
Festival miru in Šarhov pohod 
 
Med zbranimi udeleženci Šarhovega pohoda  po poteh Pohorskega bataljona, ki je bil 
organiziran v okviru Festivala miru, smo na velikonočni ponedeljek, 25. aprila 2011, bili tudi 
številni člani Policijskega veteranskega društva (PVD) Sever Maribor. 
 
Zbrali smo se na Treh kraljih pri Penzionu Jakec ter skupaj s številnimi pohodniki krenili na 
pot do Treh žebljev. Pot nas je vodila po Pohorskih gozdovih in jasah, mimo Črnega jezera in 
Osankarice do poslednjega bojišča Pohorskega bataljona. Tam smo prisostvovali krajšemu 
kulturnemu programu. Prisluhnili smo življenjski zgodbi Alfonza Šarha in njegovih sinov, ki 
so, zaradi domačih izdajalcev, padli pod streli premočnega okupatorja. Sredi Pohorskih 
gozdov so lepo zvenele tudi pesmi Karla Destovnika Kajuha:  Partizanska mati in Zakaj ne 
nosite srca v dlaneh. 
 

   
Udeleženci Šarhovega pohoda in Festivala miru 
 
 

             
Na Šarhovem pohodu je bil tudi bivši predsednik R Slovenije Milan Kučan 
 
 
 
 



 
Sredi temnih Pohorskih gozdov je veteranom prisluhnil njihov  
predsednik Miha Molan 
 
 
Ko je več tisoč udeležencev opravilo spominski Šarhov pohod, se je na Treh kraljih pričela 
slovesnost posvečena Festivalu miru. V kulturnem programu so nastopili: Orkester slovenske 
vojske, MPZ Slava Klavora iz Maribora, Zimzeleni iz Oplotnice in ljudski pevci s Tinetom. 
Slavnostni govornik je bil Janez Stanovnik, predsednik ZZB NOB Slovenije.  
 

 
Slavnostni govornik Janez Stanovnik 
 
 
V svojem govoru je povedal, da so Partizani legenda slovenske zgodovine. Legenda pa je 
tudi Pohorski bataljon. Spoštovati moramo vrednote miru, resnice in lepote. Dejstvo namreč 
je, da so za mir in zato, da nam je danes lepše, vedno v zgodovini bile potrebne žrtve. Te 
žrtve so namreč v trenutkih boja pozabile nase in so mislile le na narod. Miru v naši državi in 
v svetu pa bo vedno le toliko, kot ga je v naših srcih oziroma srcih posameznikov. Zato 
moramo skupaj gojiti prijateljstvo za prihodnost. Mlajšim generacijam moramo omogočiti, da 
bodo lahko večkrat prisluhnili živim pričevalcem zgodovine, če želimo, da slišijo resnico.  
 
Govoril je tudi Alojz Šteiner, načelnik generalštaba slovenske vojske, ki je poudaril 
pomembnost zavedanja in ohranjanja svojih korenin. Mir je vrednota, ki jo je treba spoštovati. 



Na mlajše moramo prenesti zavedanje, da mir ni bil nikoli poceni. Vedno so bile potrebne 
žrtve, zato je vojna najslabše, kar se lahko zgodi katerikoli generaciji. 
 
Zbrane sta pozdravila tudi predsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo Janez Pajer in 
predsednik Zveze policijskih veteranskih društev Sever - Slovenije Miha Molan. Oba sta 
izrazila zadovoljstvo ob ohranjanju spomina na dogodke NOB in dogodke izpred 20-tih let. 
Ta tradicija se uspešno prenaša na mlajše generacije, saj se tovrstnih slovesnosti udeležuje 
vedno več mladih. Domoljubje mora postati vrednota ter način življenja in razmišljanja. Svoj 
pogum smo veterani že večkrat dokazali, zato vemo, da pogumne spremlja tudi sreča. 
Zagotovila sta, da obe veteranski organizaciji delujeta vedno bolj skupaj, saj se zavedata 
pomena enotnosti in večje moči. 
 

 
Sredi Pohorskih gozdov smo srečali tudi »prave« mlade Partizane. 
 
Ko se je dan že prevešal v večer smo  zaključili prijeten dan, dan druženja različnih generacij 
in obujanja spominov. Obljubili smo, da prihodnje leto spet pridemo. 
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