
Šaleški upornik je interno glasilo območnega združenja ZB NOB Velenje, letnik XVI, številka 2, julij 2020

Letos praznujemo malo drugače –  
brez velikih proslav in množičnih druženj. 

Tudi tradicionalno srečanje borcev, veteranov in planincev na Graški 
Gori letos odpade.  Polaganje venca s krajšim kulturnim programom 

bo 29. avgusta ob 11. uri pri spomeniku Nošnja ranjenca. 
Če vas pot zanese mimo, postojte in se tudi vi poklonite  

spominu na žrtve bojev.
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• Prva je bila v Paki pri Velenju, kjer je bil slavnostni govornik 
podpredsednik ZB NOB  Velenje Srečko Meh.

• Druga je bila v Cirkovcah, kjer je bila slavnostna govornica 
ministrica RS za pravosodje Andreja Katič

• Tretja je bila v Osreških pečeh v Ravnah pri Šoštanju, kjer 
je bil slavnostni govornik podpredsednik ZB NOB Velenje 
Bojan Voh

• Četrta proslava pa je bila pri Žlebniku v Zavodnjah nad Šošta-
njem, kjer je bil slavnostni govornik minister RS za kulturo 
Zoran Poznič

Vse slovesnosti so bile zelo dobro obiskane in kot vsako leto so na 
njih sodelovali tudi konjeniki Šaleške konjenice.

Obeležitev praznovanj aprila in maja s strani območnega ZB NOB 
Velenje je bilo tudi s strani ZB NOB Velenje dokaj nenavadno, saj 
smo jih praznovali in obeležili brez navzočnosti članstva in kultur-
nega programa.

Pa vendar niso šli kar tako mimo nas.

Obeležitev praznovanj ZB NOB 
Velenje v času epidemije korona 
virusa

Slovesnosti ob  
76. letnici prihoda 
XIV. Divizije  
na Štajersko
Februarja so potekale aktivnosti ob 76 letnici prihoda 
XIV. divizije na Štajersko in na naše področje, ki smo ga 
kot vsako leto tudi letos primerno obeležili in pripravili 
štiri slovesnosti. 

... žal ne mine dan, da me na 
ulici kdo ne zaustavi in vpraša: »A 
smo se za to borili?« 

Borili smo se za pravico, da lahko 
sami odločamo o svoji usodi. In to 
možnost imamo. Sami smo odgo-
vorni za dom, za skupnost, za svo-
jo državo Republiko Slovenijo. In 
soodločamo o Evropski uniji. Vsak 
dan z odgovornim ravnanjem do 
okolja odločamo tudi o usodi sveta. 
Ne sme nam biti vseeno. In mar-
sikomu od nas ni vseeno. Imamo 
moč, ki jo kažemo tudi s tem, da 
lahko izbiramo KDO in KAKO 
naj vodi našo 
državo in zasto-
pa naše interese 
v dogovarjanju z 
drugimi.  In če nas 
izbrano vodstvo ne sliši – imamo 
pravico tudi protestirati! 

Nekateri pravijo, da je potrebno 
gledati naprej v prihodnost. Lah-
ko soglašam pod pogojem, da smo 
se kaj naučili iz preteklosti. Da 
napak ne bomo ponavljali. Da 
se grozodejstva ne bodo nikoli več 
zgodila. A dandanes večkrat pomi-
slim, da smo morebiti pozabili, 
zakaj je do vojn prišlo? Smo poza-
bili na vrednote, na katerih je po 
2. svetovni vojni nastala Evropa? 
Priče smo ponovni krepitvi fašistič-
ne ideologije. In vsem njenim izpe-
ljankam. Nasilje na »zasebnih« 
televizijah in spletnih omrežjih nad 
vsemi, ki mislimo drugače. Omeje-
vanje demokratičnih procesov pod 
krinko potrebnih ukrepov zaradi 
zdravstvene krize, in zaradi gospo-
darske krize. Klanjanje radikalne-
mu neoliberalizmu. Propaganda, 
ki temelji na zavajanju, manipu-
laciji in na lažeh. Odvzem sredstev 
kulturi ter umetnosti. Prepoznate? 
Mogoče v nekoliko mehkejši obliki, 
a značilnosti vidimo tudi v jan-
šizmu. Da Orbana, po katerem se 
naš predsednik vlade rad zgleduje, 
sploh ne omenjam. Slovenska vla-
da ne protestira, ko naš sosed (ne)
prikrito razglaša svoje ozemeljske 
težnje. Tudi ne protestira proti trža-
ški oblasti, ki želi fašiste in zločince 

spremeniti v žrtve in zanikati osvo-
boditev Trsta izpod nacistične oku-
pacije. V Sloveniji ministrstvo za 
notranje zadeve dovoljuje koncert, 
ki poveličuje ustaštvo. Iz odbora, 
ki organizira državne proslave, so 
izključeni predstavniki Koordina-
cije veteranskih in domoljubnih 
organizacij Slovenije. In kje vse 
žal hodi predsednik države?! Anti-
fašističnemu boju nekateri danes 
pravijo bratomorna vojna, antifa-
šističnim organizacijam teroristične. 

