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Vse bralke in bralce vabimo, da s svojimi
prispevki obogatijo prihodnje številke
našega glasila. Prispevke pošljite na
naslov: 
Območno združenje borcev in udeležen-
cev NOB, Kopališka 3, 3320 Velenje.

DOPISUJTE V
Dostikrat članice in člani organizacije
ne vemo na koga bi se obrnili v zvezi
z našim statusom, pravicami itd…

Če imate kakršnokoli vprašanje s tem
v zvezi, se lahko obrnete na Upravno
enoto Velenje - Oddelek za občo
upravo in druge upravne naloge in
skupne zadeve. 

Telefonska številka: (03) 8995 772.

Osemnajsti marec 2006 ni pomemben le po tem, da je
bila redna letna konferenca Krajevne organizacije ZZB
NOB Šentilj, katere se je udeležilo 35 članic in članov,
temveč tudi po prijetnem zaključku konference za kar
je poskrbela predsednica Marija Kuhar.
Pripravila je prijetna presenečenja za vse, ki so na ta
dan ali v tem mesecu praznovali svoj osebni praznik, to
so bili:

Fanika Pirh - za njenih 80 pomladi, ki jih nikakor ne kaže
Antonija Drev - za njenih 80 pomladi, žal odsotna zara-
di bolezni
Fanika Pačnik - za njenih 70 let - žal ni bila prisotna
Anica Čepelnik - za rojstni dan na ta dan
Jožefa Štramec - za god in rojstni dan na ta dan
Jože Pustinek - za god
Jože Pečečnik - za god

Kako lahko z drobnimi pozornostmi pričaramo nasmeh
in zadovoljstvo na obraz pa pokažejo tudi posnetki, ki
smo jih ob tej priložnosti posneli. 

PRESENEČENJE NA LETNI 
KONFERENCI KO ZZB NOB ŠENTILJ To kar se dogaja in piše v javnosti o naši polpretekli zgo-

dovini, že presega vse meje razumnega. Osvobodilna
fronta in odporniško gibanje se razglaša za kolaboraci-
jo z Rusi. Tiste, ki so prisegli okupatorju pa dokazujejo,
da so zmagovalci in da so leta 1941 boljševiki napadli
Slovence. Medvojni boj na Hitlerjevi strani, pa naj bi bil
boj za sodobno demokratično Evropo. Takšne in podo-
bne cvetke, z zgodovinskimi dejstvi povsem nerazdruž-
ne slaboumnosti nam že skoraj dan za dnem razlagajo
nekateri zgodovinarji in pa tudi predstavniki RKC. In to
kar počenjajo imenujejo »kulturni boj«.
Aktivisti in partizani, kateri smo se borili za osvoboditev
te naše prelepe domovine Slovenije, obsojamo takšno
početje in nikakor ne pristajamo na spreminjanje zgo-
dovine v kateri je padlo na oltarju domovine veliko
mladih in poštenih ljudi, ki so se uprli okupatorju in njiho-
vim sodelavcem, tudi brez orožja, lačni in prezebli, ter
goli in bosi. V tem pogledu lahko rečemo, da sedanji
čas in njihovi politiki ne prispevajo k spravi in ne k pomi-
ritvi temveč dokazujejo, da v družbi poteka nenehen
boj za oblast in materialne dobrine ter, da so v tem
boju dovoljena vsa sredstva.
Da nekako v ZZB _ NOB Pesje nasprotujemo temu spre-
minjanju polpretekle zgodovine smo se odločili, da z
akcijo zbiranja sredstev za obnovo spomenika padlim
aktivistom in partizanom v drugi svetovni vojni pred
domom krajevne skupnosti dokažemo, da smo aktivisti
še tu, da gojimo in spoštujemo vse tiste, ki so padli za
svobodo. Na spomeniku bo treba obnoviti vse črke
imen in priimkov, ker so napisi zbledeli in tudi sam spo-
menik je treba prebeliti.
Spomenik, kot kulturno zgodovinski pomnik je tudi ogle-
dalo našega kraja in vreden spoštovanja do vseh tistih,
ki so na njem zapisani.

