OKUPACIJA IN OSVOBODILNO
GIBANJE NA ŠTAJERSKEM
Aprila 1941, po napadu na Jugoslavijo, je največji del slovenskega ozemlja okupirala nacistična Nemčija. Okupacijski
upravni in policijski aparat je takoj začel izvajati raznarodovalne ukrepe, katerih cilj je bil izbris slovenskega naroda
kot etnične enote. Prepovedal je slovenski jezik in kulturo ter v Srbijo, Hrvaško in Nemčijo izgnal približno 65.000 ljudi,
na čelu z družinami narodno zavednih izobražencev in drugih kulturno in gospodarsko močnejših slojev slovenske
družbe. Njim zaplenjeno imetje je bilo namenjeno utrjevanju nemštva oz. naselitvi nemških kolonistov, preostalo
slovensko prebivalstvo pa naj bi čim prej ponemčili. Čeprav so nacisti okupirano ozemlje dejansko obravnavali kot
nemške dežele, do načrtovane formalne priključitve k tretjemu Reichu ni prišlo. V veliki meri zaradi Osvobodilne fronte
slovenskega naroda in oboroženega partizanskega odpora, utemeljenega na antifašizmu in domoljubju, v katerem so
ob komunistih sodelovali tudi drugi narodno zavedni Slovenci. Prve partizanske enote (Celjska, Savinjska, Pohorska
in druge čete) so na Štajerskem nastale že poleti 1941, izvedle nekaj odmevnih akcij, kot npr. vdor Štajerskega
bataljona v Šoštanj in bitka z Nemci na Dobrovljah oktobra 1941, a kmalu doživele hude udarce in izgube. Že prvo
leto okupacije, še zlasti pa leta 1942 je bilo v mariborskih in celjskih zaporih ustreljenih na stotine talcev, med njimi tudi
voditeljev upora, njihovi družinski člani pa deportirani v uničevalna koncentracijska (Auschwitz) in otroška taborišča.
Začela se je tudi prisilna mobilizacija v nemško delovno službo in vojsko, ki se ji je v strahu pred povračilnimi ukrepi
odzvala večina vpoklicanih. V pomoč štajerskim partizanom je vodstvo slovenskega osvobodilnega gibanja poleti 1942
na Štajersko poslalo takrat najmočnejšo partizansko enoto, Drugo grupo odredov, a je preboj uspel le delu njenih
borcev. To obdobje upora in partizanskega boja se je končalo s tragičnim razbitjem Savinjskega (novembra 1942) in
Kozjanskega (februarja 1943) bataljona ter legendarnim bojem Pohorskega bataljona (januarja 1943). Osvobodilno
gibanje na Štajerskem je bilo obglavljeno, prebivalstvo ustrahovano, redke preostale partizanske enote pa močno
oslabljene in nepovezane.
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Okupacijska slovesnost pred celjskim magistratom, Celje, 17. 4. 1941.
Nemški razglas o obveznem učenju in uporabi nemškega jezika.
Streljanje talcev v celjskem »Starem piskru«, 22. 7. 1942.
Nemška odredba o ukrepih proti upornikom, Maribor, julij 1942.
Nemško poročilo o boju s partizani Štajerskega bataljona na Dobrovljah oktobra 1941 in
osmrtnica za padlega policijskega častnika.
Komandant nemške varnostne službe in policije na Spodnjem Štajerskem Otto Lurker
(drugi z leve v civilni obleki) pred množico aretiranih žena in otrok iz uporniških družin,
Celje, avgust 1942.
Odhod prisilno mobiliziranih mož v nemško vojsko, Celje, julij 1942.
Poveljstvo Druge grupe odredov in nato Četrte operativne cone: z leve proti desni politični
komisar Dušan Kveder – Tomaž, komandant Franc Rozman – Stane in namestnik
komandanta Peter Stante – Skala, 1942.
Zasramovanje ujetih in mrtvih partizanov, Celje, november 1942. Na skrajni desni stoji
narodna herojinja Tončka Čeč, umrla l. 1943 v Auschwitzu.