Tudi iz Šaleške doline so bili 
borci Pohorskega bataljona. V teh 

krajih je pustila 
pečat legendarna 
partizanska XIV. 
divizija. Tu smo 
večkrat obujali 

spomin na preboj na Menini pla-
nini s tovarišem Franto. Tu stoji 
Titov spomenik. V Topolšici je oku-
pator pred partizanskimi četami 
podpisal kapitulacijo. Nikoli ne 
bomo pozabili partizanskega naro-
dnoosvobodilnega boja. In ne bomo 
dopustili spreminjanja zgodovin-
skih dejstev. Četudi si nekateri, 
tudi v luči prizadevanj za spravo, 
na vsak način prizadevajo popa-
čiti spomin. Nikoli in nikdar ne 
bomo pozabili! Ob vsaki priložno-
sti bomo negovali spomin na naše 
prednike, ki so dali za naš jezik, 
za našo svobodo svoje mladosti in 
svoja življenja. Ponavljali bomo 
njihove zgodbe. Pripovedovali jih 
bomo našim otrokom, vnukom… 
Tudi Vrbičeva knjiga o življenju 
Kajuha Prestreljene sanje je dra-
gocen spomin. 

V demokratičnih državah se 
vodstvo države izbere na volitvah. 
Mi ne bomo pozabili, kakšen je 
vaš odnos do naše preteklosti, do 
naše dediščine! Strinjam se z dr. 
Repetom - kako preprečiti krepi-
tev fašizma? – z miroljubnim, a 
pokončnim državljanskim ravna-
njem!  

Smrt fažizmom, svoboda naro-
dom! 

Andreja Katič

Uvodnik

Spoštovani tovarišice in tovariši, 
dragi bralke in bralci 
Šaleškega upornika ...
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27. april – DAN UPORA PROTI 
OKUPATORJU 

... smo skupaj z vodstvom MO Velenje obeležili s polaganjem 
venca k spomeniku Onemele puške in k spomeniku Josipu Brozu 
Titu. Venca so položili: v imenu župana MO Velenje Bojana Kontiča  
podžupan Peter Dermol in v imenu ZB NOB Velenje podpredse-
dnik območnega združenja Bojan Voh ter članica IO območnega 
združenja Andreja Katič.

1. maj – PRAZNIK DELA 
... smo praznovali tradicionalno na Graški gori ( seveda ob spo-

štovanju vseh zdravstvenih omejitev ob razglasitvi epidemije ), kjer 
smo se popolnoma samoiniciativno in spontano zbrali, da skupaj 
s podžupanom MO Velenje Petrom Dermolom, podžupanom 
MO Slovenj Gradec in županom občine Mislinja položimo venec 
k spomeniku Nošnja ranjencev. V imenu ZB NOB Velenje smo 
se poklonili Andreja Katič, Štefan Oderlap in Bojan Voh. Sledili 
so priložnostni nagovori in improviziran koncert partizanskih in 
revolucionarnih pesmi preko megafona. Vsi udeleženci smo se tudi 
podpisali na plakat v podporo boju delavcev Gorenja za njihove 
pravice ob napovedanem množičnem odpuščanju.

9. maj – DAN ZMAGE NAD FAŠIZMOM in 
DNEVU EVROPE

 ... smo obeležili v Topolšici, kjer je bila pred 75. leti podpisana 
kapitulacija nemške in ostalih kvizlinških vojska za JV Evropo. 

Vence so ob spremstvu častne straže SV in praporov položili: 
• Predsednik ZZB NOB Slovenije Marjan Križman in generalni 

sekretar zveze Aljaž Verhovnik v imenu ZZB NOB Slovenije
• Župan občine Šoštanj Darko Menih, podžupan MO Velenje 

Peter Dermol in predsednica KS Topolšica v imenu lokalnih 
skupnosti

• Predsednica KO ZB NOB Šoštanj Vanica Petrovič, Branko 
Sevčnikar ( predsednik KO ZB NOB Topolšica ) in Bojan 
Voh ( podpredsednik  območnega ZB NOB Velenje ) v imenu 
območnega ZB NOB Velenje ter

• Podpredsednica stranke SD Andreja Katič in člana predsed-
stva območne organizacije SD SAŠA  Bojana Žnidar in Mark 
Molnar v imenu stranke SD

Bojan Voh, Podpredsednik ZB NOB Velenje
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Tone Pozvek je bil rojen 7. 
junija 1930 na Reštanju pri 
Senovem in tam tudi preživljal 
otroška leta. Srečno družinsko 
življenje je leta 1932 prekinila 
očetova nesreča v rudniku Seno-
vo. Mati s tremi otroki je ostala 
sama na mali kmetiji. Po končani 
drugi svetovni vojni je končal 

triletno nižjo rudarsko šolo za 
kopača.

Leta 1948 pa se je vpisal na 
rudarsko nadzorniško šolo v Lju-
bljani in jo tudi uspešno končal. 
Kasneje je služboval v Kočevju, 
na Senovem in v Velenju. Tone 
je tudi član naše krajevne bor-
čevske organizacije. /. Junija je 

praznoval 90 let. Naša poverje-
nica Slavica Pirih ga je obiskala 
na domu in mu v imenu UO 
ZB desni breg zaželela še veliko 
zdravih let.

Leopold Jelenko

Da ne bi pozabili: Okupatorska 
vojska je kapitulirala tudi pred 
slovenskimi partizanskimi naro-
dnoosvobodilnimi silami - pod-
pis kapitulacije skupine armad E 
v Topolšici je pomenil konec II. 
svetovne vojne v vsej jugovzho-
dni Evropi! 

Tudi letos smo v Topolšici 
obeležili Dan zmage! Brez pro-
slave, a v naših srcih nič manj 
ponosno! Skupaj s predsedni-
kom ZZB NOB Slovenije Mari-
janom Križmanom, predstavniki 
združenj borcev in občin smo 
položili venec k spominski plošči 
v spominskem partu v Topolšici. 