Odbor ZZB NOB PESJE

ZGODOVINSKI POGLEDI
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Šaleški upornik je interno glasilo območnega združenja ZZB NOB Velenje, letnik IV, številka 2, avgust 2006

26. avgust, ob 11. uri

Letošnje srečanje je posvečeno 65. obletnici začetka 2. svetovne vojne, 62. oblet-
nici pohoda XIV. divizije, 15. letnici osamosvojitve Slovenije in prazniku Mestne obči-
ne Velenje.
Na  srečanju sodelujejo planinci, taborniki, Slovenska vojska, organizacija Sever,
Veterani vojne za Slovenijo, slovenski častniki in Partizanski odred Triglav.

Da nam bo lepo bo, poskrbel bogat kulturni program, za prijetno vzdušje pa
ansambel Bum in partizanski kotel. Srečanje bo v vsakem vremenu!

Na Graško goro lahko pridete tudi za avtobusom, vse dodatne informacije dobite
pri vašem predsedniku osnovne organizacije.

ISKRENO VABLJENI NA TRADICIONALNO TOVARIŠKO DRUŽENJE!

20. SREČANJE BORCEV
IN PLANINCEV NA GRAŠKI GORI

Fotografija z lanskega srečanja
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Uvodnik

Za nami je še eno štiriletno obdobje. Vsekakor je bilo
uspešno. To smo ugotovili in potrdili tudi na naši pro-
gramsko-volilni konferenci, ko smo preverili, kako nam
je uspelo uresničiti zastavljene cilje. 
Naj na tem mestu omenim le dva naša projekta, ki
sta bila še posebej odmevna in pomembna. Po
večletnih prizadevanjih imamo popolnoma prenovl-
jen osrednji spomenik na Titovem trgu in muzejsko
zbirko o NOB v Šaleški dolini na Velenjskem gradu. 
Uspešno in dobro lahko delamo tudi zato, ker smo v
lokalni skupnosti z našimi idejami vedno naleteli na
razumevanje in na posluh za naše delovanje ali
morda bolje rečeno poslanstvo, saj z vsemi našimi
aktivnostmi želimo izključno ohranjati spomin na ver-
jetno najpomembnejše obdobje slovenske
zgodovine, na čas, ko je bil naš narod postavljen
pred najtežje preizkušnje. Ves čas izredno dobro
sodelujemo z vsemi tremi župani naše doline, prav
tako je zgledno naše sodelovanje z drugimi veteran-
skimi organizacijami.
Dejstvo je, da smo z menjavo oblasti na državnem
nivoju izgubili znatna finančna sredstva, a smo jih

uspešno nadomeščali s še bolj marljivim delovanjem
naših krajevnih organizacij pa seveda tudi s prijazno
pomočjo tistih posameznikov in podjetij, ki so ohranili
svoj ponos, njihove vrednote pa niso končale na
razprodaji. 
Obrnilo pa se ni le štiriletno obdobje. Naokrog je tudi
leto in predlagam, da se, kakor smo si obljubili konec
lanskega avgusta, ponovno snidemo na Graški Gori -
Gori jurišev. Na mestu, kjer so svobodoljubne parti-
zanke in partizani v najtežjih vremenskih pogojih bili
svoj boj. Zase in za nas. Za številne je bil to zadnji boj.
Darovali so svoje življenje, da bi naš rod ostal gospo-
dar na svoji zemlji. Njihove sanje so se uresničile.
Danes živimo v samostojni Sloveniji, naša dolžnost pa
je, da to neprecenljivo dediščino oplemeniteno
predamo zanamcem. 
Prepričan sem, da bodo tudi oni znali ceniti našo
zgodovino, stkano iz pogumnih dejanj mnogih
posameznikov. Zgodovino, ki bo vedno spoštljivo
pričala o plemenitem partizanskem uporu.
Tovarišice in tovariši, vabljeni torej na Goro jurišev, kjer
bomo, tako kot vedno doslej, s ponosom razvili in dvi-
gnili naše prapore, prisluhnili Kajuhovim pesmim in zlili
glasove v Pesmi štirinajste.

