
Šaleški upornik, interno glasilo območnega združenja ZZB NOB Velenje
Uredniški odbor: Marjana KOREN, Jože POVŠE, Bojan VOH, Jože DRAČKO, Vlado VRBIČ (urednik)
Naslov uredništva: Območno združenje borcev in udeležencev NOB, Kopališka 3, 3320 Velenje
Naklada: 1300 izvodov Tisk: Gorenje IPC

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

Osrednja slovesnost v spomin na vse žrtve
fašizma v Šaleški dolini bo v torek 31.10.2006 ob

18. uri pri spomeniku Onemele puške na
Titovem trgu.

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.

V počastitev spomina na vse padle in umrle žrtve fašizma bodo potekale komemoracije v naslednjih
krajevnih organizacijah Zveze borcev v Mestni občini Velenje, občini Šoštanj in občini Šmartno ob Paki.

- KO ZB Škale - v petek 27.10.2006 ob 16. uri pri spomeniku pri Osnovni šoli Škale

- KO ZB Vinska gora - v petek 27.10.2006 ob 11. uri pri spomeniku v Vinski gori

- KO ZB Plešivec - v petek 27.10.2006 ob 11.30 uri pri spomeniku na pokopališču v Plešivcu

- KO ZB Topolšica - v petek 27.10.2006 ob 19. uri pri spominski plošči v zdraviliškem parku v Topolšici

- KO ZB Zavodnje - v petek 27.10.2006 ob 12. uri pri spomeniku NOB v Zavodnjah

- KO ZB Šentilj - v petek 27.10.2006 ob 11. uri pri spominski plošči pri domu krajanov v Šentilju

- KO ZB Konovo - v petek 27.10.2006 ob 16. uri pri spomeniku borcev VDV brigade v Šenbricu pri Rahnetu

- KO ZB Pesje - v petek 27.10.2006 ob 16. uri pri spomeniku NOB v Pesju pri domu krajanov

- KO ZB Šmartno - v petek 27.10.2006 ob 16. uri pri spomeniku pokopanih borcev v Šmartnem

- KO ZB Staro Velenje - v petek 27.10.2006 ob 16. uri pri spomeniku padlih borcev v Starem Velenju

- KO ZB Šalek-Paka - v petek 27.10.2006 ob 11. uri pri spomeniku padlega partizana Blagotinška v Paki

- v petek 27.10.2006 ob 16. uri pri spominski plošči na  gasilskem domu v Šaleku

- KO ZB Šoštanj - v petek 27.10.2006 ob 17. uri pri spomeniku žrtev NOB pred stavbo občine Šoštanj

- KO ZB Podkraj-Kavče - v ponedeljek 30.10.2006 ob 18. uri pri spominski plošči padlih v II. svetovni

vojni pri domu krajanov v Kavčah

- KO ZB Ravne - v torek 31.10.2006 ob 16.30 uri pri spomeniku pri Poštajnerju v Ravnah

- KO ZB Šmarno ob Paki - v sredo 01.11.2006 ob 8. uri pri spomeniku NOB v Šmartnem ob Paki

KOMEMORACIJE
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Šaleški upornik je interno glasilo območnega združenja ZZB NOB Velenje, letnik IV, številka 3, oktober 2006

Graška gora je spet utonila v samoto. Veter se lovi
v vrhove dreves, jesensko sonce barva krošnje,

narava se pripravlja na počitek. Še nekaj dni nas
loči od Dneva mrtvih, ko bomo prižigali lučke

v spomin umrlim. Tudi tistim mnogih, ki so med
drugo svetovno vojno darovali življenje za svobod-
no domovino. In nič hudega, če je telo utrujeno,

noge slabotne za pot - tudi tista svečka, ki jo
bomo prižgali v naših srcih bo dosegla junake

pod rušo. 
Slava jim!

Foto: Marjana Koren
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Pred nami sta dva pomembna dogodka.
Lokalne volitve in spominske slovesnosti ob pom-
nikih narodnoosvobodilnega boja. 
Lokalnih volitev ne postavljam na prvo mesto le
zato, ker so v koledarju pred dnevom spomina
na mrtve, temveč tudi zato, ker so izredno
pomemben in odločilen dogodek. Prepričan
sem, da smo članice in člani združenja odgovor-
ni in se bomo volitev udeležili ter svoj glas name-
nili tistim kandidatkam in kandidatom, ki so se
pokazali vsaj kot razumevajoči, če že ne pose-
bej naklonjeni našim dejavnostim in poslanstvu.