Topolšica je za nas poseben 
kraj. Tukaj razkol, ki ga nekateri 
želijo vnesti med ljudi ni tako 
viden. Tukaj se ne postavlja vpra-
šanja – kdo je zmagal? Mi vemo! 
Prav tu se je namreč s posredova-
njem slovenske partizanske voj-
ske končala druga svetovna vojna 
v Jugoslaviji in v Jugovzhodni 
Evropi. 

9. maja 1945 je nemški gene-
ralpolkovnik Alexander Löhr 
podpisal kapitulacijo skupine 
armad E. Kapitulacijo vojaške 
grupacije, ki je bila po številu 

vojakov in količini orožja med 
najmočnejšimi in je povzročila 
veliko gorja. Zaradi nacistične 
in fašistične ideologije so padle 
številne žrtve. Neopisljivo je 
bilo tudi trpljenje civilnega pre-
bivalstva. In še posebno bolečina 
najbolj ranljivih, otrok, žensk in 
starejših.  

V Šaleški dolini si že leta pri-
zadevamo, da bi se proslava 
umestila med državne praznike, 
še vedno se namreč ne zaveda-
jo vsi dovolj pomembnosti tega 
dogodka. In simbolike. Najpo-
membneje - podpis kapitulacije 
skupine armad E je v pomenil 
konec druge svetovne vojne v 
vsej jugovzhodni Evropi! Kot 
drugo - okupatorska nemška 
vojska je kapitulirala pred slo-
venskimi narodnoosvobodilnimi 
silami! Ivan Dolničar, pozneje 
general in dolgoletni predsednik 
slovenske zveze borcev, je bil 
prvi partizanski poveljnik, ki se 
je srečal z nemškim generalom 
Löhrom in ga tudi odpeljal na 
pogovore. 

In nenazadnje – gre za prav 
tistega generala Löhra, ki je ope-
rativno začel drugo svetovno voj-

no z bombardiranjem Beograda, 
kar je vključevalo tudi napad na 
bolnišnico. In kot vojni zločinec 
je dobil pravično kazen.  

Danes je pravzaprav težko 
razumeti, kako zahtevni so bili 
tisti časi. Danes, ko vsaka infor-
macija (prava ali lažna) pride 
takoj v naše domove preko 
ekranov različnih naprav. Kako 
je bilo v tistem času, ko si že lah-
ko začutil upanje, da bo gorja 
enkrat konec? Ko je že skoraj 
zavel vonj po svobodi? Težkih 
spopadov na našem ozemlju, žal, 
še ni bilo konec. Tudi napadov 
posameznih okupatorskih sil 
na osamele kmetije in pobojev 
domačinov. Kako je v tistih dneh 
razmišljal Kajuhov junak v Kme-
tovi pesmi: »Moje telo pretepeno 
poglejte, lica otekla, usta nabre-
kla, moje dlani krvaveče, moje 
oči plameneče! Bil sem zemljak, 
vsak svoj korak svoji sem zemlji 
podaril… Pa so prišli ti prekleti 
hudiči, koder so šli, so za njimi 
mrliči, meni so mater in sina 
ubili, ženo so… kaj naj bi ženi 
storili?« Končno je maja 1945 
prišla svoboda. Konec je bilo 
morije, ki je na slovenskih tleh 

trajala že vse od aprila 1941, ko 
so si naše ozemlje razdelile tri 
okupatorske države in se name-
nile uničiti slovenski narod ter 
njegovo narodno identiteto. 

Teh dogodkov se moramo spo-
minjati! S  hvaležnostjo do parti-
zanskih bork in borcev, ker ste se 
v oboroženem boju uprli okupa-
torju, ki je imel trden namen. Se 
še spomnite besed: »Naredite mi 
to deželo spet Nemško.«?! In s 
hvaležnostjo do civilnega prebi-
valstva, ki je v tej borbi pomagal. 
Ponosni smo, da se je naš narod 
v velikih preizkušnjah prejšnjega 
stoletja postavil na pravo stran. 
Da je bil na strani, ki se je bori-
la za demokratične vrednote. 9. 
maj, je dan zmage. Ta dan pra-
znuje Evropa, katere del smo. 
To je bil dan, ko je mir premagal 
sovraštvo. Tako bo Topolšica za 
vedno zapisana v zgodovino kot 
kraj miru in zmage. Kot kraj pra-
vične prevlade - partizanskega, 
svobodoljubnega in demokra-
tičnega gibanja nad zločinskim 
zavojevanjem sveta. 

Andreja Katič, članica IO ZB 
NOB Velenje

Devetdeset let Antona Pozveka

O pomenu podpisa kapitulacije v Topolšici
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Ugotovili smo, da je bilo v prvem polletju 
veliko zadanih nalog realiziranih kljub raz-
glašeni epidemiji korona virusa covid – 19. 
Res je, da so bile nekatere svečanosti zelo 
okrnjene in realizirane zelo minimalistično, saj 
je bilo prepovedano združevanje skupin ljudi 
na javnih mestih. Pa vendar, pri vseh spome-
nikih smo položili vence ( Titov trg v Velenju, 
Topolšica, Petelinjek, Skorno ) in izvedli eno 
dopisno sejo izvršnega odbora, kjer smo se 
odločili, da letos zaradi razsajanja korona viru-
sa ne organiziramo Srečanja borcev, planincev 
in drugih veteranskih organizacij in društev na 
Graški gori. Vseeno pa bomo pripravili krajšo 
slovesnost na Graški gori 29. avgusta s položi-
tvijo venca in kratkim kulturnim programom 
pri spomeniku Nošnja ranjenca.

