
Šaleški upornik je interno glasilo območnega združenja ZB NOB Velenje, letnik XVI, številka 3, december 2020

Naše združenje je vodil skoraj dvajset let.  Bil je predsednik, kot si ga lahko samo želimo. Znal je organizirati, 
znal je skrbeti za materialne pogoje dela, hkrati pa je bil vedno jasen in odločen: narodnoosvobodilna borba 
je bilo najsvetlejše in najsvetejše obdobje naše zgodovine!  To je vedno znova ponavljal v pogovoru s člani 
borčevske organizacije, v parlamentu, na številnih proslavah … V teh dvajsetih letih smo se veliko srečevali in 
družili, bil je vedno nasmejan in družaben tovariš. Slava mu!

Bojan Kontič, 1961 - 2020 fo
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Za konec leta v uvodnik sodijo spodbudne besede. A čas, ki ga puščamo 
za sabo večini ni prinesel nič lepega. Moje leto bom sčasoma verjetno uspela 
potisniti v pozabo. Spominjala se bom raje lepih skupnih trenutkov. Narediti 
več. Narediti bolje. Sprejeti odločitev. Ne prelagati bremena na druge. Prija-
telj. Tovariš. Pogrešala te bom. Tisti tvoj pogled, ki je predme vedno postavil 
izziv. Naredi, kot misliš, da moraš. In nosi posledice.

Izgubili smo velikega podpornika vrednot, ki nas povezujejo. Dolgoletnega 
predsednika Združenja borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja 
Velenje, župana Bojana Kontiča. S svojimi dejanji se je z zlatimi črkami 
vpisal v zgodovino. Upam, da bomo sprejemali pravilne odločitve ter dostojno 
nadaljevali njegovo delo. 

Današnji svet je vse bolj razdvojen. So zato krivi voditelji? Ali pa smo se 
le vsi zaprli v svoje svetove in površno spremljamo pot, po 
kateri drvimo. Nas je potrošniška sla zasvojila, tako zelo 
spremenila? Ali nas bo dovolj, da bomo preusmerili konvoj, 
ki po mojem mnenju drvi v prepad? Pod vprašajem so 
temelji sodobne Evrope, ki smo jo zgradili na pogorišču 
svetovne morije. Vladavina prava. Človekove pravice in svoboščine. Svoboda 
medijev. Poraz sedanjega ameriškega voditelja v marsikaterem Evropejcu 
zbuja upanje, da nastopa era konca populizma. Žal menim, da temu ni 
tako. Lahko, da je malo manj vetra v jadrih. Proces razkroja temeljnih 
človeških vrednot pa se nadaljuje. Potrebujemo več mislečih ljudi. Potrebujemo 
zavedanje mladih. Potrebujemo ljudi, ki gledati znajo z očmi, kot je povedal 
naš rojak Kajuh. Dovolj je laži in sprenevedanj. Ne le, da želijo spremeniti 
zgodovino. Nič jim ni sveto. So z napadom na pokojnega Janeza Stanovnika 
dosegli dno? Diskreditirati pokojnika, ki se ne more braniti. Žal smo tudi 
tovrstnim dogodkom priča vse pogosteje. Kaj to pove o človeški rasi? Danes 
je preveč ljudi, ki dovoljujejo zlorabo in spreobračanje zgodovine v korist tiste 
politike in ideologije, ki je obremenjena s sramoto narodnega izdajstva. Ki 
si želi s spremembo zgodovine to dejstvo predrugačiti. Ali dandanes na vseh 
področjih vlada špekulativni pragmatizem? Pomen neke resnice je odvisen od 
njene uporabne vrednosti za verujočega. Resnično je to, kar je za posameznika 
v tistem trenutku koristno. Le kaj se je zgodilo z vestjo? 

Sedanji vladni koaliciji, ki jo sestavljajo SDS, DESUS, SMC in NSI, ob 
podpori  SNS – želim sprejetje pravilnih ukrepov, da uspešno premagamo 

epidemijo in gospodarsko krizo. Žal nobenim nasvetom ne želijo prisluhniti, 
čeprav so jih polna usta ponudb o sodelovanju. Včasih je za nekatere voditelje 
političnih strank veljalo vsaj prepričanje, da so učinkoviti. Danes vidimo, da 
tudi temu ni tako. 

Lahko bi si zaželela, da se življenje povrne v stare tire, vendar ne! Upam, 
da se bomo iz te zdravstvene in gospodarske krize kaj naučili. Da nič ni 
samoumevno. Vrednote je potrebno negovati. Prijateljstva tudi. Narava se 
obrača proti svojemu sovražniku in to smo mi, če ne bomo spremenili načina 
našega življenja. Zlo je potrebno prav čas prepoznati in se mu zoperstaviti. 
In neresnica je laž, kakorkoli jo obračaš. 

