
Šaleški upornik je interno glasilo območnega združenja ZB NOB Velenje, letnik XVII, številka 3, december 2021

Za nami  je še eno mračno leto. Prepričani smo, da bo v leto 
2022 končno posijalo več svetlobe.

Veliko zdravja in lepih trenutkov v letu 2022 vam želijo 
članice in člani Izvršilnega odbora Območne organizacije 

Zveze borcev za vrednote NOB Velenje.

Izakova bolnica
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Uvodnik

Spoštovani tovarišice in 
tovariši, dragi bralke in bralci 
Šaleškega upornika, 

naše delo temelji na tradicijah slovenskega odporni-
štva, v boju za narodni obstoj, svobodo in samostoj-
nost. Prizadevamo si za ohranjanje tovariških vezi. 
Utrjujemo svobodoljubna, uporniška, protinacifaši-
stična izročila, vrednote solidarnosti, enakopravnosti, 
humanosti, socialne pravičnosti. Zavzemamo se za 
vsestranski razvoj domoljubne zavesti državljanov, 
še posebej mladine. Ko pogledamo nazaj, na preho-
jeno pot letošnjega leta, Sloveniji niso v ponos deja-
nja aktualne vlade in njenih podpornikov. Tako 

sodi večina državljank in državljanov, taka je ocena napredne mednaro-
dne skupnosti. Leto je skoraj za nami, kmalu bomo vstopili v leto 2022. 
Ne izgubljajmo energije s sovraštvom in jezo. To nas lahko le ovira na naši 
poti. Čakajo nas novi izzivi. Sodobne bitke. Ne bomo dovolili, da vrednote, 
na katerih temelji Ustava Republike Slovenije ter naša domovina, izginejo. 
Seveda smo ponosni smo na junaška dejanja naših partizank in parti-
zanov ter vseh, ki so jim pomagali osvoboditi naš narod. Preprečili so, da 
bi ga nacistični in fašistični okupatorji ter njihovi domači sodelavci uničili, 
potujčili, izbrisali. 
Živimo danes, tu. Ustvarjamo za jutri, za mlade, za naše otroke, vnuke. 
Tako kot ne bomo dovolili laži in spreminjanja zgodovine, tako ne bomo 
dopustili avtoritarnim voditeljem, da svet oblikujejo po svoji podobi. 
Ne, narod ni sprt, razklan. To želijo prikazati. In tak je prvi vtis. Tak 
vtis lahko dobimo zaradi glasnega kričanja in zmerjanja in laži v javnih 
nastopih, v strankarskih medijih ter na spletnih omrežjih, ki ga širi določen 
procent ljudi. Nekateri posameznice in posamezniki se strahopetno skrivajo 
pod lažnimi imeni. Jih je 10 ali 15 %? Ne vem. Ni pa jih polovica in 
zagotovo jih ni  večina. 
Večina nas deli vizijo napredne Slovenije v društvu razvitih držav sveta. 
Države in domovine, kjer ljudje spoštujemo drug drugega, cenimo človekovo 
dostojanstvo, mir, svobodo in blaginjo vseh. Naše delovanje temelji na spošto-
vanju pravne države, z nadzorom neodvisnih strokovnih medijev ter drugih 
neodvisnih institucij. Spoštujemo gospodarsko pobudo, a pričakujemo druž-
beno odgovornost podjetij, skrb za okolje. Borimo se za človekove pravice, za 
enakost, proti socialni izključenosti in diskriminaciji. 
In vem, da bomo v svojem boju uspeli. To je moje sporočilo ob vstopu v novo 
obdobje. 
Želim vam in vašim bližnjim vse dobro! Nismo se tolikokrat srečali osebno, 
kot bi si želeli. Pa tudi to bo minilo. Še bolj bomo znali ceniti pristne človeške 
stike in dober pogovor. 
Vstopamo v Kajuhovo leto, saj obeležujemo 100 letnico njegovega rojstva.  
Širom Slovenije bodo odmevale njegove pesmi ter sporočila, ki so aktualna 
še danes:
»Med ljudi bom šel
S knjigo Hugoja v rokah. 
In klical ljudem bom in klicali 
bodo milijoni z menoj. 
»Dol z vojno, nasiljem in krivico!«
Za mir bom govoril, ljubezen, svobodo. 
Začutil bom novega dneva sij. 

Andreja Katič, predsednica Združenja borcev za vrednote 
NOB Velenje

Sklepi 10. redne seje 
izvršnega in nadzornega 
odbora ZB NOB Velenje 
(8. 10. 2021)

•	 IO	sprejema	in	potrjuje	zapisnik	9.	redne	seje	IO,	ki	je	bila	
01.06.2021

•	 IO	sprejema	in	potrjuje	zapisnik	Skupščine	ZB	NOB	Velenje,	ki	
je	bila	01.06.2021

•	 IO	in	NO	sta	se	seznanila	s	Poročilom	o	izvedbi	34.	Srečanja	
Graška	Gora	2021,	ki	je	potekalo	na	Graški	Gori	21.08.2021.	
Kljub	nekaj	težavam	pri	pripravi	dokumentacije,	pogodb,	dopi-
sov	in	pridobivanju	dovoljenj	za	izvedbo	srečanja	ocenjujemo,	
da	je	srečanje	v	teh	covid	časih	zelo	dobro	uspelo.	Kljub	izredno	
veliki	finančni	pomoči	občin,	zlasti	MO	Velenje	znašajo	stroški	
združenja	za	izvedbo	srečanja	cca.	8.600,00	evrov.

•	 IO	in	NO	sta	se	seznanila	s	Poročilom	o	letošnjem	delu	združenja	
do	konca	septembra	in	finančnem	poročilu	za	obdobje	01.01.	–	
30.09.2021.	Finančno	stanje	združenja	je	v	okviru	planiranega	
kljub	temu,	da	smo	od	zveze	dobili	manj	sredstev	od	planiranih.	
Točke	za	pridobitev	denarnih	sredstev	po	novem	prinašajo	samo	
člani	združenja	z	veteranskim	statusom	1941	–	45	ali	veteran	
1991	in	ne	več	število	članov	združenja

•	 IO	in	NO	sta	se	seznanila	z	operativnim	planom	dela	do	konca	
leta	2021.	Program	dela	za	zadnje	četrtletje	je	predstavila	pred-
sednica	združenja.	Poudarek	je	na	organizaciji	komemoracij	ob	
dnevu	spomina	na	mrtve,	obletnici	napada	na	Šoštanj	08.10.1941,	
postavitvi	tetraedra	v	počastitev	Samostojne	Slovenije	25.10.	na	
ploščadi	pod	Domom	borcev,		izdaja	časopisa	Šaleški	upornik	
konec	novembra	ali	začetku	decembra

•	 IO	in	NO	sta	se	seznanila	z	okvirnim	operativnim	planom	dela	
za	prvo	četrtletje	2022	V	mesecu	decembru	je	predvidena	seja	
IO	IN	NO,	kjer	bomo	bolj	detajlno	obravnavali		 program	
dela	za	prvo	četrtletje	leta	2022.	Zato	se	zadolžijo	vsi	predsedniki	
KO,	da	pripravijo	programe	dela	svojih	KO,	ki	jih	bomo	vnesli	v	
program	dela	združenja.	Nekaj	nalog	pa	je	že	stalnica:

•	 Udeležba	na	svečanosti	v	spomin	zadnjega	boja	Pohor-
skega	bataljona	na	Osankarici	meseca	januarja

•	 Udeležba	na	svečanosti	v	Sedlarjevem	ob	prihodu	XIV.	
divizije	na	Štajersko	v	mesecu	februarju

•	 Priprava	in	izvedba	svečanosti	ob	prihodu	XIV.	divizije	
na	naše	področje	meseca	februarja

•	 Evidentiranje	kandidatk	in	kandidatov	za	vodilne	funkcije	
v	združenju	(predsednik,	podpredsednik,	tajnik),	člane	
IO	in	NO	

•	 Priprava	na	volilno	skupščino	združenja	in	volilne	skup-
ščine	KO

•	 Evidentiranje	in	priprava	predlogov	za	priznanja	ZB	v	
letu	2022

•	 Priprava	predstavitve	knjige	o	Bitki	na	Sutjeski	v	knjižnici	
•	 Nekaj	KO	že	ima	imena	svojih	članov,	ki	bodo	opravljali	delo	

administratorja	v	svoji	KO	(	v	KO	Topolšica	bo	to	Gašper	Koren,	
v	KO	Šalek	Dimitrij	Amon	v	KO	Ravne	Nataša	Toplišek,	v	KO	
Kavče	-	Podkraj	Jaka	Grabner	in	v	KO	Pesje	Alenka	Košir	),	
ostale	KO	morajo	to	storiti	čim	prej	in	to	javiti	vodstvu	združenja.

•	 Novoletno	srečanje	članov	IO,	NO	in	predsednikov	KO	bo	orga-
nizirano	v	mesecu	decembru,	če	bodo	kovid	razmere	to	dopuščale.	

•	 IO	potrjuje	stalno	inventurno	komisijo	za	popis	OS	v	sestavi:	pred-
sednica	Barbara	Mastnak	in	člana	Damjana	Kosi	ter	Bojan	Voh.

Bojan VOH

Andreja Katič
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Spomenik Partizani 
(nasproti sodišča v Velenju) 

Na	podlagi	kulturno	varstvenega	soglasja	
Zavoda	za	varstvo	kulturne	dediščine	Celje	
je	Mestna	občina	Velenje	pristopila	k	obnovi	
spomenika.	Izvedeno	je	bilo	visokotlačno	
vodno	peskanje	spomenika,	odstranjevanje	

grafitov,	uporaba	čistila	za	uničevanje	alg	ter	
plesni,	spiranje	površin	ter	čiščenje	granitnih	
plošč.	V	naslednjem	letu	bo	izvedena	tudi	
obnova	poškodovanih	kamnitih	plošč.	Hvala	
Mestni	občini	Velenje.

