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NISMO SE UKLONILI NJIH PODIVJANI SILI  

Eni so se uklonili, njih podivjani sili. Imenujemo jih kolaboracionisti (Bela garda, domobranci,..). Ti 

razmišljajo predvsem to, kaj je za njih najbolj pametno in varno v vojnih razmerah. Upam, da jih imajo 

Ukrajinci med svojimi prebivalci - čim manj.  

Lojze Hohkraut se ni uklonil okupatorju. Nasprotno! Bil je med revolucionarji, ki čutijo, kaj je prav in se za 

to tudi borijo.  Že zelo mlad je bil vedno med vodilnimi borci za pravico!  Rodil se je leta 1901. Bil je član 

SKOJ-a, KPJ … Bil je na ustanovnem sestanku KPS na Čebinah. Med NOB je bil komandir Trboveljske čete in 

politični komisar Revirske čete, sekretar litijskega okrožja, …  Nekatere ulice, šole, društva in druge 

ustanove nosijo njegovo ime. Več si lahko preberete na internetu. Pogosto se je nahajal v okolici Vač, kjer 

je med mladino in ostalimi širil domovinsko zavest za boj proti napadalcem naše domovine.  

Ker je bil med organizatorji in  pobudniki odporniškega gibanja, je bil pogosto na poti skupaj z drugimi 

vodilnimi osebami. Tako so se konec maja napotili na sestanek v grad Tuštanj: Lojze Hohkraut, Sergej 

Kraigher - Rudi, in Jože Gričar - Metod. V nevihtni noči so Nemci naredili zasedo. Ob bliskanju in grmenju je 

rafal zadel Lojzeta v koleno. Priplazil se je do njive s krompirjem, tam zakopal pomembne dokumente, se 

odplazil stran in se ustrelil v glavo, da bi ja zabrisal vse sledi in tako zaščitil svoje tovariše. To je zelo 

približno opisan dogodek, ki se je zgodil na Cvetežu, 31. maja 1942, kjer je zdaj spomenik narodnemu 

heroju Lojzetu Hohkrautu.  

Ker letos mineva 80 let od tega dogodka, nas zasavske borčevske organizacije ( Rdeči revirji) vabijo  na 

proslavo na Cvetežu, ki bo 31. maja 2022, ob 17. uri. Zadonela bo partizanska pesem, domačini bomo 

poskrbeli za program, slavnostni govornik bo predsednik ZZB za vrednote NOB Zagorje ob Savi, tov. Roman 

Škrabar. Proslave se bo udeležil tudi sin Alojza Hohkrauta - Jože, ki  sicer redno na ta dan ali že prvega maja 

obiskuje ta kraj.  Občudujem tiste,  ki so za vrednote NOB pripravljeni dati vse – tudi življenje.  Napisane so 

v slovenski himni – pa upajmo, da se nam bodo uresničile! Samo podprimo resnico in pravico s svojim 

srcem. »Ker dobro, v srcu mislimo!« Pravi Prešeren. 

Rad nas imam, pa čeprav eni mislimo bolj z možgani – drugi pa predvsem s srcem. Prav je to, drugo.  Vsi, ki 

to vemo, moramo vztrajati!   Zvonček Norček 

Kako je potekal dogodek na Cvetežu sem na željo borcev napisal članek v juniju: 

 http://www.vace.si/hohkraut-prireditev.pdf   

 

 

 

 

 

 

Značka iz leta 1980 

 

http://www.vace.si/OBCAN.htm
http://www.vace.si/hohkraut-prireditev.pdf


Utrinki iz časopisa, ki je bil predhodnica Občana. To glasilo se je imenovalo: Glasilo občanov (slika spodaj) 

V tem glasilu je bila objavljena sledeča slika in tekst: marec 1977 

 

Opis in izvor rodbine Hohkraut boste našli na spletni strani: 

https://matej.hohkraut.com/family/Vrelci%20nase%20zgodovine%20%5bM_Hohkraut%5d.pdf  

Naslov brošure je: VRELCI NAŠE ZGODOVINE (Hochkraut)  

Podnaslov: Pot skozi zgodovino rodbine Hochkraut 

Avtor: Matej Hohkraut 

Narodnemu heroju Alojzu Hohkrautu se je avtor posebej posvetil 

 

https://matej.hohkraut.com/family/Vrelci%20nase%20zgodovine%20%5bM_Hohkraut%5d.pdf


Leta 1977, meseca julija - sledeč članek v Glasilu občanov: 

Se nadaljuje na naslednji strani: 



                                                                                                                                                    



Članek iz Glasila občanov, junij 1980: 

Njegov sin Jože živi danes v Velenju. V spomin na očeta je 

napisal pregledno knjižico s številnimi fotografijami z 

naslovom: 

Izbrani utrinki revolucionarne poti mojega očeta    

narodnega heroja Alojza Hohkrauta 

Knjigo si je možno sposoditi v domoznanski knjižnici 

Družinskega gledališča Kolenc, ker nam jo je Jože Hohkraut ob 

tej priložnosti (prireditev ob 80 letnici, ko je njegov oče padel 

na Cvetežu) podaril. 