Bojan Kontič

Pod delovnim predsedstvom Jožeta Melanška in ob priso-
tnosti skoraj 87% delegatov in številnih gostov je bila 19.
junija Programsko - volilna skupščina Območnega zdru-
ženja ZZB NOB Velenje. Skupščina, ki je trajala kar tri ure je
bila silno živahna, spodbujena pa za uvodnim prikazom
filma o izgradnji mesta Velenje, ki mu je sledil kratek odlo-
mek iz nedavnega TV nastopa nekdanjega beograjske-
ga škofa Perka, ko je povzdigoval škofa Rožmana in
domobranstvo. Vsi razpravljalci so odločno zavrnili vse
novodobne poskuse po blatenju partizanske borbe in
povzdigovanju domačih izdajalcev. Glede na to, da je
bilo delo organizacije v zadnjem obdobju zelo dobro, je
bila večina razprav bolj usmerjena v splošni položaj bor-
cev in trenutna politična dogajanja.
Predsednik Območnega združenja Bojan Kontič je podal
izčrpno poročilo za obdobje 2002 - 2006 iz katerega je
razvidno, da je naše združenje eno najbolj aktivnih v drža-
vi. Nekaj poudarkov iz njegovega poročila /povzeto po
zapisniku/:
- Za nami je zelo delovno in uspešno obdobje ( 2002 -
2006 ), saj je bilo kar težko nadaljevati zelo dobro in ute-
čeno delo starega vodstva
- Obnovili smo centralni spomenik na Titovem trgu, za kar
gre velika hvala MO Velenje za njeno pomoč
- Na novo se je postavila spominska zbirka NOB v Šaleš-
ki dolini na velenjskem gradu, katero pa bo potrebno še
nadgraditi z novimi eksponati in listinami ( so že v pripra-
vi ) 
- Za mandat 2006 - 2010 nam ostaja še obnovitev spo-
minskih obeležij in razstavišča na Graški Gori - Gori juri-
šev 

- Obnovili smo prostore združenja na Kopališki 3 v
Velenju, jih računalniško podprli in v pripravi je tudi

ureditev spletne strani OO ZZB NOB Velenje
- Krajevni odbori po KS in MČ dobro delujejo, za kar gre
velika zahvala posameznim predsednikom in sekretar-
jem ter upravnim odborom 
- Vzorno je sodelovanje vseh veteranskih organizacij v
naši dolini, ravno tako tudi sodelovanje z planinskim dru-
štvom in nekaterimi drugimi društvi in strankami, zato veli-
ko akcij organiziramo skupaj
- V našo organizacijo se vključuje vedno več mladih,
katerim ni vseeno, kako in kaj se govori o polpretekli zgo-
dovini
- Izrekamo odločen NE poskusom rehabilitaciji bele
garde in kolaboracionistov, kateri so sodelovali v letih
1941 - 45 z fašisti in ubijali slovenske brate in sestre, sedaj
pa želi naša desno usmerjena vladajoča koalicija ta dej-
stva predrugačit in te izdajalce oprati svake krivde za
storjena dejanja
- Izdajati smo pričeli glasilo Šaleški upornik, izdali Knjigo
spominov Šaleških borcev in bork, knjižico Napad na
Šoštanj 1941
- Predrugačen je način financiranja borčevske organiza-

BILI SMO USPEŠNI
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cije ( zmanjšanje sredstev, sčasoma ukinitev financiranja
- vezano na glavarino neposrednih udeležencev vojne
1941 - 45 oz. borcev s statusom veterana )
- Veliko je prireditev, na katerih sodelujejo med drugim
planinci - pohodniki, Šaleška konjenica, člani Mladega
foruma ( podmladek Social Demokratov  ), člani veteran-
skih združenj
- Posebna hvala predsednikom in sekretarjem krajevnih
odborov, članom IO OO ZZB Velenje in še posebej sekre-
tarki tov. Marjani KOREN za njeno predano delo ne gleda
na čas (delovni dan ali nedelja, dopoldan ali ob večerih)

- Zahvala tudi nekdanjemu pred-
sedniku upokojencev Velenje tov.
Hubertu MRAVLJAKU in tov. Ludviku
URANJEKU za njuno delo in poveza-
vo med borci in upokojenci, za kar
jim izročamo tudi priložnostno sim-
bolično darilo 
Po, kot že rečeno živahni razpravi, so

delegati izvolili novo vodstvo in člane organov združenja.
Predsednik ostaja Bojan Kontič, članstvo v izvršilnem
odboru pa se je povečalo za nekaj mlajših članov .
In še nekaj smernic programa dela za leto 2006, ki jih je
predstavil novo izvoljeni - stari predsednik OO  Bojan KON-
TIČ:
-Izpeljava vseh zastavljenih in tradicionalnih prireditev sku-
paj z planinci,veteranskimi  

združenji, Šaleško konjenico, vojsko,…( Graška Gora, v
počastitev pohoda XIV. 

