Šaleški upornik je interno glasilo območnega združenja ZB NOB Velenje, letnik XVI, številka 2. avgust 2018

32. spominsko srečanje borcev, planincev
in članov veteranskih organizacij
v soboto, 25. avgusta 2018 ob 11.00 uri na Graški Gori – gori jurišev.
Vabljeni!

Ivan Grobelnik, častni gost v Kavčah
(Foto: Alojz Slavko Hudarin)

Uvodnik
Med obema vojnama smo bili Slovenci v veliki večini ekonomski migranti, saj je bila država nerazvita, revna, dela ni bilo. Hodili smo
rudariti po Evropi, potovali smo v Južno in
Severno Ameriko. Iz slovenskega dela Italije
so se številni Slovenci selili (tudi v Jugoslavijo)
zaradi pritiskov po utopitvi v Italiji.
Med drugo vojno so okupatorji iz Slovenije,
pretežno v Srbijo, pregnali desettisoče zavednih
Slovencev. Takoj po drugi svetovni vojni so
desettisoči političnih beguncev – migrantov
zbežali iz Slovenije. Nekateri krivi, večina iz
strahu in zavedenih.
V šestdesetih in sedemdesetih letih je desettisoče
Slovencev s trebuhom za kruhom odšlo iz Slovenije, največ v Nemčijo. V sedemdesetih letih
je desettisoče prebivalcev iz bratskih republik
prišlo v Slovenijo s trebuhom za kruhom. V
začetku devetdesetih let je, predvsem iz pekla
Bosne in Hercegovine, v Slovenijo pribežalo
desettisoče beguncev.
In kaj je skupni imenovalec tem selitvam?
Strpnost. Morda ne ravno navdušenje in
veselje nad prihodom priseljevalcev. Vsekakor pa strpnost. Slovenci v svetu so se
z več ali manj težav vključili v življenje v državah gostiteljicah in postali dobri
državljani Argentine, Združenih držav Amerike, Nemčije, Avstralije. Do
priseljencev smo bili tudi v Sloveniji ves čas strpni, dostikrat celo zelo odprti in
velika večina priseljencev se je v novo okolje lepo vključila in tudi po osamosvojitvi Slovenije so (p)ostali dobri državljani.
In potem se zgodi 21. stoletje. Amerika in Evropa (s Slovenijo vred, da ne
bo pomote) povzročijo katastrofo v arabskih državah in Evropo zalije val
beguncev, ki izgubijo dom, delo, pridružijo pa se jim tudi tisti, ki v obubožani
domovini ne vidijo prihodnosti.
In kaj se zdaj zgodi v strpni Sloveniji? Desne in skrajno desne stranke ter skupine ustvarjajo strupeno ozračje strahu pred migranti, ki so krivi za vse: posi-

ljujejo naše ženske, ropajo banke, streljajo,
imajo mobilne telefone (!), zažirajo naše
reveže … Pred volitvami so, tisti, ki se imajo za demokrate nesramno lagali o 50 do
60 tisoč migrantih, skorajda divjakih, ki
čakajo v Bosni, da vdrejo v Slovenijo in
nas izbrišejo z zemljevida Evrope. In na
žalost je veliko ljudi nasedlo in se zbalo
za svoje žene, svoj avto in vrtiček … In so
na volitvah dali svoj glas tistim, ki so grozili … Čeprav je bila resnica ta, da je bilo
v Bosni desetkrat manj beguncev! In pred
naslednjimi volitvami bo število beguncev
in s tem nevarnost spet zrasla v neslutene
višave. Da pridobimo volivce. Podlo.
Tudi precejšen del Velenjčanov je podlegel
»svarilom« desnice in na parlamentarnih
volitvah oddal svoj glas njim. Pa čeprav v
Velenju ni še nobenega migranta iz arabskih držav. Čeprav bi jih po najslabšem
scenariju prišlo le nekaj deset. V zadnjih
letih so sicer prišli ekonomski priseljenci
s Kosova. Menda na ulici ni več slišati
slovenščine. Dajte no, dajte - zaradi dveh, treh stotov ljudi, predvsem otrok in
žensk. In namesto, da bi bili tako strpni, kot smo bili dolga desetletja, se nas
je del obrnil proti njim in (zanimivo) proti lokalni oblasti, ki pač ni kriva za
priseljevanje, saj od tem odločata evropski in državni politiki in zakonodaji.
Če smo pravi Velenjčani, bi v resnici morali priseljencem ponuditi roko in jim
pomagati, da se čimprej in čimbolje vključijo v našo skupnost. Kajti slej ko prej
bodo postali Velenjčani. Ja, podoba sveta se spreminja, pa nam je to všeč ali ne.
Lokalne volitve bodo odlična priložnost, da nam nestrpneži skušajo vcepiti strah
in odpor do priseljencev. Pravi Velenjčani jim glasu ne bodo dali. Jaz že ne.