RAZMAH PARTIZANSKEGA
GIBANJA V LETU 1944
Po hudih udarcih se je osvobodilno gibanje spomladi 1943 počasi, a vztrajno pobiralo na noge. Okrepljena partizanska
dejavnost je privedla celo do tega, da so Nemci junija 1943 Spodnjo Štajersko razglasili za območje protipartizanske
borbe oz. »Bandenkampfgebiet«. V začetku avgusta je bila na Šipku nad Blagovico ustanovljena Šlandrova brigada,
ki je kot prva štajerska partizanska brigada delovala med Zasavjem in Savinjsko dolino, z akcijami na prometnicah
ovirala premike okupatorja ter napadala njegove postojanke. Spet je oživel tudi upor na Pohorju in na obletnico
padca I. Pohorskega bataljona je bila 8. januarja 1944 pri Sv. Primožu ustanovljena Pohorska oz. Zidanškova brigada.
Borci obeh brigad so tvorili jedro štajerskih partizanov, katerih število je še vedno močno zaostajalo za ostalimi deli
Slovenije, saj je Četrta operativna cona, najvišje vojaško poveljstvo za severno Slovenijo, še januarja 1944 pod
orožjem imela zgolj dobrih tisoč mož. Da bi pospešilo razmah osvobodilnega gibanja, da bi vojaško in politično
trdneje povezalo vse slovensko ozemlje in da bi izkoristilo velike možnosti za mobilizacijo, ki so na Štajerskem še
obstajale, je vodstvo slovenskega osvobodilnega gibanja na Štajersko poslalo eno svojih najmočnejših in najboljših
enot – Štirinajsto divizijo, ki so jo sestavljale Tomšičeva, Šercerjeva in Bračičeva brigada. Približno tisoč njenih borcev
in bork je februarja 1944 prešlo Sotlo in stopilo na štajerska tla, kar je bil tudi prodor prve zavezniške operativne enote
na ozemlje nemškega rajha. Kljub ekstremnim naporom in hudim izgubam je divizija prestala nemško ofenzivo ter se
prebila na Mozirske planine, spomladi 1944 pa so bile njene enote spet pripravljene za boj. Z intenzivno mobilizacijo
ter čedalje množičnejšim prilivom prostovoljcev, med njimi slovenskih dezerterjev iz nemške vojske, so se množile
partizanske vrste in osvobodilno gibanje na Štajerskem je doživelo dotlej neviden razcvet in razvoj. Že junija 1944
sta v Solčavi in kozjanskem Jurkloštru nastali dve manjši svobodni ozemlji, v naslednjih mesecih pa so enote Četrte
operativne cone izbojevale tri večja in strnjena osvobojena ozemlja na Pohorju, v Zgornji Savinjski (in Zadrečki) dolini
ter na Kozjanskem.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Borci Šlandrove brigade na Menini planini, november 1943.
Del Koroškega bataljona Četrte operativne cone v Solčavi, konec leta 1943.
Počitek borcev Šlandrove brigade na Menini planini, februar 1944.
Nemški propagandni letak s poročilom o partizanskem napadu na Rečico, oktober 1943.
Borci 14. divizije pri prenosu ranjencev, Graška gora, februar 1944.
Naslovnica Štajerskega kurirja s poročilom o uspešnih partizanskih akcijah, maj 1944.
Zadnja fotografija pesnika Karla Destovnika Kajuha, vodje kulturniške skupine 14. divizije,
Paški Kozjak, 16. 2. 1944.
Borci Šlandrove in Zidanškove brigade, Sv. Trojica, maj 1944.
Zbor borcev Šlandrove brigade na Menini planini, november 1943.
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OSVOBODITEV ZGORNJE
SAVINJSKE DOLINE
Na podlagi ukaza Glavnega štaba narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Slovenije so enote Četrte
operativne cone poleti 1944 izvedle eno največjih in najuspešnejših ofenzivnih akcij slovenske partizanske vojske. Že v
njenem prvem valu med 30. julijem in 2. avgustom 1944 je bil osvobojen velik del Zgornje Savinjske doline in Zadrečka
dolina, se pravi prostor, ki je bil prometno bolj odmaknjen in zato lažje ubranljiv pred sovražnikovimi vdori, obenem
pa je bilo tamkajšnje prebivalstvo zelo naklonjeno osvobodilnemu gibanju ter že dalj časa aktivno podpiralo partizane.
Najpomembnejše bojne naloge v celotni operaciji sta dobili Šlandrova in Zidanškova brigada. Šlandrova brigada je
31. julija zavzela sovražnikovi postojanki v Lučah ter Ljubnem. V napadu na Ljubno je sodeloval tudi Štajerski bataljon
Vojske državne varnosti (VDV), ob tej priložnosti pa so partizani porazili tudi t. i. Revsovo bando, večjo skupino
partizanskih dezerterjev in skrivačev, ki je sodelovala z Nemci. Medtem, natančneje med 30. julijem in 1. avgustom, je
Zidanškova brigada napadala in osvobodila Gornji Grad, najmočnejšo in najbolj utrjeno sovražnikovo postojanko v
Zgornji Savinjski dolini. V tem času so borci brigad 14. divizije, Vzhodnokoroškega ter Kamniško-zasavskega odreda
bodisi lažno bodisi zares (kot npr. Tomšičeva brigada Šmartno ob Paki) napadali ostale kraje, rušili mostove in
železnice, postavljali zasede ter na ta način ščitili in varovali osrednji partizanski napad. 2. avgusta 1944 so Nemci v
strahu pred partizani zapustili svoji postojanki v Nazarjah in Rečici, čez teden dni pa je Zidanškova brigada zavzela
še Bočno in Šmartno ob Dreti. Zgornja Savinjska dolina je bila v celoti osvobojena v tretjem partizanskem sunku 12.
septembra, ko je Šlandrova brigada po dvajseturnem boju zavzela okupatorjevo postojanko v Mozirju, Tomšičeva
brigada pa postojanki v Šmartnem ob Paki in Letušu. Zgornjesavinjsko osvobojeno ozemlje je tako obsegalo več kot
500 kvadratnih kilometrov in se je raztezalo čez pet okupatorjevih občin – Mozirje, Rečica, Ljubno, Luče in Gornji
grad.
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Zidanškova brigada na pohodu skozi Gornji Grad, avgust 1944.
V bojih uničene in poškodovane stavbe, Gornji Grad, 31. 7. 1944.
Napad na Ljubno, 31. 7. 1944.
Borci Šlandrove brigade in nemški ujetniki v osvobojenem Ljubnem, 31. 7. 1944.
Prerešetani zvonik mozirske cerkve, 12. 9. 1944.
V Mozirju ujeti vermani, 13. 9. 1944.
Šlandrova brigada po osvoboditvi Mozirja, Šmihel, september 1944.
Naslovnica Štajerskega kurirja, avgust 1944.
Partizanski letak z obvestilom o vojaških uspehih pri osvobajanju Zgornje Savinjske doline.
Franc Poglajen – Kranjc, v času osvobajanja Zgornje Savinjske doline komandant Četrte
operativne cone.

