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RAZISKOVALNE HIPOTEZE 
 

 II. svetovna vojna je v Rogaški Slatini potekala med aprilom 1941 in majem 1945. 

 Rogaška je spadala pod 3. Reich 

 Vsiljen nemški jezik. 

 Narodnoosvobodilni boj je vodil Josip Broz Tito. 

 Po partizanih je poimenovana Partizanska cesta  

 Na Boču je nekoč stala partizanska bolnišnica  

 Na ozemlju Rogaške je še do danes ostalo nekaj bomb iz II. svetovne vojne 

 Življenje v času vojne se je zelo spremenilo tudi za civiliste 

 Hitler je želel zavzeti Rogaško Slatino zaradi dobre strateške lege 

 Rogaška je Nemce slovesno sprejela 

 Narodnoosvobodilno gibanje so organizirali komunisti 

 Na območju današnje Partizanske ulice, je v času druge svetovne vojne(1941-1945) bil 

dogodek povezan z osvobodilnim bojem  

 Na terenu so še bombe, orožje, materialni ostanki iz časa druge svetovne vojne 
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UVOD 

Rogaška Slatina velja za najstarejše slovensko zdravilišče in ima zato zelo bogato zgodovino. 

Legenda pravi, da se je vse začelo s Pegazom, krilatim konjem, ki ga je grški bog Apolon 

poslal, naj na mestu, ki ga bo označilo nebeško znamenje, udari s kopitom. Pegaz je z 

udarcem odprl rogaški vrelec Roitschocrene, na podoben način, kot bi naj odprl vrelec 

Hipocrene. Rogaška voda, poznana pod imenom slatina, je imela skozi zgodovino pomembno 

vlogo za naše mesto, zato je Pegaz postal osrednji simbol Rogaške Slatine. 

Pri izkopavanju v Rogaški Slatini je bila odkrita tabla z napisom: »AEGRIS IEHO CINXI MURO«, 

kar pomeni: »za bolnike sem obzidal z zidom«. Napis je vsekakor rimskega izvora in zaradi 

njega sklepamo, da je bilo v bližini Rogaške pomembno križišče rimskih cest. 

Slavni rogaški vrelec je bil prvič pisno omenjen že leta 1141 v listini salzburškega nadškofa.  

Začetki Rogaške kot zdravilišča pa segajo v 17. stoletje, ko je bila zgrajena prva hiša za goste. 

Leta 1665 je v Rogaški bil na lovu hrvaški ban Petar Zrinjski, ki je imel obolela prebavila. 

Kmetje so mu svetovali pitje iz zdravilnega vrelca in Zrinjski je čudežno ozdravel ter poskrbel 

za sloves mineralne vode, ki je v 18. stoletju zato veljala za tretjo najbolj prodajano vodo na 

svetu.  

Mineralno vodo so seveda morali ustekleničevati, zato se je v Rogaški razširila tudi steklarska 

industrija. Kljub slovesu, ki se je prijel Rogaške Slatine, pa je zdravilišče dolgo ohranilo vaški 

značaj. Komaj v začetku 19. stoletja pa so se stanovi odločili ustanoviti moderno zdravilišče in 

Rogaška je počasi začela pridobivati sodobnejšo podobo. V letu 1813 je bil zgrajen prvi 

zdraviliški dom, ki so ga dvakrat morali zamenjati, prvič zaradi nove prostorske zasnove in 

drugič zaradi požara. Leta 1819 je bil postavljen Paviljon Tempel, ki je tedaj služil kot pivnica 

mineralne vode, še danes pa je zagotovo ena najpomembnejših in najlepših stavb v 

zdravilišču.  

Aprila 1941 je Rogaško, skupaj z Jugoslavijo, zajela druga svetovna vojna, ki jo je še posebej 

zaznamovala. Mesto je ostalo okupirano vse do maja 1945, ko je Nemčija kapitulirala. Več 

podatkov o času, ko je vojna vihrala tudi na slatinskih tleh, bomo raziskali v prihodnjih 

straneh te raziskovalne naloge.  
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     METODE DELA 

Pri raziskovanju zgodovine kraja v obdobju vojne sva se poslužili predvsem pisnih virov; 

analizirali sva tekste iz knjig o Slatinski zgodovini in nasplošno o drugi svetovni vojni, kakor 

tudi tekste iz že opravljenih raziskav na spletu. Obiskali in ogledali sva si materialne vire na 

terenu, kot so spomenik NOB na južnem delu Zdraviliškega parka ter spomenik Borisa 

Kidriča, na katerem so zapisane njegove slavne besede, prav tako pa obrambne strelske jarke 

in ostanek bunkerja na Janini, ostanek starega vojnega zapora in hišo, kjer je otroštvo prebil 

Kidrič. Opravili sva tudi strukturirana intervjuju z doktorjem Petrom Mikšo in Danielom 

Siterjem. Natančno sva analizirali tudi materialne vire, ki so se v najinih družinah ohranili 

skozi leta po vojni - zemljevid ameriškega vojaka, ki je tukaj prebil čas vojne, nož, narejen 

leta 1941 ter plinsko masko. 
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1.  TEORETSKI DEL 

 

1.1 Začetek vojne na slatinskih tleh 

Druga svetovna vojna se je nad Evropo razvnela 1. septembra 1939, s Hitlerjevim napadom 

na Poljsko, Slovenijo pa je prvič doletela 6. aprila dve leti kasneje, ko so sile osi okupirale 

Jugoslavijo. 

Sama Rogaška Slatina, locirana na severnem delu takratne Jugoslavije, tik ob hrvaški meji, je 

ravno tako postala žrtev najokrutnejše vojne v zgodovini. Tri dni po začetku vojne na 

slovenskih tleh, je Luftwaffe, nemško vojno letalstvo, nad kraj odvrgla bombe, ki na srečo 

domačinov niso zahtevale žrtev. Le dva dni pozneje pa so nemške enote prodrle skozi Pečico 

in nato do Podplata, kjer pa so si ustvarili svoj komandni center. Nacisti niso izgubljali časa; 

že pred dvanajsto uro je na Podplatu prišlo do dveh smrtnih žrtev, umrla sta namreč dva 

mlada fanta. 

Rogaška Slatina je za Hitlerjev “tisočletni” imperij imela bistven pomen, prvič zaradi lege ob 

nemško-hrvaški državne meji na reki Sotli, pa tudi zaradi ohranjene infrastrukture, dobre 

namestitvene zmožnosti, zdravilišča in steklarske industrije. 