Divizije, ob smrti narodnega heroja Karla DESTOVNIKA -
KAJUHA, Žlebnik,…)
-Nadaljevati z izdajanjem časopisa Šaleški upornik, kateri
je zelo bran in priljubljen
-Nadaljevati z včlanjevanjem novih članov
-Pripraviti in aktivirati spletno stran OO ZZB NOB Velenje
-Čim bolj vzdrževati in obnavljati spomenike in obeležja
NOB na našem območju
-Prenašanje tradicije NOB na nove generacije

Fadil Krupi} Ivan Jovan Ivan Tamše Ivo Arli~ Jo e Dra~ko Karel Drago Seme

Ludvik Hribar Sre~ko Meh Valentin Stakne Vojko Re`en Ivo Stropnik Vlado Vrbi~

Jo`ef Povše, 
podpredsednik

Bojan Konti~,
predsednik

Franc Hudomal Anton Brlo nik Bojan Voh Dragica Povh Drago Vali~

3
Sekretarka: Marjana Koren
Nadzorni odbor: Jože MELANŠEK - predsednik, Branimir PEER - član, Ciril JOGER - član. 
Častno razsodišče: Drago VALIČ - predsednik, Milan MENHART - član, Slavko HUDARIN - član

Organi OO ZZB NOB Velenje:

izvršilni odbor - na slikah so člani odbora
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Pisalo se je december leta 1944. Na področju šaleške
in savinjske doline je ponovno divjala nemška ofenziva,
ne vem kolika že v tem letu. Na kraju, kjer smo se danes
zbrali, so 12. Decembra nemške policijske enote
postavile zasedo in vanjo so v meglenem decem-
brskem jutru padli borke in borci delov 1. In 2.
Čete 3 bataljona 3. Brigade VDV, kateri so se
pomikali iz Šembrica proti Hrastovcu.
Nemci so partizane spustili na samo nekaj korakov
in jih zasuli z rafali iz brzostrelk in puškomitraljezov.
Že v prvem naletu je pod streli padlo pet borcev. 
Ti borci tako željne in težko pričakovane svobode
niso dočakali, dali so svoja življenja za osvobodi-
tev svoje domače zemlje, svoje domovine izpod
jarma nemškega zavojevalca in domačih izdajal-
cev.
In sedaj, po 62. Letih, po 15. letih v svobodni,
demokratični in samostojni Sloveniji, spoštovani,
polnopravni in enakopravni članici EU in Nata
smo priča težnjam nekaterih, predvsem pa vlada-
joče desno usmerjene koalicije, da se ti dogodki
poskušajo pozabiti oz. prevrednotiti ter da se
poskuša pisati neka nova polpretekla zgodovina naše-
ga naroda. To, kar partizanskemu boju v letih 41 - 45
priznava celoten demokratičen svet želi vladajoča
koalicija spremeniti oz. veljavo tega boja čim bolj
zmanjšati. Udeleženci NOB morajo venomer znova

dokazovati že davno ugotovljena  in priznana dej-

stva ter svojo pripadnost misli o svobodni in samostojni
Sloveniji, katere temelje so oni zasidrali in postavili s
svojo borbo proti fašizmu in domačim izdajalcem -

kolaborantom. Celoten svet ve , kdo, zakaj in s kom se
je v letih 41 - 45 boril na naših tleh, samo sedanja vla-
dajoča koalicija pod vplivom južno ameriškega -
argentinskega lobija tega noče priznati in ne spreje-
ma. Če pa je v to že primorana, pa to z zelo težkim
srcem prizna. Zelo si prizadevajo legalizirati kolaboraci-