4

6

5

4

8

7

9

10

STRATEŠKI IN POLITIČNI POMEN
OSVOBOJENEGA OZEMLJA
Zavzetje oz. osvoboditev Zgornje Savinjske doline, večine Kozjanskega in dela Pohorja oz. tako obsežnega prostora
na področju okupirane Štajerske je pomenilo nesporen vojaški uspeh partizanskih enot, zlasti ker so bile njihove izgube
v primerjavi z okupatorjevimi razmeroma majhne, ob tem pa so zaplenile ogromno orožja in druge vojaške opreme ter
na ta način uspele oborožiti vsaj del novincev v partizanskih vrstah. Osvobojena ozemlja so namreč pospešila že več
mesecev rastočo mobilizacijo zlasti tam, kjer je to bilo mogoče, kot npr. na Kozjanskem ali pa v Zgornji Savinjski dolini,
kjer je bila izvedena tako rekoč v celoti. Mobilizacija je krepila partizansko vojsko ne le na Štajerskem, temveč tudi na
Dolenjskem, saj so čez Savo pošiljali tisoče mobiliziranih novincev. Tudi zato je konec septembra slovenska partizanska
vojska narasla na skoraj 30.000 borcev, od tega jih je bilo na območju Četrte operativne cone oz. na Štajerskem in
Kamniškem nekaj manj kot 7.000. Obenem je mobilizacija v partizane onemogočala mobilizacijo v nemško vojsko
ter slabila nemško gospodarstvo. Na osvobojenem ozemlju je bil v celoti razbit dotedanji nemški upravni, vojaški in
politični aparat, posledice partizanskih zmag pa so se čutile tudi izven osvobojenega področja. Med drugim so sprožile
tudi postopen razkroj vermanšafta, pomožne vojaško-policijske formacije, ki so jo pod nemškim vodstvom sestavljali v
glavnem Slovenci, še zlasti pa je bil ustvarjen velik politični in moralni kapital. Uspehi osvobodilnega gibanja so odmevali
po vsej Štajerski, krepili zaupanje prebivalstva in moralo borcev, ohrabrili sodelavce na terenu ter občutno pospešili
vključevanje vedno novih mož in žena, ponekod kar celih družin, v partizanske enote ter narodnoosvobodilno gibanje
nasploh. Na osvobojenih ozemljih se je obenem začel proces vzpostavljanja in organiziranja partizanske oblasti,
uprave in samouprave. Štab Četrte operativne cone, ki se je tudi sam nahajal v Zgornji Savinjski dolini, je organiziral
zaledno bazo z vso infrastrukturo, ki jo je potrebovala partizanska vojska (preskrba, bolnišnice, delavnice, tiskarne,
zveze ipd.) ter izvajal razne vojaške in politične tečaje.
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Razglas o splošni mobilizaciji v partizanske enote.
Poziv na nabor, oktober 1944.
Dokument o napotitvi ujetih vermanov v partizanske enote, oktober 1944.
Borci Šlandrove brigade pri čiščenju orožja in pranju perila.
Osrednja partizanska bolnišnica v Zgornji Savinjski dolini – SVPB »Celje« nad Ljubnim
in njeno osebje.
Razne okrožnice v zvezi s preskrbo in rojstvi otrok na osvobojenem ozemlju, november 1944.
Letak zbiralne akcije za partizansko vojsko.
Izročitev prapora Koroškemu odredu v Solčavi, november 1944.
Zaščitni bataljon štaba Četrte operativne cone.