Naj zaključim s citatom. Jože Pirjevec je v svojem delu Partizani v predgo-
voru zapisal: »Do premika glede narodnoosvobodilnega boja je v moji zavesti 

prišlo postopoma. Najprej, ko me je starejši prijatelj, Italijan 
že v drugi generaciji, a z nostalgijo po slovenstvu, prosil, naj 
ga peljem na kak pomemben partizanski kraj. Šla sva na 
Bazo 20, kjer dotlej še nisem bil.  Ko sem videl roške barake, 
ki so bile sredi nacistične Evrope središče svobode in upora in so 

pričale o organizacijski podjetnosti ter državotvornosti partizanov, sem prvič 
začutil ponos, da sem Slovenec. Rekel sem si, da bi, če bi leta 1941 imel dvajset 
let, šel v partizane. Ko sem začel raziskovati zgodovino sodobne Jugoslavije 
in se soočal z drugo svetovno vojno na naših tleh, je to čustvo dobilo še raci-
onalno podlago, saj sem doumel izvirnost in pomen narodnoosvobodilnega 
boja, ki je Slovencem zagotovil kolikor toliko pravične meje in izostril njihovo 
podobo v mednarodnem prostoru. Dokončno sem stopil na partizansko stran 
po osamosvojitvi Slovenije, ko so se v devetdesetih letih prejšnjega stoletja v 
novorojeni državi začele pojavljati revizionistične težnje, ki so skušale visoko 
ovrednotiti kolaboracionizem in demonizirati partizanstvo. Takrat se mi je 
zdelo nujno in častno stopiti v bran tega osrednjega dogodka naše zgodovine, 
ne toliko zaradi poveličevanja Tita in njegovih komunističnih tovarišev kot 
zaradi spoštovanja poguma, trpljenja in smrti tisočih preprostih borcev, ki so 
se uprli Mussoliniju in Hitlerju iz sle po svobodi in pravici.«

Srečno in zdravo vam ter vašim bližnjim želim! Negujmo vrednote tova-
rištva in prijateljstva!

Smrt vsem fašizmom, svobodo narodom! 
Andreja Katič

Uvodnik

Smo priče zlorabi zgodovine 

• Osnutek Statuta ZB NOB 
Velenje, 

• pregledali evidentiranje 
kandidatk/kandidatov na 
nadomestnih volitvah za 
predsednika ZB NOB Vele-
nje in pripravili predlog 
za volitve na Skupščini in 
popolnitev IO

• obravnavali priprave za 
izvedbo redne letne skup-
ščine naše organizacije. Kot 
že rečeno, bo ta zaradi pre-
zgodaj umrlega predsedni-
ka našega združenja Bojana 
Kontiča tudi volilna.

Osnutek Statuta ZB NOB 
Velenje je pripravila in podala 
razlago Andreja Katič. V fazi 
obravnave med članstvom in 
krajevnih organizacijah je bila 
podana samo ena pobuda za 
spremembo in sicer, da se v 6 
alineo 21. člena dodajo besedi 
»in ukine«. Alinea se namreč 
nanaša na ustanovitev krajevnih 
organizacij, katere na pobudo 
določenega števila pobudnikov 
ustanovi Skupščina, zato mora-
mo imeti tudi zapisano, da jo 
Skupščina lahko tudi ukine. Na 
sami seji je član IO Fadil Krupić 

podal še nekaj vprašanj in pobud 
za spremembo Osnutka, vendar 
so bile vse argumentirano in s 
glasovanjem zavrnjene.

Evidentiranje za kandidat-
ko/kandidata na nadomestnih 
volitvah za predsednico/ka ZB 
NOB Velenje je pokazalo, da je 
daleč največ predlogov prišlo za 
Andrejo Katič ( 88,8 % ), tako da 
IO ni imel težav, koga bi predla-
gal Skupščini za predsednika ZB 
NOB Velenje do konca mandata 
2018 – 2022. 

Soglasen predlog IO in NO 
je, da postane nova predsednica 

združenja Andreja Katič, dose-
danja izredno delovna in spošto-
vana članica IO.

Na letošnji Skupščini je potreb-
no izvoliti tudi dva nova člana 
IO. Bojana Žnidar ( KO ZB 
NOB Šoštanj ) je odstopila z 
mesta članice IO in predlaga, da 
njeno mesto zasede predsedni-
ca KO ZB NOB Šoštanj Vanica 
Petrovič. Če bo Andreja Katič 
izvoljena za predsednico zdru-
ženja, pa IO predlaga Skupščini, 
da namesto nje v IO Skupščina 
izvoli Mojco Ževart.

Letošnja redna letna skupščina, 

7. seja izvršnega in nadzornega odbora ZB NOB Velenje
V torek, 22. septembra je potekala 7. redna seja izvršnega in nadzornega odbora ZB NOB Velenje, kjer smo obravnavali:
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Zaradi letošnje epidemiološke 
situacije v Sloveniji je na pre-
dlog Organizacijskega odbora 
in po sklepu Izvršnega odbora 
ZB NOB Velenje 34.    tradicio-
nalno srečanje borcev, planincev 
in drugih veteranskih organiza-
cij ter društev na Graški Gori 
odpadlo. Izvedba srečanja, kjer 
obstajajo  potencialne možnosti 
okužbe udeležencev, ki so pre-
težno starejši in spadajo v rizič-
no skupino, bi bilo nevarno in 
neodgovorno dejanje.

Kljub temu pa smo v vodstvu 
ZB NOB Velenje sklenili, da 
se borkam in borcev, ki so se 
borili in padli  na tem podro-
čju poklonimo na dan, katerega 
smo prvotno namenili izvedbi 
tega srečanja, to je 29. avgusta ob 
11,00 uri s položitvijo venca k 
spomeniku »Nošenje ranjenega 
partizana« in kratkim kulturnim 
programom.

