organizacija združenja borcev za vrednote NOB Lokev - Prelo-
že si poleg tradicionalne komemorativne slovesnosti in drugih dejavnosti 
vseskozi prizadeva za urejenost spominskega parka. S tem negujemo in oh-
ranjamo spomin na naše padle borce in žrtve nacifašizma, ki so žrtvovali 
svoje življenje za svobodo slovenskega naroda. Trudimo se ohranjati živ 
spomin na vse, ki so sodelovali v narodnoosvobodilnem boju in da se vred-
note narodnoosvobodilnega boja prenašajo tudi na prihodnje generacije.
Irena Rože, foto: Olga Knez

Dolenja vas:
Spominska slovesnost v Do-
lenji vasi, pripravili smo jo 
25. julija, je bila posvečena 
338 padlim borcem in žrt-
vam fašističnega nasilja iz 
Selške doline in 19 talcem, 
ustreljenim 14. julija 1943 
v Dolenji vasi. Spomenik 
je postavila združena Sel-
ška dolina po načrtu Jožeta 
Plečnika, odkrit pa je bil leta 
1950. 
   Povod za ustrelitev talcev 
je bil uspešen napad 4. bata-
ljona Gorenjskega odreda na 
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dva tovornjaka nemških vojakov na Bukovškem polju, v katerem je padlo 
sedem nemških vojakov, več pa jih je bilo težje ali lažje ranjenih. Nemci so 
se za ta dogodek maščevali tako, da so iz begunjskih zaporov pripeljali 20 
talcev in jih 14. julija ustrelili.
    Slovesnost je bila v opomin, da se grozote druge svetovne vojne ne bi 
več ponovile. Žal se dogaja prav nasprotno. 75 let po končani drugi svetov-
ni vojni se na naših tleh spet pojavljajo prizori, ki spominjajo na Hitlerje-
vo Nemčijo v letu 1933. Klevete, neresnice in laži so postali osnova naše 
politike, ki jo vodijo nekdanji zapriseženi komunisti s predsednikom vlade 
na čelu. Kot naročeno jim je prav prišla epidemija koronavirusa, da z dolo-
čenimi ukrepi zmanjšujejo svobodo govora, neodvisnost medijev in še kaj. 
Nekateri zgodovinarji prirejajo zgodovino in se na vse pretege trudijo ljudi 
prepričati o tem, da so bili domobranci in bela garda osvoboditelji izpod 
fašizma. Pri tem jim zavzeto pomaga RKC. 
   Ob vsem tem pa pozabljajo, da so zavezniki priznali partizansko vojsko 
za njim enakovredno, za vse druge pa presodili, da so izdajalci svoje do-
movine. Spet smo razdeljeni na rdeče in črne, leve in desne. Kam lahko to 
pripelje, so na svoji koži občutili naši predniki, ki so s svojim žrtvovanjem 
želeli doseči boljšo prihodnost zanje same in za njihove potomce. Zato sta 
naša pravica in dolžnost, da ne pozabimo nanje, da s spoštovanjem do njih 
in njihovih žrtev ne dopustimo, da se v našo lepo domovino vrnejo leta 
tegob, strahu in poveličevanja tistih, ki so v tistih težkih časih obrnili hrbet 
zavednim Slovenkam in Slovencem in se udinjali za privilegije in priboljške, 
po končani vojni pa strahopetno zapustili domovino. 
Viktor Zadnik

Krško:
17. junija 2020 smo izvedli volilno skupščino Združenja borcev za vrednote 
NOB Krško. Sprejeli smo poslovnik o delu skupščine, poročilo o delu naše 

organizacije v letu 2019, poročila nadzornega odbora in častnega razsodi-
šča ter program dela za tekoče leto. Izvedli smo tudi volitve v organe naše 
organizacije. Po šestnajstih letih vodenja naše organizacije je vodenje od 
tovariša Lojza Štiha prevzel tovariš Tone Petrovič. Tovarišu Lojzu smo se 
zahvalili za do zdaj opravljeno delo, prejel pa je tudi posebno zahvalo PVD 
Sever Posavja. Na srečanju so sodelovali tudi predstavniki DIS KS Krško, OO 
ZB za vrednote NOB Brežice in Sevnica, OZVVS Krško, OZSČ Krško ter pred-
sednik in podpredsednik Združenja antifašističnih borcev in antifašistov iz 
Samobora, ki so se zahvalili za dosedanje sodelovanje. Skupno smo sprejeli 
tudi obvezo za nadaljnje sodelovanje.
Anton Petrovič

Krtina:
Spet je leto naokoli in jezerska organizacija ZZB za vrednote NOB je v 
sodelovanju z upokojenci, lovsko družino in šolsko mladino z Jezerskega 
pripravila tradicionalni pohod iz tega kraja do partizanske bolnice Krtina 
v Komatevri.

   Pohoda se je udeležilo približno 80 pohodnikov. Med udeleženci vseh 
starosti je bil tudi predsednik ZZB za vrednote NOB Kranj, ki je pohvalil naš 
trud za ohranjanje zgodovinskega spomina in naše sodelovanja z vsemi 
organizacijami v občini. Na pohodu smo pripravili krajši kulturni program ,v 
katerem smo osvežili zgodovinski spomin na takratne dogodke s sporoči-
lom, da se ne bi nikoli ponovili. Pri programu so sodelovali jezerske ljudske 
pevke DU in učenci Osnovne šole Jezersko. Za konec pa so nam jezerski 
lovci pripravili okusno malico. 
A. Jakopič

Ogenjca:
Kot vsako leto smo se tudi letos zadnjo nedeljo v juliju zbrali v spomin 
na vojne dogodke na Ogenjci nad Loškim Potokom, kjer so italijanski oku-
patorji 31. julija 1942 v roški ofenzivi zaradi izdajstva uničili partizansko 
bolnico, ki jo je vodil mladi zdravnik Peter Aleksander Gala.
   V kraški jami je takrat življenje izgubilo 13 ranjencev. Trije, ki so ta napad 
preživeli, pa so ostali žive priče tragičnih dogodkov. Udeležba je bila letos 
zaradi koronavirusa močno okrnjena. K obeležju smo položili ikebano, pri-
sotna pa sta bila tudi dva praporščaka. Pri vhodu v jamo je prisotnim pojas-
nil, kaj se je v jami dogajalo leta 1942, oskrbnik Muzeja na Ogenjci Jakob 
Bartol. Navzoča je bila tudi tovarišica Malči, ki je bila v partizanih šifrantka. 

Prebrala nam je eno svojih pesmi. Na prireditvi smo poslušali partizanske 
pesmi, na ogled je bil tudi muzej. Po prijaznem druženju smo se razšli z že-
ljo, da se prihodnje leto srečamo v večjem številu, brez koronavirusa.
Vojko Levstik

Pogorelec:
Člani Društva za vzdrževanje partizanskih grobišč v Rogu smo imeli 5. julija 
pri polharski koči na Pogorelcu občni zbor. Začel ga je predsednik Alojz 
Puhan z besedami: »Minilo je burno leto na političnem in gospodarskem 
področju, obenem pa tudi pri delovanju Društva za vzdrževanje partizan-
skih grobišč v Rogu. Pri tem mislim na leto, ko moramo svojemu članstvu 
predstaviti rezultate opravljenega dela.« 
   V poročilu za opravljene naloge zasledimo, da se je upravni odbor zavzel 
za vse naloge, ki so bile sprejete v programu za leto 2019. Najbolj temeljito 
sta bila opravljena redno čiščenje partizanskih grobišč in spomenikov ter 
popravilo dostopnih poti in oskrunjenih kamnitih obzidij. Opravljen je bil 
temeljit pregled vseh napisov na spomenikih, nekateri so bili že obnovljeni, 
treba pa bo obnoviti še kažipote za pohodnike. Na dveh sejah je upravni 
odbor skupaj z nadzornim odborom predlagal, da se spremenijo nekateri 
členi statuta, kar je bilo sprejeto na občnem zboru v letu 2019. 
   Sodelovanje z občinsko upravo in OO ZB Dolenjske Toplice je bilo dobro in 
s slednjimi smo skupno predstavili prevod knjige Partizanski kirurg, ki jo je 
prevedla Alenka Puhar. Program dela za leto 2020 je usmerjen v naše dogo-
vorjene obveze, sprejete s statutom, in sicer spomladansko čiščenje, pohod 
po Poti upora, občni zbor, izlet, jesensko čiščenje. Če bo na voljo denar, bomo 
spomenik na Pogorelcu obnovili v skladu z navodili Zavoda za varstvo kul-
turne dediščine in uredili označbe kažipotov do partizanskih grobišč.