Iz govora slavnostnega govornika Bojana Voha

4

V času številnih proslav ob dnevu upora proti okupa-
torju, smo 22.4.2006 tako prireditev organizirali v okviru
škalske organizacije ZB, s sodelovanjem konovske
organizacije. Proslava je bila pred spomenikom petim
borcem VDV brigade, ki so na pohodu skozi te kraje
padli v nemško zasedo. Padli so na poti mimo
Rahnetovega sadovnjaka, na področju Konovega,
pokopali pa so jih na Karničnikovi njivi, v Hrastovcu.
Program je bil vsebinsko dobro pripravljen, v smislu zgo-
dovinske odločitve o skupnem uporu proti okupatorju,
27.4.1941. leta.
Proslave se je udeležilo , za tukajšnje prilike veliko števi-
lo udeležencev, domačinov iz Škal Hrastovca, Cirkovc,
Plešivca in Konovega. Delegacije s praporjem so prišle
tudi iz Velenja, Šaleka, Kavč, Vinske gore, Pesja,
Gaberk in Raven. Predstavnike sta poslali tudi območ-
na skupnost Velenje in Celje. Občinsko vodstvo občine
Velenje sta zastopala podpredsednika gospa Ana-
Roza Hribar in gospod Bojan Kontič. Iz Konjic je prišla
tudi delegacija skupnosti borcev VDV brigade, pod
vodstvom predsednika tov. Marovšeka. Tako število
udeležencev je dalo proslavi znatno širši pomen, kot je
bilo prvotno zamišljeno.
V uvodni besedi je voditelj programa, Dolfe Lipnik,
pojasnil pomen te proslave, z jasno obrazložitvijo, brez
dvomljivega ovinkarjenja.
Slavnostni govornik Bojan Voh, je prav tako jasno opo-
zoril na dogodke iz zgodovine NOB in odločno pove-

dal, da ne bomo nikdar dopustili potvarjati te slavne
zgodovine. Tukaj na Štajerskem ni bilo vaških straž in
domobrancev, bili so partizani in na žalost tudi številni
prisilni mobiliziranci v nemško vojsko, ki pa so izkoristili
prvo priliko in kot izurjeni vojaki prestopili v vrsto borcev
NOB.
Bivši, še živeči borec VDV brigade, Ciril Grebenšek, je
opisal kako je doživel in preživel dogodek ob takratni
nemški zasedi.
Lep program raznih recitacij so izvedli učenci osnovne
šole iz Škal in tako pokazali, da bodo tudi oni znali bra-
niti resnico.
Govorne točke je s petjem partizanskih pesmi povezo-
val Konovski oktet.
S položitvijo vencev KS Škale in Konovo smo počastili
spomin padlih borcev, ki so darovali svoja življenja za
cilje zgodovinske odločitve o uporu okupatorju.
Predsednik skupnosti VDV brigade, tov. Marovšek, se je
zahvalil organizatorjem za lep in smiseln program pro-
slave.
Zadnja točka harmonikarjev ni bila izvedena, ker je
pred tem padel v nezavest bivši borec VDV brigade,
osemdesetletni Fortunat Kugonič in je kmalu za tem po
komemoraciji za tovariši tudi sam umrl. Svojcem izraža-
mo naše iskreno sožalje.
Organizacijski odbor se zahvaljuje se vsem udeležen-
cem, ki so pokazali, da še spoštujejo žrtve vrednote in
zgodovino NOB.

PROSLAVA DNEVA UPORA V ŠKALAH
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Občinski odbor ZZB je 22. aprila 2006 v sklopu občinske-
ga praznovanja praznika 27. april (dan upora) odkril na
podružnični šoli v Skornem spominsko ploščo 25 - tim žrt-
vam upora v letih 1941 - 1945.
Šmartno ob Paki, kot mala občina je v tem obdobju 1941
- 1945 izgubila preko 11% aktivnega prebivalstva, vključe-
nega v odbor OF, ki je bil ustanovljen konec leta 1941
ravno v Skornem.
Zaselek Skorno, ki je v tem času štel le 148 duš je daroval
preko 17% svojih krajanov, je po številu žrtev drastično
izstopal pred drugimi vasmi oz. zaselki. Tu je bilo v letu
1942 ustreljenih 15 krajanov, 7 jih je umrlo v taboriščih
Mathausen in Auschwitz in le trije so padli v borbah kot
borci - partizani v letih 1944 - 1945.
ZZB Šmartno ob Paki je že v letu 1973 na več hišah v obči-
ni odkril spominske plošče padlim in pomrlim žrtvam,
vendar sedanjemu vodstvu ZZB Šmartno ob Paki pravza-
prav ni znano zakaj prav Skorno ni bilo deležno pozorno-
sti, čeprav je bil tu pomor najbolj masoven. Ne moremo
soditi zakaj je bilo to tako, ker teh funkcionarjev iz prejš-
njega obdobja ni več. Dejstvo pa je, da smo se pomanj-
kljivosti zavedli, skoraj da že prepozno, a vendar še toliko
pravočasno, da smo po 64 - tih letih le odkrili spominsko
ploščo tem junakom na nekdanji šoli v Skornem.
Sama prireditev je bila organizirana in izpeljana po mne-
nju več kritikov lepo, prijazno in žrtvam tega časa dostoj-
no. Obiskovalcev je bilo preko 200. Z obiskom so nas
počastili tudi mnogi svojci ustreljenih in pomrlih. Skorajda