Tako se nas je 29. avgusta zbra-
lo kar veliko domoljubnih, naro-
dno zavednih ljudi in naključnih 
obiskovalcev Graške gore ter 
prisostvovali polaganju vencev, 
nagovorom in priložnostno kraj-
šemu kulturnemu programu, v 
katerem so sodelovali pevci Kul-
turno umetniškega društva iz 
Raven pri Šoštanju in ansambel 

bratov Avbreht. 
Najprej je položila venec dele-

gacija ZB NOB Velenje v sestavi 
podpredsednika ZB NOB Vele-
nje Srečko Meh in Bojan Voh ter 
članica IO Andreja Katič. 

S svojim vencem in obiskom 
Graške gore so nas presenetili 
članice in člani Odbora XIV. 
divizije iz Ljubljane, katerega 
vodi Danica Dolničar. Prišel jih 
je kar cel avtobus, kakor vsa leta 
do sedaj. Venec je v njihovem 
imenu položil Miloš Mikolič, 

katerega oče Vladimir Mikolič 
je tudi padel na Graški Gori.

Nato je sledil pozdravni nago-
vor udeležencem, katerega  je 
imel podpredsednik ZB NOB 
Velenje Srečko Meh. Med dru-
gim je zbrane pozval k minuti 
molka za vse padle v letih 1941 
– 45 na tem področju in v spo-
min našemu Bojanu Kontiču, ki 
nas je veliko prezgodaj zapustil 
v začetku avgusta letos. 

Slavnostna govornica je bila 
članica IO in donedavno mini-
strica za pravosodje RS Andreja 
Katič. Spomnila nas je, s kakšnim 
namenom je bila ustanovljena in 
poslana na Štajersko legendarna 
XIV. divizija in kaj je pomenila 
njena pot iz Suhorja v Beli kra-
jini v štajerske gozdove. Sredi 

najhujše zime, mrazu in snegu 
do pasu ter tri tedenski sovra-
žnikovi ofenzivi. Ponovno je 
zanetila upor v tem delu naše 
dežele in na koncu svoje poti 
leta 1945 zmagovito vkorakala 
na Avstrijsko Koroško, katero 
pa je nato žal morala zapustiti. 
V svojem govoru se je vprašala, 
ali v naši sedanji državi še sledi-
mo vrednotam, za katere so se 
nesebično žrtvovali naši dedje, 
babice, očetje in matere v naro-
dnoosvobodilnem boju. Odgo-

vori naj si vsak sam.
Nato je sledil kulturni pro-

gram, katerega so izvedli pevci 
Kulturno umetniškega društva 
Ravne pri Šoštanju in ansambel 
Avbreht.

Udeleženci letošnjega polaga-
nja vencev so si nato ogledali še 
spominsko sobo XIV. divizije na 
Graški Gori in se še kar nekaj 
časa zadržali ob priložnostni 
pogostitvi in prijetnem klepetu.

Vsi pa so v en glas zatrdili, da 
se prihodnje leto ponovno sre-
čamo na tradicionalnem - 34. 
srečanju borcev, planincev ter 
drugih veteranskih organizacij 
ter društev na Graški Gori – gori 
jurišev.

Tovariški pozdrav!
Bojan VOH

Letošnje srečanje na Graški goridopolnjena z nadomestnimi voli-
tvami bo 20.10.2020 ob 16,00 
uri v sejni dvorani MO Velenje. 

Pri pripravah na letošnjo skup-
ščino pa smo takoj naleteli na 
težave, katere pa je zakrivil koro-
na virus. Zaradi do sedaj pozna-
nih ukrepov vlade in NIJZ smo 
morali zmanjšati število delega-
tov na Skupščini, ker drugače 
nebi zagotavljali pogojev za 
združevanje v zaprtih prosto-
rih. Tako bo imela posamezna 
krajevna organizacija samo po 
enega delegata in ne dva, kakor 
običajno, delegati Skupščine pa 
so še člani IO in NO združenja.

Dogovorili smo se tudi za 
dnevni red skupščine in delov-
no predsedstvo, katerega bo kot 
že nekaj let do sedaj vodil dr. 
Franc Žerdin.

Ob ustaljenih točkah dnevnega 
reda: obravnava in sprejem posa-
meznih poročil, obravnava plana 
dela za obdobje 2020 – 2021 in 
finančnega plana za leto 2020, 
bomo letos izvedli še nadome-
stne volitve, o čemer pa sem že 
pisal.

Na letošnji skupščini ZB NOB 
Velenje bomo podelili tudi pri-
znanja ZZB NOB Slovenije za 
leto 2019, katere sicer podelju-
jemo vsako leto na tradicional-
nem srečanju na Graški gori, 
ki pa je letos odpadel zaradi 
znanih razlogov ( korona virus 
covid – 19 ). Zato mi dovolite, da 
še enkrat zapišem imena dobi-
tnikov letošnjih priznanj, ki so 
s svojim dolgoletnim delom in 
vzorom doprinesli k boljšemu 
poznavanju in priznavanju naše 
polpretekle zgodovine. Dobitni-
ki so:
• Dobitnica Zlate Plakete 

ZZB NOB Slovenije je 
Mojca ŽEVART

• Dobitnici Srebrne Plakete 
ZZB NOB Slovenije sta 
Marija HOSTNIK in Pavla 
GOLOB

• Dobitniki Priznanje pra-
porščaka SO: Jože SUŠEC 
( KO ZB Konovo ), Roman 
KOVAČ ( KO ZB Šoštanj 
) in Stane PREVALNIK ( 
KO ZB Šalek – Paka-Gori-
ca-Bevče )

Velenje, 25.09.2020

podpredsednik ZB NOB Velenje, 
Bojan VOH
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Uspešen, deloven, odgovoren župan. S 
karizmo in srcem, z znanjem in izkušnjami. 
Nikoli nisem podvomil, da ne boš dober 
župan. Saj ni šlo drugače; človeku, kakršen 
si bil. 