Obnova spominske plošče 
v Šentilju

Na	podlagi	pobude	združenja	ter	krajevne	
organizacije	Šentilj	ter	po	ogledu	s	predse-
dnico	Marijo	Kuhar	se	je	spominska	plošča	
prekrila	z		aludibond	ploščo,	na	kateri	je	
nova	grafična	predloga.	Plošča	je	še	dodatno	
zaščitena	s	folijo,	ki	je	odporna	na	vremenske	
vplive.	Hvala	Mestni	občini	Velenje.	

Spominska plošča Leskošek 
v Šoštanju 

Na	nekdanji	domačiji	Leskošek	ob	cesti	
Šoštanj	-	Lajše	je	Občina	Šoštanj	na	pobudo	
Združenja	borcev	za	vrednote	NOB	Velenje,	
Krajevne	organizacije	Topolšica	poskrbela	za	
ustrezno	umestitev	spominskega	obeležja,	
posvečenega	trem	talcem	družine	Leskošek,	
ki	so	bili	ustreljeni	leta	1942	v	Celju.	Zahvala	
sedanjemu	lastniku	zemljišča	za	naklonjenost	
pri	umeščanju	obeležja	v	prostor	ter	Občini	
Šoštanj.	

Odkrit temeljni kamen za 
Park državnosti 

Župan	Mestne	občine	Velenje	Peter	Der-
mol,	predstavnik	veteranskih	in	domoljubnih	
organizacij,	pobudnic	in	soustvarjalk	Spo-
minskega	centra	1991	in	Parka	državnosti	
Alojz	Slavko	Hudarin	in	projektant	parka	
Rok	Poles	so	na	zelenici	ob	Spominskem	
centru	1991	slavnostno	odkrili	 temeljni	
kamen	za	Park	državnosti,	ki	je	posvečen		
letošnjemu	jubileju	–		30-letnici	samostoj-
nosti	Slovenije.	V	Parku	državnosti	bodo	

predstavljena	tri	obdobja,	ki	so	zaznamovala	
pot	Slovencev	do	lastne	države.	Z	obeležjem	
»1918«	bo	predstavljen	zgodovinski	pomen	
domačina	dr.	Karla	Verstovška	in	generala	
Rudolfa	Maistra,	drugi	sklop	bodo	zavze-
male	vsebine	iz	let	1941–1945,	s	tretjim	
segmentom	»1991«	pa	bo	predstavljena	
osamosvojitvena	vojna	za	Slovenijo.	V	par-
ku	bodo	predstavljeni	trije	večji	artefakti:	
betonska	protitankovska	ovira	iz	vojne	za	
Slovenijo	–	tetraeder,	jeklena	protitankovska	
ovira	iz	jamskih	lokov	–	'jež'	in	obnovljeni	
tank	Sherman	iz	časa	2.	svetovne	vojne.

Obnovili tudi partizanski 
nagrobnik na pokopališču  
v Gorenju

O	obnovi	spomenika	v	Šmartnem	ob	Paki	
pa	nam	poroča	Jože	Aristovnik.	Na	območju	
občine	Šmartno	ob	Paki		je	21	spominskih	
obeležij,	posvečenih	žrtvam	nacizma	med	
2.	svetovno	vojno.	Med	prednostne	naloge	
svojega	delovanja	v	KO	uvrščajo	tudi	vzdrže-
vanje	teh	spominskih	obeležij.	Na	pokopali-
šču	v	Gorenju	je	partizanski	nagrobnik,	pod	
katerim	počivajo	trupla	padlih	partizanov	
Mervič	Mitje	in	njegovih	tovarišev,	padlih	v	
spopadu	z	nacisti	18.11.1944.	Ker	je	nagrob-
nik	preraščala	dotrajana	plazeča	cipresa,	so	
se	odločili,	da	površino	groba	prekrijejo	z	
marmorno	ploščo,	ki	bo	predstavljala	traj-
no	rešitev	pri	zunanji	podobi	nagrobnika.
Pripravljalna	gradbena	dela	sta	opravila	pod-
predsednik	in	predsednik	KO	Ivan	Merzlak	
in	Jože	Aristovnik,	za	dokončno	podobo	
obnovljenega	groba	pa	jez	zasaditvijo	cvetja	
poskrbela	skrbnica	groba	Lojzka	Golčman.	

Andreja Katič

Obnovljeni spomeniki  
in spominska obeležja
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V	zelo	 lepem	programu	so	
letos	sodelovali:	Godba	vetera-
nov	univerze	za	III.	življenjsko	
obdobje	Velenje,	moški	pevski	
zbor	KUD	Ravne	pri	Šoštanju,	
solo	pevka	Marjetka	POPO-
VSKI	 iz	 Izole	 in	 ansambel	
Vihar.	Vse	skupaj	je	povezovala	
in	z	recitali	nadgradila	Andre-
ja	PETROVIČ,	znak	za	priče-
tek	srečanja	pa	so	dali	strelci	
z	možnarji	iz	Vinske	gore	pod	
vodstvom	Bernarda	DREVA.	

V	uvodu	nas	 je	pozdravila	
predsednica	ZB	NOB	Velenje	
Andreja	KATIČ,	ki	je	poudarila:	
»Pogum	in	ponos	moramo	ime-
ti	v	sebi	tudi	danes.	Ne	smemo	
dopustiti,	da	je	vladavina	prava	
samo	vladavina,	da	nas	hočejo	
spreti	med	sabo.	Naj	bo	leto-
šnje	sporočilo	Graške	Gore,	da	
v	sebi	najdemo	pogum	in	upor,	
kakršnega	so	imeli	partizanke	
in	partizani,	ki	so	nam	pribo-
rili	svobodo.	Zato	lahko	danes	
uživamo	v	svobodni	in	suvereni	
Sloveniji.	Sami	smo	odgovorni		
za	svojo	prihodnost	in	tako	kot	
so	zmogli	oni,	se	moramo	tudi	
mi	boriti	za	ohranitev	Slovenije,	
temelječe	na	vrednotah	Evro-
pe,	tiste	Evrope,	ki	je	nastala	na	
pogorišču	druge	svetovne	vojne	
–	solidarnosti,	tovarištvu,	prija-
teljstvu,	enakosti,	pravičnosti,	

vladavini	prava.	Žal	fašizem	ni	
izginil,	še	vedno	je	med	nami,	
Vlada	pa	kar	nekako	molči,	ko	
nekdo	zapiše,	da	je	Hitler	heroj,	
čeprav	vemo	kakšno	gorje	je	
povzročil	s	svojo	miselnostjo,	
s	tem,	da	je	zavedel	tolikšno	
število	ljudi.	Danes	ne	smemo	

in	ne	bomo	dopustili,	da	nas	
skregajo.	Verjamem,	da	smo	v	
večini	tisti,	ki	hočemo	Sloveniji	
dobro,	jo	ohraniti	takšno,	kot	
je	zapisano	v	ustavi.«	Spominu	
pokojnemu	predsedniku	ZB	
NOB	Velenje	in	županu	Bojanu	
KONTIČU	smo	se	poklonili	z	
minuto	molka.	

Slavnostna	govornica	je	bila	
letos	borka	Šlandrove	brigade	
Valerija	SKRINJAR	TVRZ	–	
VALČI,	udeleženka	legendar-

nega	preboja	500.	partizanov,	
pod	vodstvom	letos	junija	umr-
lega	komandanta	Franca	Sever	
–	Frante,	iz	obroča	14.	SS	gre-
nadirske	divizije	Galicija	marca	
leta	1945	na	Menini	planini.	

V	 svojem	govoru	 je	 opisa-
la	pohod	XIV.	divizije	iz	Bele	

krajine	na	Štajersko,	poudarila	
je	njene	nečloveške	napore	v	
mrazu,	visokem	snegu,	 lačne	
in	 raztrgane,	 v	pomanjkanju	
orožja	in	streliva,	a	neomajne-
ga	duha	in	poguma.	Samo	na	
Graški	gori	so	utrujeni	partizani	
odbili	sedem	sovražnikovih	juri-
šev,	dokler	se	naslednjega	dne	
v	Osreških	pečeh	v	Ravnah	pri	
Šoštanju	niso	prebili	iz	nemške-
ga	obroča.	22.	februarja	je	pri	
Žlebniku	v	Zavodnjah	padel	

tudi	naš	rojak,	narodni	heroj	in	
pesnik	Karel	Destovnik-	Kajuh.	
Dotaknila	se	je	tudi	povojnega	
obdobja	velikega	pomanjkanja	
in	obnove	domovine,	pa	tudi	
veselja	ob	zmagi	nad	fašizmom,	
ponosom	ob	ohranitvi	sloven-
skega	jezika	in	kulture	ter	navse-
zadnje	–	svoje	države.	Zato	ji	
niso	razumljiva	sedanja	dejanja	
aktualnih	oblastnikov,	ki	bi	radi	
spremenili	 tok	zgodovine	za	
nazaj	in	spisali	novo	zgodovino,	
kjer	bi	se	kolaboranti	obravnava-
li	kot	zmagovalci	in	osvobodilna	
vojska,	partizani	in	partizanski	
boj	pa	kot	bratomoren	in	nepo-
treben.	»Tega	ne	smemo	dopu-
stiti	in	za	to	potrebujemo	takšna	
srečanja«	je	poudarila:	»saj	je	to	
svetlo	obdobje	naše	polpretekle	
zgodovine	skoraj	že	izkoreninje-
no	iz	naših	učbenikov,	pesniki	
kot	je	Kajuh	pa	izločeni	iz	učnih	
načrtov	šol.	Ponosni	smo	lahko	
na	našo	zgodovino	in	dejanja,	ki	
so	od	Maistrovih	borcev,	preko	
partizanskega	boja	do	osvobo-
dilne	vojne	leta	1991	privedle	
do	samostojne,	demokratične	in	
od	celotnega	sveta	priznane	Slo-
venije.«	Na	koncu	je	zaključila:	
»Budni	moramo	biti	tudi	danes.	
Ne	smemo	dovoliti,	da	bi	morali	
naši	vnuki	in	pravnuki	spet	juri-
šati,	trpeti	za	svobodo.	Prej	jo	je	