   Prisotni bomo na spominskih prireditvah ob dnevu upora, na spo-
minskem dnevu občine Dolenjske Toplice, pohodu po Pešpoti Levstikove 
brigade, komemoraciji ob dnevu spomina na mrtve, letos pa pripravljamo 
skupno z OO ZB Dolenjske Toplice predstavitev magistrske naloge našega 
člana Blaža Štanglja.
   Ob koncu so občni zbor pozdravili župan Franci Vovk ter predstavniki 
nekaterih občin in organizacij. Med nami so bili tudi Primorci z igralcem 
Gojmirjem Lešnjakom - Gojcem. Kot predstavniki društva Republika Škofi so 
nas po končanem občnem zboru, na katerem se je zbalo več kot sto članov, 
pozdravili s svojo pevsko skupino. 
Po okusnem golažu s polento in rigeljskim cvičkom smo se okoli 15. ure 
razšli veseli, da nam je kljub virusu uspelo po vseh zdravniških navodilih 
izpeljati naš občni zbor.
Helena Miša Kulovec

Trebnje:
V Združenju borcev za vrednote NOB skrbno spremljamo dogajanje in uk-
repe, ki nam jih predpisuje zdajšnja vlada, in priporočila, ki jih predlaga 
NIJZ za zajezitev koronavirusne epidemije. Ravno tako pa spremljamo tudi 
uresničevanje našega programa, ki smo ga sicer obravnavali že v decembru 
lani in dokončno sprejeli na zapozneli skupščini v juniju. Ugotovili smo, da 
ukrepi sicer niso katastrofalno vplivali na naše dejavnosti, kljub temu pa 
smo morali odpovedati prvo večjo prireditev, in sicer Orientacijski pohod 
za pokal Gubčeve brigade 6. junija. Prireditev bomo poskušali izvesti v okvi-
ru praznovanja dneva ustanovitve Gubčeve brigade 5. septembra letos na 
Trebelnem. Še prej so neznanci v maju poskrbeli, da smo sanirali poškodbe 
na spomeniku na Medvedjeku, saj so spomenik pobarvali belo. Vandalizem 
smo prijavili policiji v majhnem upanju, da bodo storilca končno našli, saj 
spomenik ni bil prvič poškodovan. Zaradi ukrepov smo bili primorani od-
povedati tudi tovariško srečanje na Debencu 4. julija. Kljub temu je dele-
gacija počastila spomin na padle borce, ki so se borili za svobodo in za to 
žrtvovali svoje življenje. V njihovo čast smo položili venec pri spomeniku 
na Rojah. Tudi prireditev 18. julija v Podšumberku smo morali odpovedati, 
kljub temu pa je delegacija ob prisotnosti garde Slovenske vojske položila 
venec pri spomeniku v Podšumberku, kjer so padli trije narodni heroji, in 
sicer Predrag Jevtič, Milovan Šaranovič in Ivan Kavčič - Nande. Vsi trije so 
pokopani v grobnici narodnih herojev v Ljubljani. 
Boštjan Sladič  

Štore:
Letos je zaradi znanih razlogov ob epidemiji koronavirusa nekoliko težje 
pripraviti različne spominske slovesnosti, seveda je temu primerno žal okr-
njena tudi udeležba.  Tako se nas je manjša skupina članov domoljubnih or-

ganizacij iz naše občine zbrala na kraju, kjer se je skupina 17 pogumnih do-
moljubov zbrala 20. julija 1941, ko so pred 79 leti ustanovili 1. celjsko četo. 
To je bilo pri takratni Mulejevi domačiji. Na tem mestu je postavljen nov 
spomenik z obnovljeno spominsko ploščo. V slavnostnem nagovoru običaj-
no opišem delovanje čete vse od njenega nastanka, delovanja in predvsem 
izjemno žalostnega dejstva, nenehnih izdajstev, ko je 27. avgusta 1941 priš-
lo do njenega razpada oziroma uničenja. Takrat je padlo pet borcev. ZZB za 
vrednote NOB Laško v spomin na ta dogodek vsako leto v Šentrupertu nad 
Laškim odlično pripravijo spominsko slovesnost.
   Letos smo se podali tudi do spominskega obeležja na poti proti Resev-
ni, na mesto, kjer je bila 1. celjska partizanska četa najprej nastanjena. 
Kmalu pa se je morala prestaviti na varnejše območje, to je v zavetje 
Langerjevih pečin. 

   Prihodnje leto se bomo spomnili 80. obletnice ustanovitve 1. celjske čete. 
Zaznamovali pa bomo tudi 80. obletnico dneva vstaje, ki smo ga Slovenci v 
skupni domovini Jugoslaviji do osamosvojitve Slovenije leta 1991 prazno-
vali 22. julija. To so bili nedvomno izjemno pomembni dogodki. Srčno upam 
in si resnično močno želim, da bi lahko ta visoki jubilej počastili skupaj s 
sosednjo organizacijo ZZB za vrednote NOB iz Šentjurja, Celja in Laškega 
ter temu pomembnemu zgodovinskemu spominu dali neizbrisen pečat.

Za 16-letno uspešno vodenje Združenja borcev Krško se je tovarišu Štihu 
zahvalil podpredsednik Združenja Jakob Gašpir, ki je tudi predsednik Občin-
ske organizacije ZB Kostanjevica na Krki. (Foto: Golob Boštjan)

Prireditev na Ogenjci leta 2014

SPOROČILA

Organizacijski odbor 39. maratona Franja BTC City 2020 je ob 
veliki podpori ljubljanskega župana Zorana Jankoviča, po po-
svetovanju z mednarodno kolesarsko zvezo UCI in slovensko 
zdravstveno stroko sprejel sklep, da se 5. in 6. septembra 2020 
izvede 39. maraton Franja BTC City.
   V soboto, 5. septembra, bodo Barjanka, Družinski maraton in 
Otroška preizkušnja s startom s Kongresnega trga v Ljubljani, 
v nedeljo, 6. septembra, pa Mala in Velika Franja s startom in 
ciljem v BTC Cityju Ljubljana.
   Pandemija novega koronavirusa je začasno ustavila vsakda-
nje življenje in množične športne prireditve, med drugim tudi 
pripravo legendarnega, mednarodnega kolesarskega marato-
na Franja, ki je že več kot 15 let del prestižne svetovne serije 
UCI Grand Fondo World Tour.
   V minulih mesecih so ljubitelji kolesarjenja predvsem na 
družbenih omrežjih iz dneva v dan izražali vse večjo podporo 
Franji in navijali, da se njena tradicija kljub krizi ne prekine. 
Franja se je očitno zasidrala globoko v njihova srca. V dneh, ko 
bi prvotno moral potekati 39. maraton (med 12. in 14. junijem), 
so se kolesarji množično podali na njene trase. KD ROG pa je v 
znamenje spoštovanja do tega legendarnega maratona in naše 
lepe dežele ter njenega neokrnjenega okolja 12. in 13. junija 
pripravil čistilno akcijo Očistimo trase Maratona Franja BTC 
City, ki se jo je udeležilo več kot 200 članov kluba in njihovih 
družinskih članov. Ti so na prav poseben način, s kolesi, očis-
tili več kot 300 kilometrov tras. Akciji sta se na trasi Barjanke 
pridružila tudi dva ducata novinarjev, članov Društva turistič-
nih novinarjev Slovenije, zmagovalec Franje 2018, Alexander 
Steffens, in olimpijec, judoist Sašo Jereb.
   Gorazd Penko, direktor Maratona Franja BTC City, Jože Mer-
mal, predsednik organizacijskega odbora Maraton Franja BTC 
City, in Aleks Štakul, predsednik KD ROG