ŽIVLJENJE NA
OSVOBOJENEM OZEMLJU
Na osvobojenem ozemlju je partizanska vojska skupaj z odbori Osvobodilne fronte vzpostavljala pogoje za čim bolj
urejeno delovanje ter upravni in politični okvir nove oblasti, ki se je oblikoval pod nadzorom in navodili osrednjega
vodstva NOB in Komunistične partije Slovenije. Z volitvami v krajevne narodnoosvobodilne odbore in okrajne skupščine
je bila ob visoki volilni udeležbi vzpostavljena t. i. ljudska oblast, njeni organi pa so skupaj z odbori OF prevzeli skrb za
reševanje gospodarskih problemov, preskrbe in sociale ter se močno angažirali pri propagandni, kulturni in prosvetni
dejavnosti. Po več kot treh letih ponemčevanja so otroci spet imeli pouk v maternem jeziku, saj je prva partizanska
šola začela delovati že maja 1944 v Solčavi, kasneje pa se je partizansko šolstvo razmahnilo po vseh krajih v Zgornji
Savinjski dolini. Pestro je bilo tudi kulturno življenje, od različnih razstav, predstav in proslav do množičnih prireditev in
zborovanj. Vnema, s katero so vojaške in civilne oblasti skušale čim hitreje in čim bolje organizirati vse vidike življenja,
je bila ponekod pretirana, prihajalo je tudi do težav glede pristojnosti vojaških zalednih oblasti ter političnih organizacij
osvobodilnega gibanja. Kar pa je bila tudi posledica dejstva, da se je nova oblast vzpostavljala tako rekoč iz nič in
zelo na hitro ter da so osvobojeno ozemlje stalno ogrožali nemški napadi in vdori. Kljub določenim pomanjkljivostim
in nepravilnostim do večjih in hujših napak, ki bi omadeževale narodnoosvobodilno gibanje in na partizansko vojsko
metale slabo luč, praviloma ni prihajalo. Vzpostavljeno je bilo partizansko vojaško sodstvo, ki je sodilo ujetim nemškim
funkcionarjem, političnega in ideološkega obračunavanja, nasilja ter samovolje pa je bilo v primerjavi z razmerami na
drugih območjih, zlasti v Ljubljanski pokrajini leta 1942, na štajerskih osvobojenih ozemljih dosti manj. Tudi zato je velika
večina prebivalstva osvoboditev svojih krajev iskreno pozdravila, novo oblast pa podpirala in v njej sodelovala. Ter
skupaj z njo pogosto pozabljala na dejstvo, da vojne še ni konec in da sovražnik pripravlja silovit in brezkompromisen
protiudarec.
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Tretja brigada Vojske državne varnosti v Radmirju, september 1944.
Visoki funkcionar Komunistične partije Slovenije Franc Leskošek – Luka na mitingu v Bočni,
1. 10. 1944.
Udeleženci partijskega tečaja, Ljubno, avgust 1944.
Skupina partizanov v Lučah, avgust 1944.
Poziv izvoljenim odbornikom na konferenco, oktober 1944.
Partizanska šola na Ljubnem, november 1944.
Okrožnica partizanskim šolam na osvobojenem ozemlju, oktober 1944.
Obveščevalska dovolilnica za prosto gibanje po osvobojenem ozemlju, november 1944.
Nogometno moštvo 14. divizije.
Razstava tiska in fotografij partizanskega fotografa Jožeta Petka, Gornji Grad,
november 1944.
Spored Kajuhovega večera, Gornji Grad, november 1944.
Pred komando mesta Ljubno, avgust 1944.
Volitve v krajevne narodnoosvobodilne odbore, Gornji Grad, oktober 1944.
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NEMŠKA OFENZIVA IN PONOVNA
OKUPACIJA DO KONCA VOJNE
Nemške enote so ves čas ogrožale osvobojeno ozemlje, močnejši vdor pa je dodatno spodbudila oslabitev partizanskih