34. srečanje borcev, planincev in ostalih 
veteranskih organizacij in društev na Graški 
Gori 2021 – Pod zvezdo smo bili močnejši
21. avgusta smo se borci, planinci in člani ostalih veteranskih organizacij ter društev ponovno zbrali 
na Graški gori – gori jurišev. Letos smo pripravili že 34. tradicionalno srečanje, ki je bilo posvečeno 
80. obletnici Osvobodilne fronte, 30 – letnici samostojne Slovenije in žal lani veliko prehitro umrlemu 
predsedniku ZB NOB Velenje ter županu Bojanu KONTIČU.
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treba	čuvati.	Mi	smo	jo	izborili.	
Slovenija	je	lepa,	samostojna,	
svobodna.	Čuvajmo	jo	takšno	
in	ne	dovolimo	fašizmu,	ki	dviga	
glavo,	da	laže	in	uničuje	vse	to.«		

Vsi	zbrani	smo	zapeli	himno	
XIV.	divizije,	katere	besedilo	
je	napisal	partizanski	pesnik,	
vodja	kulturniške	skupine	XIV.	
divizije,	narodni	heroj	in	doma-
čin	iz	Šoštanja,	Karel	Destovnik	
Kajuh,	uglasbil	pa	član	te	kul-
turniške	skupine	Cveto	Marolt	
–	Špik,	ki	so	Nemci	hudo	ranje-
nega	februarja	1944	zajeli	v	
Osreških	pečeh	pri	Ravnah	pri	
Šoštanju	in	nato	ustrelili.	Letos	
zaradi	 zdravstvene	 situacije	
nismo	smeli	plesati,	smo	pa	ob	
koncertu		Marjetke	Popovski	iz	
Izole	vsi	peli	partizanske	pesmi	
in	prenekatero	oko	se	je	ob	tem	
zarosilo.

Med	nami	so	bili	tudi	Andrej	
Marinc,	član	kolegija	predse-
dnik	 ZZB	 NOB	 Slovenije;	
Albin	Pibernik,	z	11.	leti	naj-
mlajši	udeleženec	legendarnega	
Igmanskega	marša	1.	proletar-

ske	brigade	januarja	1942;	častni	
občan	MO	Velenje	Srečko	Meh;	
župan	MO	Velenje	Peter	Der-
mol;	župan	Šmartnega	ob	Paki	
Janko	Kopušar;	podžupan	obči-
ne	Mislinja	Jaka	Šiljak;	delega-
ciji	borcev	iz	avstrijske	koroške	
ter	BiH	(Sarajevski	kanton)	in	
člani	borčevskih,	planinskih	ter	
veteranskih	organizacij	iz	celo-
tne	Slovenije.

Srečanje	je	bilo	logistično	zah-
tevno	zaradi	potrebnega	upo-
števanja	ukrepov	NIJZ,	ome-
jenega	števila	udeležencev	na	
samem	prireditvenem	prosto-
ru,	zato	posebna	zahvala	vsem	
organizatorjem	in	sodelujočim	
v	programu!			

Naslednje	leto	bo	nova	pri-
ložnost,	da	se	nam	pridružite,	
saj	bomo	pripravili	 jubilejno,	
tokrat	že	35.	srečanje	in	zato	
vas	vabim	in	že	sedaj	kličem	-	
NA	SVIDENJE	NA	35.	TRA-
DICIONALNEM	SREČANJU	
NA	GRAŠKI	GORI	2022	-.	

Bojan Voh 
Fotografije: Slavko Hudarin

Kared	Destovnik	Kajuh	 se	
je	rodil	13.	decembra	1922	v	
Šoštanju,	padel	pa	22.	februarja	
1944	v	Šentvidu	pri	Zavodnjah.	
Premlad.	Mnogo	premlad.	V	
letu,	ki	prihaja	se	bo	v	zvezi	
s	Kajuhovo	stoletnico	rojstva	
dogajalo	marsikaj,	tako	v	njego-
vem	rodnem	Šoštanju,	kot	tudi	
drugod	v	dolini.	Občina	Šoštanj	
je	(bo)	leto	2022	raz-
glasila	 za	Kajuhovo	
leto,	kar	pomeni,	da	se	
bo	njegovemu	spomi-
nu	še	posebej	posve-
tila.	 Imenovan	 je	že	
organizacijski	odbor	
(predsednik	 odbora	
je	Kajetan	Čop,	direk-
tor	Zavoda	za	kulturo	
Šoštanj),	ki	bo	vodil	
in	usmerjal	dejavnosti	

v	zvezi	obeležitvijo	obletnice.	
Seveda	se	bodo	aktivno	vključili	
številni	zavodi	in	organizacije	iz	
Šaleške	doline	in	Slovenije,	med	
drugim	bo	leto	2022	za	Kaju-
hovo	razglasila	tudi	republiška	
zveza	borcev	za	vrednote	NOB.

Sicer	pa	se	nekaj	stvari	v	zve-
zi	 z	obletnico	dogaja	 že	kar	
nekaj	časa.	Knjižnica	Velenje	je	

skupaj	z	založbo	Litera	v	zbir-
ki	KAJUH100	letos	že	izdala	
dve	knjigi	 (KAJUH	V	glasbi	

in	 KAJUH	 V	 drugih	
jezikih).Ta	mesec	pa	 je	
bila	v	šoštanjski	knjižni-
ci	prav	na	pesnikov	99.	
rojstni	dan,	predstavitev	
že	tretje	knjige	iz	zbirke	
in	sicer	KAJUH	Proza,	
avtorja	Dušana	M.	Pirca.	
Mimogrede:	Vse	tri	knji-
ge	si	lahko	izposodite	ali	
kupite	v	vseh	treh	enotah	
Knjižnice	Velenje.

V	zbirki	bodo	v	prihodnjem	
letu	izšle	še	štiri	knjige,	med	
njimi	tudi	knjiga	vseh	fotografij	
na	katerih	je	upodobljen	Kajuh.	
Čeprav	je	zbranih	veliko	takšnih	
fotografij,	se	tu	in	tam	še	najde	
kakšna,	ki	je	doslej	nismo	pozna-
li.	Danes	prvič	objavljamo	dve,	
ki	smo	ju	našli	pred	kratkim	v	
zapuščini	Kajuhove	matere,	ki	
je	v	lasti	družine	Mešič.

V. Vrbič

Stoletnica 
Kajuhovega rojstva
Počasi vstopamo v leto 2022, ko bi naš rojak, 
pesnik in narodni heroj praznoval stoti rojstni dan.

Tretja knjiga iz zbirke Kajuh 100 Prvi pesnikov grob v Zavodnjah 
leta 1945 pred prekopom v 

Družmirje

Mali Korlek
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»Pred	praznikom,	dnevom	spo-
mina	na	mrtve,	smo	se	tudi	v	
Pesju	poklonili	padlim	herojem.	
V	spomin	in	opomin!	Ponosna,	
da	 sem	 lahko	 držala	 prapor	
Združenja	borcev	za	vrednote	
NOB	Velenje,	Krajevna	organi-
zacija	Pesje!	Slava	jim.«	je	pove-
dala	članica	KO	ZB	NOB	Pesje	
Alenka	Košir.

»Člani	Mladega	 foruma	SD	
smo	ob	dnevu	spomina	na	mrtve	
položili	venec	k	spomeniku	Josi-
pa	Broza	-	Tita.«	Tjaša	Oderlap,	
članica	KO	ZB	NOB	Plešivec

»Legendarna	XIV.	partizanska	
divizija	 Spominjali	
se	bomo.	Ne	bomo	
dopustili,	da	bi	utoni-
li	v	pozabo.	Njihova	
žrtev	ni	bila	zaman.	
V	 spomin	 in	 opo-
min!	Hvala	ti	-	Oto	
Gradišnik	-	za	izdela-
vo	in	postavitev	obe-
ležja!«	Fotografijo	je	
posredoval	 Stane	
Gradišnik,	član	KO	
ZB	NOB	Konovo

»Krajevna	organizacija	borcev	
za	vrednote	NOB	Plešivec	je	
22.	oktobra	v	počastitev	spomi-
na	padlim	borcem	in	žrtvam	2.	
svetovne	vojne	pripravila	slove-
snost,	v	kulturnem	programu	so	
sodelovali	učenci	podružnične	
osnovne	šole	v	Plešivcu«,	pred-
sednik	KO	ZB	NOB		Plešivec	
Roman	Volk

»Poklonili	 smo	 se	 spominu	
padlim	borcem	NOB	ter	Karlu	
Destovniku	-	Kajuhu	na	pokopa-
lišču	Podkraj	v	Velenju.	Obudili	
smo	tudi	trenutke	druženja	z	
našim	dolgoletnim	predsedni-
kom	in	županom	Mestne	obči-
ne	Velenje	Bojanom	Kontičem.«	
Andreja	Katič,	Bojan	Voh,	Lojz-
ka	Rihtaršič

“Preteklo	je	77	let	odkar	poči-
va	v	grobu	na	robu	gozda	v	Paki	
17-letni	partizan	Ludvik	Blago-
tinšek-Boris,	doma	iz	Lokovice.	