Tako kot županovanja si se lotil tudi vsa-
ke druge funkcije: poslanca, vodje največje 
poslanske skupine, državnega svetnika, pred-
sednika strankarske in borčevske organizaci-
je. Povsod si dal od sebe veliko. Vse. Ker si 
verjel v svoje poslanstvo ter v vrednote in 
ljudi, ki si jih zastopal. 

Sodelovala sva od leta 1988, ko sva bila oba 
še zaposlena v premogovniku. Takrat so se 
začela vrenja v SDP, predhodnici SD. Preka-
ljeni kadri so zapuščali stranko in položaje, 
pa sva »zagrabila« ter stranko ob podpori in 
pomoči tovarišev odgovorno vodila. Vedno 
in v vseh vlogah si znal poiskati prave ljudi 

in načrtovati prave projekte. Vedno si znal 
prisluhniti ljudem v težavah. In jim pomaga-
ti! Nikoli ne bom pozabil tvojega odločnega 
stavka: »V Velenju ne sme biti lačnih ljudi!«

Ni mogoče in tudi ni potrebno našteti vse-
ga tistega, kar si naredil. Za nova delovna 
mesta, za kulturo, za šolstvo, za šport, za 
socialne programe, za krajevne skupnosti, 
za društva, za ranljive skupine, za mlade, za 
starejše … Za mesto, za občino, za državo, 
za ljudi. 

Bil si odličen sodelavec, odličen govornik, 
odličen prijatelj. V vseh najinih skupnih tri-
desetih letih se nisva nikoli sporekla. Čeprav 
se seveda nisva vedno strinjala. Kadar sva se 
razhajala, si rekel: »Odloči se, saj si odgovo-
ren ti.« In nesoglasja sva vedno ohranila le 
med nama. 

Bil si spoštljiv. Še posebej do svojih star-

šev in vseh drugih starejših ljudi. Ljubeč do 
Tanje, Mitja, drugih sorodnikov, prijateljev. 
Krog »tvojih« je bil velik, kakor si bil velik ti. 

S tvojim odhodom smo ogromno izgubili. 
Tudi v Združenju borcev za vrednote NOB. 
Tudi jaz osebno. Verjetno ti nisem nikoli 
povedal dovolj razločno in dovolj na glas, 
pa naj zapišem vsaj tukaj: »Ponosen sem, 
da sem lahko delal, ustvarjal, živel s tabo. 
Ponosen sem, da sem ti lahko rekel prijatelj. 
Bojan, hvala!«

Hvala, predsednik. In BOREC! To si doka-
zal ničkolikokrat. Tudi v času tvoje najtežje in 
žal zadnje življenjske bitke. Lahko ti rečemo 
samo še: »Globok poklon! In … počivaj v 
miru …« 

Srečko Meh

Bojan.  Sopotnik, prijatelj, župan.

Foto:  S. Hudarin, P. Marinšek in arhiv
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Anton KOŠIR, rojen 7.5.1936, umrl 
7.2.2020. 

Rodil se je v Podkorenu na Gorenjskem. 
Svoje življenje je kot njegov oče, ded in strici 
zapisal železnici. Končal je tehnično gradbe-
no šolo – nizke gradnje v Ljubljani. Delo na 
železnici ga je pripeljalo  na Štajersko. Zadnja 
leta delal kot šef gospodarske in računske 
službe na Sekciji za upravljanje proge v Celju 

(SUP Celje).  Ustvaril si je družino in zgradil hišo v Pesju, kjer je 
bil 17 let predsednik KS. Poleg dela v KS je bil 12 let tajnik DU 
Pesje, 12 let predsednik nadzornega odbora DU. Kot dolgoletni član 
izvršnega odbora ZB Pesje, zagovornik vrednot in zgodovine NOB 
je bil 10 let blagajnik ZB Pesje. Za svoje prizadevno delo v krajevni 
organizaciji ZB je leta 2014  prejel priznanje  OO ZZB NOB. Bil je 
soustanovitelj in član Društva za varstvo in vzgojo ptic pevk Velenje. 
V mnogih društvih in na drugih najrazličnejših področjih je za svoje 
požrtvovalno delo dobil številna priznanja. Ponosen je bil tudi na 
najvišje priznanje stranke DeSUS. Še posebej veliko mu je pomenilo 
Županovo priznanje, ki ga je za svoje delo prejel leta 2018. 

Franc KVARTIČ, rojen 6. 10. 1952, 
umrl 31. 1. 2020 

V februarju smo se poslovili od enega mlaj-
ših članov naše Krajevne organizacije ZB za 
vrednote NOB Šentilj, to je Franca Kvartiča 
iz Silove 6 b, Velenje.Bil je naš zvesti član a 
le kratek čas saj mu je bolezen preprečila, 
da bi lahko še naprej aktivno sodeloval pri 
podpiranju vrednot NOB.