enot, saj sta bili Zidanškova in Šlandrova brigada začasno premeščeni na Dolenjsko. Nemci so najprej uničili osvobojeno
ozemlje na Pohorju, že v drugi polovici oktobra 1944 pa udarili tudi na Zgornjo Savinjsko dolino, od koder so jih
partizani po hudih bojih v nekaj dneh odbili. Ob napadu in umiku so Nemci naredili ogromno škode, saj so po krajih in
vaseh od Logarske doline do Gornjega Grada požgali več sto hiš in stavb ter približno 140 ljudi iz Solčave in bližnjih
zaselkov izgnali v taborišča. Konec novembra je okupator skoncentriral svoje sile v Šaleški, Savinjski in Mežiški dolini
ter na Gorenjskem in v začetku decembra pričel s t. i. ofenzivo Snežni metež pod vodstvom višjega vodje SS in policije v
18. vojaškem okrožju Erwina Rösenerja. Že petega decembra so Nemci zavzeli Mozirje in Nazarje ter se usmerili proti
središču svobodnega ozemlja. Glavni štab NOV in POS je enotam Četrte operativne cone ukazal, naj le-tega ne branijo
za vsako ceno, saj bi lahko bile partizanske brigade v frontalnem boju proti dosti močnejšemu sovražniku popolnoma
uničene, pač pa naj v obrambi vztrajajo tako dolgo, dokler ne bo izvedena evakuacija tamkajšnjih političnih in zalednih
ustanov, aktivistov, mobilizirancev in drugega za boj sposobnega prebivalstva. Kljub hudim bojem za slednjo ni bilo
dovolj časa in je bila izvedena pomanjkljivo ter v kaotičnih razmerah, kar je povzročilo številne žrtve. Sredi decembra
so enote nemške vojske in policije dokončno zasedle Zgornjo Savinjsko dolino, plenile in požigale domove, zapirale
ljudi ter zasledovale in pobijale tako zajete in ranjene partizane kot tudi civiliste. Okupator je v Zgornji Savinjski dolini
obnovil svoje vojaške in policijske postojanke, prave civilne oblasti pa ni več uvedel. V pričakovanju poraza je hotel
uničiti partizanske brigade in druge enote na območju Četrte operativne cone ter zagotoviti varen umik svoje armade
z Balkana. Zato so se tudi v zadnjih mesecih vojne nadaljevali hudi boji med Nemci (zlasti njihovo 14. SS divizijo)
ter slovenskimi partizani, ki pa so kljub izredno težkim razmeram in velikim izgubam uspešno sodelovali v zaključnih
vojaških operacijah ter pomagali osvoboditi domovino.
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Ob nemškem vdoru požgana Bočna, oktober 1944.
Gornji Grad po koncu nemške ofenzive.
Porušena šola na Rečici, december 1944.
Nemška vojska ob ponovnem zavzetju Mozirja, december 1944.
Porušeni most v Nazarjih, december 1944.
Ujeti partizani iz partizanske bolnice v Lučki Beli, december 1944.
Del operativnega štaba Šlandrove in Zidanškove brigade po uspešnem preboju iz nemškega
obroča na Menini planini. Drugi z desne komandant štaba Franc Sever – Franta, marec 1945.
Postroj borcev Tomšičeve brigade pred komandantom Četrte operativne cone Petrom
Stantetom – Skalo, Šentandraž, 1. 5. 1945.
Razglas ob nemški kapitulaciji, 9. 5. 1945.
Borci Šlandrove brigade na Menini planini, januar 1945.
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V SKUPNEM BOJU
Z ZAVEZNIKI
Anglo-ameriški zahodni zavezniki so od leta 1943 naprej jugoslovanske in slovenske partizane obravnavali kot del
skupnih zavezniških sil v boju proti nacifašizmu in z njimi navezali neposredne stike. V Glavni štab slovenske partizanske
vojske je prva zavezniška misija prispela leta 1943, na območje Četrte operativne cone za Koroško in Štajersko pa