Meseca	maja	1944	mi	je	
sekretar	okrajnega	odbora	
OF	Janko	Ževart	naročil,	
naj	 Ludvika	 vpeljem	 v	
kurirske	naloge	kurirske	
linije	Centra,	kot	se	je	tedaj	
imenovala	pot,	ki	je	pote-
kala	iz	Šentilja,	Šaleka	in	
Cirkovc	na	Graško	goro.	
Dospela	sva	upehana	na	
kraj,	približno	tja,	kjer	je	
bila	Paška	šola.	Svitalo	se	
je	že	in	rojevala	se	je	lepa	majska	
nedelja.	Ko	sva	stopila	na	most,	
sem	slišal	samo	sikanje	svinčenk	
in	smrtni	izdih,	skorajda	krik	

Ludvika.	Padel	je	kot	pokošen.	
Truplo	so	imeli	nemški	policisti	
vso	nedeljo	na	vozu	v	Paki	za	
ustrahovanje	drugih.	Ludvika	so	
pokopali	naslednji	dan	Bošnjako-
vi	in	ob	grobu	zasadili	smrečico,	
ki	je	danes	že	mogočno	drevo.”	
je	pred	časom	zapisal	Milan	Raz-
devšek.	

»Danes	smo	se	predstavniki	
Združenja	borcev	za	vrednote	
NOB	Velenje,	krajevne	organi-
zacije	ter	krajank	in	krajanov,	da	
ob	prihajajočem	dnevu	spomina	

na	mrtve	-	počastimo	dogodke	
med	NOB	in	obljubimo,	da	ne	
bo	njihova	žrtev	zaman	-	zbrali	
ob	grobu	ubitemu	17	letnemu	
kurirčku.	Hvala	vsem.	Hvala	naj-
mlajšim	ter	pevskemu	zboru	za	
pesmi!	V	spomin	in	opomin!«	
je	povedal	predsednik	KO	ZB	
NOB	Šalek,	Paka,	Gorica	Bran-
ko	Smagaj.	Zbrane	je	nagovori-
la	tudi	predsednica	Združenja	
borcev	 za	 vredno-
te	 NOB	 Velenje	
Andreja	Katič.	

»Tudi	 v	 Šentilju	
pri	Velenju	smo	se	
poklonili	 spominu	
žrtvam	2.	svetovne	
vojne.	Hvala	 otro-
kom	in	mentoricam	
za	program.	V	imenu	
Krajevne	organizaci-
je	borcev	za	vrednote	
NOB	Šentilj	je	zbrane	krajanke	
in	krajane	nagovoril	ter	se	zahva-
lil	za	sodelovanje	Drago	Kolar.	
Pozdravila	jih	je	tudi	predsedni-
ca	Združenja	borcev	za	vredno-
te	NOB	Velenje	Andreja	Katič	
ter	poudarila,	da	je	lepo	slišati	
otroke,	ko	recitirajo	in	pojejo	

pesmi	v	slovenskem	
jeziku	in	da	se	ima-
mo	 za	 to,	 da	 smo	
preživeli	kot	narod	
z	 lastnim	 jezikom	
in	kulturo	zahvaliti	
prav	 partizanskim	
borcem	in	borkam.	
In	o	njih	nikoli	ne	
smemo	govoriti	kot	
o	številkah.	So	lju-

dje,	mladi	fantje	ter	dekleta	
z	imenom	in	priimkom,	ki	
so	žrtvovali	svojo	mladost	
in	marsikateri	tudi	življenja,	
da	so	nam	obranili	svobodo.	
Nekateri	napisani	prav	tu,	
na	tem	spominskem	obelež-
ju.	Nikoli	ne	smemo	dovo-
liti	razraščanja	sovraštva	ter	
miselnosti,	da	je	so	nekateri	
boljši	od	drugih.	Vsi	smo	
ljudje,	ki	si	moramo	skupaj	

prizadevati,	da	se	vojna	niko-
li	več	ne	ponovi.	Na	območju	
Šentilja	je	bilo	jeseni	1943	veli-
ko	število	prebivalcev,	ki	so	se	
pridružili	partizanom,	močna	je	
bila	OF,	v	l.	1944	so	prav	v	Šen-
tilju	med	prvimi	izmed	okoliških	
krajev	prenehali	s	poučevanjem	
v	nemškem	jeziku.«	v	organiza-
ciji	predsednice	KO	ZB	NOB	

Šentilj	Marije	Kuhar	ter	člana	
Draga	Kolarja.	

»Spominu	smo	se	poklonili	
tudi	v	Topolšici.	Hvala	otrokom	
in	mentoricam	za	sodelovanje!«	
je	povedal	predsednik	KO	ZB	
NOB	Topolšica	Branko	Sevčni-
kar	

»Na	slovesnosti	v	organiza-
ciji	Krajevne	skupnosti	Staro	
Velenje	ter	KO	ZB	NOB	Staro	
Velenje	smo	se		ob	spomeniku	
posvečenem	spominu	na	ustre-
ljene	talce	med	2.	svetovno	voj-
no	v	Starem	Velenju	poklonili	
spominu	predstavniki	-	Zdru-
ženja	borcev	za	vrednote	NOB	
Velenje	ter	krajevne	organiza-
cije,	Krajevne	skupnosti	Staro	

Ob Dnevu mrtvih smo se poklonili 
spominu
Hvala vsem, ki ste v dneh, ko se spominjamo mrtvih uredili in obiskali spomenike ter spominske plošče 
ter se poklonili spominu žrtvam druge svetovne vojne!  
Objavljamo nekatere prispevke ...
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Zbrane	je	nagovoril	tudi	župan	
Občine	Šoštanj	Darko	Menih.		
Predsednica	Krajevne	organiza-
cije	borcev	za	vrednote	NOB	
Šoštanj	Vanica	Petrovič	je	v	slav-
nostnem	govoru	poudarila:	

»Spoštovani	vsi,	ki	ste	ta	hip	pri	
spomeniku	žrtev	druge	svetovne	
vojne,	borcev,	talcev	in	interni-
rancev!

Težko	 je	 vsako	 leto	 znova	
spregovoriti	o	dogodkih,	ki	jih	
poznate,	o	zgodovini,	o	kateri	
veste	skoraj	vse,	težko	je	vsako	
leto	znova	najti	sporočilo,	ki	ga	
ne	bi	sprejeli	samo	kot	trenu-
tno	obveznost,	ampak	kot	novo	
vedenje.	Tu	so	posmrtni	ostanki	
borcev,	talcev	in	internirancev,	
tistih,	ki	še	imajo	sorodnike,	ki	
se	v	spominu	na	svoje	rajne	kdaj	
med	 letom	ustavijo	ob	njem,	
poberejo	listje,	zalijejo	skromno	
cvetje,	prižgejo	svečo,	tistih,	kate-
rih	sorodniki	rečejo,	saj	bo	to	
napravil	kdo	drugi	in	oni	drugi	
misli,	da	bo	to	napravil	prvi.	Spo-
menik	z	imeni	žrtev	naj	bi	postal	
simbol,	prispodoba	moči,	pripra-
vljenosti	živeti	drug	z	drugim	in	
za	druge,	ne	samo	zase	v	vseh	
časih,	ne	samo	tistih,	zaradi	kate-
rih	je	bil	postavljen	in	v	katerih	
so	ljudje	cele	domovine	končno	
zadihali	svobodo.	Ne	samo	zase	
so	živeli	rodovi	pred	nami,	so	
živeli	mnogi,	ki	so	svoje	domove	
morali	zapustiti	in	se	v	vas	niso	
nikoli	več	vrnili.	Živeli	so	tisti,	
ki	so	vojno	dočakali	živi,	a	vsak	
s	svojo	muko	in	s	svojim	hrepe-
nenjem,	s	svojo	srečo	in	nesrečo,	
s	svojim	upanje,	ki	so	ga	hote-
li	deliti	z	drugimi.	Z	zdravjem	
in	boleznijo,	z	zgodnjo	smrtno	
uro,	ki	jo	je	določilo	trpljenje.	V	
domovih,	novih	in	starih,	živijo	
potomci	vseh	onih,	ki	so	bili	pred	
njimi.	Ustavijo	se	drug	z	drugim	

ali	pa	gredo	drug	mimo	druge-
ga.	Zazrejo	se	v	kamne,	ki	sim-
bolizirajo	življenje,	ali	pa	gredo	
mimo	njih.	Zato	je	v	našem	času	
treba	zgodbo	spomenika	obna-
vljati	vedno	znova	in	vsako	leto	
posebej.	Obnavljati	jo	je	treba,	če	
hočemo,	da	so	kamni,	pred	kate-
rimi	smo,	smiselni,	če	hočemo,	
da	govorijo	zgodbo	kraja	in	nje-
nih	ljudi.	To	ni	samo	spomenik	
življenjem,	ki	jih	je	vzela	vojna,	
je	tudi	spomenik	življenj,	ki	so	
po	njej	z	delom	in	odpovedo-
vanjem	ustvarjala	nov	svet.	Svet	
je	treba	ustvarjati	še	boljši,	a	iz	
prejšnjega	vzeti	vse,	kar	je	bilo	
dobro,	predvsem	upanje,	pri-
padnost	svojih	prednikov	kraja,	
ki	so	ga	ustvarjali.	Reči,	da	smo	
zrasli	iz	nič,	je	žalitev	življenja,	ki	
je	bilo	in	se	je	končalo	na	sto	in	
en	način	takoj	po	vojni,	nekaj	let	
za	njo	predlanskim,	lani	ali	letos.	
Spomenik,	pred	katerim	smo,	je	
simbol	življenja	kraja	in	njenih	
ljudi.	Tudi	vseh	nas,	ki	smo	tu.	
Če	se	odločimo	za	tako	zgodbo,	
potem	prevzemamo	odgovor-
nost,	da	jo	živimo,	pripovedu-
jemo	in	prenašamo	tistim,	ki	so	
komaj	začeli	rasti.	Zato	postoj,	
kdor	mimo	greš,	pravi	pesnik.	
Sedi	na	klop,	ki	je	tu,	med	zele-
njem,	zazri	se	v	roke	in	dušo	
prednikov,	začuti	bitje	njihovih	
src	in	izmeri	globino	svojega	utri-
pa.	In	reci	v	svojo	globino:	zaradi	
njih	in	sebe	je	treba	živeti,	zaradi	
njih	in	sebe	je	vredno	postati,	
zaradi	njih	in	sebe	je	vredno	biti	
in	govoriti	sebi	in	njim:	to	je	naš	
svet,	edini,	ki	ga	imamo,	ustvar-
jen	od	vseh,	ki	so	hodili	po	teh	
poteh.	In	to	bom	povedal	naprej	
in	naučil	nove	rodove,	da	bodo	
to	misel,	oplemeniteno	z	lastno	
ustvarjalnostjo,	nesli	naprej!«

Vanica Petrovič

Tudi v Šoštanju 
poklon žrtvam
Predstavniki Združenja borcev za vrednote 
NOB Velenje, krajevne organizacije Šoštanj in 
praporščaki so se z občani Občine Šoštanj ob 
programu učenk in učencev Osnovne Šole Karel 
Destovnik - Kajuh ter godbe Zarja poklonili 
spominu žrtvam 2. svetovne vojne.