Marija BOŽIČ, rojena 29. 5. 1923, 
umrla 7. 11. 2020 

Bila je članica KO ZB Šentilj, že nekaj let ni 
bilo med nami, saj je živela v domu starejših 
v Gornjem gradu.Kljub temu nam je ostala 
v spominu kot vestna članica dokler je bila 
z nami.

Marija ČEPELNIK (Grazerjeva  
Micka), rojena 30. 11.1938, umrla 6. 
11. 2020                  

Marija je živela v Arnačah. Nikoli ne bomo 
pozabili njene vedrine, ki jo je izražala, kjer 
koli smo se srečevali. Njen smisel za humor 
in prisrčen nasmeh nam bo vedno manjkal.

Marija HRIBERŠEK (Jakobova 
mamca), rojena 23.09.1933, umrla 
22. 8. 2020 

Stanovala je v Silovi in bila dolgoletna člani-
ca KO ZB Šentilj. Imeli  jo bomo v spominu, 
kot vedno nasmejano, zadovoljno in srečno 
ob vsakem dogodku, ki smo ga organizirali. 
Zelo vesela je bila vseh druženj in vestna 
zagovornica vrednot NOB.

Marija KOTNIK roj. 4. 8. 1961, umrla 
14. 10. 2020

Marjana Kotnik je bila dolga leta članica 
KO ZB za vrednote NOB-a Ravne. Bila je 
zvesta in zelo aktivna članica. Vrsto let je bila 
sekretarka te organizacije. Delo je opravljala 
strokovno in z vsem srcem. Na vseh prosla-
vah je sodelovala tako pri programu kot pri 
povezovanju in imela tudi govore, ki jih je 

sestavljala sama. Vseskozi je bila tudi članica Upravnega odbora v 
KO ZB Ravne ter ena od gonilnih sil organizacije.

Marija NEČEMER, rojena 31.1. 1941, 
umrla 1. 8. 2020

Pričetek  letošnjega avgusta si bomo čla-
ni ZB Šentilj zapomnili, ker nas je zavedno 
zapustila naša zvesta članica Marija Nečemer 
iz Podkraja. Bila je zvesta podpornica vrednot 
NOB in vedno pripravljena sodelovati, kjer 
je bilo potrebno. 

Jožefa PETERLIN, rojena 
18.03.1928,  umrla 18.10.2020

Po napadu Nemčije, se je tudi ona kot takra-
tna zavedna mladina vključila v boj proti oku-
patorju. Najprej je pričela z zbiranjem hrane, 
sanitetnega materiala, oblačil. Kasneje je bila 
kurirka in aktivna udeleženka NOB, za kar je 
prejela naziv vojnega veterana. Vsa ta povojna 
leta je bila članica KO ZB Desnega brega 
Velenje, v kateri je tudi aktivno sodelovala.

Rozalija KURET, rojena 11.08.1938,  
umrla 5.10.2020

Bila je dolgoletna vzorna članica Krajevne 
organizacije ZB Desnega brega. Rada se je 
udeleževala vseh naših prireditev in izletov, 
dokler ji je to zdravje dopuščalo. Rozika 
pogrešali te bomo.

Armando KURET, rojen 29.06.1936, 
umrl 16.10.2020

Po končani osnovni šoli se je šel učit za 
poklic električarja. Poleg tega je bil zelo 
nadarjen nogometaš, saj je igral v takrat zelo 
dobrih klubih kot so Aluminij Kidričevo, 
Mura, Maribor, nazadnje je pristal v Nogo-
metnem klubu Rudar Velenje. Tu se je redno 
zaposlil v RLV, kjer je delal vse do upokojitve. 

Oba z ženo, ki pa je umrla deset dni pred njim, sta bila dolgoletna 
vzorna člana Krajevne organizacije ZB Desnega brega. Rada sta se 
udeleževala vseh naših prireditev in izletov. 

O   D   Š   L   I      S   O



Anton POZVEK, rojen 7.6.1930, 
umrl 3.11.2020

Otroška leta je preživljal na Senovem.. Leta 
1932 se jim je v rudniku Senovo ponesrečil 
oče, tako da je mati ostala sama s tremi otroki 
na mali kmetiji. Po končani drugi svetov-
ni vojni je obiskoval triletno nižjo rudarsko 
šolo za kopača. Leta 1948, pa se je vpisal na 
rudarsko nadzorniško šolo v Ljubljani in jo 

tudi uspešno dokončal. Kasneje je služboval v Kočevju, na Senovem 
in v Velenju. Tone je bil tudi član Krajevne borčevske organizacije 
Desnega brega. oba z ženo sta se udeleževala vseh prireditev OO ZB

.

Milan LUKMAN, rojen 14.04.1934, 
umrl 14.10.2020

Izhaja iz napredne delavske družine iz 
Celja. Ob vdoru okupatorja so se zanj pri-
čeli težki časi. Takoj so internirali njegovega 
očeta Rudolfa, in ga 2.2.1942 usmrtili, njega, 
sestro, brata in mamo pa so izselili v taborišče 
v Osijek na Hrvaškem. Zaradi slabe hrane, 
umazane vode je mama zaradi tifusa umrla. 

Milan se je 1.6.1944 vključil v partizane in po osvoboditvi bil demo-
biliziran 15.5.1945 na Hrvaškem. Vse skozi je bil zagovornik NOB 
in partizanov. Bil je eden od prvih članov ZB. Vsa leta je bil zelo 
aktiven član borčevske organizacije ZB Desnega brega, nekaj časa 
tudi njen predsednik.