Protest in obsodba pojavljanja
in oživljanja nacizma
Članice in člani Izvršnega odbora ZB NOB
Velenje – Levi breg ostro protestiramo in
obsojamo poizkus oživljanja nacizma in fašizma. Lepljenje plakatov po mestu z nacistično simboliko, s kljukastim križem v grbu
Mestne občine Velenje in pozivom »za raso«
v karakteristični pisavi gotici pomeni, da se
nacistična vsebina ter ideologija počasi in
vztrajno širi tudi v Sloveniji. V mesecu aprilu
smo se pridružili pobudi in aktivnostim ZZN
NOB Slovenije ter organizirali okroglo mizo
z izraženo podporo za sprejem zakona o
prepovedi nacističnih in fašističnih simbolov.
To ne pomeni zgolj prepovedi javnega
izpostavljanja ter nošenja oznak in napisov
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pripadnikov fašističnega in nacističnega okupatorja in kolaborantskih enot, ki so v okupatorjevih sestavih delovale proti lastnemu
narodu, temveč gre tudi za potrebo preganjanja sovražnega govora in širjenja nestrpnosti med ljudmi. Pričakujemo, da bosta nova
vlada in parlament Republike Slovenije še v
tem letu sprejela zakon.
Podpiramo tudi aktivnosti našega predsednika Območne ZB NOB Velenje Bojana
Kontiča, da pristojni organi čim prej raziščejo
akcijo lepljenja plakatov s sovražno vsebino in odgovorni za storjeno tudi kazensko
odgovarjajo.
Alojz Slavko Hudarin, predsednik

V. Vrbič

In kaj je izjavil
predsednik
SDS?
Predsednik stranke, ki je zmagala na
zadnjih parlamentarnih volitvah in ima
v imenu besedo demokratska, ni mogel
iz svoje kože. Namesto, da bi »plakatno
akcijo« in oživljanje nacizma kategorično obsodil (tega sta bila sposobna
celo predsednika vlade in države), se je
ponorčeval iz komijev (tako vsaj pravi
komunistom) in s prstom pokazal na
Titov spomenik in rdečo zvezdo.
Seveda, kaj bo obsojal nacizem, saj
se lahko znajde na zelo tankem ledu.
Ker potem bi moral obsoditi še tiste,
ki so z nacisti sodelovali. To bi bilo pa
že preveč …

“Zaustavite sovražnost in njene vspodbujevalce”
Nevladne in nepolitične organizacije, združene v Koordinacijo veteranskih in domoljubnih
organizacij Slovenije (KODVOS), se pridružujemo vsem
tistim predstavnikom civilno-družbenih organizacij, ki so dvignile svoj glas zoper poglabljanje
sovražnosti in sovražni govor,
ki je v Sloveniji v zadnjih letih
zavzel zaskrbljujoče razmere.
Pričakovali smo, da bo v letošnji volilni kampanji katera od
političnih strank, ki kandidirajo za vstop v Državni zbor RS,
jasno in nedvoumno obsodila
tak način komuniciranja in obnašanja, kateri je v naši domovini
očitno dobilo domovinsko pravico in postalo nekaj vsakdanjega.
Vendar se to do danes ni zgodilo! Nasprotno, reakcije na izjave, ki želijo ukiniti in s tem tudi
uničiti civilno družbena gibanja
in organizacije, na izrečene in
na velikih oglasih zapisane laži
in grožnje, na kršenje zakonodaje, neformalno ukinjanje načel
dvojezičnosti, obujanje fašizma
in njegovih simbolov, na prikrito prodajo slovenske zemlje
so medle in kažejo na popolno nerazumevanje teh pojavov.
Državljani očitno nikoli ne
bomo dočakali odgovorov in
še manj učinkovitih ukrepov na
številne afere, zlorabe, sovražna

in zavržna dejanja. Hkrati pa se
poskuša načrtno medijsko obujati umrle in pobite iz II. svetovne
vojne in po njej.
Vsakodnevno smo priča primerom sovražnega govora, komaj
verjetnim medijskim in drugim
oblikam manipulacij, vključno z
lažnimi novicami in zavajanjem;
nekateri so to svojo veščino izpilili do popolnosti. Posrečilo se
jim je spremeniti vrednote in jih
nadomestiti z zmedo, potegnjen
je enačaj med resnico in lažjo,
med krivico in pravico in besede
pravičnost skoraj več ne poznamo. Metoda izsiljene »uravnoteženosti« poročanja poskuša

legitimirati pravico do javne laži
in zavajanja javnosti, kar je nato
zavija v celofan svobode govora.
Zato zahtevamo jasno in javno obsodbo takšnega moralno
in etično nedostojnega početja! Demokracija se ne meri po
številu političnih strank in po
politični moči tistega, ki stranko vodi, ampak po delovanju
pravne države, po spoštovanju
človekovih pravic in človekovega
dostojanstva!
V veteranskih in domoljubnih
organizacijah smo aktivni državljani, kateri smo na svoji koži
občutili grozote vojn, spominjamo se in negujemo spomin na