Velenje	ter	učenci	in	mentorice	
Osnovne	šole	Gustav	Šilih.	

Predsednica	Združenja	bor-
cev	za	vrednote	NOB	Velenje	
Andreja	Katič	se	 je	v	slavno-
stnem	govoru	zahvalila	zbranim,	
da	se	v	teh	dneh	spominjajo,	ne	
le	svojih	bližnjih,	temveč	tudi	

vseh	naših	prednikov,	ki	smo	jim	
hvaležni,	da	so	nam	priborili	svo-
bodo	ter	nas	ohranili	kot	narod	
z	 lastnim	jezikom	in	kulturo.	
Poudarila	je,	da	se	moramo	učiti	
in	 spominjati	 zgo-
dovine	tudi	v	dana-
šnjem	času,	saj	smo	
vse	pogosteje	priča	
razraščanju	sovraštva	
ter	mišljenja,	da	so	
nekateri	vredni	več	
kot	 drugi.	Žaljenja	
sočloveka.	Nekate-
ri	bogatijo	na	račun	
drugih	ali	na	račun	
javnega,	nekateri	pa	
vse	bolj	tonejo	v	revščino.	Na	
preizkusu	so	temeljne	vrednote:	
spoštovanje	človekovega	dosto-
janstva,	demokracija	z	nadzorni-
mi	institucijami	kot	sta	vladavina	
prava	ter	svoboda	medijev,	ena-
kost	spolov,	varovanje	človeko-
vih	pravic	in	temeljnih	svoboščin.	
Nekateri	že	 leta	sistematično	
želijo	spreminjati	zgodovinska	
dejstva.	Zgodovina	slovenske-

ga	naroda	je	dolga.	V	teh	dneh	
bomo	govorili	o	Trubarju	in	o	
prvih	knjigah	v	slovenski	besedi.	
Spominjali	se	bomo	dni,	ko	so	
Slovenijo	zapuščali	zadnji	voja-
ki	JLA.	Spominjali	pa	se	bomo	
tudi	drugih	borcev	za	slovenski	
narod.	Maistra.	Tigrovcev.	Parti-

zanskega	narodnoo-
svobodilnega	boja,	ki	
je	bil	eden	najtežjih	
in	 najpogumnejših	
obdobij	naše	zgodo-
vine.	In	ko	se	spo-
minjamo	 preteklih	
dogodkov	…	Vojna	
prinaša	samo	gorje.	
Naj	se	nikoli	več	ne	
ponovi.	Zato	ne	sme-
mo	pozabiti,	zakaj	je	

do	vojne	prišlo.	Danes,	toliko	let	
kasneje	–	smo	še	vedno	odgo-
vorni,	da	zagotovimo,	da	njiho-
va	žrtev	ni	bila	zaman.	Zaradi	
naših	najmlajših,	otrok	in	mla-

dostnikov,	ne	smemo	dopuščati	
sovraštva	in	diskriminacije.	Ne	
pozabimo	na	solidarnost,	vklju-
čenost,	enakost...	Živimo	življenje	
v	spoštovanju	drug	drugega.	Sku-
paj	gradimo	lepši	in	boljši	svet	za	
vse!«	član	KO	ZB	NOB	Stanislav	
Brglez	in	članica	IO	Združenja	
borcev	za	vrednote	NOB	Vele-
nje	Mojca	Ževart.

Andreja Katič

Iz	podjetja	Esotech	so	nam	sporočili	dobro	vest	-	da	skrbijo	
za	vzdrževanje	ter	obnovo	spomenika		posvečenega	spominu	
na	Miha	Pintar	
–	Toleda,	ki	se	
nahaja	v	drevo-
redu	znotraj	nji-
hovega	poslov-
nega	 prostora	
ter	se	ob	vsaki	
priložnosti	 s	
cvetjem	in	sve-
čami	poklonijo	
spominu.	
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	Na	tem	mestu	so	pred	15	
leti	-	na	nekdanji	osnovni	šoli,	
sedaj	lovski	koči	Skorno	odkrili	
spominsko	ploščo	25	domači-
nom	iz	vaške	skupnosti	Skor-
no,	ki	so	se	tako	ali	drugače	
uprli	fašizmu	in	za	to	darovali	
največ,	kar	lahko	človek	da	za	
svojo	domovino,	jezik	in	kul-
turo.	To	je	svoje	življenje.	To	
je	predstavljalo	kar	24	%	takra-
tnih	prebivalcev	Skorna,	kar	
je	procentualno	eno	največje	
število	umrlih	prebivalcev	neke	
skupnosti	v	takratni	okupirani	
Evropi.	Svoja	življenja	so	izgu-
bili	ali	kot	borci	–	partizani,	kot	
talci,	bili	izseljeni	ali	ukradeni	
kot	otroci	iz	varnih	materinih	
objemov	in	se	niso	več	vrnili	
na	svoja	ognjišča.	

V	kulturnem	programu	so	
sodelovali	 člani	 kulturnega	
društva	Gorenje,	moški	pevski	
zbor	Franca	Klančnika	Šmar-
tno	 ob	Paki	 in	 člani	 godbe	
Univerze	za	tretje	življenjsko	
obdobje	Velenje.	V	postroju	
je	bilo	7	praporov:	4.	prapori	
domače	in	sosednjih	KO	ZB	
NOB,	 prapor	 ZSČ,	 prapor	
lovske	družine	Oljka	Šmartno	
ob	Paki	in	prapor	konjerejskega	
društva	Šmartno	ob	Paki.

Pozdravni	nagovor	 je	 imel	
predsednik	 KO	 ZB	 NOB	
Šmartno	ob	Paki	Jože	Aristov-
nik,	pozdravil	pa	nas	je	tudi	
župan	Janko	Kopušar	in	nas	
vse	skupaj	povabil	na	srečanja	
ob	občinskem	prazniku	njihove	
občine.		

Kot	je	nato	dejal	slavnostni	
govornik	Bojan	Voh,	podpred-
sednik	območnega	ZB	NOB	
Velenje,	 smo	tem	ljudem	in	
vsem,	ki	so	dali	življenja	v	tej	
moriji	dolžni	oddati	spoštova-
nje,	se	spominjati	 in	opomi-

njati,	da	se	kaj	takega	ne	zgodi	
nikoli	več.	Da	njihove	žrtve	
niso	bile	 zaman,	 čeprav	po	
toliko	preteklih	letih	od	tega	
gorja	želijo	nekateri	pomladni-
ki	na	čelu	s	sedanjo	vlado	spre-

minjati	zgodovino,	partizane	
in	rdečo	zvezdo	prikazati	kot	
vojsko	in	simbole,	ki	so	si	želeli	
z	bratomorno	morijo	prisvojiti	
svobodo,	moč	in	državo	enakih	

možnosti.	Povzdigujejo	domo-
branstvo	kot	edino	grupacijo,	
ki	se	je	borila	za	Slovence	in	
slovenstvo.	Vendar	mi	vsi	in	
celoten	demokratičen	svet	ve,	
kdo	se	je	boril	za	svobodo,	ena-

kopravnost	vseh	tako	po	spo-
lu,	barvi,	narodnosti	ali	vero	
izpoved,	demokracijo,	jezik	in	
domačo	pisano	besedo.	Zato	
mi	mlajši	ne	smemo	dopusti-
ti,	da	ti	svetli	trenutki	naše	pol	
pretekle	zgodovine	preidejo	v	
pozabo	ali	se	s	poskusi	potvar-
janja	uničijo	in	predrugačijo.	
Ne	moremo	slaviti	organiza-
cije,	ki	je	dvignila	orožje	nad	
brate,	sestre,	prijatelje,	sosede.	
Prisvojiti	si	želijo	celo	zasluge	
za	zmago	v	osamosvojitveni	
vojni	za	Slovenijo,	ki	je	sledila	
tej	moriji	leta	1991.	Pa	vendar	
vsi	vemo,	kako	so	potekali	boji	
in	pregovori	med	na	eni	strani	

puškine	cevi	 takratnimi	 slo-
venski	teritorialci,	miličniki	in	
prostovoljci	ter	na	drugi	strani	
vojaki	JLA,	tanki,	oklepniki	in	
letalstvo.	Tega	 jim	mi	mlajši	
ne	smemo	dovoliti.	Še	naprej	
moramo	zahtevati,	da	se	v	učne	
programe	vrne	naša	pol	pre-
tekla	zgodovina,	naši	pisatelji	
in	pesniki	tega	časa,	med	nas	
ljudi	pa	spoštovanje	različnosti	
verske,	rasne	ali	spolne	opre-
delitve.	Spoštovanje	vladavine	
prava,	svobode	medijev,	slo-
venskega	jezika	in	književnosti	
ter	varovanje	človekovih	pravic	
in	temeljnih	svoboščin.	V	svo-
jem	govoru	se	je	dotaknil	tudi	
minulega	praznika	25.	Oktober	
-	Dan	suverenosti,	Dneva	refor-
macije	in	bližnjega	občinskega	
praznika	občine	Šmartno	ob	
Paki.	Ob	tej	priložnosti	je	zaže-
lel	vsem	občankam	in	občanom	
v	imenu	ZB	NOB	Velenje	lepo	
praznovanje,	zdravja	njih	samih	
in	njihovih	naj	bližnjih	ter	sko-
rajšnjo	zmago	nad	najnovejšim	
zlom,	ki	hromi	delo	in	življe-
nje	prebivalcem	celega	sveta	že	
skoraj	leto	in	pol	–	zmago	nad	
korono.