Dodatne informacije
BTC d.d., Sektor za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi; 
tel.: 01 585 13 00, e-pošta: press.btc@btc.si

Od 18. do 21. septembra bo v organizaciji Koordinacijskega od-
bora žrtev vojnega nasilja pri ZZB NOB Slovenije in Taborišč-
nega odbora Ravensbrück tradicionalno 59. vseslovensko sre-
čanje nekdanjih internirank in internirancev ter političnih zapor-
nic in zapornikov nekdanjih nacifašističnih taborišč in zaporov, 
ukradenih otrok in izgnancev ter njihovih svojcev in prijateljev. 
Srečanje bo potekalo v Portorožu v hotelih Lifeclass (Slovenija, 
Riviera). Pri plačilu lahko koristite tudi svoje turistične bone. 
Prijavite se lahko pisno na naslov: ZZB NOB Slovenije, Ein-
spielerjeva 6, 1000 Ljubljana ali po telefonu št. 01/434-44-45, 
gsm 051/392-120, mail: info@zzb-nob.si. 

Maraton Franja BTC 
City bo septembra

Tradicionalno 
srečanje v Portorožu
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90 let   
Janka
Šeklija

Janka Šeklija smo ob njegovi 90-le-
tnici obiskali na njegovem domu v 
Kranjski Gori. Z ženo sta nas spre-
jela nasmejana, polna energije in 
načrtov za prihajajoče dneve. Jan-
ko se je pošalil in dejal, da je bil 
vedno skromen, zato je dočakal 
toliko let.
   »Treba je hoditi premišljeno in 
počasi, da prideš na cilj,« pravi Jan-
ko Šekli.
   Rodil se je 19. junija 1930 v revni 
kmečki družini na Livku pri Kobari-
du. Že kot dojenček je izgubil ljube-
čo mamo in za štiri otroke sta nato 
skrbela oče in teta. Otroška leta je 
preživljal na kmetiji in okusil težka 
bremena kmečkega dela.  Osnovno 
šolo je obiskoval na Livku, kjer je 

bil obvezen italijanski jezik. Sloven-
sko so otroci govorili na skrivaj v 
šoli in doma. 
   Ko je bil Janko star osem let, je 
moral 20. septembra 1938 biti na 
trgu v Kobaridu, kamor je prišel ita-
lijanski diktator Benito Mussolini. 
Otroke so razporedili okoli njega, 
da se je počutil varnejšega. Tisti 
dan je hotel 21-letni Franc Kavs iz 
Čezsoče izvesti atentat na diktator-
ja, a ko je videl, da je zbranih veliko 
civilistov in otrok, se je premislil, 
kajti zavedal se je, da bi bilo preveč 
žrtev. Viri pripovedujejo, da mu je 
to dejanje preprečila mačeha. 
   Med drugo svetovno vojno je 
Jankova družina pomagala parti-
zanom. Njegov starejši brat se je 
kmalu pridružil Briško-beneškemu 
odredu, prenašal je zaupno pošto 
iz Benečije preko Soče na dolo-
čen kraj kurirske javke na Vrsnem. 
Tudi Janko je kot pionir in pozneje 
mladinec pomagal pri prenašanju 
partizanske pošte in hrane mimo 
nemške postojanke v Kobaridu. Bili 
so težki časi, časi negotovosti. V za-
četku marca leta 1943 je na Livek 
prišlo 150 italijanskih vojakov, ki so 
se namestili v osnovno šolo. Njiho-
va naloga je bila, da vse družine, ki 
so sodelovale s partizani, premesti-
jo v taborišče Gonars in drugam. 
   15. septembra 1943 se je Italija 
predala in do novembra so imeli v 
zgornjem Posočju »Kobariško re-
publiko«, pozneje pa so vso Soško 
dolino zasedli nemški vojaki.  Po 
osvoboditvi je Janko obiskoval ve-
černo šolo na Livku, da si je prido-

bil znanje slovenščine. Pri 18 letih 
se je odločil, da vstopi v Ljudsko 
milico. Izobraževal se je v Begunjah 
na Gorenjskem. Po opravljeni šoli 
je začel službovati v LM Turnišče, 
pozneje pa v Lendavi. Znova je na-
daljeval šolanje v Begunjah in leta 
1951 končal šolo za miličnike. Na-
rava dela je bila taka, da je službo-
val po postajah milice v različnih 
slovenskih krajih.
   Leta 1954 so Janka stalno na-
mestili v Kranjsko Goro. Tu je spoz-
nal svojo življenjsko sopotnico in 
ustvarila sta si družino. Leta 1957 
je nadaljeval izobraževanje v Tac-
nu in si pridobil naziv podoficirja. 
Imenovan je bil za vodjo sektorja, 
pozneje pa je postal pomočnik ko-
mandirja milice v Kranjski Gori, od 
leta 1975 pa komandir mejne Mili-
ce Rateče, kjer je ostal do upokoji-
tve leta 1978. 
   Že od leta 1950 je Janko dejaven 
član ZB in redno se je udeleževal 
raznih spominskih srečanj. Bil je 
tudi učitelj smučanja in gorski re-
ševalec, 12 let je bil načelnik GRS 
Kranjska Gora. Njegovo vitrino kra-
sijo številna smučarska in druga 
priznanja. 
   Z Jankom smo se pogovarjali o 
starih časih, o dogodkih, ki jih je 
preživljal, o življenju doma na kme-
tiji, ni manjkalo niti hudomušnih 
zgodb. Vse življenje je bil skromen 
in tak je ostal. Zaveda se, da topla 
izrečena beseda boža, tolaži in nam 
daje upanje in jasna sporočila. 
   
Sonja Mirtič

DOGODKI – Slovesno v soteski Pasice

V soteski Pasice, kjer je med dru-
go svetovno vojno delovala parti-
zanska bolnica Franja, je bilo 18. 
julija še posebno slovesno. Pod-
predsednik ZB Idrija - Cerkno Jože 
Jeram in Gorska reševalna postaja 
Tolmin sta izpolnila željo 90-letne-
mu Albinu Piberniku, da še enkrat 
v življenju obišče partizansko bol-
nišnico Franja. Skozi ozko sotesko 
v Dolenjih Novakih so ga prinesli 
na posebej prirejenem vozilu GRS, 
starem več kot 70 let. Po uspešnem 
obisku se je s solzami v očeh zah-
valil vsem sodelujočim, da so mu 
izpolnili to željo.
   Albin, za prijatelje Bine, je bil vo-
jaški in civilni pilot, kot 11-letni fant 
pa je z mamo in očetom leta 1942 
doživel eno najtežjih bitk med na-
rodnoosvobodilnim bojem, igman-
ski marš in preboj Prve proletarske 
brigade iz sovražnega obroča ter 
njen pohod čez planino Igman v 
osvobojeno Fočo. Ozebline borcev 
in njihove posledice so bile straš-
ne. Albinova mama je v bolnišnici 
v Foči umrla. Očeta je Albin izgubil 
še istega leta, padel pa je kmalu po 
vrnitvi v Slovenijo. 
   Ivana Leskovec, direktorica 
Mestnega muzeja Idrija, je na slo-
vesnosti povedala, da se je v bolnici 
Franja zdravilo več kot 600 ranjen-
cev in ranjenk različnih narodnosti, 
tudi pripadnik okupatorjeve vojske. 
Nemški vojak je bil ranjen, partiza-
ni so ga rešili, pripeljali v Franjo, 
ozdravili in potem je v bolnici ostal 
do osvoboditve. 
   Albina Pibernika je spremljala 
tudi Valerija Skrinjar Tvrz, udele-
ženka preboja na Menini planini. 
Bolnica Franja je za oba izjemen 
pomnik človečnosti. »Ponos na to-
variše, ki so naredili to bolnico, in 

Bine še enkrat obiskal bolnico Franja

Albin Pibernik je še enkrat obiskal bolnico Franja.