zgodovinska obdobja, v katerih je
bilo uporništvo slovenskega naroda odločilnega pomena tudi za
današnji čas. In če sta bili vojni, v
katerih smo sodelovali, za slovensko samozavest in samopodobo
nekaj enkratnega, naj bodo tudi
poštenost, svobodoljubje in mir
procesi, ki bodo trajali večno!
Zato, spoštovani politični voditelji, na vas leži ogromna odgovornost, da preprečite nadaljnji
razkroj vrednot, ki so krasile
slovenski narod. Vojni veterani
in člani domoljubnih organizacij,
združenih v KODVOS, bomo v
prihodnjih dneh znali prepoznati tiste politične stranke in tiste
kandidate, kateri bodo imeli
pogum in srce, upreti se širjenju
sovraštva in nestrpnosti!
Zaustavite sovražnost in nestrpnost ter svoje znanje in moči
usmerite v srečo in blagostanje
državljank in državljanov Republike Slovenije!
Zveza veteranov vojne za Slovenijo, Zveza policijskih veteranskih društev Sever, Zveza društev vojnih invalidov Slovenije,
Zveza slovenskih častnikov, Zveza združenj borcev za vrednote
NOB, Zveza društev generala
Maistra, Zveza civilnih invalidov
vojne Slovenije, Zveza društev
in klubov Moris, Društvo TIGR
Primorske

Okrogla miza
V mesecu juniju je bila v vili Bianca okrogla miza, o pobudi ZZB NOB
Slovenije o prepovedi nacističnih in
fašističnih simbolov. Okroglo mizo je
vodil podpredsednik ZZB NOB Slovenije Bojan Križman, sodelovali pa so še
predsednik ZZB NOB Velenje Bojan
Kontič, predsednik ZZB NOB Laško
Andrej Mavri, predsednik Zveze koroških partizanov in kustos velenjskega
muzeja Vinko Mihelak.

Obiščite tudi spletno stran ZB NOB Velenje: zb-nob-velenje.si
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Prvi maj na Graški Gori

Moje partizansko življenje
V partizane smo šli trije bratje in to brata Luka in Rudi ter
jaz. Mobilizirala nas je Gubčeva
brigada ter smo v njenih vrstah
9. maja 1944 odšli iz Zavodenj
nad Šoštanjem v Ravne, nato na
Razbor, potem naprej skozi Krnski graben proti Mozirju in do
Nove Štifte. Tam smo prespali,
naslednje jutro smo se najedli in
potem so nas 64 izbrali za pohod
na Dolenjsko. Hodili smo celo
noč in prišli zjutraj v Stično na
Dolenjskem, kjer smo dobili
zajtrk. Od tam smo šli naprej v
Stavče, kjer smo bili tri tedne
na urjenju z orožjem in taktiko.
Od tam pa smo odšli v Gubčevo
brigado. Prvo kar je bilo, je to
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da smo se dobro najedli svinjske
pečenke, nato so nas razporedili
po bataljonih in četah. Mene so
dali v prvo četo, brata Rudija v
drugo in brata Luko v tretjo četo.
Brat Luka je bil kmalu prestavljen v delavski bataljon, ker je
bil bolan in starejši. Rudi je bil
malo za tem ranjen in tako sem
ostal sam v Gubčevi brigadi. Čez
čas so me izbrali za četnega kurirja in pozneje tudi za bataljonskega kurirja. Nedolgo za tem
so me poslali na tečaj za merilca
na partopu, ki so ga izdelali sami
partizani iz italijanskega težkega minometa. Po opravljenem
tečaju sem bil dodeljen štabu
15. divizije kot merilec na tem

partopu. Obenem sem bil tudi
v zaščitnem vodu štaba divizije.
Zatem je prišla svoboda in sem
ostal kot divizijski kurir do takrat,
ko sem bil odpuščen kot mladoletnik iz vojske. Po koncu vojne
sem bil ponovno klican za šest
mesecev za dosluženje vojaškega
roka. V času, ko smo bili bratje v
partizanih so Nemci iz Šoštanja
s topovi obstreljevali Zavodnje.
Oče in mati, ki sta se nahajala v
kuhinji, sta bila ranjena, streli pa
so požgali gospodarsko poslopje,
uničili vse stroje ter pobili živino.
Vojno smo vsi preživeli. Med
vojno pa smo imeli štiri ranjene člane družine in to očeta in
mamo, brata Rudija v partizanih

ter brata Matevža v nemški vojski. Sprejel sem dve medalji, eno
za hrabrost ter eno za zasluge
za narod.
Ciril Potočnik, Zavodnje