Prve dni nemških napadov je opisala pričevalka Gabrijela Krumpak, ki je v preteklem letu 

dočakala že 101. leto. O začetnih dneh okupacije v zdravilišču je povedala: »Najprej se je 

jugoslovanska vojska umaknila z voli, kravami, vozovi in vpregami. Ko so Nemci vkorakali, 

smo mi bili v Donačkem domu, smo zapirali okna in smo se zelo bali /.../ tiste nemčurske 

družine, ki so odpirale okna, pa so nastavljale rože in se veselile prihoda. Nemčurji so 

pripravili sprejem Nemcem, ti so že imeli pripravljene zastave. Povsod so bile razobešene 

nacistične zastave.«1 

Vodenje Rogaške Slatine se je že prihodnji dan povsem spremenilo. Občina je prišla pod 

vodstvo nemškega župana Herberta Miglitscha, znanega kot »Amtsbürgermeister«, njegova 

desna roka pa je bil politični komisar Robert Komarek.  

SA - Sturmabteilung oz. Juriški oddelek (Rjavosrajčniki), NSSK (Nationalsocialistični 

motorizirani korpus) in gestapo so v Rogaško Slatino prodrli 16. aprila. Tukaj so si utrdili 

zapore, mučilne, pisarne, urade itd. Nekaj se jih je nastanilo v Občinskem domu, kjer je bil 

gestapovski sedež, nekaj pa v hotelu Triglav, ki se je takrat nahajal pod Janino. Pod njim je 

bilo potrjeno povojno grobišče žrtev, katerih identitete so ostale neznane, pričevanja o 

dogodkih s strani preživelih pa pravijo, da so nacisti že v času vojne na tej lokaciji zakopavali 

                                                             
1 Poveljniška šola SA-Gruppe Südmark v Rogaški Slatini: delovanje in vloga pri 
vojaškopolitičnem usposabljanju vodstvenega kadra Wehrmannschafta. 
https://ojs.inz.si/pnz/article/download/809/1288?inline=1 

https://ojs.inz.si/pnz/article/download/809/1288?inline=1
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trupla vojnih jetnikov. Sedaj je ta hotel stanovanjska hiša, ki pa sva jo v svojem raziskovanju 

obiskali tudi sami.  

Slika 2 [Hotel Triglav med vojno] 

Slika 1 [Lokacija nekdanjega Hotela Triglav danes] 
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 V nadaljevanju svojega raziskovanja sva ugotovili, da se je nemška administrativna oblast le še širila. 

Sedež krajevne skupine Štajerske domovinske zveze je skrbno preverjal poreklo Slatinčanov, ki so se 

prijavljali v zvezo. Zagotoviti so morali, da so njihovi starši in stari starši izvirali iz arijskega rodu. Če se je 

izkazalo, da ne nosijo arijskih korenin, so bili deportirani ali zaprti v ječo, sicer pa vključeni v zvezo. 

Na podlagi rezultatov rasnega testiranja, ki je potekalo v podaljšku lekarne oz. takratnem 

Tržakem domu, so Slatinčani bili rasno-politično ocenjeni. Skoraj nihče ni prejel najvišje 

ocene, največ pa jih je bilo razporejenih v III. rasno skupino izmed štirih. 

Režim v Rogaški Slatini je postal mnogo strožji. Mladi fantje so postali del Hitlerjeve mladine, 

po mestu pa so bile obešene zastave s svastiko. Zaplenili so množico domov, hotelov in vil, 

od koder so vodili mesto in širili nacistično propagando. 

Prva obletnica osvojene Rogaške Slatine ni ostala neopažena, slovesne proslave, ki je 

potekala 11. aprila, se je namreč udeležilo okrog 70 nemških vojakov. 

 

Slika 3 [Zdraviliški dom oz. Kurhaus, 11. 4. 1942] 
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*Opomba: Ob analizi fotografije sva opazili, da kamnitih stranskih nadstreškov danes ni več. 

 

1.2 Ponemčevanje 

Slovenski jezik je v skladu s ponemčevanjem bil strogo prepovedan v uradih, šolah ter 

cerkvah, čeprav v Rogaški razmeroma pozno glede na ostala slovenska mesta; zadnji rok 

odloka je izšel 15. junija 1941, medtem ko se je to na Ptuju zgodilo že aprila. 

Ponemčena so bila tudi imena ustanov; slavni Zdraviliški dom je bil preimenovan v Kurhaus, 

danes razkošni hotel Aleksander, takratni Aleksandrov dom, pa v Erzherzog Johann, v čast 

avstrijskemu feldmaršalu, ki bi se naj v toplejših mesecih pogosto zadrževal in zdravil v 

zdravilišču. 

  

Slika 4 [Zdraviliški dom danes] 
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1.3 Poveljniška šola SA-Gruppe Südmark 
 

V zadnjih dneh junija 1941 je v Rogaški Slatini po navodilih o osnovnih direktivah in 

organizaciji Wehrmannschafta bila ustanovljena častniška šola za potrebe vojaško-

političnega izobraževanja ter usposabljanja. Obratovala je v poslopjih današnjega Hotela 

Aleksander, kjer so na voljo imeli prostorne sobe in električno razsvetljavo. Tečaje, ki jih je 

ponujala šola, so v velikem številu obiskovali vermanski kandidati, ki so prihajali od daleč 

naokrog, od Spodnje in Zgornje Štajerske vse do Gorenjske in Južne Koroške. Okupatorjev 

uradni list je šolo označeval kot eno najlepših izobraževalnih ustanov nemškega rajha. 

  

Sprva so šolo v začetku 1942 nameravali relocirati v Novo Celje, toda plan se je izcimil, ker si 

je lokacijo v Novem Celju, ki je bila namenjena šoli, prilastil Wehrmacht oz. Združene 

oborožene sile nacistične Nemčije (kopenske sile ali Heer, letalstvo ali Luftwaffe in mornarica 

ali Kriegsmarine). Rogaška je zato obdržala izobraževalno ustanovo in še naprej usposabljala 

vodstveni kader Wehrmannschafta.  

 

Delovanje šole je imelo za naciste bistven pomen, ki je dobro razviden iz članka 

Mariborskega časopisa Mariburger zeitung, pod izvirnim naslovom Neues Leben in Rohitsch-

Sauerbraunn, v prevodu Novo življenje v Rogaški Slatini.  