GRS Tolmin je prejela zlato priznanje ZZB NOB Slovenije.

ponos, da od decembra 1943, ko 
je bila ustanovljena, pa do konca 
sploh ni bila izdana,« je povedala 
Valerija Skrinjar.
   Ob tej priliki sta predsednika ZB 
Idrija - Cerkno Bojan Režun in ZB 
Tolmin - Bovec - Kobarid Rok Uršič 
podelila zlato priznanje ZB Sloveni-
je za dolgoletno sodelovanje Gorski 

reševalni postaji Tolmin. V njiho-
vem imenu je priznanje prevzel vod-
ja GRS za območje Idrije in Cerkne-
ga Danilo Pavšič. GRS Tolmin že 
vrsto let sodeluje na vseh pohodih, 
ki jih prirejajo veteranske organiza-
cije, in skrbi za varnost pohodnikov 
tako na idrijskem kot cerkljanskem 
in tolminskem območju. 

DOGODKI – Bilten  spominskih slovesnosti

Ob deseti obletnici odkritja spo-
minske plošče pred Stesko jamo v 
Podkraju pri Ponikvi, ki priča o  ru-
skem borcu Nikolaju Katanovu, ki 
so ga v jami nekaj mesecev zdravile 
in ohranjale pri življenju Fani Jezer-
nik - Čanč, Fanika Razdevšek - Je-
zernik, Štefka Jezernik - Fužir, Ljud-
mila Kos - Dražnik in Ivanka Strop-
nik  - Turinek,  je  Združenje borcev 
za vrednote NOB Žalec in  KO ZB 
za vrednote NOB Ponikva tudi letos 

poskrbelo za krajšo, a zaradi koro-
navirusa okrnjeno spominsko slo-
vesnost brez običajne proslave in 
večjega števila udeležencev. 

So pa tokrat vsi prisotni prejeli spo-
minski bilten, posvečen tem mla-
dim dekletom in ruskemu vojaku  
ter  10-letnici spominskih slovesno-
sti, ki so se odvijale pred jamo ozi-
roma pri tamkajšnjem turističnem  
ribniku Steska – Cokan. V biltenu, 
katerega gradivo je zbral in uredil 
Jožef  Čeh, sodelovala pa Nada Je-
len in Darko Naraglav, je na 42 stra-
neh predstavljen sam kraj Ponikva, 

Mlada dekleta zdravila 
ruskega vojaka

Ponikvanski kras, NOB na Ponikvi, 
14. divizija, katere borec je bil Ni-
kolaj Katanov, govor Milana Raz-
devška ob odkritju spominske ploš-
če in njegovo pričevanje o hrabrih 
mladinkah in ruskemu borcu. 
   V začetku biltena je svoje misli ob 
tem dogodku iz NOB zapisal župan 
Janko Kos, svoje pa sta dodala pred-
sednik ZB za vrednote NOB Žalec 
Marijan Turičnik in Nada Jelen, 
hčerka ene od mladenk, ki so zdra-

vile ranjenca. Na koncu biltena  pa 
je še predstavljeno, kako je prišlo do 
pobude in realizacije za namestitev 
te spominske plošče, spominskih 
pohodov in sodelovanja z veleposla-
ništvom Ruske federacije v Sloveni-
ji, ki se vsako leto skupaj z ostalimi 
udeleženci pokloni spominu na nek-
danjega vojaka in mladinke, ki so ga 
negovale, zdravile in mu s tem omo-
gočile, da se je po vojni lahko živ in 
zdrav  vrnil  v svojo domovino.    
   Tokratnega spominskega dogod-
ka so se poleg predstavnikov  ZB 
za vrednote NOB Žalec in krajevne 
borčevske organizacije, predstavni-
kov občine Žalec in krajevne skup-
nosti Ponikva udeležila tudi pred-
stavnika veleposlaništva Ruske fe-
deracije  v Ljubljani in sicer Anton 
Yudintsov (ruski center znanosti) in 
prvi sekretar veleposlaništva Ruske 
federacije Aleksander Vinnik. Sle-
dnji je skupaj s predsednikom ZB 
za vrednote NOB Žalec Marijanom 
Turičnikom in podžupanom  Obči-
ne Žalec Marjanom Vodebom tudi 
položil cvetlični aranžma in spo-
minski venec pred vhodom v jamo. 
Čas izpred 75 let, povezan z mla-
dinkami in ruskim vojakom Nikola-
jem Katanovom, je osvetlil  Marjan 
Turičnik. Zbrane pa sta kasneje po 
povratku pri ribniku nagovorila še 
Aleksander Vinnik, podžupan Mar-
jan Vodeb in Nada Jelen, ki je s svo-
jim možem Danijem tudi med naj-
bolj zaslužnimi za namestitev spo-
minske plošče in ohranjanje spomi-
na  na hrabrost mladenk in ruskega 
vojaka, ki so ga rešile. 
    
Darko Naraglav

Nikolaju Katanovu je uspelo pobegniti 
iz taborišča ruskih ujetnikov pri 
Dravogradu in se nato vključiti v 
legendarno 14. divizijo, kjer je bil 
ostrostrelec. Blizu Andraža nad Polzelo 
ga je ranila sovražna granata, ki mu 
je zadala številne, globoke in težko 
ozdravljive rane. Ker tako ranjen ne 
bi preživel transporta v oddaljeno 
partizansko bolnišnico na Pohorju, 
so ga zaupali v oskrbo v hišo samih 
žensk v Kalah. Žensk je bilo  preveč 
strah te odgovornosti in morebitnega 
razkritja, da skrivajo ranjenca, zato so 
ga premestili na Ponikvo,  po domače 
k kmetu Flernaču, kjer so ga v oskrbo 
prevzele članice mladinske organizacije 
s Ponikve in iz Podkraja. Ker se je začelo 
sušljati, da pri Flernaču menda skrivajo 
ranjenca, so ga po desetih dneh iz 
tega skrivališča prenesli v Stesko jamo. 
Dekletom sta pomagala dva zanesljiva 
krajana, Franc Verdev - Jelenov in Martin 
Jezernik - Lokanov. Steska jama je tako 
do konca vojne postala »bolnišnica«. 

Delegacija je položila venec skupaj z Nado Jelen in njenim bratom praporščakom, ki 
sta sin in hčera ene od hrabrih mladenk, Ljudmile Kos Dražnik.  