KO ZB NOB Kavče – Podkraj je 25. juni-
ja organizirala pohod pod naslovom »SPO-
ZNAJMO SOSEDA«, kjer so obiskali KS 
Kavče, Podkraj, Staro Velenje, Pesje in Andraž 
nad Polzelo.

KO ZB NOB Šoštanj je bila soorganizator 
svečanosti na kmetiji Vrhornik v Podgorju 
pri Slovenj Gradcu v spomin na ustanovitev 
1. Šaleške čete leta 1942, naše članice in člani 
pa so se udeležili tudi centralne proslave ob 
Dnevu državnosti 24. junija.

Kot sem že zapisal, smo obravnavali tudi 
plan dela do konca septembra. Če nam bodo 
zdravstvene razmere v državi dopuščale, 
bomo izvedli še preostale občne zbore po 
krajevnih organizacijah, kjer to še niso storili, 

se udeležili slovesnosti na Menini planini in 
se udeležili kakšnega piknika, katerega bodo 
organizirale naše krajevne organizacije. Dobili 
pa smo povabilo na piknik stranke SD, ki naše 
delo finančno podpira že vsa leta z donaci-
jami. 

Organizirali bomo svečanost na Graški gori 
in pripravili ter obravnavali Osnutek Statuta 
ZB NOB Velenje za sprejem na Skupščini 
ZB NOB Velenje, ki bo predvidoma konec 
meseca septembra ali v začetku oktobra. V ta 
namen smo na tej seji obravnavali in potrdili 
poročilo inventurne komisije za leto 2019 
in finančno poročilo. To je obravnaval tudi 
nadzorni odbor združenja in ker pripomb 
na poročili ni bilo, smo sprejeli sklep, da sta 
poročili pripravljeni za obravnavo in sprejem 
na jesenski Skupščini.

 V našem združenju pripravljamo nov, 
posodobljen Statut ZB NOB Velenje, ker 
moramo starega prilagoditi novi zakonodaji 
in se registrirati na novo kot društvo, ki deluje 
v javnem interesu ter ima status nevladne 
organizacije, ki deluje neprofitno v javnem 
interesu. Predvidevamo, da ga bomo uspeli 
uskladiti in pripraviti za sprejem na Skupščini 
ter se nato registrirati in s tem izpolniti pogoje 
za dotacije s strani ZZB ( države ).

Obravnavali smo tudi predloge za letošnje 
dobitnike priznanj ZZB NOB Slovenija in 
Priznanja praporščaka, katere bomo podelili 
na letošnji Skupščini. Odločitev je bila zelo 

težka, saj imamo v našem združenju zelo veli-
ko ljudi, ki bi si s svojim dolgoletnim delom in 
vzorom zaslužili katero priznanje, vendar smo 
pri tem zelo omejeni in skoraj v nemogočem 
položaju. 

Tako smo se odločili, da predlagamo za 
letošnje dobitnike priznanj naslednje članice 
in člane:

• Za dobitnico Zlate Plakete ZZB NOB 
Slovenije Mojco ŽEVART

• Za dobitnici Srebrne Plakete ZZB 
NOB Slovenije Marijo HOSTNIK in 
Pavlo GOLOB

• Za dobitnike Priznanje praporšča-
ka: Jože SUŠEC (KO ZB Konovo), 
Roman KOVAČ (KO ZB Šoštanj ) in 
Stane PREVALNIK (KO ZB Šalek – 
Paka-Gorica-Bevče )

Spregovorili smo še o pripravljeni interpe-
laciji zoper ministra za notranje zadeve Alešu 
HOJSU, vrnjeni razsodbi belogardističnemu 
generalu Leonu RUPNIKU v odločanje na 
prvo stopenjsko sodišče, izključitvi veteranskih 
organizacij iz odbora za pripravo državnih 
proslav, potvarjanju zgodovine s strani novo-
dobnih zgodovinarjev in vse večjemu huligan-
stvu ter popisovanju spomenikov.

 Naj vas za konec obvestim, da je aktivirana 
nova facebook stran ZB NOB Velenje in da 
lahko veliko informacij o našem delovanju 
preberete tudi na portalu ZB NOB Velenje. 
Za namen čim boljšega in širšega informiranja 
bo jeseni organiziran seminar, kako lahko 
predsedniki krajevnih organizacij dostopa-
jo in objavljajo na portalu novice iz svojih 
organizacij.

Bojan Voh, podpredsednik ZB NOB Velenje

Seja izvršnega in nadzornega odbora

Dan upora proti okupatorju je državni praznik, ki se v Sloveniji praznuje 
27. aprila. Na ta dan leta 1941 je bila v Ljubljani ustanovljena Protiimperiali-
stična fronta, ki se je po nemškem napadu na Sovjetsko zvezo 22. junija 1941 
preimenovala v Osvobodilno fronto slovenskega naroda. V ZB KO Vinska 
gora smo ta dan obeležili s prižigom sveč in poklonom padlim za svobodo na 
treh lokacijah.  Najprej nas je pot, označena s partizanskimi rdečimi zvezdami 
pripeljala do Razgorce oz. Petelinjeka, kjer počivajo trije borci Tomšičeve 
brigade, ki so padli za svobodo 1.7.1944. Naš pohod se je nadaljevali skozi 
Vinsko goro kjer smo se ustavili pri spomeniku  padlim borcem NOB v Vin-
ski Gori. Zadnji poklon je bil pri spomeniku na Lopatniku, kjer sta 7.1.1945 
padla 2.borca 3.bataljona VDV. »Smrt je manjše zlo kakor suženjstvo, kdor 
upa v boju, vztraja v uporu, kdor vztraja zmaguje.« (T. Svetina) SLAVA JIM!