spomladi 1944. Med drugim tudi z namenom, da ob pomoči slovenskih partizanov v Avstriji zanetijo protinacistični
odpor, sicer pa je bila njihova glavna naloga obveščevalna dejavnost ter usklajevanje vojaškega sodelovanja med
zavezniki in partizani. Partizanski boj proti Nemcem je bil za zaveznike še posebej dragocen zaradi diverzantskega
rušenja in oviranja nemških strateških komunikacij, zlasti železniških prog in mostov, pri čemer so zavezniški častniki,
kot npr. ameriški major Franklin A. Lindsay, vodja zavezniške misije pri štabu Četrte operativne cone, tudi neposredno
sodelovali. Ker je partizanom primanjkovalo nujno potrebnega orožja in druge vojaške opreme, so jo zavezniki z letali
dostavljali na improvizirana letališča oz. jo spuščali s padali. Na območje Četrte operativne cone so zavezniška letala
pomoč prvič odvrgla na Rogli, maja 1944, po osvoboditvi Zgornje Savinjske doline pa so jo redno odmetavala na z
gorečimi kresovi označene kraje. Na Štajerskem je delovalo več kot 30 spuščališč, za lažjo dostavo pa so pri Rečici ob
Savinji pričeli graditi letališče, ki zaradi vremenskih ovir in nemške protiofenzive nikoli ni pričelo obratovati. Slovenski
partizani so pred Nemci rešili na stotine sestreljenih zavezniških letalcev in ujetnikov, med drugim so avgusta 1944
pri Ožbaltu na Koroškem iz ujetniškega taborišča osvobodili skoraj sto zavezniških vojakov, večinoma Avstralcev, ter
jih spremili na varno. Pri štabu Četrte operativne cone je delovala tudi sovjetska vojaška misija na čelu s polkovnikom
Bogomolovom, a je bila njena pomoč v primerjavi z anglo-ameriško zanemarljiva. Kljub ideološkim in političnim
razlikam, posledično pa tudi sporom, so zavezniški častniki in vojaki tako v svojih medvojnih obveščevalnih poročilih kot
v povojnih spominih poudarjali pomembno vlogo in velik prispevek slovenskih partizanov in slovenskega prebivalstva
k skupni zmagi nad nacizmom.
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Zastave zavezniških držav na kulturni prireditvi (Zbor Kajuhovega kluba) v Gornjem Gradu,
november 1944.
Notna zapisa ameriške in angleške himne, uporabljana na osvobojenem ozemlju.
Spuščanje in prevzem zavezniške pomoči, november 1944.
Odvoz bencina s ponesrečenega angleškega letala, november 1944.
Pogreb padlih angleških letalcev, Ljubno, 20. 10. 1944.
Partizani Vzhodnokoroškega odreda ob odvrženi zavezniški pomoči pod Raduho, 1944.
Dovolilnici z navodili za pomoč zavezniškim vojakom pri varnem prehodu čez osvobojeno
ozemlje.
Načelnik štaba Četrte operativne cone Petar Brajović v družbi soborcev ter domačink.
Prvi z leve je vodja sovjetske vojaške misije Jurij Bogomolov, prvi z desne pa vodja
anglo-ameriške vojaške misije Franklin A. Lindsay, Gornji Grad, avgust 1944.
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LJUDJE ZGORNJE SAVINJSKE
DOLINE V VOJNI IN UPORU
Kot v ostalih delih Štajerske so Nemci tudi v Zgornji Savinjski dolini takoj po prihodu vzpostavili svojo civilno oblast,
v vse večje kraje nastanili policijske in orožniške oddelke, v Gornjem Gradu, Ljubnem in Mozirju pa so delovale
tudi izpostave Varnostne službe in Tajne policije, zloglasne Gestapo. Že aprila so sledile aretacije, nato pa izgoni
duhovnikov, učiteljev ter drugih uglednih narodno zavednih posameznikov in njihovih družin – 11 družin iz Gornjega
