
BILI SMO NA KRAJU SPOMINA 
 
V sobotnem dopoldnevu, v januarju 2014, smo veterani Policijsko 
veteranskega društva (PVD) Sever Maribor, kot že mnogokrat doslej, 
ponovno dosegli svoj cilj na Treh žebljih pri Osankarici.  
 

   
 

Zbrali smo se na kraju spomina, kjer je svojo poslednjo bitko bojeval 
Pohorski bataljon. Poklonili smo se hrabrim partizanom, ki so 8. januarja 
1943 po hudem boju podlegli številčno premočnem nemškem 
okupatorju. 
 

Čeprav se nas večina takrat še sploh ni rodila, dobro poznamo 
narodnoosvobodilni boj ter neuklonljivost bork in borcev Pohorskega 
bataljona. Zasluži si vso spoštovanje in občudovanje še posebej, ker je 
šlo za boj s številčno povsem neprimerljivim sovražnikom. Pomembno je, 
da mlajše generacije ne pozabimo kaj se je dogajalo med vojno. 
 

Letošnja slovesnost je med pohorske gozdove privabila kar lepo število 
nas veteranov, domačinov, pohodnikov iz cele Slovenije ter visokih 
predstavnikov slovenskega političnega življenja. Slavnostni govornik je 
bil minister za obrambo Roman Jakič. 
 

     



Tudi tokrat je bil za vse zbrane to prijeten družabni dogodek, na katerem 
smo se spet srečali številni prijatelji in stanovski kolegi. Za mnoge 
veterane je vsakoletni pohod do Treh žebljev postal že tradicionalen. Po 
slovesnosti smo se okrepčali s pasuljem, ki je marsikoga spomnil na čas 
služenja vojaškega roka, kjer je bil pasulj najbolj priljubljena hrana 
vojakov.  
 

Obljuba velja, na Pohorju, na kraju spomina, se ponovno vidimo 
naslednje leto. 
 
Še nekaj iz zgodovinskega zapisa:  
Pohorski bataljon je bil ustanovljen 11. septembra 1942 v Dobrovljah na Pohorju. V začetku 
je enota štela 90 borcev, poveljeval ji je Rudolf Mede. Pohorski bataljon je izvedel številne 
akcije, 21. decembra 1942 se je premaknil proti Osankarici, kjer si je uredil zimski tabor. 
 
Prve dni leta 1943 so nemške sile odkrile tabor, 8. januarja pa ga je obkolilo okoli 2000 
nemških vojakov. V boju je življenje izgubilo 69 borcev. Padli borci so bili odpeljani v 
avstrijski Gradec, kjer so še danes pokopani na tamkajšnjem pokopališču. 
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