Janja Rednjak, predsednica ZB KO Vinska Gora

Pohod ob Dnevu boja proti 
okupatorju

V torek, 16. junija, je potekala 6. redna seja izvršnega in nadzornega 
odbora ZB NOB Velenje, kjer smo pregledali letos že opravljeno delo in 
obravnavali plan dela, ki nas čaka v tretjem četrtletju. 
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NIKOLA HIŽAR, rojen 29.08.1935, 
umrl 07.05.2020

Rojen je bil v Dežanovcu v predani par-
tizanski družini, saj mu je oče, kot desetle-
tnemu sinu padel v partizanih. Kot otrok se 
je skupaj z mamo preživljal z raznimi takrat 
otroškimi dejavnosti. Po odsluženju voja-
škega roka se je leta 1959 preselil v Velenje 
skupaj z družino. Zaposlil se je v premogov-

niku Velenje kot nekvalificiran rudar. Njegove velika želja je bila se 
izobraževati in tako so se mu želje uresničile in šel je v zasluženi 
pokoj kot rudarski poslovodja. Kmalu po upokojitvi so se mu priče-
le razne bolezni. V Pesju si je z družino zgradil lepo stanovanjsko 
hišo in se v njo preselil 1975 leta. Takoj po vselitvi sta se skupaj z 
ženo vključila v našo organizacijo ZB Pesje. V organizaciji je ves čas 
aktivno sodeloval in se udeleževal svečanosti in prireditev, ki so bile 
organizirane od ZB. Vse to je delal dokler mu je zdravje omogočalo.

FRANČIŠKA VODUŠEK, (roj) 
POVH, rojena 19.04.1929, umrla 
24.04.2020

Rodila se je v Pirešici – Št. Janž pri Velenju 
v trgovski družini Josipu in Frančiški Povh 
kot prvi otrok. Žal je oče, zaveden Slovenec 
umrl zelo mlad, star komaj 34 let. Tako je 
ostala mama sama z dvema malima otroko-
ma. Med vojno se jim je pridružil očim Maks 

Vanovšek – Trnovšekov Maks, kateri je pomagal preko trgovine 
zalagati partizane s hrano. Frančiška se je vključila v NOB kot lokalna 
kurirka v petnajstem letu starosti. V letu 1946 se je vključila v Zvezo 
mladine Slovenije. Članica Zveze borcev pa je postala po smrti svoje 
mame, saj je zelo spoštovala vrednote NOB. Izučila se je za trgovko 
in je službovala na Dobrni, Vojniku, na Grobelnem in tudi v Št. Janžu 
pri Velenju. 15. januarja 1955 se je poročila z Stanislavom Vodušek. 
Po rojstvu hčerke Olge leta 1958 je prekinila delovno razmerje in 
se potem nikoli več ni vključila vanj. Vsa leta je potem skrbela za 
svojo družino, bolno mater in njeno kmetijo. 

ADOLF LIPNIK,  rojen 26.03.1925, 
umrl 16.02.2020

Adolf Lipnik, med prijatelji in domačimi 
znan kot Dolfe, se je rodil kot kot drugi od 
šestih otrok. Druga svetovna vojna ga je ujela 
kot srednješolca v Ljubljani, kjer je obiskoval 
klasično gimnazijo. Še ne osemnajstletnega so 
v začetku leta 1943 mobilizirali Nemci. Julija 
1944, takoj po invaziji v Franciji, je dezertiral 
iz nemške vojske in se predal Angležem. Tam 

se je 3. 11. 1944 prijavil za NOB. S peto Prekomorsko brigado so 
decembra 1944 prišli v Split, nato pa je sodeloval v bojih te brigade 
od Splita do Ljubljane. V brigadi je urejal tudi žepni bataljonski časo-
pis »Borec«. Po demobilizaciji šele septembra leta 1946 se je vrnil v 
Šaleško dolino in se zaposlil na rudniku Velenje. Zaradi rušenja Škal, 
vsled izkopavanja premoga, je z vodstvom rudnika prišel v konflikt. 
Zaposlil se je v takratni Kovinotehni v Celju. Po upokojitvi leta 1984 
se je vrnil v domači kraj Škale, kjer si je zgradil novo hišo. Tukaj se 
je vključil v delo ZB Škale in tudi v druge organizacije v kraju. Bil je 
govornik na številnih komemoracijah, proslavah in pogrebih. V letih 

od 1992 do 2002 je napisal in izdal v samozaložbi tudi štiri knjige 
poezije in eno proze s spominsko in borbeno vsebino. Poleg aktiv-
nosti v društvih je pisal tudi scenarije za razne spominske proslave. 
Za proslavo 60. obletnice od ustanovitve 5. Prekomorske brigade 
je pripravil osnutek spominske brošure, ki je vsebovala tudi sonetni 
venec o tej brigadi. Za to delo je prejel posebno priznanje od ZZB 
za vrednote NOB. Leta 2010 je dobil grb mestne občine Velenje.