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

Praznovanje 70. obletnice ZB
ZZB NOV Slovenije je bila ustanovljena
4. julija 1948. Leta 1968 je Zveza borcev
podprla in sodelovala pri ustanovitvi Teritorialne obrambe. Po družbenih spremembah
leta 1991, je ZZB NOV Slovenije spremenila
status družbenopolitične organizacije in se
je kot subjekt civilne družbe konstituirala v
samostojno nestrankarsko organizacijo borcev in udeležencev narodnoosvobodilnega
boja Slovenije. Republiški odbor Zveze borcev je 12. decembra 1990 s posebno izjavo
svoje članstvo pozval naj se udeleži plebiscita
in podpre samostojno in neodvisno državo Slovenijo. Prav tako je ta objavil protest
zaradi nasilnega oboroženega posega JLA v
Sloveniji. V nadaljnjih procesih Zveza borcev
podpre tudi vsebino Brionske deklaracije.
V okviru mednarodnega delovanja Zveze
borcev je zlasti pomembno njeno sodelova-

nje z Zvezo partizanov Primorske, z Vsedržavnim združenjem partizanov Italije in
z Zvezo koroških partizanov. Leta 1994 je
Zveza borcev Slovenije sprejeta v Svetovno federacijo veteranov kot polnopravna
članica. Junija 1992 se je organizacija preo-

osebe. Znotraj teh pa deluje po Sloveniji
okoli 700 krajevnih organizacij ZB. Na letni
ravni organizira okoli 1.500 prireditev. Zveza izdaja tudi svoje glasilo Svobodna beseda.
Organizacijski odbor za pripravo aktivnosti ob 70. obletnici ZZB NOB Sloveni-

Osrednja proslava ob 70
letnici
Na Kongresnem trgu v Ljubljani je
bila 1. julija osrednja slovesnost ob praznovanju 70. obletnice Zveze združenj
za vrednote NOB Slovenije bo v nedeljo, 1. julija 2018 ob 11. uri na Kongresnem trgu v Ljubljani. Slavnostni govornik je bil predsednik ZZB Tit Turnšek.
Prisotne je pozdravil tudi župan MOL
Zoran Janković. V kulturnem programu pa so nastopili Orkester Slovenske
vojske, Partizanski pevski zbor, Moški
pevski zbor KUD Rogoznica, Pevski
zbor OŠ Tončke Čeč Trbovlje, teater III
– DPD Svoboda Ptuj, Helena Gregorn,
Zvezdana Mlakar, Katja Konvalinka,
Primož P. Ram Siter ter Lačni Franz in
Zoran Predin.

Proslave so se udeležili tudi člani združenja iz Velenja.

blikovala v Zvezo združenj borcev in udeležencev NOB Slovenije. Od leta 1997 se
lahko v ZZB včlanjujejo tudi tisti, ki niso bili
udeleženci NOB. Leta 2007 se je organizacija preimenovala v Zvezo združenj borcev
za vrednote NOB Slovenije – ZZB NOB
Slovenije.
Zveza borcev šteje danes okoli 41.000 članov, od tega okoli 5.000 udeležencev NOB.
V Zvezo borcev se združuje 82 teritorialnih
enot, ki delujejo kot Združenja in so pravne

je je v jubilejnem letu delovanja pripravil
več aktivnosti. Med njimi jubilejni znak, ki
je upodobljen tudi na priložnostni znački.
Izdana je bila zloženka, v kateri je na kratko
opisana pot ZZB od ustanovitve do danes. V
našem glasilu Svobodna beseda pa bo celo
leto izhajala posebna rubrika na temo 70.
obletnice delovanja ZZB.
Tit Turnšek

Utrinka iz OO ZB Levi breg

Z volilne konference

Piknik
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Volilna skupščina območnega ZB NOB Velenje
Redna letna skupščina območnega ZB NOB Velenje je bila 11. junija v prostorih MO Velenje in je bila
letos tudi volilna. Staremu vodstvu se je iztekel štiri letni mandat in bilo je potrebno izvoliti novo
vodstvo, ki nas bo vodilo v mandatu 2018 – 2022.
Najprej je skupščino pozdravil MPZ KUD Ravne s partizanskima pesmima, nato pa je
predsednik s podpredsednikoma ZB NOB Velenje podelil
priznanja in zahvale organizacijam in članom združenja, ki
nesebično dolgoletno delujejo
v naši organizaciji ali sodelujejo
pri popestritvi našega delovanja,
proslavah in širjenju resnice o
polpretekli zgodovini.
Delo združenja v obdobju od
zadnje skupščine leta 2017 pa
do danes in celotnem mandatu
2014 – 2018 je orisal naš predsednik Bojan KONTIČ. Pohvalil
je delo celotnega združenja kot
njegovih upravnih organov (
izvršni odbor združenja in vodstva krajevnih organizacij ZB )
in ocenil, da so bile vse zadane
naloge uspešno realizirane. Vse
svečanosti, posvečene prihodu
legendarne udarne XIV. Divizije
na Štajersko, Topolšica ( podpis
kapitulacije ), Menina planina,
Vrhornik v Podgorju ( ustanovitev Šaleške čete ), tradicionalno
srečanje na Graški gori in komemoracije so bile dobro obiskane. Zelo dobro je sodelovanje
med združenjem in krajevnimi
organizacijami ter lokalnimi skupnostmi, ki podpirajo naše združenje v skladu s svojimi zmožnostmi z dotacijami krajevnim
organizacijam za njihovo delo
ali pri obnovi spomenikov NOB