Venec	k	spominski	plošči	so	
nato	 položili	 župan	 občine	
Šmartno	ob	Paki	Janko	Kopu-
šar,	podpredsednik	ZB	za	vre-
dnote	NOB	Velenje	Bojan	Voh	
in	predsednica	vaške	skupnosti	
Skorno	Bernarda	Rodoslovnik.

Po	položitvi	venca	 smo	se	
udeleženci	spominske	svečano-
sti	v	sončnem	in	toplem	vreme-
nu	za	ta	čas	zadržali	še	v	spro-
ščenem	pomenku	in	lovskem	
golažu,	katerega	že	vrsto	let	
ob	tej	priložnosti	pripravljajo	
člani	Lovskega	društva	Oljka	
iz	Šmartno	ob	Paki.

Bojan Voh

Komemoracija v Šmartnem obPaki
Kot  že nekaj let do sedaj, so se občanke in občani občine Šmartno ob Paki tudi letos 31. oktobra zbrali 
pri lovski koči v Skornem na spominskem srečanju ob Dnevu reformacije, Dnevu spomina na umrle in 
bližajočemu prazniku občine Šmartno ob Paki

Obiščite tudi spletno stran ZB NOB  Velenje: zb-nob-velenje.si 
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Tudi	letošnje	leto	smo	se	članice	in	
člani	ZB	Pesje	trudili	za	urejenost	obe-
ležij	v	naši	KS.	Večkrat	v	letu	smo	očisti-
li	okolico	osrednjega	spomenika	NOB	
pred	KS,	taborniki	pa	vzorno	skrbijo	za	
obeležje	na	Enclu.	Za	pomoč	se	jim	lepo	
zahvaljujemo.

Zaradi	neugodnih	časov	za	druženje,	
se	letošnje	letos	tudi	nismo	udeleževali	
prireditev	v	drugih	krajevnih	organizaci-
jah.	Le	v	mesecu	avgustu	smo	se	udeležili	

srečanja	borcev,	planincev	in	veteranskih	
društev	ter	združenj	na	Graški	Gori.

Konec	mesec	oktobra	smo	s	pomočjo	
tabornikov	in	KS	izvedli	komemoracijo	
pred	osrednjim	spomenikom	v	Pesju.

Če	je	le	mogoče	in	če	epidemiološko	
stanje	dopušča,	obiščemo	starejše		in	bol-
ne	člane	ZB.	Ob	osebnem	prazniku	pa	
članom	izročimo	voščilnico.

Barbara Mastnak,
Predsednica KO ZB Pesje

Delovno v Pesju
V Velenju, v Spominskem centru 91 so se konec septembra 
2021 v organizaciji Sveta Pokrajine za Savinjsko območje z 
vodstvom Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije 
sestali  delegatke ter delegati združenj Koroške ter Savinjske 
pokrajine. S predsednikom Marijanom Križmanom ter gene-
ralnim sekretarjem Aljažem Vrhovnikom smo obravnavali 
delo združenj v preteklem obdobju ter predloge programov za 
naslednje leto. Ministrstvo za obrambo je namreč pod mini-
strovanjem Tonina (NSI) drastično znižalo finančna sredstva 
za sofinanciranje delovanja zveze ter združenj, saj namreč 
pri financiranju ne upošteva več število članov, temveč le 
število s statusom veterana. To pomeni bistveno odstopanje 
od meril, ki jih je zastavila v pravilih ob prvem razpisu nekdanja 
ministrica za obrambo Andreja Katič. Srečanja so se udeležili 
Andreja Katič, predsednica, Bojan Voh, podpredsednik ter 
Metka Grabner, članica IO.  Predsedstvo Zveze združenj  borcev 
za vrednote NOB Slovenije je 7. septembra imenovalo novo 
vodstvo Sveta predsedstva Zveze združenj za vrednote NOB 
Slovenije. Predsednik je dr. Martin Premk, za podpredsednico 
je imenovana Andreja Katič. Svet predsedstva zveze je je naj-
višje posvetovalno telo predsedstva Zveze, ki obravnava vsa 
bistvena vprašanja, ki zadevajo NOB v preteklem in sedanjem 
času. Svet svoje mnenje, stališča in predloge posreduje pred-
sedstvu, ki je dolžno o njih razpravljati, zavzeti svoja stališča 
in sprejeti morebitne ustrezne ukrepe (AK).

Seje in delo organov

Slavnostna	govornica	na	osre-
dnji	 proslavi	 Mestne	 občine	
Velenje	ob	spomeniku	Onemele	
puške	je	bila	predsednica	Zdru-
ženja	borcev	za	vrednote	NOB	
Velenje	Andreja	Katič.	

V	svojem	nagovoru	se	je	dota-
knila	spomina	ne	le	na	najbližje,	
temveč	 tudi	dolge	zgodovine	
slovenskega	naroda	in	posame-
znic	ter	posameznikov,	ki	so	jo	
oblikovali.	Pa	so	vsi,	ne	zgolj	
kot	številke,	temveč	kot	ljudje,	
z	imenom	in	priimkom,	s	svo-
jo	življenjsko	zgodbo	pomagali	
sooblikovati	Slovenijo	in	druž-
bo,	kakršno	živimo	danes.	Pot,	ki	
so	jo	naši	predniki	prehodili,	da	
danes	lahko	mi	tukaj	govorimo,	
recitiramo	in	pojemo	pesmi	v	slo-
venski	besedi	ter	da	smo	z	lastno	
državo	sami	odgovorni	za	svojo	
prihodnost,	je	bila	dolga	in	zah-
tevna.	Na	dan	suverenosti	se	spo-
minjamo	odhoda	zadnjega	vojaka	
JLA	iz	Slovenije,	na	dan	reforma-
cije	se	spominjamo	obdobja,	ko	
smo	Slovenci	dobili	prvo	knjigo	
in	s	tem	knjižni	jezik,	omembo	
pojma	Slovenec.	Omenila	je	zna-
menitega	velenjčana	Verstovška,	
generala	Maistra	 ter	njegovih	
soborcev.	»Ne	vemo,	kakšna	bi	
bila	meja	Slovenije	brez	njihovega	
boja,«	je	poudarila:	»pa	tudi	boja	

Tigrovcev	na	Primorskem.	Med	
najzahtevnejše	pa	štejem	parti-
zanski	narodnoosvobodilni	boj	
kot	najpogumnejše	obdobje	naše	
dolge	zgodovine.«	

Opozorila	je	na	okroglo	oble-
tnico	Spomenika	Onemele	puške,	
ki	so	ga	postavili	9.	oktobra	pred	
50	leti.	Predstavlja	simbol	miru	
-	navzdol	obrnjene	puške,	ki	pre-
hajajo	v	obliko	ženskih	in	moških	
figur	ter	s	tekočo	vodo,	ki	pona-
zarja	samo	pot	k	miru.	

Na	tej	slovesnosti	posvečeni	

spominu	na	mrtve	je	izpostavila	
vprašanje:	»Kaj	bi	nam	vsi	tisti,	ki	
jih	žal	ni	več	med	nami,	povedali,	
ko	bi	zrli	v	svet	kot	je	danes?«	
ter	odgovorila:	»Menim,	da	bi	
izrazili	bojazen	in	razočaranje	ali	
skrb,	da	se	rušijo	temelji	Evrope	
in	podirajo	vrednote,	na	katerih	
je	bila	po	grozodejstvih	2.	sve-
tovne	vojne	zgrajena	naša	druž-
ba.	Da	so	zamajana	tudi	načela	
slovenske	ustave,	da	je	Slovenija	
demokratična	republika.	Da	je	
Slovenija	pravna	in	socialna	drža-

va…	Povedali	bi	nam,	da	pričaku-
jejo,	da	smo	tudi	mi	odgovorni,	
da	se	borimo	za	družbo,	državo	
in	lokalno	skupnost,	v	kateri	se	
bomo	ljudje	vsaj	spoštovali,	če	
že	ne	moremo	biti	prijatelji.	Da	
ne	pozabimo	na	solidarnost,	da	
moramo	človeku	v	stiski	poma-
gati,	ne	glede	na	različnosti	med	
nami.	Da	moramo	vsem	omogo-
čati	dostojno	življenje.	Da	kljub	
različnim	pogledom	sedemo	za	
skupno	mizo,	da	se	slišimo,	ko	se	
pogovarjamo	in	skupaj	poiščemo	
rešitev.	Menim,	da	gledajo	tudi	
naprej,	v	bodočnost,	in	si	želi-
jo,	da	imajo	tudi	najmlajši	svetlo	
prihodnost,	da	jim	je	omočeno	
izobraževanje,	da	jih	ne	bo	skr-
belo	za	dostojno	plačano	delo,	
pa	tudi	ne	za	zdravstveno	stanje	
planeta	Zemlja.	Da	bodo	v	Lju-
bljani	odločevalci	prisluhnili	pri-
čakovanjem	doline	po	pravičnem	
prehodu,	ko	bo	nastopil	konec	
ere	premoga,	ki	nas	je	tako	obli-
kovala	in	izoblikovala.«	

K	spomeniku	so	položili	venec	
župan	 Mestne	 občine	 Vele-
nje	Peter	Dermol,	podžupanja	
Darinka	Mravljak	ter	predsedni-
ca	Združenja	borcev	za	vrednote	
NOB	Velenje	Andreja	Katič.	