Rudi RAJH, roj. 09. 03. 1929, umrl 
22. 2. 2020

Februarja nas je za vedno zapustil naš član 
Rudi Rajh. Bil je eden od aktivnih članov 
NOB in  član v naši KO ZB Šentilj vse od 
ustanovitve. Vseskozi zelo aktiven  tako 
v organizaciji ZZB NOV, kot tudi v dru-
gih organih KS. Vedno je rad povedal tudi 
kakšne anekdote iz tistih vojnih časov in bil 
pripravljen kritično opozoriti na zadeve, ki 
niso v čast naši sedanji družbi. 

Vera JUVAN, rojena 20. 10. 1934, 
umrla  4. 11. 2020

Rodila se je v Veliki Lašni pri Kamniku.  
Svoje otroštvo je preživela v kmečki dru-
žini s petimi otroki. V vojni, leta 1942, so 
Nemci ubili očeta, požgali domačijo, mamo 
pa odpeljali v taborišče. Otroci so ostali pri 
sosedih. Po vrnitvi mame iz taborišča so odšli 
na mamin dom v Paki pri Velenju. Kasneje 

si je Vera s priložnostnimi deli služila kruh. V Velenju je spoznala 
svojega bodočega moža in leta 1953 sta se poročila. V srečnem 
zakonu sta imela dve hčerki. Leta 1969 so se vselili v svojo hišo 
v Florjanu. Kot kuharica je bila vse do upokojitve zaposlena na 
šoštanjski osnovni šoli. Po prihodu v Florjan se je aktivno vključila 
v krajevno organizacijo ZB NOB Skorno – Florjan– Bele vode. Z 
veseljem se je udeleževala vseh aktivnosti, proslav, izletov, vse dokler 
ji je zdravje to dopuščalo.

Franc HRIBERŠEK, rojen 2. 8. 1949, 
umrl 1. 10. 2020

Franc Hriberšek je bil rojen v Ljubiji pri 
Mozirju.Že v rani mladosti

Že v rani mladosti je sanjaril o tem, da bi 
nekoč postal voznik tovornjaka.Želja se mu 
je uresničila , ko je v začetku osemdesetih let 
dobil službo kot voznik tovornjaka pri takra-
tnem Trgovskem podjetju »VINO« Šmartno 

ob Paki. Po prometni nesreči se je invalidsko upokojil. Tako njegova, 
kot ženina družina sta bili narodno zavedni in sta po svojih močeh 
pomagali partizanom med 2. svetovno vojno. Oba z ženo Martino 
sta bila vneta privrženca ohranjanja vrednot narodnoosvobodilnega 
boja in bila ves čas aktivna pri delovanju Krajevne organizacije ZB 
v Šmartnem ob Paki. 

Anica POKLEKA, rojena 21. 08. 
1928, umrla 25. 08. 2020

Anica Pokleka, rojena Mihelič. Čas njene-
ga otroštva v Bovcu so zaznamovale težke 
gospodarske razmere v času med obema 
vojnama in mala Anica je bila primorana 
skupaj s svojimi domačimi že v zgodnjem 
otroštvu poprijeti za vsa kmečka opravila na 
njihovi domačiji. Anica je bila pripadnica tiste 

generacije, ki ji je brezskrbno mladost kruto pretrgala 2. svetovna 
vojna.Ker so bili Miheličevi narodno zavedna slovenska družina, se 
je tudi mlada Anica kot aktivistka, ki je skrbela za obveščanje, kaj 
kmalu aktivno vključila v odpor proti okupatorju kot kurirka, saj je 
dobro poznala tamkajšnji primorski teren. Zaradi vsega, kar je sama 
in s člani svoje družine doživljala v času 2. svetovne vojne, je bila 
Anica vseskozi privrženka ohranjanju spomina na vrednote NOB. 
Kot takšna se je kaj kmalu vključila v našo Krajevno organizacijo 
ZB Šmartno ob Paki in v njej aktivno delovala, vse dokler ji je njeno 
zdravstveno stanje to dopuščalo. 

Mirko BOBEK, rojen 27. 9. 1936, 
umrl 24. 6. 2020

Rodil se je na Planini pri Sevnici v številni 
kmečki družini. Šolo je obiskoval v domačem 
kraju. Njegova prva služba je bila v kamnolo-
mu. Nato se je preselil v Velenje in se zaposlil 
v rudniku. Zaradi bolezni je moral zapustiti 
jamo in pokoj je dočakal kot električar na 
Esotechu. Da se je lažje preživljal, je pomagal 

pri kmečkih opravilih na kmetiji v Šoštanju. Tam je spoznal svojo 
ženo Tončko Stvarnik. Leta 1967 sta se poročila. Zaradi rudarjenja 
sta se morala preseliti s kmetije in skupaj sta zgradila novo hišo na 
Pohrastniku. Leta 1980 so se vsi, tudi pastorka Jožica, preselili v 
nov dom.Kmalu po selitvi sta se z ženo vključila v našo Krajevno 
organizacijo ZB NOB Skorno – Florjan - Bele Vode. Dokler jima je 
zdravje dopuščalo, sta bila oba zelo aktivna. 