na svojih področjih. Zahvalil se
je županu občine Šoštanj Darku
MENIHU in občini Šoštanj za
postavitev spominskega objekta pri Žlebniku, kjer je padel

pesnik Kajuh.
Nekaj težav nastopa pri svečanosti v Topolšici, kjer bo
potrebno nekatere stvari doreči
in podpis kapitulacije vnesti v

Novi organi združenja
Predsednik: Bojan KONTIČ, podpredsednika
Srečko MEH, Bojan VOH, sekretarka združenja
Marjana KOREN.
Člani izvršilnega odbora: Bojan Kontič, Srečko
Meh, Bojan Voh, Marjana KOREN, Andreja
KATIČ, Peter DERMOL, dr. Franc ŽERDIN,
Jože ARISTOVNIK, Jože DRAČKO, Vlado
VRBIČ, Alojz HUDARIN, Božidar DELČNJAK, Fadil KRUPIĆ, Barbara MASTNAK,
Janja REDNJAK, Alojzija RIHTERŠIČ, Branko
SEVČNIKAR, Branko SMAGAJ, Ivo STROPNIK, Bojana ŽNIDAR in Ivan TOPLIŠEK.
Nadzorni odbor: Jože MELANŠEK ( predsednik ) in članici Metka GRABNER in Damjana
KOSI

koledar državnih prireditev, saj
je Topolšica ena izmed petih krajev v Evropi, kjer so bile podpisane delne kapitulacije nemške
vojske in aktivnosti v tej smeri

Priznanja in zahvale
območnega ZB NOB Velenje
Priznanja območnega ZB NOB Velenje za
tvorno sodelovanje so prejeli: OZ ZSČ Velenje,
tov. Nada ŠTRAVS, tov. Marija VOGLAR, MPZ
KAJUH, MPZ KUD RAVNE in OŠ MIHE
PINTARJA – TOLEDA ter GUSTAVA ŠILIHA
Zahvale območnega ZB NOB Velenje za
dosedanje dolgoletno predano delo so prejeli
posamezniki: tov. Alojzija RIHTERŠIČ, tov,
Mija ŽERJAV, tov. Elica REDNAK, tov. Terezija KOLAR, tov. Ivanka TAMŠE, tov. Vojko
REŽEN, tov. Rudi VODEB, tov. Jože DRAČKO, tov. Vitko PUNGARTNIK in tov. Franc
FRIŠKOVEC

Zahvale so prejeli (niso našteti po vrstnem redu): Alojzija Rihtaršič, Rudi Vodeb, Vojko Režen, Mija Žerjav, Elica Rednak, Vitko
Pungartnik, Ivanka Tamše, Terezija Kolar, Franc Friškovec in Jozo Dračko.

6

so že stekle. Kar nekaj spomenikov in obeležij NOB se je tudi v
tem letu obnovilo, glasilo Šaleški
upornik pa je zelo bran in težko
pričakovana publikacija, ki izide
tri do štirikrat na leto. Naši člani
se radi udeležujejo spominskih
svečanosti tudi drugod ( Poljana,
Podljubelj, Dobrnič, Komelj na
avstrijskem koroškem, Igmanski
marš v BiH, Gradec v Avstriji,
… ). Še naprej si je potrebno
prizadevati na pomlajevanju
naše organizacije, saj so drugače
misleči vedno bolj glasni, potvarjajo zgodovino in dogodke, polpretekla zgodovina je izginila iz
šolskih učbenikov in nenazadnje,
članstvo postaja vedno starejše.
Jeseni se pripravlja otvoritev
Spominskega centra 91, kjer bo
prikazan razvoj dogodkov ob
osamosvojitveni vojni leta 91 na
našem področju.
Svoje poročilo je končal z ugotovitvami, s katerimi se je strinjala celotna dvorana in je požel
velik aplavz: Rdeče zvezde ne
damo in ne damo spomenika
prvemu komandantu partizanskih enot Jugoslavije – maršala
Josipa Broza – Tita; svoje zgodovine se naše združenje ne
sramuje!
Finančno poročilo za leto 2017
je podala sekretarka združenja
Marjana KOREN. Kljub težkim
časom okoli financ in realiziranim zelo obsežnim programom
je združenje poslovalo pozitiv-

