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Spomini na NOBSpomini na NOB
Izpeljali smo še en zanimiv pogovor. Ivan Jovan nam je uvodoma približal Vinsko goro in Šaleško dolino v času neposredno pred 
okupacijo Slovenije oziroma Kraljevine Jugoslavije. Morda je za marsikoga presenetljivo, da razpoloženje v Šaleški dolini ni bilo 
izrazito protinemško nastrojeno in da so mnogi pričakovali izboljšanje gospodarskih in drugih družbenih težav, ki so se nakopičile v 
zelo raznoliki Kraljevini Jugoslaviji. A že prvi nemški okupacijski ukrepi kot so aretacije, izgoni, zaplembe premoženja in splošno 
ponemčevanje dežele in ljudi, so pokazali pravi obraz nemške okupacije in razpoloženje med ljudmi se je začelo hitro spreminjati. 
Ivan Jovan je prva leta vojne preživljal kot dijak rudarske šole v Velenju, ki je bila tako kot vse ostale šole ponemčena. V tem času se 
tudi prvič sreča s slovenskimi partizani, ki nanj naredijo globok vtis. Spomladi 1944 ga podobno kot mnoge fante v Šaleški dolini 
doseže nemški vpoklic. Da bi obvaroval svoje bližnje, se na vpoklic sprva odzove, nato pa pobegne iz nemške kasarne v Celju in se 
vrne v Šaleško dolino. Tu se je nekaj časa skrival v Lazah pri Velenju, nato pa se maja 1944. leta priključi legendarni 14. diviziji, kjer je 
bil kot večina fantov in mož iz Šaleške doline razporejen v Tomšičevo brigado. Med borci Tomšičeve v naslednjih mesecih dodobra 
spozna partizanski način življenja in skozi številne boje, ki se jih je udeležil, doživi vso brutalnost 2. svetovne vojne. Od pomočnika 
mitraljezca je hitro napredoval najprej v štab bataljona in nato še v štab brigade. V začetku leta 1945 je bil v boju Štirinajste pri 
Razborju težko ranjen. Konec vojne je tako dočakal v partizanski bolnišnici Trška gora, ki je bila ena izmed šestih znamenitih 
Paučkovih skrivnih partizanskih bolnišnic na zahodnem Pohorju. V Šaleško dolino se vrne šele konec maja, kjer ostane v Topolšici 
nekaj časa na zdravljenju. A posledice hudih poškodb so terjale še dolgotrajno zdravljenje v raznih zdraviliščih po Sloveniji, preden se je lahko z vso vnemo vključil v 
življenje svobodne Slovenije. Svobodne predvsem zato, ker so se številni možje in žene, med katerimi je bil tudi Ivan Jovan, odzvali klicu domovine, ko jih je ta najbolj 
potrebovala.

Ivan Jovan

Vinko Mihelak, kustos na Muzeju Velenje, povezovalec pogovora,  Ivan Jovan, 
gost dogodka in Alojz Slavko Hudarin, predsednik KO ZB NOB Velenje - Levi breg
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Še en uspešen izlet. Še eno prijetno in zanimivo druženje. Tokrat smo se odpravili k prijateljem v Pomurje in si z zanimanjem ogledali Mursko Soboto in osrednji 
spomenik Zmage na Trgu zmage, ki simbolizira skupni boj in zmago jugoslovanskih in sovjetskih narodov v drugi svetovni vojni. S še posebnim zanimanjem pa 
smo si ogledali Vrt spominov in tovarištva v Petanjcih, kjer nam je Marjan Šiftar predstavil botanično zbirko, predsednik ZB NOB MS, Evgen Emri s sodelavci pa 
nam je orisal organiziranost, dogajanja in zaključne boje v drugi svetovni vojni do osvoboditve tega dela Slovenije. Z zanimanjem smo si ogledali tudi 
Lončarsko vas v Filovcih, izgubljeno energijo pa smo nadoknadili na Turistični kmetiji Puhan v Bogojini. Ob tej priložnosti bi se še enkrat zahvalili za pomoč pri 
organizaciji tovarišu Štefanu Dravcu, ki nam je pripravil zaniv predlog obiska v Pomurju. Ob zaključku so si bili udeleženci enakega mnenja, da je lahko 
ponovno žal tistim, ki se nam niso pridružili.

Postanek med potjo (malica in ostalo ...) Ogled botanične zbirke v Vtru tovarištva in spominov Marjan Šiftar med predstavitvijo

Evgen Memri, predsednik ZB NOB MS med pogovorom

Ogled lončarske vasi v Filovcih

Še „gasilska“ pred spomenikom Zmage na Trgu zmage v Murski Soboti.

Foto reportaža
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