Terezija SKAZA roj. KRIČEJ, rojena 
15. 9. 1928, umrla 4. 7. 2020

Rodila se je v Vitanju in se kot otrok s starši 
in starejšimi brati preselila na kmetijo v Misli-
njo. Med vojno je kot mladenka pomagala 
staršem pri sprejemanju in hranjenju borcev, 
ki so zašli mimo njihove domačije. Leta 1954 
se je poročila in preselila v Pako pri Velenju, 
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kjer sta se ji rodila hči in sin. Leta 1959 se je družina preselila na 
Ljubljansko cesto, kjer so si ustvarili svoj dom. Zaposlena je bila v 
NAMI v Velenju kot snažilka vse do svoje upokojitve. Terezija je kot 
upokojenka sodelovala v DU Velenje in bila vrsto let članica njiho-
vega pevskega zbora. Kot članica je sodelovala še v mnogih drugih 
društvih. Dokler ji je zdravje služilo se je rada družila in bila vesela. 

Marija MARTINC, roj. ČUJEŽ, rojena 
31. 10. 1924, umrla 13. 10. 2020 

Rodila se je v Bevčah v kmečki družini 
Mariji in Francu Čujež kot tretja izmed 
sedmih otrok. Izučila se je za krojačico in s 
svojim delom prispevala v družinski prora-
čun. Leta 1943 se je poročila in  z možem 
Viktorjem sta si zgradila hišo na domačem 
Čuježevem zemljišču v Bevčah. V zakonu 

se jima je rodilo šest otrok, žal pa jima je kruta bolezen vzela dva 
od njih že v otroštvu. Leta 1992 ji je umrl mož Viktor, pred 13 leti 
pa še ena od hčera. Med vojno je bila aktivistka NOB, prenašala je 
pošto za partizane in jim po svojih najboljših močeh tudi drugače 
pomagala. Oba z možem sta bila člana KO ZZB Šalek, Gorica, Bevče, 
Paka, Viktor je bil kar nekaj let tudi njen predsednik. Marija se je 
rada udeleževala vseh aktivnosti, proslav in izletov, vse dokler ji je 
zdravje to dopuščalo. 

Alojzija VERDEV, roj. MANDELJC, 
rojena 1. 1938, umrla 9. 3 . 2020

Rodila se je na Ponikvi pri Žalcu. Pri njihovi 
hiši so se dostikrat ustavljali partizani. Izučila 
se je za šiviljo in se poročila z Jožetom Verde-
vom iz Šentilja. V Velenju sta si zgradila hišo. 
Najprej je delala v pekarni Fidelinka, potem 
pa do upokojitve v velenjskem Domu za 
varstvo odraslih. Po upokojitvi se je aktivno 
vključila v različna društva in tudi v OO ZB. 

Alojz ŠTIH, rojen  2.6. 1933, umrl 
30.6. 2020

Rodil se je v Mali Gori v Hrvatskem Zagor-
ju, kjer je že kot otrok moral pretrpeti gorje 
časa krute vojne. Kot mladenič je prišel v 
Velenje po svoj kos kruha. S kamerati v jami 
se je ujel pri vsakodnevnem ritmu, naporno 
in garaško knapovsko odrekanje je vzel za 
vsakdan.. Ob delu je končal rudarsko šolo 

in kasneje še šolo za strojnika. Kot strojnik izvažalnega stroja v 
klasirnici RLV se je tudi upokojil. Imel je rad domačo in umetno 
pesem, kar nekaj desetletij je bil član MPZ Kajuh. Aktiven je bil 
v Krajevni skupnosti Staro Velenje, kjer je bil tudi predsednik in 
pomembno prispevak h gradnji toplovoda, telefonije, igrišča. Bil je 
tudi zelo dejaven član OO ZB Staro Velenje. Pokopan je bil na Dan 
rudarjev – 3. julija.
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Obiščite tudi spletno stran ZB 
NOB  Velenje: 

zb-nob-velenje.si 

V letošnjem letu, smo dan spo-
mina na mrtve zaradi epidemije 
COVID-19 obeležili nekoliko 
drugače, kot v običajnih razme-
rah. Javne komemoracija tokrat 
ni bilo, v ospredje smo  postavili 
skrb za zdravje vseh nas.

Zaradi omejitve druženja smo 
se samo člani upravnega odbo-
raZB KO Vinska Gora mirno 
in spokojno poklonili padlim 
borcem pri spomeniku v Vinski 
Gori, spomeniku na Petelinjeku 
in spomeniku na Lopatniku. Bili 
smo samo trije– tokrat  z zaščitni-
mi maskami. Ni bilo šolarjev POŠ 
Vinska Gora, ki so doslej vedno 
sodelovali s kulturnim progra-
mom, ni bilo pevcev glasbene 
skupine Vingosi, ki so vedno 
zapeli nekaj partizanskih pesmi. 
Dan je bil drugačen, zaznamo-
van s strahom pred prihodnostjo. 
Zato naj vsak spomenik padlim 

borcem ohrani spomin na padle 
borce, boj za vrednote katere 
ne smemo dopustiti, da bi bile 
ponovno ogrožene. S skupnimi 
močmi bomo še naprej negovali 
in ohranjali zgodovinske tradici-
je NOB in si hkrati prizadevali 
za strpno, mirno in solidarno 
družbo. Ta dan je namenjen tudi 
spominu na vse naše sorodnike, 
prijatelje in znance, katerih ni več 
med nami. Ni pomembno, kako 
so zapustili ta svet, ali kot posle-
dica vojnih grozot, kot borci, ali 
na bolj običajen - posvetni način, 
od bolezni ali starosti. 