K.A.

Osrednja proslava ob dnevu 
mrtvih ob spomeniku 

Onemele puške 
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Napad na okupirano mesto 
Šoštanj v noči iz 7. na 8. oktober 
1941 je pomenil začetek upora 
proti okupatorju v naši dolini. 
Na Grmadi, blizu Graške Gore, 
je bil iz Savinjske, Revirske ter 
Pohorske čete 4. oktobra 1941 
ustanovljen Štajerski bataljon. 
Pri napadu na mesto Šoštanj je 
sodelovalo okoli petdeset bor-
cev. Vodil ga je Jože Letonja – 
Kmet. Napad je bil uspešno in 
skrbno pripravljen. Nemce je 
presenetil in niso nudili nobe-
nega organiziranega odpora. Ne-
kaj ur je bil Šoštanj svobodno 
mesto. Napad ocenjujemo kot 
pravo vojaško dejanje, pravi pri-
mer partizanske taktike. Imel je 
velik vpliv, saj je vplival na mora-
lo Slovencev v Šaleški dolini in 
temeljito preplašil okupatorski 
aparat ter okupatorjeve poma-
gače. Govorice so napad povzdi-
gnile in v domišljiji ljudi so bili 
gozdovi polni partizanov. Napad 
znotraj tega, kar so Nemci šteli 
za Rajh, je odmeval vse do ge-
neralštaba v Berlinu. Okrepil je 
samozavest sodelavcev OF in sa-

mih borcev Štajerskega bataljo-
na. Okrepljeno voljo do odpora 
po napadu na Šoštanj so skušali 
Nemci omajati s tem, da so iz 
mariborskih zaporov privedli v 
Šoštanj deset talcev in jih 10. ok-
tobra ustrelili. 

V počastitev spomina je KO 
ZB Plešivec organizirala pohod 
na Grmado. V Šoštanju pa je 
predsednica Združenja borcev 
za vrednote NOB Velenje An-
dreja Katič s predsednico KO 

ZB Šoštanj, predstavniki drugih 
krajevnih organizacij ter pred-
stavniki Občine Šoštanj ob krat-
ki spominski slovesnosti polo-
žila venec k Spomeniku posve-
čenem ustreljenim talcem ter k 
spomeniku Plamenica, ki nas 
spominja na prvi partizanski 
napad na okupirano mesto Šo-
štanj. 

V Kulturnem domu Šoštanj je 
bila predstavitev nove knjige Pi-
ne Špegel »Spominska obeležja 

NOB v občini Šoštanj«. Z avto-
rico se je pogovarjala Andželi-
na Jukić, sodelavka Muzeja Ve-
lenje.  Nikoli ne smejo iti v po-
zabo ljudje, ki so se aktivno zo-
perstavili fašistom in njihovim 
pomagačem. Naj zgodbe njiho-
vih življenj, zlasti pa vrednote, 
za katere so se borili, ne utone-
jo v pozabo, temveč jih živimo 
in udejanjimo vsak dan. Zahva-
la avtorici in izdajateljem, zlasti 
Muzeju Velenje, za njihovo delo. 

V Knjižnici Šoštanj je bil ob 
80. letnici pogovor z dr. Marja-
nom Žnidaričem, zgodovinar-
jem, kustosom, muzealcem in 
upokojenim direktorjem Muze-
ja narodne osvoboditve v Mari-
boru, ki ga je vodil David Vid-
mar Čeru.

Do konca decembra pa bo v 
Knjižnici Šoštanj na ogled tu-
di Spominska razstava ob 80. 
obletnici prvega partizanskega 
napada na Šoštanj. Gradivo so 
prispevali Zvone Čebul, Samo 
Čebul, Frenk Špiler in Dušan 
Rebec.

A. K.

Prvi partizanski napad na mesto znotraj tega, 
kar je okupator štel za Rajh
Letos je minilo 80 let od prvega partizanskega napada na mesto Šoštanj. Šlo je za najpomembnejšo 
akcijo v Šaleški dolini od začetka vojne do leta 1944. V znak maščevanja za ta uspešen napad in 
zastraševanja Šoštanjčanov so Nemci čez dva dni pod Pustim gradom ustrelili 10 mladih mož.

Grmada
Nad vasjo Plešivec se dviga hrib Grmada. 

Porasel je z gozdom in zdi se enak vsem osta-
lim v  okolici, pa vendar je to prav poseben  
hrib.

Pred osemdesetimi leti je bila na vrhu tega 
hriba majhna jasa, obdana z gostim smre-
čjem. Na tej jasi so se zbrali pokončni možje, 
ki so se zavedali namere okupatorja, da uni-
či slovenski  narod. Odločno so izbrali upor 
namesto hlapčevstva in zatiranja slovenske 
besede. Za  uspešnejši boj so se začeli zdru-
ževati v večje enote in s tem širiti  NOB. 

Konec septembra se je partizansko vodstvo 
odločilo, da združi  Savinjsko, Revirsko in Po-
horsko četo v 1. Štajerski bataljon. Za združi-
tev so izbrali hrib Grmada nad vasjo Plešivec. 
Glavno poveljstvo slovenskih partizanskih čet 
je za komandanta imenovalo Franca Rozma-

na  Staneta, ki pa je bil trenutno odsoten, za-
to je poveljevanje prevzel začasni štab, ki so 
ga sestavljali Tone Žnidarič ter komandirji 
čet Jože Letonja - Kmet,  Miha Pintar - Tole-
do in Rudi Knez -  Silas. Ob združitvi je bilo 
na Grmadi okoli šestinštirideset borcev. Na 
osnovi podatkov, ki jih je zbral Božo Mravljak 
so partizanski funkcijonarji pripravili načrt 
za napad na Šoštanj. Do petega  oktobra so 
borce v popolni tajnosti prehranjevali Mehova 
in Navršnikova kmetija, ki ležita v neposredni 
bližini. V noči na 6. oktober je bataljon zapu-
stil Grmado in krenil v gozd Ležen, kjer  je 
predanil in se pripravil za napad na Šoštanj. 
Napad so izvedli v noči  na  8.  oktober ob 
23.uri. To je bil prvi večji napad partizanov 
na okupiranem Štajerskem in prvi napad na 
mesto v Sloveniji.  Glas o vdoru partizanov v 
mesto Šoštanj je odmeval celo do izgnancev 
Srbiji in je imel velik moralni in politični uči-
nek na ustrahovano prebivalstvo.

Ob  80. obletnici tega junaškega dejanja se 
moramo spomniti vseh borcev, ki so se odloč-
no uprli okupatorju, pa tudi vseh domačinov, 
ki so pripomogli, da je bataljon lahko neo-
pažen pripravil in izvedel napad na Šoštanj. 
Zaradi sodelovanja s partizani so bili pozneje 
kot talci ustreljeni Jože  Marolt-pd. Navršnik 
in Rudolf  Arlič  pd. Meh, svojci zaprti v ta-
borišča, kmetije pa zaplenjene.

V  KO  ZB  Plešivec so 80. obletnico tega 
dogodka počastili s spominskim pohodom 
na  Grmado. Dolžnost nam je, da ohranjamo 
spomin na ljudi, ki so imeli  pogum, da so 
se uprli. Mnogo jih je moralo umreti predno 
je zasijala svoboda. Da ne bo  njihova  žrtev 
zaman, je  naša  odgovornost, da  ohranja-
mo in negujemo vrednote, za katere so padli 
ter se trudimo, da se kaj takšnega nikoli več 
ne ponovi.

 Ivan Krenker
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Marjan SLOKAN, rojen 9.07.1953, 
umrl 23.11.2021

Marjan	Slokan	je	bil	rojen	v	narodno	zave-
dni	in	domoljubni	družini	Slokanovih	v	Paški	
vasi.	Njegova	mama	Marija	je	bila	ena	od	25	
otrok	z	območja	občine	Šmartno	ob	Paki,	ki	
jih	je	med	vojno	okupator	nasilno	iztrgal	iz	
rok	njihovih	staršev	in	jih	deportiral	v	nem-
ška	taborišča.	

Ko	ji	je	bilo	13	let	so	jo	skupaj	z	bratom	
odpeljali	v	taborišče.	Ves	čas	po	vojni	je	bila	aktivna	članica	Odbora	
internirancev,	zapornikov	in	taboriščnikov-ukradenih	otrok.	V	hvale-
žni	spomin	na	svojo	mamo	se	je	tudi	Marjan	odločil,	da	bo	nadaljeval	
družinsko	tradicijo	ohranjanja	spomina	na	vrednote	NOB	in	se	pred	
leti	včlanil	v	našo	Krajevno	organizacijo	ZB	v	Šmartnem	ob	Paki	in	
se	aktivno	vključeval	v	vse	spominske	svečanosti.

Fanika HRIBERNIK, rojena 
11.10.1928 umrla 18.09.2021

Rojena	je	bila	v	Gorenjem	Jelenju	zave-
dnim	slovenskim	staršem,	zato	je	bila	ob	
prihodu	okupatorja	zaprta	v	gradu-tabori-
šču	Brestanica.		Po	svobodi	sta	se	z	možem	
preselila	v	Šaleško	dolino	in	si	pozneje	v	
Pesju	ustvarila	svoj	dom	v	katerem	sta	sreč-
no	živela	s	sinom	Francem.	