vsa društva v občini kot upokojenci, invalidi, gasilci, lovci
in okoliška društva ZZB. Učenci OŠ Šmartno so izvedli reci-
tacijo, pevci so zapeli himno in nekatere borbene parti-
zanske pesmi. Program je povezoval domačin in član ZB
Franc Kačičnik, govor pa je izvajala gospa Mija Žerjav. V
imenu glavnega odbora ZZB lubljana pa je spregovoril
predsednik Jože Božič. Na prireditvi je bila prisotna tudi
tovarišica Ela Ulrih - Atena, kot domačinka s vojimi še živi-
mi sestrami.
Po končanem programu so se gostje in domačini še
dolgo zadržali pri dobri kapljici in okusnem partizanskem
golažu.
Torej občinski odbor ZZB in občina Šmartno ob Paki sta
prepričana, da je bilo opravljeno veliko delo in oddolži-
tev žrtvam, ki so tu bile v kritičnem času naše zgodovine.

Jože Berdnik

PROSLAVA DNEVA UPORA
ODKRITJE SPOMINSKE PLOŠČE 25 ŽRTVAM UPORA V SKORNEM

Krajevni odbor ZZB NOB
Pesje se najlepše zahvalju-
je Prostovoljnemu gasilske-
mu društvu Pesje za poda-
rjeno priznanje Krajevni
organizaciji ZZB NOB Pesje
ob njihovi 60. obletnici
uspešnega delovanja. Ob
tej okrogli obletnici želimo
Prostovoljnemu gasilske-
mu društvu Pesje še veliko
uspehov in še veliko
uspešnega sodelovanja.

Odbor KO ZZB NOB, PESJE

jo in izdajstvo ter svoje sodelovanje z okupatorskimi sila-
mi v borbi proti partizanom. Vendar jim to ne bo uspe-
lo. V vrstah zveze združenja borcev je vedno več mla-
dih, katerim ni vseeno, kako in kako se o teh dogodkih
govori, kako se omalovažuje borba njihovih mam, oče-
tov, babic in dedkov. In dokler bo spomin na te dogod-
ke še živ, dokler bomo spoštovali in gojili resnico o par-
tizanskem boju, do takrat tem temnim silam tega ne
bo uspelo uresničiti, pa naj si še tako prizadevajo.
Spoštovane borke, borci, tovarišice in tovariši
Bližajo se 27. April - dan upora, 1. Maj - praznik dela in
9. Maj - dan zmage in podpisa brezpogojne kapitula-

cije nemške vojske za JV Evropo, katera je bila podpi-
sana v naših krajih, v Topolšici. To je zelo pomemben
dan za celo Evropo, katera ta dan tudi časti, samo pri
nas temu dogodku ne želimo pripisati takega pomena
kot bi morali. Pa vendar, udeležimo se v čim večjem
številu teh proslav, spominskih srečanj ter zborovanj ter
s tem dokažimo, da borba za boljši danes in jutri ni bila
končana v letih 41 - 45, enako ni bila končana leta 94 z
osamosvojitvijo, ampak da še traja in živi. Beseda soci-
ala ni samo gola beseda na papirju, za njo se je
potrebno in splača boriti še naprej!