V Šaleški dolini so naše izkušnje z dosedanjimi
župani dobre. Tudi sestava Sveta Mestne občine
Velenje je bila v iztekajočem se mandatu takš-
na, da morebitne želje po zmanjšanju financira-
nja za naše delovanje niso prišle do izraza. 
Kako bo v prihodnje, bo v precejšnji meri odvis-
no od naše volilne izbire. Dogajanje na držav-
nem nivoju je dovolj zgovorno. Po nastopu des-
nosredinske vlade smo veliko izgubili. Ne vem,
kako bi uresničevali svoje cilje, če bi podoben

preobrat prinesle še lokalne volitve. 

Po svoje bomo o prihodnosti odločali tudi z
organizacijo spominskih slovesnosti in z udeležbo
na le-teh. Ohranjanje spomina in prenašanje
vrednot na mlajši rod sta naši najpomembnejši
nalogi. 

Če bomo pri tem uspešni, bodo tisti, ki prevze-
majo škarje in platno, znali bodočnost krojiti
tako, kakor je prav. Z ljubeznijo in odgovornostjo
do domovine, do naroda in do tistih, ki so
pomembno prispevali k njuni ohranitvi.  

Naj torej tudi letos na grobovih partizanov, tal-
cev in drugih žrtev za svobodo zagorijo svečke,
naj cvetje polepša spomenike domoljubja.
Srečajmo se ob obeležjih pravičnega boja in se
poklonimo tistim, ki jim tudi življenje ni bila previ-
soka cena za pokončnost. 

Vse dobro vam želim! 
Bojan Kontič

Spoštovane članice in člani našega združenja

Le kdo med nami ga ni poznal - eni osebno,
drugi preko njegovih številnih del. Umrl je dr.
Milan Ževart, tih, skoraj neopazen, iskriv, dela-
ven in spoštovan zgodovinar - velenjski rojak.
Vsi, ki cenimo narodnoosvobodilni boj, smo mu
hvaležni za številna strokovna dela o najtežjem
obdobju našega naroda. Še posebej smo mu
lahko hvaležni prebivalci Šaleške doline, saj je
natančno popisal dogajanja v naši okolici.
Ževartovo poglobljeno in pošteno zgodovinar-
sko delo je pomemben prispevek k temu, da
herojski narodnoosvobodilni boj nikoli ne bo
mogel biti izkrivljen in pozabljen. Dr. Milan Ževart
je bil znanstvenik, bil je ravnatelj mariborskega
muzeja narodne osvoboditve, bil je strog in pra-
vičen profesor na univerzi. 
Med številnimi odlikovanji, ki jih je Ževart prejel,
je tudi Zlata plaketa Glavnega odbora ZZB
NOV.
Milanu Ževartu, ki je bil z vsem srcem velenjčan,
smo se za njegov prispevek rojaki oddolžili tako,
da smo ga imenovali za častnega občana

Mestne občine Velenje. Tudi na ta način ga
bomo za vedno obdržali med nami.

