
V SPOMIN PADLIM BORCEM POHORSKEGA 
BATALJONA 
 
V soboto, 7. januarja 2012 se je že zjutraj pričel delati lep sončen dan. Takrat smo se 
veterani podali tja gor, na Pohorje, na kraj poslednjega bojišča Pohorskega 
bataljona. Od Osankarice do bojišča pri Treh žebljih, kjer je tega dne potekala 
spominska slovesnost, smo sicer hodili po snežno beli odeji, ki pa je bila bistveno 
tanjša kot pred 69-timi leti. Prizorišče slovesnosti je obiskalo okoli 3000 obiskovalcev. 
 

 
 
Nekateri so prišli prvič, večina njih pa prihaja vsako leto, tako kot veterani 
Policijskega veteranskega društva Sever Maribor.  
 



 
 
Mnogo jih je prišlo peš, nekateri pa tudi z avtomobili ali avtobusi. Na spominsko 
slovesnost smo veterani s seboj povabili tudi svoje sorodnike, prijatelje in znance. 
 

 
 



8. januarja 1943 je v boju z nemškimi vojaki, ki so bili številčno bistveno močnejši, 
padel ves Pohorski bataljon, ki je štel 69 mož. Slovenski narod teh žrtev ne sme 
nikoli pozabiti. Ponosni moramo biti na njihova junaška dejanja. Prav zato se na 
prizorišču njihovega poslednjega boja zbere vsako leto več častilcev njihovega 
spomina. 

 
Na slovesnosti sta se srečala tudi Hinko Frank in Slavko Kleindienst, oba bivša  
načelnika PU Maribor. 
 

Slavnostni govornik je bil načelnik Generalštaba Slovenske vojske generalmajor 
mag. Alojz Šteiner. Prisotne je spomnil, da se moramo zavedati svojih korenin ter 
ceniti dejanja naših predhodnikov. Vprašal se je tudi ali znamo dovolj ceniti svobodo 
ter kakšne so naše vrednote domoljubja. Slovenci smo v svoji zgodovini že večkrat 
dokazali, da znamo braniti svojo domovino. Slovesnosti se je udeležila tudi ministrica 
za obrambo dr. Ljubica Jelušič.  

Pogum, strah, jezo in nemoč uprizarja spomenik pri Treh žebljih, kjer so učenci 
osnovne šole Pohorskega bataljona iz Oplotnice, zreški kvartet trobil ter godba na 
pihala izvedli bogat kulturni program. Delegacija slovenske vojske, veterani in 
predstavniki občine Slovenska Bistrica so k spomeniku položili vence.  
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