5

NOVO! Odslej “borci”
tudi na spletnih
straneh!Obiščite spletno

stran OO ZZB
NOB Velenje na
naslovu:
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STANE PLATOVŠEK, rojen
06.05.1925, umrl aprila 2006
Ko je okupator leta 1941 zasedel
našo lepo deželo je bil tov.
Stane kot tudi veliko drugih mla-
dih fantov mobiliziran v nemško
vojsko in bil vse skozi v Franciji na
Atlantski obali. Tu je bil leta 1944
po invaziji zajet od angleške voj-
ske in kot prostovoljec poslan v
5. prekomorsko brigado v Egipt.
S prekomorsko brigado se je v

hudih bojih prebijal proti Sloveniji in sodeloval v zaključ-
nih bojih za osvoboditev Ljubljane. Demobiliziral se je
29. junija 1945 in se zaposlil v premogovniku Velenje.
Tovariš Stanko je eden izmed starejših rudarjev - inštruk-
torjev, ki so sodelovali pri izgradnji novega jaška
Preloge. Pozneje je bil inštruktor pri poučevanju mladih
rudarjev na RŠC. Bil je zelo priljubljen in spoštovan zara-
di svojega znanja in sposobnosti. V letih upokojitve je
bil bolan in je zelo hrabro prenašal bolečine do svoje
prezgodnje smrti. Njegovo požrtvovalno in plemenito
delo bo ostalo v hvaležnem spominu ne samo članom
krajevne borčevske organizacije, temveč tudi vsem
ostalim krajanom Pesja.

ANDREJ ŠKOFLEK, rojen 05.09.
1927, stanujoč Koroška 29
Velenje, umrl 26.02.2006
Bil je borec Tomšičeve brigade,
60 % vojni invalid. Odlikovan je
bil z medaljo za hrabrost in
medaljo zasluge za narod. Bil je
član Krajevne organizacije ZB
Stara vas.

VINKO BRAČIČ, rojen 16.01.1930
na Paškem Kozjaku, umrl
12.03.2006
V NOB je sodeloval kot obveš-
čevalec na Paškem Kozjaku od
leta 1944. Kot člana Krajevne
organizacije ZB NOB Konovo ga
pogrešamo.

FANIKA ROŠER, rojena
03.02.1918, stanujoč v Paki 59,
umrla 25.03.2006
Med vojno je sodelovala s parti-
zani, ter jih oskrbovala s hrano.
Bila je članica Krajevne organi-
zacije ZB NOB Šalek - Bevče -
Paka.

ALOJZ JEŽOVNIK, Mali vrh, Šmart-
no ob Paki, rojen 28.05.1923 v
Velikem vrhu, umrl 18.04.2006
Bil je udeleženec NOB od
18.12.1943 do 15.05.1945. Dolga
leta je bil aktiven član Krajevne
organizacije ZB NOB Šmartno ob
Paki.

FANIKA LAH, rojena 01.11.1929,
umrla 25.04.2006
Bila je članica Krajevne organi-
zacije ZB NOB Skorno - Florjan -
Bele Vode.

STANISLAVA OŽIR - OSTRELIČ,
rojena 07.05.1927, stanujoča v
Pesju, Špeglova 48, umrla
24.04.2006
Aktivno je sodelovala v NOB od
1.5.1944 do 5.5.1945. Bila je dol-
goletna članica Krajevne orga-
nizacije ZB NOB Pesje in aktivno
je sodelovala tudi v krajevnih
organizacijah v Pesju. Poslovili
smo se od nje v globoki žalosti v
Podkraju pri Velenju. Pogrešali jo
bomo v Krajevni organizaciji ZB,
prijatelji in sotovariši ter ostali
krajani. S pokojnico smo izgubili
predano borko in neutrudno
sodelavko.

RUDOLF KARL, rojen 30.09.1929 v
kraju Lome Črni vrh nad Idrijo,
umrl maja 2006
Ker je bilo življenje v tistih časih
na primorskem pod Italijani zelo
težko, se je tovariš Rudolf Karl
kot mlad fant vključil v NOB in
aktivno sodeloval od maja 1943
leta pa do konca 2. svetovne
vojne do 15.05.1945 leta. Po
demobilizaciji se je izobraževal
in se tako preselil v Šoštanj, ter
tukaj tudi služboval.
14.07.1963 leta je bil sprejet v
članstvo ZZB NOB. Po izgraditvi
lastne hiše se je tovariš Rudolf

ODŠLI SO
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leta 1985 z družino preselil v
Pesje. Vsa ta leta je bil zelo akti-
ven v SZDL, KS, RK. Posebno akti-
ven pa je bil v vodstvu borčev-
ske organizacije v kraju. Z orisom
njegovega delovanja se v
imenu mnogih, ki smo ga imeli
radi in spoštovali zahvaljujemo
za njegov trud in delo. Ohranili
ga bomo v lepem spominu.