Letos nismo mogli na poko-
pališča, zato smo svečko prižgali 
doma,ter jim s tem pokazali, da 
so še vedno z nami, v naših srcih 
in spominu.Slava jim!

Janja Rednjak                                                                                     
predsednica ZB NOB KO Vinska 

Gora

Dan spomina na mrtve 
letos nekoliko drugače

KO LE BILO BI RES

Ko zjutraj vstanemo v kristalno sončen dan,
naspani in nasmejani, še polni lepih sanj,

utrne se ti misel,
KO LE BILO BI RES!

In če tekle solze bi
naj bile bi solze sreče,
ne laži in obrekovanj,

KO LE BILO BI RES!

Da že vendar enkrat vsklijejo
te sanje želja in upanja
saj kovalo sreče je doma.
KO LE BILO BI RES!

Da v tej mali, rajski deželici sonca in cvetja,
posije sonce tudi za malega in bolnega človeka.

KO LE BILO BI RES!

Marija Djordjevič, 2020



Uredniški odbor: Marjana KOREN, Bojan VOH, Jože DRAČKO, Ivo STROPNIK, Vlado VRBIČ (urednik) Naslov uredni-
štva: Združenje borcev za vrednote NOB, Kopališka 3, 3320 Velenje, naklada: 1300 izvodov. Tisk: HTZ I.P. Velenje 

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

V občini Šmartno ob Paki sta ob dnevu 
reformacije in dnevu mrtvih vsako leto dve 
tradicionalni prireditvi in sicer:

• 31. oktobra Spominsko srečanje pri 
lovskem domu v Skornem

• 1. novembra komemoracija pri cen-
tralnem spomeniku žrtvam NOB v 
Šmartnem ob Paki

• 
Letošnji prireditvi sta bili izvedeni v moč-

no okrnjeni obliki, brez navzočnosti pu-
blike in kulturnega programa.V skladu s 
trenutno veljavnimi ukrepi v zvezi s koro-
navirusom smo se v Krajevni organizaciji 
ZB Šmartno ob Paki poklonili spominu na 
žrtve s polaganjem cvetja ob navzočnosti 
2 praporščakov in ob spremljavi pogrebne 
koračnice, predvajane s prenosnega raču-
nalnika.

Cvetje smo položili pri naslednjih spomin-
skih obeležjih:

• pri spominski plošči žrtvam iz Skor-
nega pri lovskem domu

• pri centralnem spomeniku žrtvam 
NOB v Šmartnem ob Paki

• pri spomeniku žrtvam 1. svetovne voj-
ne pri cerkvi

• pri spomeniku padlim borcem Tomši-
čeve brigade na pokopališču 

Vence so položili:
• Janko Avberšek, podžupan občine 

Šmartno ob Paki
• Bernarda Radoslovnik, predsednica 

vaške skupnosti Skorno
• Marko Rutnik , predsednik vaške sku-

pnosti Šmartno ob Paki
• Jože Aristovnik, predsednik Krajevne 

organizacije ZB
Pri polaganju cvetja sta sodelovala prapor-

ščaka Franc Poprask, z državno zastavo in 
Ivan Merzlak s praporom Zveze borcev.

Predsednik Krajevne organizacije 
ZBŠmartno ob Paki - Jože Aristovnik

Prireditve ob Dnevu reformacije in dnevu mrtvih  

Ne daleč od poznane Graške 
Gore - gore jurišev, se v strmini 
dviga Hriberski vrh. Z gozdom 
porasel hrib je podoben vsem 
ostalim tu naokrog, samo nekaj ga 
dela lepšega in mogočnejšega. To 
je spomenik vsem domoljubom, 
ki so se po teh strminah borili za 
svobodo in lepšo prihodnost. Spo-
menik so postavili zavedni doma-
čini v spomin na težke dni v dru-
gi svetovni vojni. V spomin na vse 
partizane , ki so se tukaj borili in 
tudi na vse domačine, ki so požr-
tvovalno podpirali partizanevsa 
vojna leta. Borbe niso potekale sa-

mo na Graški Gori, borbe so po-
tekale po vseh teh hribih in doli-
nah, pa tudi po vseh kmetijah tu 
na okrog se je bilo treba boriti za 
hrano. Čeprav sončna, so tu po-
bočja precej strma in peščena, za-
to je pridelava hrane tukaj prava 
umetnost, pa vendar so jo pogu-
mni domačini med vojno pride-
lali dovolj zase in za vse partiza-
ne, ki so prišli naokrog. V KO ZB 
NOB Plešivec smo se v začetku 
septembra podali z Graške Gore 
do Hriberskega vrha, da obudimo 
in počastimo spomin na tiste ki so 
zaslužini, da lahko mi v miru živi-

mo. Spomenik tiho sameva pod 
zelenimi smrekami kot partizan 
na straži in nas opominja, da se 
moramo tudi mi boriti za lepšo 

prihodnost, saj za blagostanje tudi 
mi nosimo svoj del odgovornosti.

Ivan Krenker 
KO LB NOB Plešivec

Tudi tu je gora jurišev

Leto, ki se izteka, je bilo težka preizkušnja za vse 
človeštvo. Zato je še bolj pomembno, da si ob prihodu 
novega leta zaželimo predvsem zdravja!  
Srečno 2021 vsem članicam in članom želi  
vodstvo ZB NOB Velenje.


