
F E S T I V A L   M I R U    10. ŠARHOV POHOD PO POTEH POHORSKEGA BATALJONA 

Trije  kralji, Črno jezero, Osankarica, Trije žeblji 22.04.2017 

 

Mineva 10. Obletnica tradicionalnega Festivala miru z Šarhovim pohodom po poteh 

Pohorskega bataljona. Kljub napovedi hladnega in sneženega vremena se je zbralo kar večje 

število pohodnikov različne starostne strukture, predvsem pa je važno, da je vsako leto več 

mlajše populacije obiskovalcev.  Z veseljem lahko zatrdim, da je vsako leto na tem pohodu 

tudi večje število članov  in članic  Policijskega združenja Sever, kateri prihajajo iz različnih 

krajev iz širše naše države. Prav tako smo v organizacijskem odboru kjer pa je tudi viden naš 

prispevek naj si bo v finančnem smislu kakor tudi pri organizaciji same prireditve. V tem letu 

je že 6. zaigral na prireditvi policijski orkester Slovenske policije kar je seveda zelo pohvalno v 

ta namen pa so prejeli tudi pisno priznanje, kot tudi Zveza združenj policijskih društev. Za 10. 

Festival miru smo skupaj v organizacijskem odboru pripravili tudi bilten v katerem so zajete 

vse prireditve do sedaj, kakor tudi pomen samih veteranskih organizacij o prireditvi. 

V spomin padca Pohorskega bataljona na  bojišču pri Treh žebljih je spregovoril predsednik 

Združenja sever dr. Tomaž Čas, prav tako je v imenu vseh veteranskih  in domoljubnih 

organizacij pozdravil z nagovorom vse obiskovalcev v šotoru na sklepni prireditvi na Treh 

kraljih. Zaradi realnosti v pozdravnem  nagovoru pa je bil z močnim ploskanjem  obiskovalcev 

večkrat prekinjen. 

 

                                                                                  Podpredsednik PVD Sever Maribor 

Slovenska Bistrica, 30.04.17                                       Alojz Gostenčnik 

 

V priponki je govor predsednika Združenja sever dr. Tomaža Časa z nekaj utrinki – fotografij 

 

Govor na FESTIVALA MIRU in 10. Šarhovega pohoda po poteh Pohorskega bataljona 

 

Spoštovane borke in borci, veteranke in veterani, gospe in gospodje, tovarišice in tovariši, 

spoštovani udeleženci FESTIVALA MIRU in 10. Šarhovega pohoda po poteh Pohorskega 

bataljona, v svojem imenu in imenu članov Zveze policijskih veteranskih društev SEVER 

oziroma Združenja Sever, vas lepo pozdravljam ob srečanju, ko se poklanjamo izredni 

hrabrosti Pohorskega bataljona v njegovem zadnjem boju. Ob tej priložnosti v naši sredini še 



posebej pozdravljam sorodnike padlih borcev – partizanov Pohorskega bataljona in seveda 

sorodnike ŠARHOVIH, kakor tudi predsednika Državnega zbora dr. Milana Brgleza, 

današnjega slavnostnega govornika. 

 

Z veseljem sem sprejel ponudbo, da lahko že drugič, tokrat v imenu Zveze policijskih 

veteranskih društev Sever, Zveze vojnih veteranov Slovenije in Zveze slovenskih častnikov,  

pozdravim vse navzoče na jubilejnem 10. Festivalu miru na Treh Kraljih. V veliko čast pa mi je 

bilo, da sem lahko danes na Treh žebljih pri spomeniku nagovoril udeležence 10. Šarhovega 

pohoda po poteh Pohorskega bataljona. Pohorski bataljon ni samo simbol Slovenske Bistrice 

in Pohorja, je simbol partizanstva Slovenije, da ne rečem simbol naše bivše skupne države. O 

zadnjem boju Pohorskega bataljona sem bil poučen pred več kot petdesetimi leti na 

ekskurziji na Treh žebljih, ki jo je organizirala osnovna šola v Mariboru in žalostno je, da tega 

šole več ne počnejo, saj bi naši otroci in vnuki veliko bolje razumeli, kaj je za samostojno 

državo dal in žrtvoval slovenski narod. 

Zato se v imenu Združenja Sever in Zveze vojnih veteranov in častnikov Slovenije ter tudi v 

imenu drugih članic Koordinacije veteranskih in domoljubnih organizacij zahvaljujem 

organizatorjem 10. Šarhovega pohoda po poteh Pohorskega bataljona in 10. Festivala miru, 

da vsaj na ta način obujamo spomin in zahvalo za pogum in prispevek Pohorskega bataljona 

k zmagi nad fašizmom in nacizmom.   

Zato se bomo in moramo, veterani in pravi domoljubi, odločno zoperstavljati vsem 

poskusom razvrednotenja in prirejanja zgodovine in poveličevanja le nekaterih njim všečnih 

dogodkov in posameznikov. Zato smo morali v zadnjem času večkrat ostro in javno 

odreagirati na nekatere dogodke in aktivnosti, ki nam niso bile všeč ali če lahko rečem, da 

smo pristojne opozarjali, da se veterani vojne za Slovenijo in policijski veterani oziroma 

veterani 91 nismo borili za takšno državo, kot jo imamo.  

 

V svojem imenu in imenu vseh veteranskih in domoljubnih organizacij združenih v KODVOSu 

vam želim še naprej prijeten dan in druženje vseh nas, ki iz ustrezne distance in razumno ter 



tam, kjer je to mogoče, tudi spravljivo gledamo na prehojeno pot slovenskega naroda v 

prejšnjem stoletju, ki nas je pripeljala do samostojne Republike Slovenije. 

 