AVGUŠTINA LUKAČ, rojena 
15.09.1925, umrla 25.04. 2020

Rodila se je v Cerovcu pod Bočem, kjer je 
preživljala svoje otroštvo v številčni družini.
Že pri svojih sedmih letih je izgubila mamo 
in kot dvanajstletna deklica je že znala kuhati 
in skrbeti za svoji mlajši sestri Hrepenenje po 
svobodi jo je kmalu privedlo v vrste legendar-
ne 14. divizije. Kot njena borka, bolničarka in 

sekretarka SKOJ-a Šercerjeve brigade je po dolgem in počez prehodi-
la celotno Štajersko in Koroško ter pogumno skupaj s soborci delila 
vse preizkušnje narodnoosvobodilnega boja. Po vojni je spoznala 
moža Franca, s katerim sta ustvarila družino in se iz Poljčan preselila 
v Celje. Zaposlena je bila na Gozdnem gospodarstvu in na Zavodu za 
zaposlovanje, kjer je z velikim veseljem delala z mladimi in za mlade. 
Kot aktivna udeleženka NOB je bila Avguština vneta privrženka 
ohranjanja spominov na vrednote NOB. Kot naša dolgoletna članica 
se je rada udeleževala številnih spominskih svečanosti. 

IVANKA JAN, rojena 22.7.1929 – 
umrla 1. 5. 2020)

Rodila se je v Ravnah pri Šoštanju v družini 
Hriberšek (po domače pri Honkerju). Dru-
žina je med NOB nudila vso možno pomoč 
partizanom, Ivanka je kot mlada kurirka pre-
našala pošto. Vse življenje je bila zelo delovna 
in poštena. V zakonu z Mihaelom Janom je 
rodila dve deklici in jima privzgojila čudovite 

vrednote, ki jih tudi danes živita. Dolga leta je bila članica ZZB v 
KO Šalek, Gorica, Paka, Bevče in z veseljem se je udeleževala vseh 
aktivnosti, proslav in izletov vse dokler ji je zdravje to dopuščalo.

PEČNIK TEREZIJA, rojena 19. 10. 1925, umrla 5. 2. 2020 
Med drugo svetovno vojno, je tako kot vsa takratna zavedna mla-

dina,  sodelovala v NOB, najprej kot kurirka, pozneje pa kot borka. 
Dolga leta je bila članica krajevne organizacije ZB Desni breg.

MARIJA AVBERŠEK, rojena 25. 2. 
1938, umrla 12. 4. 2020 

Rodila se je na kmetiji na Paškem Kozjaku. 
Leta 1960 se je poročila in rodila tri otro-
ke, Vlada, Alojzijo in Bojana. Žal je prehitro 
postala vdova. S pomočjo otrok je uspešno 
vodila gospodinjstvo. Bila je aktivna članica 
Paških veseljakov in članica Društva upoko-
jencev Paka. 

O   D   Š   L   I      S   O
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 Nekje ob poti, na  desni strani 
vidimo skupinico hiš. Tukaj so 
živele zavedne slovenske dru-
žine. Vsi ti ljudje so bili v celoti 
na strani NOB in so partizanom 
stali ob strani, jih ščitili, jih hrani-
li in vsestransko podpirali. 

In tukaj  je živela tudi Viktorija  
Ušen – Tičarjeva  Vikica.  Imela 
sem to čast, da sem jo poznala 
tudi osebno. Imela je plemenito 
srce, ki je znalo prisluhniti, in 
vedno je bila pripravljena vsa-
komur priskočiti na pomoč. Bila 
je topla, iskrena oseba. Najina 
srečanja in pogovori so se nema-
lokrat navezali na njena dožive-
tja med vojno.  In tako sem jo 
pred leti prosila naj svoje spo-
mine zapiše. Mogoče sem bila 
premalo vztrajna, morda so bili 
spomini preboleči, morda…

Toda, kot da je slutila svoj 
konec,  je nekaj utrinkov, nekaj 
svojih doživetji uspela preliti na 
papir  tik pred smrtjo. 

Svoje pisanje je začela  s mislijo:
 »..da spomin na vojna leta ni nekaj 

kar ostane v preteklosti, temveč je del 
narodove izkaznice, ki se mora prena-
šati iz roda v rod«

V zaselku  je bilo nekaj večjih 
in manjših kmetij.  Tudi Vikica je 
pridno delala na domači kmetiji 
. Delo je bilo težko. Vsi sosed-
je  so bili zavedni Slovenci in so 
takoj po okupaciji začel materi-
alno podpirati partizane. Poma-
gali  so  tudi z obveščevalnim 
delom. Nedaleč od  domačij je 
bila kurirska postaja, v bližini so 
bili terenci, prav tako tudi par-
tizanska bolnica Jelka in Breza. 
Vikica je bila kurirka, zadolžena 
za nabiranje hrane za bolnico. 
Hrano so prispevali po svojih 
zmožnostih vsi vaščani. Ker so se 
na tem področju pogosto zadr-
ževali partizani, so bile pogoste 
tudi nemške hajke. V eni takih 
hajk, ko je hotela obvestiti teren-
ce o nevarnosti, so Nemci stre-
ljali za njo.  Kar štiri krogle so jo 
zadele. Hudo je bila ranjena in 
močno je krvavela.