Priznanja so dobili (niso našteti po vrstnem redu): Nada Štravs (vodja podružnične šole v Vinski Gori),
Marija Voglar (finančna svetovalka) Osnovna šola Gustava Šiliha, Osnovna šola Mihe Pintarja Toleda,
Moški pevski zbor KUD Ravne Moški pevski zbor Kajuh in Območno združenje Zveze slovenskih
častnikov Velenje.

no, kar je ugotovil tudi nadzorni
odbor. Svoje poročilo sta podali
tudi komisija za spomeniško varstvo oz. njen predsednik Fadil
KRUPIĆ in Komisija za popis
osnovnih sredstev.
Volilne skupščine se je udeležilo kar 84 % delegatov, ki so
razrešili stare in izvolili nove
organe. Predsednik združenja
bo še naprej Bojan KONTIČ, ki
je v napovedi dejavnosti v prihodnjem obdobju izpostavil predvsem prizadevanja za pridobitev
novih članov našega združenja,
njegove pomladitev in iskanju
tem, ki bi pritegnile mlade. Prvi
korak bi že bil, če bi se vsak

član doma pogovoril s svojimi v
družini ( sinovi, vnuki ) in bi ti
ob sebi pripeljali v združenje še
svoje prijatelje. Mladi niso pro-

ti rdeči zvezdi, samo neradi se
združujejo – organizirajo.
Podpredsednik ZB NOB
Velenje: Bojan VOH

Šaleški upornik, interno glasilo območnega
združenja ZB NOB Velenje
Uredniški odbor: Marjana KOREN, Bojan VOH, Jože DRAČKO, Ivo STROPNIK,
Vlado VRBIČ (urednik) Naslov uredništva: Združenje borcev za vrednote NOB,
Kopališka 3, 3320 Velenje, naklada: 1300 izvodov Tisk: Gorenje IPC
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O D Š L I S O
Marta GRILC, rojena 22.07.1934,
umrla 21.04.2018
Na veliki, zavedni in napredni kmetiji v Prelogah je živela družina Stropnik – Medvedova,
ki je štela šest družinskih članov, starše, sina
in tri hčerke. Zaradi sodelovanja s partizani so
kot talca v Mariboru ustrelili očeta in brata.
Leta 1942 so prišli po ostale člane, mami so
ukradli hčerki Roziko in Marto, mamo in
sestro Pepco so odpeljali v Auschwitz, ki se nista več vrnili. Roziko
in njo so odpeljali vsako za sebe v taborišče v Nemčijo. Videli sta se
komaj po končani vojni. Ko sta se leta 1945 kot otroka vrnila domov
je bila njuna domačija izropana in prazna, začeli sta jo obnavljati in
z družinama do leta 1988 živeli v njej, kasneje pa zaradi ugrezanja v
Podkraju pri Velenju. Po moževi smrti leta 2005 je za njo kot vedno
bolno skrbela hčerka Milena z družino in s pomočjo hčerke Vide. Marta je bila ves čas zvesta članica Krajevne organizacije ZB NOB Pesje.

Miroslava JELENKO, rojena
08.11.1931, umrla 05,03.2018
Nazadnje je stanovala v Zidanškovi 2 Velenje. Svoja otroška leta je preživljala v nenehnem strahu in negotovosti saj je v tem času
divjala druga svetovna vojna. Znala je ceniti
in spoštovati vrednote NOB.
Dolga leta je bila članica borčevske organizacije ZB Desnega brega.

Jože VIDEC, stanujoč Laze 16, rojen
06.02,1943, umrl 28.01.2018
Star komaj 75 let nas je za vedno zapustil
naš član Krajevne organizacije za vrednote
NOB Šentilj. Z izrednim navdušenjem se
je skupaj z ženo včlanil v našo organizacijo,
vendar pa mu zdravje ni dovolilo, da bi
lahko ostal dlje časa. Tako smo se morali
kar prehitro posloviti od njega. Ostal bo v
lepem spominu.

Rozalija KOMPAN, rojena
25.10.1924, umrla 02.10.2017
Rojena je na Lomu pri Mikužu, po domače
Slabetu. Pri devetih letih je izgubila mamo.
Za njo je skrbela mačeha Angela. V največjo
oporo ji je bil starejši brat Korel. Pri Slabetu je
bila med vojno partizanska postojanka. Večkrat so na njihovi domačiji počivali aktivisti.
Dostikrat so trepetali v strahu, ko so se pod
njimi premikali Nemci.
Po končani vojni se je 1952 leta poročila z Francem Kompanom
in si ustvarila družino s tremi otroki. Vseskozi je trdo delala. Edino
razvedrilo so ji bile knjige in ogledi kino predstav v Topolšici. Vsa
leta je bila članica ZB. Jesen življenja je preživljala v domačem domu.