Pisca članka je prvi častnik poveljniške šole Ernst Drägert popeljal na ogled šole, mu opisal 

strogo disciplino, ki je “tako stroga, da si iz šole še nihče ni upal pobegniti”2. Drägert je 

pojasnil, da pri izobraževanju poudarek dajejo na zgodovino, zemljepis in nemški jezik; pri 

zemljepisu so se učili branja vojaških zemljevidov, uporabe kompasa in urjenje orientacijskih 

                                                             

2 1941. Neues Leben in Rohitsch-Sauerbrun: Führerschule der Wehrmannschaften der 

Heimatbundes. Mariburger Zeitung. 19. junij 1941, št. 140, str. 5.  

 

Slika 5 [Sliki iz članka Neues Leben in Rohitsch-Sauerbrunn; 
 levo: sedež šole, desno: udeleženci pri telovadbi] 
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sposobnosti. Poleg teh predmetov so jih na urniku čakala še predavanja o aktualnih političnih 

vprašanjih, ponavljanje splošnih predpisov v SA, učenje tehničnega ravnanja z orožjem, 

učenje uradnega pozdravljanja in pravilnega korakanja ter predavanja o nemških poveljih v 

posameznih vermanskih formacijah. Osredotočali so se na to, da oblikujejo vojake, ki sledijo 

idealom nacionalsocialistične ideologije. Prirejali so tudi vojaška urjenja in borbene vaje ter 

vse podobno, kar je bilo potrebno za usposabljanje vermanskih častnikov ter podčastnikov. 

 
Prijavljeni na grupno šolo v Rogaški, so bili pred svojim prihodom primorani opraviti 

zdravstveni pregled, saj so se le z ustreznim potrdilom oz. zdravniškim spričevalom ter 

prijavnim formularjem smeli udeležiti izobraževanja.  

 

Udeleženci so že ob prihodu morali nositi uniformo, s seboj pa so morali imeti overjeno 

potno listo Wehrmannschafta, šolske potrebščine kot so papir, podlaga za pisanje, barvice in 

mehki svinčniki, oblačila ter potrebščine za osebno higieno. Bivanje, tako kot hrana, je bilo 

zanje zastonj, na dan pa so prejemali še minimalno 50 pfenigov žepnine, ki jim je bila 

izplačana ob koncu posameznega tečaja. 

 
 

Slika 6 [Prijavnica na tečaj v poveljniški šoli] 



10 
 

Kandidati so morali vstajati med šesto in pol sedmo uro zjutraj, saj jih je nato čakala polurna 

jutranja telovadba. Tej je sledil 30-minutni odmor za zajtrk in kavo, nato pa dejavnosti in 

predavanja po dnevnem urniku. Ob 18.15 je sledila 45-minutna večerja, nato pa ura in pol 

večernega petja. 

 

Število prijav na tečaje, ki jih je nudila šola, se je iz dneva v dan večalo, v hotelu “Erzherzog 

Johann” pa je zato začelo primanjkovati učilnic in bivalnih prostorov za vermanske 

udeležence. Nove prostore so zato morali iskati stran od sedeža šole. 

 

1.4 Izgoni in deportacije 

Slatinsko okrožje žal ni bilo izjema antisemitizmu. Prva oseba z judovskimi koreninami je bila 

že 29. aprila 1941 izgnana. V koncentracijskih taboriščih je končalo mnogo nekdanjih 

prebivalcev Rogaške Slatine, vsa njihova lastnina pa je bila odvzeta. Ob judih so bili 

deportirani še prebivalci, ki so bili precej politično aktivni in izšolani ter priseljenci. Skoraj 

brez izjeme jih je doletelo mučenje, kateremu je sledila izselitev v bodisi Srbijo bodisi NDH. 

Po poročilu žandarmerijske postaje skupno število ljudi, ki so doživeli takšno usodo, znaša 

kar 26, aretiranih pa je bilo še veliko več. 

Eden izmed prvih izgnanih zaradi protinemškega vedenja, je bil tudi ravnatelj banovinskega 

zdravilišča, Ivan Gračner. Gračner je bil prestavljen iz Migličeve občinske stavbe v zapor v 

Šmarju pri Jelšah. Tukaj se njegova pot ni končala, vendar je po desetih dneh prejel novico, 

da bo kmalu skupaj s družino preseljen v Neodvisne države Hrvaške. 

Takšno izgnanstvo v Neodvisne države Hrvaške pa je čakalo še kar nekaj ljudi. Tistim, ki so bili 

videni kot sovražni in proti nemški okupaciji, so zaplenili imetje in jih poslali preko meje. 

Pred izgnanstvom so jim bila dana stroga navodila, koliko prtljage in denarnih sredstev jim je 

dovoljeno s seboj odnesti. 

1.5 Delovna in vojaška mobilizacija 

Konec leta 1941 je bila Nemčija v bojih na vzhodni fronti večkrat poražena, kar je naciste 

prisililo v zbiranje večjega števila moških za okrepitev vojske, prav tako pa vedno večje 

izkoriščanje surovin na območjih, ki so jih zasedli. 

Ker je večina mož tako bila primorana postati del vojske, je Nemčiji začelo primanjkovati 

delavcev in morali so ukrepati. Tako so na okupiranem območju Spodnje Štajerske, kamor 

sodi tudi Rogaška Slatina, spomladi 1942 poleg vojaške obveznosti uvedli tudi obvezno 

uniformirano državno delovno službo znano kot “Reichsarbeitsdienst” ali “RAD”.  
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Delovni mobiliziranci so si v delovnem uradu, imenovanem 'Arbeitsamt', bili primorani 

pridobiti delovno vizo. Rogaška, kot središče tretjega rajha, je kmalu postala druga največja 

enota v šmarskem okraju. 

Do maja 1943 so s slovenskega dela Štajerske odpeljali okrog 20 000 delavcev ter več kot 28 

000 štajerskih vojakov, od tega nekaj manj kot 5000 iz celjskega okrožja. Večina vojakov je 

bila poslana na vzhodno fronto torej v Rusijo, Ukrajino, Romunijo, na Poljsko in Madžarsko, 

nekaj pa tudi na zahodno fronto v Francijo, Belgijo, Italijo in Nizozemsko, manjši delež pa tudi 

na Finsko in v Severno Afriko. Število padlih mobilizirancev iz celjskega okrožja bi naj znašalo 

okrog 670.  