www.svobodnabeseda.si

B E S E D A
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Edo Bohinc
1926–2020
Poslovil se je naš dolgoletni član in 
v letih od 1982 do 1986 tudi pred-
sednik KO ZB za vrednote NOB 
Komenda. Rodil se je 4. marca 
1926 v Ljubljani, v skromni katoli-
ški delavski družini, ki sicer ni obi-
skovala verskih obredov, je pa do-
sledno spoštovala voljo vernih ljudi 
okoli sebe. 
   Oče, mati in Edo so imeli ena-
ke svetovnonazorske poglede. Bili 
so člani naprednega društva So-
kol, kar je tudi pospešilo delovanje 
družine v Osvobodilni fronti že v 
letu 1941. Posledice tega delova-
nja so bile hitre, saj je očeta oku-
pator izgnal v internacijo, Edo pa je 

kot 16-letni fant odšel v partizane. 
1. decembra 1941 je kot dijak 6. b 
razreda 3. državne realne gimna-
zije sodeloval na demonstracijah 
ob pouku italijanskega profesorja 
v italijanskem jeziku in bil z drugi-
mi sošolci aretiran, pretepen in po 
nekaj dneh izpuščen iz zapora. Kot 
dobro razvit in visokorasel 15-letni 
mladenič, aktiven v sokolskem dru-
štvu, je sodeloval tudi v raznih akci-
jah Osvobodilne fronte v Ljubljani 
in bil sprejet v SKOJ.
   V narodnoosvobodilni boj je vsto-
pil 15. februarja 1942 v Podlipogla-
vu, ko še ni dopolnil 16 let, in sicer v 
Simonov bataljon v sestavi II. grupe 
odredov. V tej bojni enoti je vztrajal 
vse do svobode leta 1945. Življe-
nje v enoti je bilo težko z nenehni-
mi boji z okupatorjem in domačimi 
izdajalci. V letu 1942 so odšli na 
Dolenjsko kot pomoč pri netenju 
upora proti okupatorju, nato pa pre-
ko Notranjske in Gorenjske na šta-
jersko planino Dobrovlje in v širšo 
okolico Štajerske. Kot je večkrat po-
vedal, je bilo najtežje leta 1942, ko 
je bil še neizkušen borec in trikrat 
ranjen. Po kapitulaciji Italije je pos-
tal politkomisar bataljona in vojno 
končal s činom kapetana.
   Tovariš Edo je že med vojno leta 
1944 prejel dve priznanji (red hra-
brosti in red partizanske zvezde), 
po vojni pa še 14 odlikovanj in pri-
znanj. Najdražje mu je bilo prizna-
nje maršala Tita, ki ga je prejel leta 
1970. Bil je tudi nosilec partizanske 
spomenice 1941. Vse medalje, pla-
kete in priznanja je podaril Medob-
činskemu muzeju v Kamniku. 
   Po vojni je bil razporejen v 15. bri-
gado obmejne enote na madžarsko 
mejo, kjer je bil do leta 1951. Nato 
je odšel na šolanje na višjo vojaš-
ko akademijo v Beogradu in jo leta 
1953 končal s činom majorja. Kot 
višji časnik je bil razvrščen v obve-
ščevalno službo za mejna območja 
Srbije in je napredoval do načelni-
ka. Tri leta je bil tudi vojaški ataše 
v Bukarešti. Vojaško kariero je kon-
čal v kranjski vojašnici kot koman-
dant brigade s činom polkovnika. 
Po vsem tem pa je sodeloval tudi v 
Teritorialni obrambi v Ljubljani s po-
membnimi nalogami. Leta 1981 se 
je preselil v Komendo, kjer se je kon-
čala njegova bogata življenska pot.
 
Filip Železnik

Edvard Fijavž
1927–2020
V januarju se je za vedno poslovil 
dolgoletni član organizacije ZZB za 
vrednote NOB Vitanje Edi Fijavž. 
Svoje članstvo v ZZB je začel pred 
mnogimi leti kot predsednik ZZB 
na Stranicah in nato v Vitanju. Po 
preselitvi v Slovensko Bistrico pa 
je ves čas deloval v UO bistriškega 
združenja. 
   Rodil se je 17. februarja 1927 na 
Stranicah v kmečki družini kot naj-
mlajši od desetih otrok. Štiri raz-
rede osnovne šole je obiskoval na 
Stranicah in nato vse do nacistične 
okupacije meščansko šolo v Slo-
venskih Konjicah. Do leta 1943 je 
obiskoval nižjo kmetijsko šolo v 

Jarenini, praktični del pouka pa je 
opravljal na posestvih v Rogozi pri 
Mariboru.
   Junija 1944 je bil mobiliziran 
na služenje nemške delovne služ-
be »Arbeitsdienst« v Leonsfeldu 
v zgornji Avstriji. Po trimesečnem 
usposabljanju mu je uspelo pobeg-
niti iz logorja domov, ravno ko so 
izvajali premik kot vojaški obvezni-
ki v severno Nemčijo.
   Srečno se je vrnil v domovino 
in navezal stike s partizani, kjer je 
do osvoboditve opravljal kurirsko 
službo.
   Po osvoboditvi je vse do leta 1947 
služil še vojaški rok v tedanji jugo-
slovanski vojski.
   Vedno je ljubil naravo, zato se 
je po odsluženju vojaškega roka 
zaposlil kot pomočnik okrajnega 
gozdarja v Slovenskih Konjicah. 
Da bi bil na tem področju uspe-
šnejši, se je izobraževal v niž-
ji gozdarski šoli v Mariboru in 
zatem v srednji gozdarski šoli v 
Postojni.
   Leta 1948 si je ustvaril družino, 
Rodila sta se mu hči Vasja in sin 
Damjan. Ko je Edi z družino leta 
1963 prišel iz Stranic v Vitanje, je 
postal duša razvoja tega kraja in 
časa, saj je od leta 1966 sodeloval 
pri snovanju in uresničevanju veli-
ko projektov.
   V krajevni skupnosti je deloval od 
leta 1966 do leta 1984, in sicer od 
leta 1968 do 1972 kot predsednik 
prosvetnega društva, od leta 1972 
do 1980 kot predsednik sveta KS, 
od 1980 do 1984 pa kot podpred-
sednik sveta KS. V času njegove-
ga vodenja se je zasnovalo mnogo 
projektov v kraju in so bili uspešno 
dokončani. Vse to je Edi opravljal 
zraven svoje redne službe kot na-
mestnik vodje Gozdnega obrata Vi-
tanje. Prav tako je v svojem 30-le-
tnem življenju v Slovenski Bistrici 
aktivno deloval v UO krajevnega 
odbora ZZB. Po vrnitvi v Vitanje 
leta 2017 je kot član krajevne or-
ganizacije ZZB preživel zadnje dni 
svojega življenja. Neizbrisen je tudi 
njegov prispevek k delovanju takra-
tnih družbenih in političnih organi-
zacij v Vitanju (ZK, SZDL, Zvezi 
sindikatov, ZZB, Prosvetnem dru-
štvu, bil je eden od ustanovnih čla-
nov PD Vitanje). 

Vojko Vodovnik

DOGODKI – Krška partizanska skupina

Vsako leto se srečujemo na spo-
minski slovesnosti v gozdu Dob-
rava pri Brežicah, posvečena je 
spominu na prve krške borce, de-
set mladih ljudi, ki so v cvetu svoje 
mladosti izgubili življenja. Tokrat 
smo se srečali 1. avgusta in počas-
tili tudi 75. obletnico osvoboditve.
   Priprave na oboroženi upor so 
bile v Krškem povezane z delo-
vanjem komunistov v času pred 
razpadom Jugoslavije in po njem. 
Prvo celico je v Krškem ustanovil 
Maks Strmecki leta 1939. Ob usta-
novitvi je štela pet članov. V njiho-
vo delo so bili vključeni vsi, ki so 
bili člani krške partizanske skupine.
   Peter Jernejec je konec maja oziro-
ma v začetku junija 1941 v Krškem 
zbral prve tovariše, skojevce in ko-
muniste ter ustanovil skupino, ki so 
jo sestavljali Zdenko, Milan in Rado 
Kaplan, Tone in Franc Preskar, Raj-
ko Kastelic, Franc Bizjak, Franc Kas-
telic in Jože Graber. Skupina se je 
zbirala v šotoru v gozdu Žvika nad 
Krškim. Ta skupina je ob okupaciji 
Jugoslavije organizirala prvo akcijo, 
ko so iz vlaka, ki je stal na progi Raj-
henburg–Krško, odnesli tri zaboje 
bomb, strelivo in drugo orožje. 