ANICA PUSOVNIK, rojena 24. 8.
1931, umrla 18. 6. 2018
Rodila se je v narodno zavedni kmečki družini v Radegundi nad Mozirjem.
Delo na kmetiji s številnimi člani družine ni
bilo lahko. Med NOB so se pri njihovi družini zbirali partizani. Nosila je hrano skupini
ranjenih partizanov blizu njihove domačije.
Leta 1955 se je poročila v Florjan. Skupaj
z možem sta bila člana Krajevne organizacije ZB NOB Skorno –
Florjan – Bele Vode.
Bila je aktivna sodelavka v ZB. Kot plemenita oseba, tako žena,
kot mati in občanka,je opravila veliko poslanstvo v svojem življenju.

Berta HABE, stanujoča Ravne
92, rojena 09.04.1925, umrla
06.03.2018
Zapustila nas je naša dolgoletna članica ZB
za vrednote NOB, ki nas je spremljala celih
petinštirideset let. Med drugo svetovno vojno
je aktivno sodelovala v NOB kot kurirka.

Devetdeset let Jožefe Peterlin in Jožefe Knez
V mesecu marcu sta dve članici borčevske organizacije ZB
Desnega brega praznovali svoj
osebni praznik srečnih 90 let.
Ob tej priložnosti so jih obiskale naše poverjenice, jima
čestitale in skromno obdarile. Kljub visoki starosti sta še
vedno aktivni pri dnevnih
opravilih in imata zelo dober
spomin. Seveda je ob klepetu
nanesla beseda tudi na udeležbo v partizanih. Na to temo sta

8

imeli zelo veliko za povedati,
saj sta obe aktivno sodelovali v
vojni. Pri odhodu so jima naše
poverjenice zaželele še veliko
zdravja in veselja in, ko bosta
slavili sto let, se bodo zopet
takole skupaj dobili.
Leopold Jelenko

Po poteh spominov in tovarištva
V petek, 27. 4. 2018 je Krajevna organizacija ZZB
za vrednote NOB Podkraj–Kavče, v sodelovanju
z ŠKUD Kavče in DPM Kavče v okviru praznika
Dneva upora (OF), organizirala pohod po poteh
Spominov in tovarištva.
Pohod je bil osredotočen na
drugo svetovno vojno, na kraje v naših KS, kjer so obeležja
in spomeniki iz tega obdobja,
na kraje, ki nosijo veliko zgodovinskih dogodkov, na katere ne
smemo pozabiti!
Start pohodnikov je potekal na
treh različnih lokacijah in sicer:
Ena skupina se je zbrala v
Starem Velenju pri spomeniku
Talcev.
Druga skupina je pot pričela
za gostiščem Hartl po prijetni
gozdni poti.
Tretji zbor pohodnikov pa je
bil pred Domom krajanov v
Kavčah.
Pri spominski plošči konference SKOJ pod cerkvijo sv. Jakoba
v Podkraju so se vse tri skupine
pohodnikov združile. Po nagovoru podžupana Petra Dermola
in kratkem kulturnem programu
so pohodniki združeni nadalje-

Pot jih je nato vodila delno
prek travnikov, po gozdnih
poteh in po cesti. Malo pred
Klavževo domačijo so zavili
desno navzdol v gozd, kjer so
iz zvočnega zapisa izvedeli, da
se nahajajo v neposredni bližini nekdanje partizanske bolnice
Jelka Breza. Seveda je čas naredil

co pri domačiji Klavž namestili
novo leseno tablo in s tem označili kraj kjer je pred 78. leti potekla konferenca KP Slovenije.
Po kratkem počitku so pohodniki krenili skozi gozd nazaj
na lokalno cesto, ki jih je vodila proti zaselku Roperče. Pod
hišo pri Tičerju so iz zvočnega
posnetka izvedeli nekaj malega
iz zapisanih spominov, ki jih je
tik pred smrtjo zabeležila domačinka Ušenova Vikica. Ob tem se
je orosilo marsikatero oko.
Na prireditvenem prostoru
pred Domov krajanov v Kav-

vali pohod. Komaj so dobro stopili na gozdno pot pod Velikim
Gradiščem, že jih je presenetil
prvi zvočni zapis , ki jih je seznanil z kratko zgodovino cerkve
sv. Jakoba. Tik pod domnevno
lokacijo obrambnega zidu nekdanjega Lilijskega gradu so preko
zvočnega zapisa izvedeli še nekaj
o nastanku gradu in prisluhnili
eni izmed legend o njem.

svoje in zabrisal skoraj vse sledi
nekdanje bolnišnice. Pohodniki so zato ob povratku iz gozda
ob lokalni cesti namestili leseno
tablo, ki bo opozarjala mimoidoče, kjer je bila nekoč bolnica. S
svojim nastopom in govorom je
svetnica SD v svetu MOV Aleksandra Vasiljevič ta dogodek
naredila resnično svečan.
Pohodniki so nato na sušilni-

čah so obiskovalci svečanosti
pohodnike navdušeno sprejeli.
Po medsebojnem pozdravljanju
pa se je pričel praznični, svečani
program
Prapori in izredno lepo zapeta slovenska himna so naznanili
pričetek. Slavnostni govornik
je bil poslanec Socialnih demokratov v Državnem Zboru Jan
Škoberne. Častni gost pa Ivan