1.6 NOB na področju Rogaške Slatine in okolice 

Slatinska partijska organizacija je bila v letu 1941, kakor tudi pred vojno, vezana na okrožni 

komite KPS Celje. Ko se je v zdraviliškem mestu ustalil nemški nacizem, je upornike čakalo 

veliko ovir. Večji del aktivistov je bil izgnan čez hrvaško mejo ali v Srbijo, tisti, ki pa so 

preostali, pa se zato v strahu niso znašli. KPS je torej bila preosnovana, sprejela je veliko 

novih kandidatov, ti pa so skupaj z delom starejših članov, ki so še preostali, izbrali zaupnike 

in ustanovili odbor OF, ter se organizirali v zbiranju orožja, živil in denarja. Glavni pri 

organizacijskem in političnem delu na področju Rogaške so bili: sekretar Alojz Platinovšek, 

steklarska delavka Roza Platinovšek, steklopihalec Ignac Matko, steklar Jože Škorjanc, 

mizarski pomočnik Franc Pufler, steklar Robert Blaško, trgovski pomočnik Ivan Ivanuš, Marija 

Kodrič, Ivan Karlin, Cveta Polandt, Karel Drofenik in nameščenec Franc Kodrič. Aktivisti so na 

pobudo Pokrajinskega komiteja KPS začeli z akcijami. V noči na 29. marec leta 1942, okrog 

enih ponoči so izpeljali akcijo v vermanšaftskem skladišču, ki se je nahajal v Rogatcu. V 

nemškem poročilu piše, da je padlo okrog deset ljudi, s tremi streli pa je bil ranjen nočni 

čuvaj Simon Kores, ki je skušal preprečiti akcijo. Kmalu so se pričele preiskave in aretacije, 

kljub katerim so aktivisti nadaljevali s svojim delom. Žal so aretacije zato postale vedno 

pogostejše, vedno več ljudi je bilo zaprtih, izgnanih ali poslanih v taborišča. Osvobodilno 

gibanje na tem področju si posledično ni moglo opomoči vse do leta 1944, ko je pomladi 

mreža zaupnikov in odborov OF začela rasti.  

Rogaško so večkrat napadli partizani; spomladi 1944 so prišli iz Cerovca in mimo nalovalnice 

prodrli do spodnjega dela zdravilišča, kjer so bili odvrnjeni, saj so Nemci prejeli pomoč iz 

Rogatca ter Pregrade. V noči na 17. september 1944 je XV: Šecerjeva brigada napadla 

Steklarno, naslednje jutro pa še vlak, kjer je ujela šest Nemcev, med njimi tudi razvpitega 

Karla Zellerja. Vključno z njim so na Ravnocerju ustrelili še štiri ujete Nemce, šesti pa je 

pobegnil.  

Nemcem je največ preglavic povzročala meja na Sotli. Kljub temu, da je bila zastražena, so 

preko nje redno uhajali begunci, uporniki in črnoborzijanci. Nemci so zato ob moji postavili 

štiri vrste dva metra visokih ograj iz žic, mednje pa so nastavili mine. Hkrati jih je moril še 
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strah zaradi neizbežnega konca vojne in s tem njihov poraz. V gozdovih v bližini Rogaške 

Slatine so zgradili sistem strelskih jarkov in podzemnih bunkerjev, to pa je Nemcem dalo 

prazne upe o navideznem uspehu. Že 7. maja je namreč Rogaško zapustila žandarmerija in 

policija, skupaj z Nemci pa tudi Čerkezi in ustaši. Kljub zmagi NOB pa je v bližnjih krajih veljalo 

morbidno vzdušje, saj so ustaši v paniki še vedno ustrahovali in ubijali ljudi. Po nemški 

kapitulaciji so odbori OF začeli prevzemati oblast in organizirati splošne volitve. 

  

Slika 7 [Bojna izvidnica 2. bataljona] 
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Slika 8 [Jarek v gozdu v Rjavici; v ozadju je viden Šolski center Rogaška Slatina] 

Slika 9[Strelski jarki v gozdu v Rjavici] 
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Slika 10 [Ostanek strelskega jarka na Janini] 

Slika 11 [Ostanek bunkerja na Janini] 
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1.7 Boris Kidrič in Rogaška Slatina 

Boris Kidrič se je očetu Francetu in materi Jelici rodil na Dunaju, 10. aprila 1912. V času prve 

svetovne vojne se je njegova družina preselila na Knežec, v okolico zdravilišča. Boris je tudi 

kasneje tja pogosto prihajal na počitnice. V stik s komunistični steklarji stopil leta 1927. V 

stolpu cerkve Sv. Trojice je na skrivaj tiskal letake, ki so jih komunisti nato trosili po Rogaški 

Slatini, Šmarju, Rogatcu in jih celo pošiljali v Zagreb. Boris pa ni bil le najvidnejši predstavnik 

slovenskih komunistov, temveč tudi partizan, politik, narodni heroj in organizator 

Osvobodilne fronte leta 1941. Po koncu druge svetovne vojne v Sloveniji, maja 1945, je bil 

imenovan za prvega predsednika vlade Ljudske Republike Slovenije.  

Slika 12 [Nekdanji dom Borisa Kidriča na Knežcu] 
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Slika 13 [Tabla, ki zaznamuje hišo Kidričevih] 

Slika 14 [Spomenik Borisa Kidriča v Zdraviliškem parku. Za kipom so zapisane njegove 
slavne besede: "Ljudstvo, ki se je bilo v najhujših trenutkih svoje zgodovine odločilo, da raje 
stoje umre, kakor kleče živi, in je prav s to herojsko odločitvijo utrlo pot svoji osvoboditvi, 
ne bo svobode nikoli več izpustilo iz rok.”] 
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1.8 Spomenik NOB 

 

V Zdraviliškem parku stoji spomenik padlim v narodnoosvobodilnem boju. Ob dnevu mrtvih 

tam poteka vsakoletno zborovanje, kjer so v čast umrlim prižgane sveče. Spomenik je bil 

postavljen leta 1952, ustvaril ga je Vinko Glanz. Na spomeniku so upodobljeni oboroženi 

borci, med njimi tudi steklarji. Iz spomenika je mogoče razbrati, da so si bili zvesti in pazili 

drug na drugega, namreč ena izmed upodobitev, kako ženska, po najinem sklepanju tedanja 

vojna medicinska sestra, drži pokonci enega izmed ranjenih borcev. Zraven njiju stoji vojak z 

povezano desno roko. Na drugi strani spomenika pa vidimo ljudi kmečkega sloja, ki so tudi 

sodelovali in se borili v boju, ti imajo kot orožja namesto pištol palice in podobna orodja. 