Pozabljena torba s 
propagandnim materialom
Rado Kaplan in Franc Preskar sta po 
okupaciji vzpostavila povezavo s PK 
KPS za severno Slovenijo. V Celju 
sta se dogovorila o nadaljnji dobavi 
propagandnega materiala. 28. julija 

1941 je tega in navodila za nadaljnje 
delovanje v Krško prinesla učiteljica 
Ivanka Uranjek - Angelca, doma iz 
Griž pri Celju. Z Radom Kaplanom 
je bila dogovorjena, da ga preda v 
dogovorjeni javki, v brivskem lo-
kalu na Vidmu. Ker je bil tega dne 
ponedeljek, ko je bil lokal zaprt, je 
Rado ni pričakal. Iskala ga je še v 
brivskem salonu v Krškem, kjer ga 
prav tako ni bilo. Zmedena zaradi 
nastalega položaja je v salonu poza-
bila torbo s propagandnim materia-
lom. Frizerskemu pomočniku se je 
zdela torba sumljiva, zato jo je odne-
sel na policijo.  Policija je takoj zače-
la iskati Rada Kaplana. Niso ga našli, 
prijeli pa so njegovega brata Milana. 
Ta jim je obljubil, da jim bo pomagal 
najti brata, zato so ga Nemci izpus-
tili, na policijo pa se seveda ni več 
vrnil. Takoj je obvestil vse člane sku-
pine in ti so se umaknili v gozd Rore 
nad Krškim, kamor je Franc Bizjak 
zaradi nevarnosti premestil njihov 
tabor. Tam so imeli tudi skrito orožje 
in strelivo. Skupaj z Radom je prišla 
v Rore tudi Ivanka Uranjek. Sklenili 
so, da se bodo naslednji dan umak-
nili čez nemško-italijansko meje.
   Verjetno se niso zavedali resnosti 
položaja in se za umik niso odločili 
še istega večera. Mogoče je, da so 
se zanašali tudi na slabo vreme, saj 

Prve žrtve okupatorja 
je tisti večer in ponoči močno de-
ževalo. Franc Bizjak, doma iz Rake, 
ki je bil tudi član krške skupine, se 
je usodno noč umaknil čez mejo na 
italijansko zasedbeno ozemlje in je 
pozneje deloval kot politični dela-
vec v okraju Kostanjevica na Krki. 
Dr. Tone Ferenc je v Zborniku Kr-
ško skozi čas 1477–1977 v članku 
Narodnoosvobodilni boj na obmo-
čju sedanje občine Krško zapisal, 
da naj bi bil član krške skupine tudi 
Vladimir Pfeifer iz Leskovca, ki 
pa je bil usodnega dne v Krmelju, 
kamor je odšel k rudarjem po raz-
strelivo. Po vrnitvi v Krško je takoj 
pobegnil na Gorjance. S krško sku-
pino naj bi bil povezan tudi Franc 
Urbanč - Tone s Pokleka, ki je prav 
tako zbežal čez mejo in se pozneje 
kot partizan vrnil na Kozjansko.

Logar označil skupni grob
Stanko Škaler je v knjižici Posavje v 
letu 1941 zapisal, da naj bi eden od 
bratov Toneta in Franca Preskarja, 
ki je vedel za tabor, zjutraj skupini 
prinesel hrano. Pri tem ga je opa-
zil in mu vse do tabora sledil neki 
cestni delavec. Tako je odkril skri-
vališče in to takoj javil policiji v Kr-
škem. Ta je 29. julija dopoldne pri 
zajtrku zajela vso skupino brez iz-
streljenega strela. V večernih urah 
so jih pripeljali v sodnijske zapore v 
Krškem ter jih vso noč zasliševali in 
mučili. Baje je takrat prišel v Krško 
sam šef  civilne uprave za Spodnjo 
Štajersko dr. Sigfried Üiberreither, 

ki je izdal ukaz o smrtni kazni. Zgo-
daj zjutraj 30. julija so jih s tovornim 
vozilom odpeljali v gozd Dobrava in 
jih tam postrelili. Skupni grob so si 
morali izkopati sami. Usmrtitev kr-
ške partizanske skupine je okupator 
takoj razglasil s plakatom. 
   Nemci so želeli, da kraj, kjer so 
postrelili člane prve partizanske 
skupine na Slovenskem, ostane 
popolnoma skrit. A strele je slišal 
logar Anton Geč iz Župelevca, ki 
je po odhodu Nemcev na vogale 
skupnega groba posadil smrečice. 
Tako je ostalo mesto poboja ozna-
čeno in po vojni so grob prekopali, 
2. decembra 1945 so njihove po-
smrtne ostanke pokopali na krškem 
pokopališču (vir Knjiga umrlih Žu-
pnijskega urada Krško).
   Na usodo prvih krških partiza-
nov nas danes spominjajo štiri spo-
minska obeležja. Prvo je v gozdu 
Rore nad Krškim, drugo je na po-
kopališču v Krškem, tretje obeležje 
je spominski park pri Osnovni šoli 
Jurija Dalmatina v Krškem in četrto 
v gozdu Dobrava. Krška partizan-
ska skupina je bila v Sloveniji prva, 
katere borci so bili pobiti, in to so 
prve žrtve okupatorjevega terorja 
pri nas.

Tone Petrovič

Bog Korona
V imenu novega boga

naj vsak njegovo moč spozna!

Naj v sebi čuti jo v osami, 
saj ljubi bog pred zlom ga brani.

Naj dvom nikogar ne omami
in ga k uporu ne predrami!

In ne pozabi naj nikdar,
kdo tukaj pravi je vladar,

ki zvesto  tvita z angeli obdan,
Bog je z nami zdaj vsak dan.

Maca Jogan

Briškemu dekletu
(pred prihodom partizanov v Brda)

So kraj nam rodni sončna Brda,
kjer luč svobode še ne sveti.

A nada v nas ne sme umreti:
milejša bo usoda trda.

Še pili bomo iz veselja čaše
in vriskali po sončnih gričkih teh,

povsod odmeval bo prisrčen smeh,
ko vstane dan svobode naše.

Da tujca glas te ne omami,
zapri srce! Odpri ga tisti čas,
ko partizan bo prišel v vas

in vse trpljenje bo za nami! ...

(Pod pesmijo je podpisana Jasna. 
Objavljena je bila v glasilu Briško-
-beneškega odreda Klic s skrajnih 
meja št. 1-2, jan.-febr. 1944, str 17)

Rdeča zvezda      
        

Rdeča zvezda, uporniški ponos, 
le komu gre tako v nos?

Pod njo so partizani se borili, 
da domovino bi osvobodili.

Pa nasprotniki zvezde so sklenili,
da nam ta kvari demokracijo, 

da zavira naš razvoj
in da proti njej je treba v odločen boj.

S proslav državnih vse
borčevske prapore so izločili,

ker na drogovih zvezde imajo,
ki svetijo se v nebo,

spomin na partizanski boj ohranjajo.

Vendar s tem prav nič
niso pridobili,

zvezda še bolj je zasijala,
pojavljala se vsak dan kot jutranja nam 

zora,
ljudem postaja spet – simbol upora.

Nauk te zgodbe se glasi:
»Rdeče zvezde nikar preganjati!«

Miloš Prosenc, 2012

Po dežju    
        

Drobno rosi. Še hip, še dva ...
In vse lahno jasni se.

In pred očmi pokrajina blesti se,
kot bi bila iz stekla in srebra.

Pa stopaš lahen prek polja.
Po potih se blestijo mlake.

In v njih uzreš raztrgane oblake
in sebe in nebo, ki je brez dna.

Peter Levec
(Pesmi naših borcev, 1945)

PESEMI



avgust 2020 15

Električno kolo za trekking
 

ELEKTRIČNA KOLESA

Izberete lahko:

Gorsko kolo

ZA KUPCE
ENERGIJE PLUS NA

ali vožnjo po mestu

www.energijaplus.si 
080 21 15
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Predelamo tudi vaše kolo

DO 12 
OBROKOV

Več informacij o ponudbi najdete na:
• spletni strani www.energijaplus.si (zavihek Ostala ponudba),
• vseh prodajnih mestih Energije plus,
• elektronski pošti info@energijaplus.si, 
• QR kodi.