V svojih spominih je  tragični  
dogodek natančno opisala:

»Bil je lep, sončen novembrski dan. 
A zame črn in nesrečen. Ko sem tega 
dne   nakrmila živino in pogledala pro-
ti hiši, sem videla, da je pod hišo polno 
Nemcev. Pomislila sem na partizane 
- terence, ki so počivali  nedaleč od naše 
domačije. Hotela sem iti na kurirsko 
stanico in jih opozoriti, a so bili Nem-
ci že postavljeni v linijo in ni bilo več 
priti mimo njih neopazno. Takrat smo 
nosili vodo za živino  še iz sosedovega 
vodnjaka. Vzela sem škaf, da ne bi bila 
sumljiva  in se odpravila mimo Nemcev 
proti vodnjaku. Vse do vodnjaka  sem  
prišla nemoteno, a sem na svojo nesrečo  
škaf odložila in stekla po bregu proti 
gozdu. Takrat pa so Nemci posumili in 
začeli streljati proti meni. Tik pred var-
nim zavetjem so me zadele štiri krogle. 
Padla sem in obležala. Najprej nisem 
občutila bolečine. Gledala sem plavo 
nebo. Moje misli so hitele sem in tja, 
samo sedanjosti so se izogibale. Potem 
se spomnim, da so prihiteli sosedje in 
moja teta  je kar dve rjuhi strgala, da 
so mi malo ustavili kri. Oče so potem šli 
po zdravnika, a ni prišel, ker je bil edini 
v Šaleški dolini. Poslal pa je bolničarja. 
To je bil gospod Hudobreznik., ki me 
je napotil v bolnico v Celje. Do tja me 
je peljal sosed s konjem. V bolnici sem 
bila en mesec, ker pa se je oče bal, da bi 
me zaprli v star pisker, je dobil vezo z 
neko zdravnico. Ta je obljubila, da me 
bo spravila iz bolnice takoj ko si malo 
opomorem. Ko pa  sem bila prišla v 
domačo oskrbo je prihajal vsak drugi 
dan g. Hudobreznik, da me je previ-
jal in čistil rane. Cele tri mesece. Ker 
ni bilo nobenih zdravil, mi je začelo 
zaradi prevelikih ran, rasti divje meso.  
Bolničar Hudobreznik je bil resnično 
požrtvovalen, saj  je hodil peš iz Pesja 
sem k nam. 

Ja, to je bila ena hujših tragedij v 
našem kraju od nečloveških krvolokov, 
željnih naše krvi in naših življenj. 
Kadar se vračam v preteklost, ponovno 
oživijo spomini na mojo mladost. Te 
spomine nosimo s seboj in jih včasih hote, 
včasih nehote podoživljamo. Še vedno. 
Z leti, ko človek ostari, naj bi ostarel 
tudi spomin. Vendar, kar je bilo vanj 
vtisnjeno v mladostnih letih, ne zbledi, 
se ne pozabi. Ko se danes po toliko letih 
vprašam, kako sem sploh preživela toli-
ko hudega, moram povedati, da je bila 

pomoč sorodnikov in sosedov, sploh pa 
požrtvovalnih  partizanskih zdravni-
kov, neprecenljiva za moje preživetje. 
Povsod je prežala nevarnost. Kurirji 
strahu nismo poznali, čeprav smo več-
krat le za las ušli smrti.

Lepih spominov ni veliko, saj takrat 
razmere moji generaciji niso bile naklo-
njene. Bila je vojna. V hribovskih vaseh 
in krajih, kjer so bili partizani doma, 
smo med vojno zelo trpeli. Hudo je 
bilo!«

Prav je, da se zavedamo, kako 
pogumni ljudje so to bili, kako 
so bili iznajdljivi  ter nesebični in 
kakšen je bil njihov prispevek k 

osvoboditvi domovine.  Zato mi 
je njena pripoved  tako draga in 
jo želim deliti z vami. Z vami 
mladi rod, z vami starejšimi  in 
z vsemi  bodočimi pokolenji. 
Naj  vas spremlja predanost svoji 
domovini in žar visoke narodno-
stne zavesti in ljubezni, kakor so 
jo v svojih srcih nosili v težkih 
časih NOB naši še živi in mrtvi 
tovariši. 

Metka Grabner 
Predsednica KO ZB NOB 

Podkraj - Kavče

V spomin in opomin
Podkraj se razteza od Starega Velenja pa tja do vznožja Gore Oljke. Ima več zaselkov in sicer: Prihova, Zabrdo, Tajna 

in Roperče.  Strnjeno naselje pod cerkvico sv. Jakoba se s posameznimi domačijami nadaljuje tudi  proti Andražu. 

Spoštovani gospod Bojan Kontič,

Prisrčno čestitam Vam in članom vaše organizacije ob 75. obletnici Velike 
Zmage!

Zmaga v drugi svetovni vojni je mejnik, ki je spremenil svet in dogodek 
univerzalnega pomena. Vedno se bomo s posebnim občutkom hvaležnosti in 
ponosa spomnili na podvig generacije zmagovalcev, ki so osvobodili Evropo 

in ubranili svet pred nacifašizmom. 
Bratsko prijateljstvo, ki je bilo utrjeno v groznih letih vojne, bo še naprej 

služilo za zgled sodelovanja v prid miru in pravičnosti ter prispevalo h kre-
pitvi odnosov med državami in narodi.

Iskreno se Vam zahvaljujem za sodelovanje pri ovekovečenju spomina na 
sovjetske vojake, ki so umrli na slovenskih tleh. 