Eden izmed teh ljudi naslanja roko na ženo in otroka, kar naj bi ponazarjalo varstvo in zaščito 

tedanjih žen in otrok pred to kruto vojno. Prav tako lahko razberemo, da so v uporu 

sodelovali ljudje vseh starosti. Na eni izmed strani pa so, po najinih mnenjih, vidne posledice, 

ki so jih pričakale zaradi upora, zvezani možje in žene, z morda takrat oštevilčenimi tablicami. 

To lahko prikazuje njihov čas po ulovu, morda celo čakanje pred zidom, kjer so jih usmrtili. 

Na spodnjem delu spomenika so vklesana imena žrtev, pod njimi pa so zapisani verzi:  

 

V STOLETNEM SNU PREROŠKO 

SVETA! SPOMIN NAS ZONIMI 

RAZOLETA 

PREPLETA 

VZPLAMTELA ZDAJ JE LUČ 

KI PADLI 30 JUGOSLOVANSKA 

SVOBODE ZLATE 

ZEMLJA ZATE 

1941 +1945 

 

Žrtve, katerih imena so vklesana v kip, so:  

 

BAUER ALBINA 

 

BAUER FRANC  

 

BREČKO ANTON - 20. 5. 1903 - 12.5.1944 - 

povezan je bil z OF ter Tomšičevo brigado, 

leta 1944 ga Nemci ustrelijo in umre v 

Savinjski dolini  

 

BERGLEZ ANTON 

- 1912 – 1944 - 

priključil se je partizanom kot terenec in 

nabavljač hrane, leta 1944 so ga ujeli 

Nemci in ustrelili  

  

BERGLEZ MATIJA  

 

BLAŠKO ROBERT  

14. 7. 1903 - 22. 7. 1942 - 

deloval kot steklar, ter se kasneje pridružil 

OF kot blagajnik, leta 1942 je ustreljen kot 

talec v Celju in umrl 
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BRGLEZ BLAŽ 

 

BRUSIČ JANEZ  

 

COBEC FRANC  

 

COH STANKO 

 

ČEBULAR JANEZ 

 

ČERNOŠA JOŽE 

- 21. 4. 1923 - ? 

pridružil se je partizanom 5. 7. 1944 in 

odšel v Šercerjevo brigado na Pohorju, 

tam je bil ujet in zaprt v celjskem zaporu, 

in nato ustreljen v Velenju 

 

DOŠLER JANEZ  

 

FAJS MARKO 

 

FARKAŠ IVAN  

- 17. 4. 1891 

bil je priprt in odpeljan, ter so ga kasneje 

živega vrgli v peč, 9. 5. 1945 je proglašen 

za mrtvega  

 

FERLEZ ANTON  

 

FERLEŽ SAŠA 

 

GABRIC VIDA 

- 1. 4. 1923 - 30. 1. 1945 - 

leta 1944 se pridruži partizanom in dobi 

čin poročnika, leta 1945 umre v boju proti 

kozakom 

 

GLINŠEK IVAN  

                   - 8. 3. 1923 - 3. 4. 1942 - 

bil je dvakrat zaprt in leta 1942 

ustreljen                            kot talec 

 

GOBEC JANEZ 

 

GORIČAN JOŽE  

 

GROBELNIK LUDVIK  

 

GROBELŠEK IGNAC 

  

GROBIN AVGUST  

 

HERNAVS JANEZ  

 

HIBLER IVAN  

- 7. 10. 1907 - 3. 3. 1945 - 

Leta 1944 se je pridružil partizanom in 

pristal v 13. udarni brigadi Mirka Bračiča 

 

HROVAT MARIJA 

uslužbenka Steklarne Rogaške Slatine, ki je 

bila obtožena izdajstva in zaprta v celjski 

zapor ter kasneje odposlana v taborišče 

Auschwitz, kjer je tudi umrla.  

  

IMENŠEK STANKO  

 

IVANUŠ IVAN  

- 1907 - ? . 10 . 1942 - 

aktivist in organizator OF ter se eno leto 

kasneje pridružil partizanom in postal 

brigadni komisar Kozjanskega odreda, 

kasneje je bil izdan in so ga Nemci ujeli, 

zaprli ter leta 1941 ustrelili v Mariboru. 

 

JAGODIČ ANTON  

 

JAGODIČ FRANC 

  

JAGODIČ JURIJ  

 

JANŽEK IGNAC  
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JANŽEK JANEZ  

- 31. 3. 1911 -? . 3. 1945 - 

Vključen je bil v Šercerjevo brigado ter leta 

1945 umrl pod rokami ustašev 

 

JUNEŽ JANEZ  

- 1926 - 10. 2. 1945 - 

pridružil se je Šercerjevi brigadi a leta 1944 

odšel zaradi bolezni, ko se je vrnil domov 

je bil izdan in kmalu odpeljan v celjski 

zapor ter kasneje ustreljen kot talec 

  

KAMENŠEK ANTON  

- 26. 5. 1912 - 23. 3. 1945 - 

Sodeloval je s partizani a je bil izdan in 

zaslišan. Pri zaslišanju ni nobenega izdal 

vendar se je ubil s skokom iz tretjega 

nadstropja. 

  

KAMENŠEK JOŽE 

 

KAMENŠEK ROZALIJA 

KAMPUŠ JOŽE  

 

KARAT SLAVKO  

- 13. 6. 1906 -22.6.1942 - 

Priključil se je OF leta 1941 in leto kasneje 

7. 6. 1942 bil odpeljan v celjski zapor ter 

15 dni kasneje ustreljen kot talec. 

 

KERT KONRAD  

 

KIDRIČ KARL  

- 1. 10. 1923 - ? 

Pridružil se je Šercerjevi brigadi in odšel v 

Zgornjo Savinjsko dolino, kjer je bil ujet in 

poslan v taborišče Mauthausen. Od tam se 

                                                             
3 ŽAGAR, M., idr. 1984. Med Bočem in Bohorjem. 
Rogaška Slatina: Delavska univerza Rogaška Slatina. 
ISBN ni podatka, str. 420 

ni več vrnil, po virih pa naj bi bil živ še 15. 

5. 1945, a kmalu zatem umrl za pegavico. 

 

KMEC FRANC  

 

KOBALE ALOJZ 

 

KOBILŠEK JOŽE 

? - ?. 6. 1942 

Bil je steklar, ki se je pridružil partizanom 

in leta 1942 je prišel v Rogaško Slatino z 

namenom pridobitve drugih steklarjev za 

pridružitev NOV, a so ga nemški policisti in 

domači orožniki ustrelili. 