ANICA ARLIČ, rojena PLEŠNIK
(Križekova mama iz Prelske),
rojena 10.06.1926, umrla
15.04.2006
V času okupacije se je leta 1944
aktivno vključila v OF in sodelo-
vala na domačem območju
Vinske gore vse do konca druge
svetovne vojne.
Po vojni pa je bila vzorna člani-
ca Krajevne organizacije ZB
NOB Vinska gora. Ohranili jo
bomo v lepem spominu.

IVAN VIHAR, rojen 15.03.1923 v
Velenju, stanujoč Bevče 8, umrl
21.05.2006
Bil je aktivno udeležen od
6.2.1943 do 8.12.1943 v Rdeči
armadi, nato v 1. jugoslovanski
brigadi formirani v ZSSR. Na
Sremski fronti je bil ranjen. 
Prejel je medaljo za hrabrost in
medaljo zasluge za narod. Bil je
član Krajevne organizacije ZB
NOB Šalek - Bevče - Paka. 

KRISTA SKOK, rojena KELENC,
rojena 01.12.1931 v Dobriši vasi
pri Žalcu, umrla 06.02.2006 v
Slovenj Gradcu
Osnovno šolo je končala v
Žalcu, trgovsko pa v Celju.
Zaposlena je bila na železnici
do leta 1955. zaradi otrok je do
leta 1963 ostala doma. Od leta
1948 je bila članica ZKJ, kasneje
ZLSD, sedaj SD. Sodelovala je na
delovni akciji na progi Šamac -
Sarajevo, udarniško pri regulaci-
ji reke Pake, otroškega igrišča in
pri izgradnji nove tovarne
Gorenje. Bila je tri mandate
predsednica Krajevne skupnosti
in tudi sodnik porotnik na sodiš-
ču v Celju.

ALOJZ MEŽNER, rojen 31.05.1922
v Sv. Florjanu, stanujoč v Sv.
Florjan 16, umrl 29.06.2006
Vpoklican je bil v nemško vojsko
marca 1943 leta in se je nahajal
na ruski fronti do leta 1944, kjer je
bil ranjen v nogo, zato so ga
poslali na zdravljenje v bolnišni-
co v Celovcu. Tu se je seznanil z
domačinom, ki , kateri mu je
svetoval, da se je napotil v parti-
zane in na Koroškem je prišel v
VDV brigado v kateri je ostal kot
kurir do konca vojne. Po koncu
vojne je vsa leta sodeloval v naši
organizaciji ZB kot odbornik kra-
jevne organizacije Skorno - Sv.
Florjan - Bele Vode.

KRISTINA ZLOBKO, rojena
05.07,1922, umrla 08.07.2006
Bila je dolgoletna članica
Krajevne organizacije ZZB NOB
Levi breg

FORTUNAT KUGONIČ, rojen
08.01.1926, stanujoč Hrastovec
56, umrl 22.04.2006
Bil je član Krajevne organizacije
ZB NOB Škale od leta 1984, pred
tem pa član KO ZB Topolšica. V
času NOB je deloval na terenu
Skorno - Penk kot obveščevalec
od novembra 1944 do konca
vojne 1945.
Na proslavi pri Karničniku v
Hrastovcu 22. aprila letos se je
zgrudil - padel in med prevo-
zom v Zdravstveni dom Velenje
umrl.

FANIKA SITER, dekliški priimek
Koren, Škale 11, rojena
21.02.1921, umrla 05.07.2006
Od maja 1944 do konca vojne
1945 je sodelovala z NOB kot
obveščevalka na terenu Škale,
Plešivec, Graška gora. Zadane ji
naloge je vestno opravljala,
tako tudi pozneje kot delavka v
Gorenju Velenje. Bila je članica
Krajevne organizacije ZB Škale
od leta 1976 dalje.
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