SPOMINI – Prizadevanje za slovenske meje

»Da zgodovinski spomin ne bi zbledel«
Letošnja 75. obletnica konca druge 
svetovne vojne ter zmage nad naciz-
mom in fašizmom je tudi zaradi pan-
demiji koronavirusa šla nekako ne-
opazno mimo nas. V spominih tok-
rat pišemu o domoljubu, potomcu 
upornikov in osvoboditeljev iz druge 
svetovne vojne, Lenartu Horvatiču. 
   Lenart Horvatič iz Celja je predse-
dnik KO ZZB za vrednote NOB Tone 
Grčar – Pod gradom v Celju. Je po-
nosni potomec Ivana Horvatiča, ki 
se je zapisal prizadevanjem za to, da 
je Razkrižje po drugi svetovni vojni 
pa tudi po slovenski osamosvojitveni 
vojni ostalo slovensko. 
   Rodil se je v Razkrižju konec ok-
tobra leta 1947. Končal je grafično 
šolo in se po preselitvi v Celje v za-
četku šestdesetih let zaposlil v obra-
tu Grafika Cinkarne Celje ter ji ostal 
zvest do upokojitve. Vendar je to bil 
le en del njegove življenjske dejav-
nosti, drugi je bil posvečen delova-
nju kot amaterski gledališki in filmski 
igralec in pevec, moderator, imitator, 
karikaturist ter angažiran družbeni 
delavec na področju športa, rekrea-
cije in domoljubja. Za dolgoletno de-
lovanje je prejel številne nagrade in 
priznanja v krajevni skupnosti, leta 
2013 zlato plaketo ZZB za življenj-
sko delo, julija letos pa bronasti celj-
ski grb za široko vpetost v kulturno 
in družbeno dogajanje v mestu in 
igralsko upodobitev Hermana II., s 
katero je pripomogel k prepoznav-
nosti zgodovine Celja. Leta 1991 je 
Lenart kot prostovoljec sodeloval v 

slovenski osamosvojitveni vojni. Za-
vezanost partizanstvu izraža ne le s 
tem, da že dve desetletji vodi kra-
jevni odbor borčevske organizacije 
v svoji krajevni skupnosti, ampak da 
dejavno in javno opozarja na vred-
note narodnoosvobodilnega boja in 
skrbi za ohranjanje zgodovinskega 
izročila svojega očeta in matere.

Oče Ivan borec v Prlekiji 
Lenartovi starši, mama Barbara in 
oče Ivan s partizanskim imenom 
Slavko, so bili dejavni v narodnoo-
svobodilnem boju in povojni oblasti. 
Leta 1998 so posthumno prejeli tudi 
spomenice ruskih vojnih veteranov 

za podporo v času ofenzive marca 
in začetku aprila 1945. V tistem času 
je bilo Razkrižje (madžarsko Rácka-
nizsa) del Madžarske, potem ko so 
jim ga predali Nemci po okupaci-
ji Kraljevine Jugoslavije leta 1941. 
Na domačiji pri Smolkovičevih na 
Gibini, kamor se je priženil Ivan, je 
v času okupacije delovala patruljna 
TV-postaja S-15/B, 24. aprila 1943 
pa je bil tam ustanovljen tudi okrajni 
odbor OF Štrigova - Razkrižje. Ivan 
Horvatič - Slavko je bil član 4. bri-
gade VDV, zatem obveščevalec in 
sekretar okrajnega odbora OF. Kot 
član komande mesta Ljutomer in 
predstavnik partizanskih oblasti je 

bil konec marca 1945 v štabu Rde-
če armade v Štrigovi odgovoren za 
civilno področje in varovanje, zatem 
pa bil zaslužen tudi zato, da 8. maja 
1945 Ljutomera niso osvobodili vo-
jaki bolgarske armade, ki so bili tak-
rat na frontni črti ob meji, ampak 
mobilizirani domačini. 
   Ivan Horvatič je poznan po svojem 
prizadevanju za slovenske meje in 
nasprotovanju hrvaškemu prevzemu 
Štrigove in Razkrižja. Leta 1946 sta 
s Simonom Kutnjekom - Bogdanom 
in pooblastilom terenskih odborov 
potovala celo v Beograd in pri zvez-
ni komisiji za mejo dosegla, da je 
prišla nova razmejitvena komisija na 
teren, zatem so odločili, da upravno 
in administrativno Razkrižje pripada 
Sloveniji, Štrigova pa Hrvaški. Ker 
pa cerkvenih pristojnosti takrat niso 
spremenili in je bilo Razkrižje še ved-
no pod hrvaško škofijo, se je na tej 
podlagi zgodba bojev za meje nada-
ljevala po slovenski osamosvojitvi. 

Za ohranitev slovenstva
Pri prizadevanjih za ohranitev slo-
venstva v Razkrižju sta od leta 
1992 do 1993 tokrat nastopala oba 
Horvatiča: mlajši s pismi na števil-
ne naslove, oče pa s tem, ko je leta 
1993 podprl predloga za spremem-
bo škofije in cerkvenih pristojnosti 
nad župnijo Razkrižje. Zato je Ivan 
Horvatič leta 1995 prejel častni znak 
svobode Republike Slovenije »za 
zasluge pri varovanju in obrambi 
slovenske kulturne, jezikovne in dr-

žavne integritete«. Lenarta sem kot 
poklicni vojak srečal pred dvanajsti-
mi leti. Takrat sem si ga zapomnil po 
igralskem vložku kot imitatorja celj-
skega grofa Hermana II. in po domo-
ljubnem opozorilu, ki je bilo sicer ša-
ljivo po izvedbi, vendar resno o tem, 
kako mora vojska skrbeti za domolju-
bje in zgodovinske dogodke, ki se jih 
ne sme sramovati. Pozneje mi je bilo 
jasno, da če ne bi bilo obeh opisanih 
prizadevanj Ivana Horvatiča in njego-
vih sopotnikov za južne meje, bi bila 
tudi tretji primer in odločanje v arbi-
tražnem postopku na mednarodnem 
sodišču v Haagu leta 2017 drugačna. 
To je treba vedeti, da zgodovinski 
spomin in pomniki ne bi zbledeli.
   
Alojz Šteiner

Lenart Horvatič kot Herman II. in igralka Meta Kranjc kot Barbara Celjska

Lenart Horvatič iz 
Celja je predsednik 
KO ZZB za vrednote 
NOB Tone Grčar – 
Pod gradom v Celju. 
Je ponosni potomec 
Ivana Horvatiča, 
ki se je zapisal 
prizadevanjem za to, 
da je Razkrižje po 
drugi svetovni vojni 
pa tudi po slovenski 
osamosvojitveni vojni 
ostalo slovensko. 
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Izžrebani reševalci križanke iz 
57. številke časopisa Svobodna beseda

1. Ana Kogelnik 
Leše 76, 2391 Prevalje
2. Jože Vehar 
Ledine 129, 5000 Nova Gorica
3.  Ana Hudovernik 
Paka pri Velenju 46, 3320 Velenje

Rešitve križanke:   
OPAS, USPEH, PRITISKALO, NARODNI 
DOM, AV, LOJ, AKE, OMELA, NV, SKOPUH, 
PRT, REJEC, MAKS FABIANI, VENA, ORLI, 
LUSKINJE, CA, DLAČJE, CAR, VAN, NS, KO, AE, 
AR, NR, IKRAVOST, PISANEC, KRI, ALMELO, 
SVILA, OMEN, ANIŽA, OTIP, ZNAMKAR, 
CIGARETA, MARSALA, AGAR, VAR.
Geslo: NARODNI DOM; STOLETNICA 
POŽIGA; VRNITEV; MAKS FABIANI.

Rešitve križanke napišite na dop-
isnico in jo pošljite na naslov:ZZB 
NOB Slovenije, Einspielerjeva uli-
ca 6, 1000 Ljubljana, s pripisom 
»nagradna križanka«, 
do 15. septembra 2020
Trem izžrebanim reševalcem 
bomo podarili knjigo.