 

KODRIČ FRANC 

- 18. 11. 1900 - 2. 10. 1942 - 

Deloval je v OF in leta 1942 so ga ujeli 

ustaški žandarji, kateri so ga kasneje tudi 

predali Nemcem. Bil je zaprt in kasneje 

tudi ustreljen. 

 

KONEC FRANC 

  

KOREZ FRANC 

- 29. 12. 1926 – 1945 - 

Leta 1943 je bil del nemške vojske, kasneje 

so ga na Francoskem ujeli in leta 1944 je 

odšel v NOV in postal del V. prekomorske 

brigade. »Konec leta 1945 so ga ob 

partizanskem napadu na Gospič, ustaši 

zverinsko zaklali.«3  

 

KOS FRANC  

- 6. 5. 1926 - 8. 12. 1944 - 

Del OF-ja ter partizanov. Ustreljen je bil  8. 

12. 1944 na Boču in umrl. 
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KOSAK SLAVKO 

Uslužbenec v Steklarni Rogaška. 22. 7. 

1942 je bil  izdan, mučen in na koncu 

ustreljen. 

  

KOŠAK FRANC 

Uslužbenec v Steklarni Rogaška. 22. 7. 

1942 je bil  izdan, mučen in na koncu 

ustreljen. 

 

KOŠAK MARIJA  

Bila je gospodinja, ki je bila 7. 7. 1942 

izdana, zaprta v zapor in kasneje odpeljana 

v taborišče Auschwitz, ter tam tudi umrla. 

 

KOVAČ ALOJZ  

 

KOVAČIČ OTO  

 

KRUMPAK JOŽE  

- 1916 - 23. 6. 1942 - 

Aktiven organizator OF, ki je bil 5. 5. 1942 

zaprt pod roko gestapa in 23. 6. 1942 

ustreljen kot talec. 

 

KRUMPAK MARIJA  

- 1876 -? .4. 1945 - 

Sodelovala s partizani, kasneje odpeljana v 

zapor in nato v taborišče Šterntal.. 

 

KRUMPAK MARIJA 

- 20. 11. 1907 - 27. 10. 1942- 

Družina Krumpak je skupaj s Marijo bila 

odpeljana v Auschwitz taborišče, po 

bratovi smrti. 

 

LANBERGER IVAN 

 

LIPAR JOŽE 

- 1901 - 11. 1. 1945 - 

V Rogaški Slatini je bil zaradi prisilnega 

dela in se kasneje povezal s partizani. Bil je 

izdan, odpeljan v zpor in 11. januarja 

ustreljen kot talec. 

 

LIPOVŠEK FRANC  

? - 1942 

Bil je uslužbenec Steklarne Rogaške Slatine 

ter je leta 1942 bil ustreljen kot talec 

zaradi sodelovanje s partizani. 

 

LOVRE ALOJZ  

- 29. 5. 1925 - ? 

Pobegnil je iz kazenskega taborišča 

Šterntal in se leta 1944 pridružil Bračičevo 

brigado ter umrl v bitki pri Trojanah. 

 

MAJŠLER VALENTIN 

 

MATKO IGNAC  

 

MAUHER JOŽE 

 

MAUHER JOŽE  

 

MLAKAR JANEZ  

 

NARAT KARL  

 

NEŽMAH ALBERT 

  

NEŽMAH ANA  

 

NOVAK JANEZ 

 

PANCE JANKO 

- 30. 10. 1916 - 22. 7. 1942 - 

Sodelavec OF, aretiran in kasneje ustreljen 

kot talec. 

 

PEGAN ADOLF  
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PEKLAR BRANKO 

- 1 . 6. 1926 - 19.6.1942 - 

Povezan je bil z narodnoosvobodilnim 

gibanjem, ter zaprt v zaporu Šmarje, 

kasneje tudi v celjskem zaporu in po 

izpustu je sodeloval v OF. Umrl je v borbi 

na Rudnici leta 1942. 

 

PELKO ANA 

 

PELKO FRANC 

 

PELKO JAKOB  

 

PELKO KATARINA 

 

PEZDIRŠEK STANKO 

- 28. 10. 1925 - 24. 4. 1945 - 

Pri 18 letih je bil mobiliziran v nemško 

vojsko in eno leto kasneje so ga ujeli 

Angleži. Kasneje je bil v V. prekomorski 

brigadi ter leta 1945 umrl na Dolenjskem. 

 

PIRŠ FRANC  

 

PLAVCAK VINKO  

- 7. 7. 1915 -? 

Leta 1941 se je pridružil OF in nato odšel v 

partizane. Bil je izdan in ustrelili v 

vinogradu v Stojnem selu. 

 

PODKORITNIK JOŽE 

- 18. 3. 1899 -? 

Bil je izdan, zaprt v celjski in mariborski 

zapor in nato odpeljan v Buchenwald 

taborišče, kjer je tudi umrl. 

 

POK ANICA  

- 9. 6. 1909 - 21. 10. 1942 - 

Sodelovala je z OF, a je bila kasneje ujeta 

in odpeljana v celjski zapor, ter kasneje v 

Auschwitz taborišče, kjer je tudi umrla. 

 

POK FRANC 

  

POK FRANČIŠKA  

- 7. 4. 1893 – 1942 - 

Sodelovala je z OF  ter kasneje bila 

odpeljana v Auschwitz taborišče, kjer je 

tudi umrla. 

 

POK HEDVIK  

- 11. 10. 1878 - 26. 10. 1942 - 

Potem ko so Nemci ubila njegovega sina, 

so  njega odpeljali v Baumgarten 

taborišče. 

 

POK RUDOLF 

- 4. 9. 1917 - 22. 7. 1942 - 

Sodeloval je z OF, nato je bil ujet in 

ustreljen kot talec. 

 

POLJANEC ALBIN  

 

PUFLER FRANC  

-24. 6. 1910 - 8. 6. 1942 - 

Sodeloval je z NOV in zaprt v celjski ter 

mariborski zapor zaradi izdajalstva. 8. 6. 

1942  je bil ustreljen. 

 

RAK FRANC 

 

SIMONČIČ JELKO  

- 23. 3. 1923 - 9. 3. 1944 - 

V 1. Kalniškem odredu je sodeloval kot 

kurir, a je zaradi prizadetih ran leta 1944 

umrl. 

 

SIMONČIČ SLAVKO  

- 14. 3. 1921 - 20. 2. 1943 - 
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Pridružil se je kalniškim partizanom. 20. 2. 