Grobelnik.
Vrhunec prireditve pa je bil
prihod Kurirčkove pošte. Člani lovsko–športnega društva iz
Vinske Gore so s atraktivnimi
strelskimi salvami naznanili prihod kurirčkov, ki so se občinstvu
približali skozi dimno zaveso.
Strumno so simbolično predali
poslanico častnemu gostu, tovarišu Ivanu Grobelniku - Ivotu,
edinemu še živečemu osvoboditelju zapornikov iz Starega
piskra.
Program pohoda in svečanosti
je bil nostalgično obarvan, lep,

dinamičen in zanimiv, kar potrjujejo številne pohvale obiskovalcev, ki so bili nad prireditvijo
navdušeni, nemalo kdo je potočil tudi solze ganjenosti.
To je bil lep, sončen in topel
dan. Zaradi lepega vremena,
srečnih in nasmejanih ljudi in
toplih, prijaznih spominov.

Metka Grabner
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Vozni red avtobusov
za prevoz na Graško Goro v soboto, 25. 8. 2017
Avtobus št. 1
Odhod iz avtobusne postaje v Velenju ob
7.00 uri v Gaberke in Velunjski graben do
Toneta. Ta avtobus je za pohodnike po delu
poti XIV. divizije.
Po opravljenem prevozu v Velunjski graben bo avtobus št. 1 od 9. ure dalje, sprejemal udeležence proslave na avtobusni
postaji v Velenju in nato v smeri Graške
gore na avtobusnih postajah pri pošti, tržnici,
rondoju in v Škalah.

Avtobus št. 2
Odhod ob 9.00 uri iz Topolšice ( pri gasilskem domu ) proti Šoštanju na avtobusno
postajo, ob 9.15 proti Skornemu do gostišča
Acman, približno ob 9.20 uri nadaljuje pot
proti Paški vasi in Šmartnemu ob Paki. Približno ob 9.45 uri odpelje nazaj proti Pesju,

od tu pa ob 10.00 uri do avtobusne postaje
Velenje in proti Graški gori. Udeležence proslave sprejema na avtobus na vseh vmesnih
avtobusnih postajah.

Avtobus št. 3
Odhod ob 8.30 uri izpred glasbene šole
Velenje proti Šoštanju in Graški Gori. Po prihodu na Graško goro gre avtobus št. 3 nazaj
v Gaberke, Ravne in Šoštanj na avtobusno
postajo in nadaljuje pot proti Pesju, avtobusni postaji Velenje, tržnici in Graški Gori.

Avtobus št. 4
Odhod ob 9.00 uri iz Šentilja od gostilne
Pirh v Kavče na avtobusno postajo pri Hrvatu, nato proti Podkraju, mimo pokopališča do
AP v Pesju pri banki. Odhod iz Pesja ob 9.30
uri do avtobusne postaje Velenje, od koder

bo nadaljeval pot proti Graški gori ob 9.45
uri. Udeležence proslave sprejema na vseh
avtobusnih postajah.

Avtobus št. 5
Odhod ob 9.00 uri iz Pake (pri gostilni
Kovač), v Šalek in na Gorico do obračališča
za avtobuse. Približno ob 9.30 uri nadaljuje
pot proti Velenju, mimo pošte, tržnice, rondoja proti Graški gori (potnike sprejema na
vseh vmesnih avtobusnih postajah).
Po končani prireditvi bodo avtobusi vozili udeležence proti domu po naslednjemu
razporedu:
Prvi avtobus ob 14.00 uri; drugi avtobus
ob 14.30 uri; tretji avtobus ob 15.00 uri
četrti avtobus ob 15.30 uri; peti avtobus
ob 16.00 uri
Marjana Koren

ZDRUŽENJE BORCEV
ZA VREDNOTE
NARODNOOSVOBODILNEGA
BOJA VELENJE
Vabi na
32. spominsko srečanje borcev, planincev
in članov veteranskih organizacij,
ki bo v soboto, 25. avgusta 2018
ob 11.00 uri na Graški Gori – gori jurišev.
Prireditev bo posvečena 70. letnici ustanovitve Zveze združenj borcev za vrednote
NOB Slovenije in 75. obletnici ustanovitve
XIV. divizije.
Slavnostni govornik bo predsednik Združenja borcev za vrednote NOB Velenje.
V programu bodo sodelovali: Godba veteranov Univerze za III. življenjsko obdobje
Velenje, Moški pevski zbor KUD Kajuh iz
Raven, pevka Marjetka Popovski, harmonikarja, ansambel Bratov Avbreht ter moderatorka in recitatorka Karmen Grabant.
Sodelovali bodo tudi praporščaki, spominska partizanska enota Dolenjski bataljon in
Šaleška konjenica.