NAGRADNA KRIŽANKA

POD-
STAVEK GESLO

GROBO
DOMAČE
SUKNO

RADO
ČASL

KONGOV.
DIKTATOR
MOBUTO
(IZ ČRK:
OSEK)

MAJHNO
TNALO,

TNALICA

ITALIJAN-
SKI SKLA-

DATELJ
(GIUSEP-

PE)

SVETOVNO
MORJE

IZDELAVA
PIP ZA

KAJENJE

IZOBČEN
MOŠKI

RUSKO-
FRANC.
PISKA

TRIOLET
(IZ: LESA)

ZAREBR-
NICA

BIVALIŠČE
ČEBEL

KOS
CELOTE
IZUMRLA

NOVOZEL.
PTICA

NEKD. SL.
SMUČAR.

SKAKALEC
DELAVSKA
ENOTNOST

ASTRO-
NOM

ŽENSKA,
KI

VARČUJE

PAS PRI
KIMONU

MAJHNA
BANJA,
KADICA

OBLIKA NAČRTNEGA
DEJANJA ZA DOSEGO

CILJA, NAČIN,
POSTOPEK

PETER SELLERS

KOSITER
VPLIV NA
KALEČE

SEME (NI:
PARITEV)

KAR SE
ZAZNAVA

S SLUHOM

POJAV
SIVIH
LAS

VLEČENJE
SLABŠA
ODEJA,

KOC

KAR SE
RABI ZA
PRIVAB-
LJANJE
ŽIVALI

FR. SKLAD.
(ERIK;

NI: SATIR)
ANTIČNI
BEOČAN

JAKOB
ALJAŽ

VLADO
KRESLIN

RANJENJE
S PIKI

GRŠKA
BOGINJA
PREPIRA,

ERIS

OKRASJE

AM. IGRAL.
SHERIDAN
GOSPOD.

IN SOCIAL.
SVET OZN

ROLETA

URADNI
ZNAK, ŽIG

ZVONKO
ČOH

SL. IZUMI-
TELJ (KO-
DELJEVO)

LENUH,
LENOBNEŽ

ŽEPNI 
NOŽ, PIPIČ

DRAGO
MAKUC

VINO IZ
TROPIN,

SLADKOR-
JA IN
VODE

NAUK O
BISTVU,

EIDETIKA
STANKO
LORGER

ŠVEDSKI
ŠPIDVE-

JIST
FUNDIN

ATOL V
OTOČJU

TUAMOTU

MAJHEN
KOSTIM

NAŠA
PEVKA

PUŠLAR

FILMSKA
ZVEZDA

V ZDA

AFRIŠKA
DRŽAVA

(GLAVNO
MESTO
AKRA)

GLAVNO
MESTO

NORVEŠKE
EMIL

NAVINŠEK

GRM Z
LISTI, KI
JESENI
PORDE-

ČIJO

NADAV,
PREDU-

JEM, ARA
JUDOVSKI

KRALJ

PASTIR
NA

LLANIH

POVEZAVA
GLAVE IN

TRUPA
LOUIS

ADAMIČ

SUKANEC

UROŠ
LAJOVIC

TEVE
ZASLON

NIZOZEM-
SKI

PRINC,
SOPROG

NEKDANJE
KRALJICE
BEATRIKE

MATERINA
SESTRA,

TETA

PODATKI
NAŠA

PEVKA
RUPEL

SHAKE-
SPEAROV

JUNAK
(KRALJ

...)

Vršič
Tudi letos so se člani Društva Slo-
venija - Rusija in člani ZB za vred-
note NOB iz Lendave in Murske 
Sobote, skupno 12 ljudi, udeležili 
slovesnosti pri Ruski kapelici na 
Vršiču. Udeležencem sta se na 

IZ NAŠIH KRAJEV Ogled proslave ob priključitvi Primorske

                           je glasilo ZZB za vrednote 
NOB Slovenije za domoljubna, socialna, 
gospodarska, politična, zgodovinska in 
kulturna vprašanja doma
in po svetu. Izhaja vsak zadnji petek v mesecu.

Izdajatelj: ZZB za vrednote NOB Slovenije
Zanj: Marijan Križman, predsednik
Uredniški odbor: mag. Blaž Kavčič 
(predsednik) dr. Maca Jogan, Metka Mencej, 
Mitja Meršol, dr. Cvetka Hedžet Tóth
Odgovorni urednik:  Janez Alič
telefon: 041 686 322 
elektronski naslov: 
svobodna.beseda@gmail.com
Oblikovanje: Vid Brezočnik
Jezikovni pregled: Mirjam Furlan Lapanja

Naslov uredništva in naročnin:
ZZB za vrednote NOB Slovenija, 
Einspielerjeva ulica 6, 1000 Ljubljana
telefon: (01) 434-44-45; fax: (01) 434-41-17
romana.jemec@zzb-nob.si

skupni fotografiji pridružila nekda-
nji predsednik RS Milan Kučan in 
ljubljanski župan Jankovič. Na fo-
tografiji je tudi »najbolj šarmantni 
škof« v Sloveniji, Leon Novak, kar 
pomeni, da so med našimi simpati-
zerji tudi verujoči.
Evgen Emri, foto: Lado Klar

Vodiška planina
Ob prazniku občine Radovljica, ki 
ga praznuje v spomin na ustano-
vitev Cankarjevega bataljona 5. 
avgusta 1941, je bila na Vodiški 
planini pri Partizanskem domu 1. 
avgusta skromna slovesnost s po-
delitvijo priznanj članom in drugim 
zaslužnim posameznikom.
Priznanja so prejeli: Slavko Zalo-
kar, prostovoljec, priznanje Zdru-
ženja borcev za vrednote NOB 
Radovljica; Stojan Matelič prizna-
nje za praporščake Zveze združenj 
borcev za vrednote NOB Slove-
nije; Pevski zbor Triglav srebrno 
plaketo Zveza združenj borcev 
za vrednote NOB Slovenije; Jože 
Sodja, župan občine Bohinj, srebr-
no plaketo Zveze združenj borcev 
za vrednote NOB Slovenije; Martin 
Gorišek, tajnik KO Združenja bor-
cev za vrednote NOB Bohinj, zlato 
plaketo Zveze združenj borcev za 
vrednote NOB Slovenije.
Priznanja sta podelila predsednica 
Združenja za vrednote NOB Rado-
vljica Danijela Mandeljc in predse-
dnik Pokrajinskega sveta za vred-
note NOB Gorenjske Milan Rejc.
Navzoče je nagovoril podžupan 
občine Radovljica Miran Rems.
S. B.

SKUPAJ PRED ODPRTIM MORJEM
Drage tovarišice in tovariši!
Letošnja slovesnost ob 73. obletnici vrnitve Primorske matični 
domovini pripravljata občina Ankaran in Združenje borcev za vredno-
te NOB in protifašistov Ankaran. 
   Žal nam trenutne razmere omejujejo proslavo v klasični obliki s fizično 
prisotnostjo in druženjem. Z željo, da bi tudi v takih okoliščinah primer-
no in varno proslavili ta državni praznik, bomo izvedli povsem novo 
obliko proslave.   Scenarij je zasnovan na intimnih izpovednih trenutkih, 
ki bodo dobili svoj prostor tako v besedi kot v glasbi in sami sliki nepos-
redno s prizorišča ter z videovložki. Režiser in scenarist je Marko Sosič 
pisatelj in dolgoletni vodja Tržaškega gledališča. Slavnostna govornica 
bo Majda Širca, nekdanja ministrica za kulturo.
   Proslava bo v soboto, 12. septembra 2020, ob 12. uri, neposreden 
prenos bo na Drugem programu RTV Slovenija.
Prosim vas, da obvestite svoje člane in vse zainteresirane, da si slove-
snost ogledajo. 
Tovariški pozdrav! 
Darinka Vovk, predsednica ZB NOB Ankaran 