1943 je bil ranjen ter med prevozom v 

bolnico umrl.  

 

STRNAD MIHAEL  

 

ŠKODIČ JOŽE  

 

ŠKRABLIN JANEZ  

 

ŠKET ALOJZ  

 

ŠKET FRANC  

 

ŠKET JOŽE 

 

ŠKET OTO 

 

ŠKORJANC JOŽE  

- 27. 2. 1913 - 7. 7. 1942- 

Bil je aktiven organizator OF, katerega so 

Nemci obtožili izdajalstva in odpeljali v 

zapor. 7 .7. 1942 je bil ustreljen kot talec. 

 

ŠKRABEL FRANC  

1919 - ?. 3. 1943 

Sodeloval je z OF ter odpeljan v zapor, 

nato pa v taborišče Mauthausen. Iz 

taborišča se je vrnil, ampak je zaradi 

slabega zdravja umrl. 

 

ŠKRABEL IVAN  

25. 6. 1902-? 

Po internaciji na Nemškem se je vrnil v 

Rogaško Slatino ter pridružil partizanom.  

 

ŠPOLAR DRAGO  

1928 - ?. 12. 1944 

Sodeloval je s partizani in zato je tudi bil v 

kazenskem taborišču v Rogaški Slatini. 

1944 so ga v Slatini tudi ustrelili. 

 

TADINA MARIJA 

 

TERČIČ FRANC  

1912 - 11. 1. 1945 

Pobegnil je iz nemške vojske ter se 

pridružil 2. četi III.bataljona Šlandrove 

brigade. 11. 1. 1945 je bil ujet in ustreljen 

na Pustem polju. 

 

TURNŠEK IVAN  

 

TURNŠEK VIKTOR 

- 16. 4. 1905 - 2. 11. 1944 - 

Bil je v Šercerjevi brigadi in umrl med 

napadom na nemško orožniško postajo, na 

Mariborski koči. 

 

VODUŠEK ANDREJ 

 

WEINBERCER ENGELBERT  

Zaradi sodelovanja s partizani so ga leta 

1942 ustrelili kot talca. 

 

WEINBERGER ANTONIJA 

Zaradi mučenja je umrla v Auschwitzu. 

 

WEINBERGER DANICA  

Zaradi mučenja je umrla v Auschwitzu. 

 

ZBILJ MATEVŽ 

- 16. 8. 1896 -? 

Umrl je v mariborski bolnišnici zaradi 

strelnih ran, ki jih je pridobil v Rogaški 

Slatini. 

 

ZOBEC ANTON  

 

ZOBEC AVGUST  

- 8. 8. 1927 - 21. 1. 1945 - 
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Sodeloval je v OF, prav tako je bil 

vpoklican v nemško vojsko, ampak je 

namesto odhoda v vojsko, se pridružil 

partizanom, kjer je bil v Šercerjevi brigadi. 

Umrl je v partizanski bolnišnici na Pohorju. 

 

ZORKO ANTON 

 

ŽERGOLJ FERDINAND 

 

ŽUPEVC SLAVKO 

 

ŽUPEVEC ALOJZ 

 

ŽURMAN VLADO  

1918 - 1944 

Sodeloval je z aktivisti OF v Rogaški Slatini, 

vendar je kasneje bil izdan in zaprt. Po tem 

so ga odpeljali v Dachau taborišče, iz 

katerega se je tudi vrnil in pridružil 

partizanom. Umrl je 1944 v boju z nemško 

policijo.   

*Opomba: Opazili sva, da se zapisi imen na različnih virih malo razlikujejo. Sklepava, da je do 

tega prišlo zaradi prenašanja v ustnem izročilu. 

Zasledili sva tudi nekaj imen padlih borcev in drugih žrtev, ki niso zapisana na spomeniku. To 

so: Berghaus Alojz, Brglez Matija, Čobec Franc, Čoh Stanko, Grofelnik Ludvik, Kovačič Karel, 

Langer Ivan, Majšler Jože, Mlakar Ivan, Šeligo Vinko, Vehovar Janez. 

Slika 15 [Spomenik NOB] 



1 
 

VIRI 
 

 LOJEN, Joško, idr. 1983. Rogaška Slatina. Ljubljana: Mladinska knjiga. ISBN ni podatka 

 1941. Neues Leben in Rohitsch-Sauerbrun: Führerschule der Wehrmannschaften der 

Heimatbundes. Mariburger Zeitung. 19. junij 1941, št. 140, str. 5. Dostopno na: 

https://www.difmoe.eu/d/view/uuid:f7ce43e6-e686-428c-8332-

22f7c249120f?page=uuid:78094ded-995b-4939-a9cd-

a32b1ac38e00&fulltext=Neues%20Leben%20in%20Rohitsch-

Sauerbrunn:%20F%C3%BChrerschule%20der%20Wehrmannschaften%20des%20Hei

matbundes   

 Okupacijske meje. Rogaška Slatina v vojni. https://okupacijskemeje.si/exh02-

ch02.html (4. 10. 2020) 

 Poveljniška šola SA-Gruppe Südmark v Rogaški Slatini: delovanje in vloga pri 

vojaškopolitičnem usposabljanju vodstvenega kadra Wehrmannschafta. 

https://ojs.inz.si/pnz/article/download/809/1288?inline=1 (7. 10. 2020) 

 Zgodovina.si. Spominska hiša Franceta in Borisa Kidriča. 

http://zgodovina.si/spominska-hisa-franceta-in-borisa-kidrica/ (8. 10. 2020) 

 SITER, D. Rogaška Slatina v obdobju nemške okupacija (1941 – 1945) 

https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?id=124756&lang=slv (9. 10. 2021) 