Grada, šest družin iz Luč, tri družine iz Bočne, iz Ljubnega, Rečice in predvsem Mozirja pa skupaj več kot sto
oseb. Kljub intenzivni nemški propagandi ter grožnjam so jeseni 1941 v Zgornji Savinjski dolini začeli nastajati prvi
odbori Osvobodilne fronte, ki so povezovali narodno zavedne ljudi, pripravljene na upor proti okupatorju. Sodelavci
osvobodilnega gibanja so zbirali orožje in opremo za prve partizanske enote na tem področju, hribovske kmetije pa so
jim nudile zavetje in hrano. Spomladi 1942 se je v povezavi s partizanskimi akcijami osvobodilno gibanje še okrepilo,
v partizanske enote pa je vstopalo vse več domačinov. Posledično je sledilo neusmiljeno nemško nasilje, ki je najbolj
prizadelo prav civilno, večinoma kmečko prebivalstvo. Zaradi izdaj je bilo aretiranih ter ustreljenih več kot sto talcev
iz Zgornje Savinjske doline, katerih družine so prav tako aretirali in poslali v različna taborišča – od Auschwitza, v
katerem so ženske in moški množično umirali, do otroških ponemčevalnih taborišč po vsem rajhu. Obenem je potekala
tudi prisilna mobilizacija v nemško vojsko, delovno službo ter vermanšaft, zato so se ljudje znašli v hudih stiskah in
strahu. Kljub temu je partizansko gibanje na Štajerskem najhitreje okrevalo prav na področju Zgornje Savinjske doline
in se zahvaljujoč podpori prebivalstva vedno bolj krepilo. Rezultat tega je bil nastanek osvobojenega ozemlja in še
množičnejša vključitev ljudi v narodnoosvobodilni boj. Nemška ofenziva pozimi 1944/45 je povzročila nove žrtve in
trpljenje prebivalstva, okupacijsko nasilje pa je bilo ustavljeno šele s končno zmago, maja 1945. Ob veliki materialni
škodi in odrekanju so ljudje Zgornje Savinjske doline za svobodo darovali okrog 750 življenj, dogajanje med vojno
pa je trajno zaznamovalo več generacij.
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Okupacijsko zborovanje v nekdanjem Sokolskem domu v Mozirju.
Okupacijsko zborovanje na Ljubnem.
Praznik žetve (Erntefest) v Bočni, avgust 1942.
Odvoz cerkvenih zvonov za potrebe nemške vojaške industrije, Ljubno, maj 1943.
Pregled žrtev okupacijskega nasilja iz Zgornje Savinjske doline (zbral Bert Savodnik).
Izgon zavednih slovenskih družin iz Mozirja, junij 1941.
Del seznama izgnanih Slovencev na katerem je tudi družina Gregorn iz Mozirja, julij 1941.
Nemški razglas o streljanju talcev, med njimi 21 oseb iz Zgornje Savinjske doline, Celje,
15. 8. 1942.
Marija in Stanislava Krajnc iz Bočne ter Marija Šarb iz Gornjega Grada, umrle v
koncentracijskem taborišču Auschwitz novembra 1942.
Fantje iz Zgornje Savinjske doline v otroškem taborišču Kastl v Nemčiji, junij 1944.
Mladinke iz Gornjega Grada na poti na prvo okrožno manifestacijo v osvobojenem Celju,
27. 5. 1945.
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TABELARNI PREGLED ŽRTEV NOV 1941-1945
V ZGORNJI SAVINJSKI DOLINI
PADLI

TALCI

TABORIŠČA

UJETI / UBITI

KRAJ				
BOČNA
15
24
30
GORNJI GRAD
29
20
22
LJUBNO
56
19
31
LUČE
25
9
7
MOZIRJE
47
19
17
NAZARJE
27
5
13
NOVA ŠTIFTA
23
1
1
REČICA
32
8
8
SOLČAVA
22
2
10
ŠMARTNO
25
2
1
SKUPAJ
301
109
140
VSE SKUPAJ:

4

5

7

8

2
10
21
9
16
2
11
4
6
1
82

POGREŠANI

CIVILNE ŽRTVE

NI TOČNIH PODATKOV

1
5
6
4
7
--11
1
2
37

-11
8
3
33
2
7
1
5
1
71

-1
-2
----1
-4

744
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