Prepričan sem, da bomo še naprej ohranjali dobro tradicijo skupnih pri-
reditev, katerih namen je ohranjanje zgodovinske resnice  

o drugi svetovni vojni.
Iskreno žeim Vam in Vašim najdražjim mir, blaginjo in dobro zdravje!

Timur EYVAZOV
Veleposlanik Ruske federacije v Republiki Sloveniji



Uredniški odbor: Marjana KOREN, Bojan VOH, Jože DRAČKO, Ivo STROPNIK, Vlado VRBIČ (urednik) Naslov ure-
dništva: Združenje borcev za vrednote NOB, Kopališka 3, 3320 Velenje, naklada: 1300 izvodov Tisk: Gorenje IPC 

Uredništvo glasila Šaleški upornik sprejema vse več vaših prispevkov, zaradi česar se je povečal obseg dela 
pri prepisovanju, zato prosimo tiste, ki imajo možnost pošiljanja po elektronski pošti, da jih pošiljajo na sledeči 
naslov: borci@velenje.si. Seveda bomo prispevke še vedno sprejemali v strojepisni ali ročno pisani obliki. 
Naš naslov: Združenje borcev za vrednote NOB Velenje, Kopališka 3, 3320 Velenje

Interno glasilo območnega združenja  ZB NOB Velenje
spletna stran: zb-nob-velenje.si

Ker je v času epidemije nove 
virusne bolezni zelo pomemb-
no, da omejimo druženje in s 
tem zaščitimo naše starejše člani-
ce in člane ter ostale udeležence 
smo zaradi zmanjšanja tveganja, 
ki jih prinaša novi korona virus 
spomin na tri padle borce in 
polaganje venca omejili na pri-
sotnost predsednikov krajevnih 
organizacij ZB NOB Velenje in 
člane IO OO ZB NOB Velenje. 
Dogodku sta se na naše povabi-

lo odzvala tudi predsednik KS 
Vinska Gora Jože Ograjenšek 
in vodja POŠ Vinska Gora Nada 
Štravs. 

Po pripovedi našega častnega 
člana in dolgoletnega predse-
dnika ZB NOB Velenje Krajev-
ne organizacije Vinska Gora in 
partizana Ivana Jovana - Hansa 
so se prvi partizanski aktivisti 
OF  v Vinski Gori pojavili že 
oktobra 1941 in vedeli so, da 

je oborožen upor slovenskega 
naroda proti okupatorju neiz-
bežen. V prvih dveh letih je 
bilo sodelovanje domačinov s 
partizani zoženo na posamezne 
obiske terenskih aktivistov. Leta 
1943 se je sodelovanje povečalo 
in prihajalo v organizirano obli-
ko. Organizirane so bile javke 
in kurirske poti v drugi polovici 
leta 1943 je tukaj na Razgorcah 
v bunkerju začela delovati par-
tizanska propagandna tiskarna 

za širše območje Celjske regije 
pod vodstvom politkomisarja 
Mitja Fišerja in delovala nemo-
teno do konca II. svetovne vojne. 
Leta 1944 je bil razporejen po 
obronkih Petelinjeka  tretji bata-
ljon Tomšičeve brigade. Zaradi 
izdajstva je okupator organizi-
ral dobro premišljen napad na 
partizanske položaje. Sovražna 
vojska je prihajala iz dveh smeri 
celjske in velenjske, borci so bili 

presenečeni in sprejeli so borbe-
ni spopad. V spopadu so padli 
trije partizani,  borci Tomšičeve 
brigade, kjer jim je sovražnik pri-
šel na zahrbtno stan. Spomini 
na takšno preteklost so vedno 
boleči zato je prav,  da ohranja-
mo zgodovino.

Andreja Katič, članica IO OO 
Zveze borcev za vrednote NOB 
Velenje je poudarila: »Verje-
tno nihče ni pričakoval, da bo 
v Sloveniji dopuščena izvedba 

koncerta s poveličevanjem usta-
škega režima. A žal vidimo, da 
vrednote, na katerih je bila po 
2. svetovni vojni zgrajena Evro-
pa niso samoumevne. Potrebno 
se je spominjati gorja, ki so ga 
povzročile fašistična, nacistična 
in njim podobne ideologije. Naši 
predniki niso zaman žrtvovali 
svojih življenj. Ne smemo dopu-
stiti, da se zgodovina ponovi. 
Temu se bomo odločno uprli!« 

Sledilo je polaganje venca k 
spomeniku. Venec so položili 
predsednica ZB NOB Velenje 
KO Vinska Gora Janja Rednjak, 
članica IO OO ZB NOB Velenje 
Andreja Katič in član ZB NOB 
Velenje KO Vinska Gora Ber-
nard Drev.

Janja Rednjak je dogodek 
zaključila  z besedami; »Naj ima-
jo njihova dejanja večen spomin, 
hkrati pa pomenljiv opomin naši 
prihodnosti, kako se je potrebno 

vseskozi boriti za interese naro-
da. Bodimo ponosni na naše 
dosežke, hkrati pa strnimo vrste 
za optimistično prihodnost. Naj 
partizanski pozdrav »smrt fašiz-
mu – svoboda narodu« nikoli ne 
gre v pozabo!« 

Janja Rednjak, 
Predsednica KO ZB NOB  

Vinska Gora

Spomin ob 76. obletnici trem padlim 
borcem na Petelinjeku

V nedeljo 7. junija 2020 smo se  v čast in spomin zbrali ob 76. obletnici na Petelinjeku  in se poklonili trem padlim 
borcem Tomšičeve brigade. vznožja Gore Oljke. 