 ŽAGAR, M., idr. 1984. Med Bočem in Bohorjem. Rogaška Slatina: Delavska univerza 

Rogaška Slatina. ISBN ni podatka 

  

https://www.difmoe.eu/d/view/uuid:f7ce43e6-e686-428c-8332-22f7c249120f?page=uuid:78094ded-995b-4939-a9cd-a32b1ac38e00&fulltext=Neues%20Leben%20in%20Rohitsch-Sauerbrunn:%20F%C3%BChrerschule%20der%20Wehrmannschaften%20des%20Heimatbundes
https://www.difmoe.eu/d/view/uuid:f7ce43e6-e686-428c-8332-22f7c249120f?page=uuid:78094ded-995b-4939-a9cd-a32b1ac38e00&fulltext=Neues%20Leben%20in%20Rohitsch-Sauerbrunn:%20F%C3%BChrerschule%20der%20Wehrmannschaften%20des%20Heimatbundes
https://www.difmoe.eu/d/view/uuid:f7ce43e6-e686-428c-8332-22f7c249120f?page=uuid:78094ded-995b-4939-a9cd-a32b1ac38e00&fulltext=Neues%20Leben%20in%20Rohitsch-Sauerbrunn:%20F%C3%BChrerschule%20der%20Wehrmannschaften%20des%20Heimatbundes
https://www.difmoe.eu/d/view/uuid:f7ce43e6-e686-428c-8332-22f7c249120f?page=uuid:78094ded-995b-4939-a9cd-a32b1ac38e00&fulltext=Neues%20Leben%20in%20Rohitsch-Sauerbrunn:%20F%C3%BChrerschule%20der%20Wehrmannschaften%20des%20Heimatbundes
https://www.difmoe.eu/d/view/uuid:f7ce43e6-e686-428c-8332-22f7c249120f?page=uuid:78094ded-995b-4939-a9cd-a32b1ac38e00&fulltext=Neues%20Leben%20in%20Rohitsch-Sauerbrunn:%20F%C3%BChrerschule%20der%20Wehrmannschaften%20des%20Heimatbundes
https://okupacijskemeje.si/exh02-ch02.html
https://okupacijskemeje.si/exh02-ch02.html
https://ojs.inz.si/pnz/article/download/809/1288?inline=1
http://zgodovina.si/spominska-hisa-franceta-in-borisa-kidrica/
https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?id=124756&lang=slv


2 
 

VIRI FOTOGRAFIJ 
 

 Slika 1: 

https://www.facebook.com/rogaskaslatinamednemskookupacijo/posts/nekdanji-

hotel-triglavali-ugotovite-na-kateri-lokaciji-je-bila-posneta-spodnja-

f/2385566231515744/  

 Slika 2: avtorska fotografija (Eva Belcer) 

 Slika 3: https://okupacijskemeje.si/exh02-ch02.html (Šolska kronika osnovne šole 

Kostrivnica) 

 Slika 4: avtorska fotografija (Živa Šprajc) 

 Slika 5: 1941. Neues Leben in Rohitsch-Sauerbrun: Führerschule der 

Wehrmannschaften der Heimatbundes. Mariburger Zeitung. 19. junij 1941, št. 140, 

str. 5. Dostopno na: https://www.difmoe.eu/d/view/uuid:f7ce43e6-e686-428c-8332-

22f7c249120f?page=uuid:78094ded-995b-4939-a9cd-

a32b1ac38e00&fulltext=Neues%20Leben%20in%20Rohitsch-

Sauerbrunn:%20F%C3%BChrerschule%20der%20Wehrmannschaften%20des%20Hei

matbundes   

 Slika 6: https://ojs.inz.si/pnz/article/download/809/1288?inline=1 

 Slika 7: LOJEN, Joško, idr. 1983. Rogaška Slatina. Ljubljana: Mladinska knjiga. ISBN ni 

podatka 

 Slika 8: avtorska fotografija (Eva Belcer) 

 Slika 9: avtorska fotografija (Živa Šprajc) 

 Slika 10: avtorska fortografija (Živa Šprajc) 

 Slika 11: avtorska fotografija (Živa Šprajc) 

 Slika 12: http://zgodovina.si/spominska-hisa-franceta-in-borisa-kidrica/ 

 Slika 13: http://zgodovina.si/spominska-hisa-franceta-in-borisa-kidrica/ 

 Slika 14: avtorska fotografija (Živa Šprajc) 

 Slika 15: avtorska fotografija (Eva Belcer) 

https://www.facebook.com/rogaskaslatinamednemskookupacijo/posts/nekdanji-hotel-triglavali-ugotovite-na-kateri-lokaciji-je-bila-posneta-spodnja-f/2385566231515744/
https://www.facebook.com/rogaskaslatinamednemskookupacijo/posts/nekdanji-hotel-triglavali-ugotovite-na-kateri-lokaciji-je-bila-posneta-spodnja-f/2385566231515744/
https://www.facebook.com/rogaskaslatinamednemskookupacijo/posts/nekdanji-hotel-triglavali-ugotovite-na-kateri-lokaciji-je-bila-posneta-spodnja-f/2385566231515744/
https://okupacijskemeje.si/exh02-ch02.html
https://www.difmoe.eu/d/view/uuid:f7ce43e6-e686-428c-8332-22f7c249120f?page=uuid:78094ded-995b-4939-a9cd-a32b1ac38e00&fulltext=Neues%20Leben%20in%20Rohitsch-Sauerbrunn:%20F%C3%BChrerschule%20der%20Wehrmannschaften%20des%20Heimatbundes
https://www.difmoe.eu/d/view/uuid:f7ce43e6-e686-428c-8332-22f7c249120f?page=uuid:78094ded-995b-4939-a9cd-a32b1ac38e00&fulltext=Neues%20Leben%20in%20Rohitsch-Sauerbrunn:%20F%C3%BChrerschule%20der%20Wehrmannschaften%20des%20Heimatbundes
https://www.difmoe.eu/d/view/uuid:f7ce43e6-e686-428c-8332-22f7c249120f?page=uuid:78094ded-995b-4939-a9cd-a32b1ac38e00&fulltext=Neues%20Leben%20in%20Rohitsch-Sauerbrunn:%20F%C3%BChrerschule%20der%20Wehrmannschaften%20des%20Heimatbundes
https://www.difmoe.eu/d/view/uuid:f7ce43e6-e686-428c-8332-22f7c249120f?page=uuid:78094ded-995b-4939-a9cd-a32b1ac38e00&fulltext=Neues%20Leben%20in%20Rohitsch-Sauerbrunn:%20F%C3%BChrerschule%20der%20Wehrmannschaften%20des%20Heimatbundes
https://www.difmoe.eu/d/view/uuid:f7ce43e6-e686-428c-8332-22f7c249120f?page=uuid:78094ded-995b-4939-a9cd-a32b1ac38e00&fulltext=Neues%20Leben%20in%20Rohitsch-Sauerbrunn:%20F%C3%BChrerschule%20der%20Wehrmannschaften%20des%20Heimatbundes
https://ojs.inz.si/pnz/article/download/809/1288?inline=1
http://zgodovina.si/spominska-hisa-franceta-in-borisa-kidrica/
http://zgodovina.si/spominska-hisa-franceta-in-borisa-kidrica/

