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Slava Klavora se je rodila 11. maja 1921 v številni 

družini s sedmimi otroki. Njen oče je bil doma iz 

Čezsoče pri Bovcu in je kmalu po prvi svetovni 

vojni, ko je zahodni del Slovenije pripadel Italiji, 

pribežal v Maribor. Z bornimi dohodki je številno 

družino težko preživljal, zato je bila njena 

mladost zaznamovana z revščino. Otroštvo je 

preživljala ob reki Dravi, kjer se je družila s 

starejšimi prijatelji. 



Šolala se je na trgovski akademiji v Mariboru. Tu je 

spoznala svojo prijateljico, s katero sta veliko 

kolesarili in se povzpeli na številne vrhove. Veliko 

je tudi brala. V tem času se je seznanila s 

komunizmom. 

 

Jeseni 1939 je začela obiskovati Ekonomsko-

komercialno visoko šolo v Zagrebu. Tam je postala 

članica Akademskega društva Triglav in 



Komunistične partije Jugoslavije. V Mariboru je 

bila med organizatorji študentskih delovnih 

narodnoobrambnih taborov ob severni meji. 

 

Po nemški okupaciji je na širšem mariborskem 

območju organizirala narodnoosvobodilno 

gibanje. S sodelavci so se na skrivaj sestajali pri 

zanesljivih družinah ter se dogovarjali o akcijah 

proti nemškemu okupatorju. Uspešno je širila mrežo 



osvobodilne fronte in prenašala tajna sporočila. V 

začetku junija 1941 je bila na pohodu na Pohorje, 

kjer so se začeli zbirati prvi pohorski partizani. 

Julija 1941 so njene starše izselili v Srbijo. 

Predlagali so ji, naj se zaradi svoje varnosti 

umakne v Kranj, vendar se je odločila ostati v 

Mariboru. Življenje v okupiranem Mariboru je 

postajalo vedno težje, saj so Nemci stopnjevali 



nasilje. Da bi se izognila aretaciji, je spremenila 

svojo zunanjost in pogosto menjavala prenočišča. 

 

V jutranjih urah, 7. avgusta 1941, je gestapo vdrl v 

stanovanje, kjer so se sestajali sodelavci 

narodnoosvobodilnega gibanja. V stanovanju so 

postavili zasedo in tako ujeli Slavo Klavoro. 

 



Sledili so najtežji in najstrašnejši dnevi v njenem 

življenju. Zasliševali so jo v Mariboru in Gradcu. 

Osemnajst dni je z nezlomljivo voljo kljubovala 

strahotnemu nasilju in zverinskim metodam 

gestapovcev. Na zaslišanjih od nje niso izvedeli 

ničesar. 

 



24. avgusta 1941 so jo na dvorišču mariborskih 

sodnih zaporov ustrelili, kot pripadnico 

narodnoosvobodilnega gibanja. 

 

Po osvoboditvi ji je oblast podelila naziv narodni 

heroj. 
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