Zaposlila	se	je	v	gostinskem	podjetju	Gore-
nja,	kjer	je	delala	do	svoje	upokojitve.	Takoj,	ko	sta	se	z	možem	
preselila	v	Pesje	sta	se	vključila	v	borčevsko	organizacijo.	Fanika	je	
bila	do	svoje	bolezni	ves	čas	aktivna	sodelavka	v	ZB,	udeleževala	
se	je	vseh	svečanosti	in	proslav	ZB.	Bila	je	velika	zagovornica	pri-
dobitev	in	vrednot		NOB.

Vladimira VANOVŠEK, rojena 27. 6. 
1951, umrla 11. 8. 2021

Rodila	se	je	v	Velenju	in	se	izšolala	za	trgo-
vsko	poslovodkinjo,	s	Stanetom	Vanovškom	
sta	si	ustvarila	družino,	do	upokojitve	pa	je	
delala	v	trgovskem	podjetju	ERA	Velenje.	
Njena	mama	Marija	roj.	Mlinar	je	bila	borka	
Tomšičeve	brigade,	zato	je	bila	Vladka	zago-
vornica	partizanov.	Z	možem	sta	bila	dolgole-
tna	aktivna	člana	KO	ZB	desni	breg	Velenje.

Jožef  PUSTINEK, rojen 28. 1. 1945, 
umrl 2.6. 2021

Bil	je	eden	najbolj	aktivnih	članov	KO	ZZB	
Šentilj,	vedno	je	bil	pripravljen	storiti	vse,	kar	
mu	je	bilo	zaupano.	Bil	je	vesten	poverjenik	
in	praporščak.

Tatjana VULC, rojena 30. 5. 1954, 
umrla 5. 8. 2021

Čeprav	še	ni	bila	dolgo	časa	članica	KO	ZB	
Šentilj,	jo	bomo	pogrešali,	saj	je	znala	s	svojo	
vedrino	in	odkritim	pogovorom	močno	pri-
spevati	k	vzdušju	ob	naših	srečanjih.

O   D   Š   L   I      S   O

Metka Grabner, predsednica 
KO ZB NOB Podkraj – Kavče  
je v svojem nagovoru  ob polo-
žitvijo cvetja spominu v Kavčah 
poudarila: »Mir, svoboda. Nič 
od tega ni samoumevno. Svoj ve-
lik delež k temu, da danes živi-
mo v mirni in svobodni domo-
vini so prispevali tudi ljudje iz 
naše bližine. Sorodniki, sosed-
je, znanci. In med njimi so bi-
li mnogi zaradi odpora okupa-
torju ubiti, izgnani v taborišča, 
mučeni po zaporih. Da njihovo 
junaštvo ne bi bilo pozabljeno 
je postavljena tudi ta spominska 
plošča. Na spominski plošči je 
zapisano 13 imen - imen fantov 
in dekleta. Ti mladi uporniki so 

dali velik, prevelik prispevek k 
zmagi nad okupatorjem – svoje 
življenje. Morda se mladi danes 
sprašujete, zakaj se postavljajo 
spomeniki in spominske plošče. 
Veste, za tem pomnikom se skri-
va veliko človeških usod, usod 
mladih ljudi, ki so izgubili naj-
dragocenejše – to je svoje življe-
nje, ko so šele začeli prav živeti.

Zato, spoštovani zbrani, pred-
vsem vi dragi otroci, ohranjajte 
spomin na tiste težke, a velike 

dni. Bodite ponosni na boj naših 
dedkov in babic, vaših praded-
kov in prababic, ki jih je kruta 
vojna prikrajšala za najlepša leta 
življenja, za brezskrbno mladost. 
Nikoli ne smemo pozabiti, da ti-
stega, ki ceni zgodovino svojega 
naroda, cenijo tudi drugi. Nika-
kor pa tudi ne smemo dovoliti, 
da nam vrednote osvobodilnega 
boja, kot so svoboda, domolju-
bje, tovarištvo, poštenost, pra-
vičnost, solidarnost in mnoge 

druge občečloveške vrednote, ki 
smo jih živeli tudi v času osamo-
svajanja leta 91, izginjajo pred 
našimi očmi kot voda v pesku.

Hvala vsem, da ste prišli te-
mu neprijetnemu vremenu nav-
kljub. Hvala pevcem za lepo slo-
vensko pesem in seveda, hvala  
vam  otroci za ponosne -  sloven-
ske besede.« 

Metka Grabner                              

Mir, 
svoboda.
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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 uvodu so zbrane pozdravili 
predsednik KO ZB NOB Ška-
le Branko Rednak, predsednik 
Krajevne skupnosti Cirkovce 
Dani Avbreht ter predsednica 
Združenja borcev za vrednote 
NOB Velenje Andreja Katič.  
Otvoritve so se udeležili prapor-
ščaki, krajanke ter krajani in po-
hodniki planinskih društev. Za-
hvala gre tudi družini Avbreht za 
pripravo in izvedbo programa. 

Franc Povh – Izak je kot član 
šaleške partizanske skupine sep-
tembra 1941 pri domačiji svoje-

ga polbrata v Škalskih 
Cirkovcah postavil pr-
vi partizanski sanite-
tni objekt na Štajer-
skem in eden prvih na 
Slovenskem. Repliko 
so v zglednem medse-
bojnem sodelovanju 
postavili predstavniki 
borčevske organizaci-
je, krajevne skupnosti, 
Muzej Velenje in Me-
stna občina Velenje. 
Pri tem moramo po-
sebno zahvalo name-

niti posameznikom, ki so daro-
vali les za izdelavo replike dru-
žina Sadek/Sušec – po domače 
Črevar , družini Avbreht po do-
mače Golob, Daniju Avbrehtu, ki 
jo je izdelal in članom športnega 
društva Cirkovce ter ostalim kra-
janom KS Cirkovce ter KO ZB 
NOB Škale, ki so s svojim delom 
pri izkopih in betoniranju teme-
ljev ter sami postavitvi replike pri-
pomogli, da smo lahko ta objekt 
namenili obiskovalcem na ogled. 
Vabljeni na izlet! 

Bojan Voh

Svečana otvoritev 
Izakove bolnice
Pred pričetkom srečanja na Graški Gori, 21. 
avgusta je bila svečana otvoritev replike Izakove 
bolnice v Škalskih Cirkovcah, v gozdu ob izviru 
potoka Sopota. 

Tudi	sama	se	pridružujem	ostri	obsodbi	in	
protestu	Zveze	združenj	borcev	za	vrednote	
NOB	Slovenije	ob	polaganju	venca	pri	spo-
minskem	obeležju	domobrancem!

Po	naročilu	predsednika	Vlade	RS,	Janše	je	
bila	izvedena	zloraba	Grade	Slovenske	vojske	
pri	polaganju	venca	na	spominsko	obeležje	pri-
padnikom	Slovenskega	domobranstva	–	Slowe-
nische	Landeswehr.	Sramota	za	Slovenijo	je,	da	
predsednik	vlade	polaga	venec	v	počastitev	spo-
mina	delu	nacistične	organizacije.		Pripadniki	
Slovenskega	domobranstva	so	bili	med	letoma	
1943	in	1945	pod	neposrednim	poveljstvom	
vojnega	zločinca	generala	SS	Erwina	Rösenerja	
in	del	zloglasne	nacistične	organizacije	SS,	ki	
je	bila	na	mednarodnemu	vojaškemu	sodišču	v	
Nürnbergu	razglašena	za	zločinsko	organizaci-
jo,	odgovorno	za	holokavst	in	najbolj	grozovite	
zločine	v	zgodovini	človeštva.	Pripadniki	Slo-

venskega	domobranstva	so	celo	dvakrat	prisegli	
Adolfu	Hitlerju,	največjemu	zločincu	v	zgodo-
vini	človeštva,	ki	je	na	smrt	obsodil	tudi	ves	
slovenski	narod.	Med	drugo	svetovno	vojno	so	
se	bojevali	v	imenu	nacizma,	ki	drugim	ljudem	
ni	priznaval	niti	pravice	do	življenja,	kaj	šele	
do	groba.	Slovensko	domobranstvo	je	sprejelo	
orožje	in	plačilo	od	smrtnega	sovražnika	za	boj	
proti	lastnemu	narodu	in	zato	ne	more	biti	del	
slovenske	državotvorne	zgodovine.	Slovensko	
domobranstvo	ni	prispevalo	k	boju	za	svobodo	
in	preživetju	naroda	med	drugo	svetovno	voj-
no	in	tudi	ni	prispevalo	k	nastanku	slovenske	
države	in	naroda!	K	slovenski	zgodovini	ni	
dalo	niti	enega	samega	svetlega	prispevka	in	je	
najtemnejši	in	najbridkejši	izdajalski	madež	v	
slovenski	zgodovini.	
Andreja Katič, predsednica Združenja borcev 

za vrednote NOB Velenje

V imenu predsednika vlade zloraba 
Garde Slovenske vojske

Spoštovane članice in 
člani, predsednice in 
predsedniki KO
V Šaleškem uporniku vestno objavljamo foto-
grafije in besedila o tovarišicah in tovariših, ki 
so umrli v zadnjem obdobju. V kolikor seveda to 
dobimo od vas. Še naprej vas prosimo, da nam 
pošiljate  gradivo – fotografijo in ustrezno dolgo 
( največ okoli 650 znakov s presledki), ki ga 
bomo po potrebi prilagodili. Besedilo naj obve-
zno vsebuje o točnem datumu rojstva in smrti, 
sicer pa osnovne podatke o življenju pokojnega 
in njegovem delovanju v naši organizaciji.  Če 
pošiljate gradivo po elektronski pošti, pošljite 
skenirano fotografijo posebej, ne skupaj z bese-
dilom. To velja tudi za ostale prispevke.
Gradivo lahko po elektronski pošljete na obi-
čajni naslov borci@velenje.si, ali pa kar nepo-
sredno uredniku vlado.vrbic@guest.arnes.si . 
Navadno pošto pa seveda pošljite na naslov ZB 
NOB Velenje, Kopališka cesta 3, 3320 Velenje.

V. Vrbič