DR. MILAN ŽEVART
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... Graška gora je poseben kraj. Vedno je znala biti prijazno sti-
čišče - različnih dogodkov, krajev in predvsem ljudi. Ljudi, ki pri-
padajo različnim organizacijam, gibanjem, skupinam, pa jih
Graška gora vedno znova prevzame, povezuje, druži. 
Na ta dan tukaj povezujemo tri, za naš danes in jutri zelo
pomembna obdobja, vsaj tri generacije, štiri dogodke - 65.
obletnico začetka 2. svetovne vojne, 62. obletnico pohoda 14.
divizije, 15. obletnico osamosvojitve Slovenije, praznik Mestne
občine Velenje - in veliko usod.  
Slišali smo že iz prenekaterih ust, da je
Graška gora posvečen kraj, da je ta
zemlja, odkar sta jo prepojila znoj in
kri naših domoljubnih rojakov, res
nekaj posebnega. Verjamem, da bi
le stežka našel človeka, ki temu opo-
reka, ki se tu ne počuti vsaj malo
praznično, ki se, vsaj za hip, v svojih
mislih, v svojem srcu, ne pokloni juna-
kom minulega časa.  
A tako bo tudi v prihodnje ostalo le,
če bomo znali ohranjati spomin. Če
bomo znali očuvati resnico. Če bodo
tudi zanamci poznali prave zgodbe
in sporočila, ki se skrivajo v letnicah
1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1990, 1991. Pa tudi v letnicah 2005
in 2006. Kako pa danes, leta 2006, mladim, sodobnim genera-
cijam podati sporočilo, kako jim povedati, da bodo razumeli in
spoštovali, da bodo sami čutili enako in bo v njih tlela vsaj drob-
na iskra pripravljenosti ravnati enako? Nikakor ni enostavno
danes govoriti jim o takratnih žrtvah, o smrti, o trpljenju, pričara-
ti jim tistega trdnega, vznesenega domoljubja, jim predati
ponosa, privzgojiti pokončnosti. Tudi o odrekanju, o izgradnji
porušene domovine, o udarniškem delu je težko govoriti, zdaj,
ko lahko gledajo izginjanje sadov tega v žrelih privatizacije. 
Niti o ljubezni do domovine in o hvaležnosti ni lahko govoriti, ko
pa zna biti domovina skozi oblastnike tako mačehovska do
nekaterih svojih hčera in sinov. In prepogosto pozablja reči pre-
prosto: »Hvala! Hvala za žrtve, za ljudi, za življenja.« 
Kako, da ne zmorejo tega, ko pa so tako pogumni in neomaj-
ni, kadar gre na primer za lastninjenje ali za obračunavanje z
drugače mislečimi? Zakaj te odločnosti ne premorejo tudi
takrat, ko gre za reševanje vprašanj s sosedi, ko gre za zagovar-
janje naših osnovnih pravic, ko gre za bran slovenstva?
Naš ponos in naša vera bi se skoraj lahko začela topiti ob žgo-
čih dejstvih: bogastvo si prilaščajo novodobni kapitalisti, tisti, ki
so svoje že dobili, zahtevajo še več in na tleh samostojne,
demokratične države ponovno oblikujejo veleposestva, naša
domovina je prepoceni ponujena na prodaj tujcem, zgodo-
vinska dejstva prekrivajo laži. Vremena nam, ki v srcu dobro mis-
limo, niso naklonjena, bi lahko dejal pesnik.  A človeku ni do
petja, ko opaža, da so stare vrednote zamenjale nove.
Zmagujeta denar, oblast.  Poraženci se razglašajo za zmago-
valce, izdajalci prelagajo krivdo za svoja dejanja na pleča
tistih, ki so se znali in zmogli v pravem trenutku prav odločiti.  
Desetletja smo upali, da tega ne bomo doživeli, da ne bomo
priče časa, v katerem le še redki mislijo na pravice sočloveka,
na pošteno delo, izobraževanje, na enake možnosti za vse. In
vedno manj celo na našo zemljo, na domovino, na zgodovin-
ski ponos, na naš jezik, dediščino.  Kljub vsemu naštetemu pa
trdno verjamem, da bomo zmogli tudi to preizkušnjo, ki nam jo

nalaga današnji trenutek. Verjemem, ker vem, da nas je še
vedno dovolj, ki razumemo, ki vemo, kaj je prav, ki ostajamo
pokončni, z močno hrbtenico. 
Še vedno nas je dovolj tistih, ki spoštujemo osnovne zakonitosti
in se zavedamo, da se o tako jasnih stvareh, kakor je dejstvo,
kdo je zmagal in kdo izgubil, ne razpravlja.
Pa se ne borimo za prestiž, za naslov, za oblast. Ne, naš boj je
boj za socialno pravičnost, za varnost vseh in vsakega, za

ponos, za avtonomijo države. In je boj
proti zatiranju, proti hlapčevstvu, proti
divjemu lastninjenju, proti vsiljevanju
enostranskih resnic. Zaradi vsega
naštetega je danes - in vedno -
potrebno dajati le eno - pravi odgo-
vor - in ponavljati le eno in edino res-
nico. Eden takših pravih odgovorov je
tudi naše današnje druženje. Zato je
tako pomembno, da smo, da ste
današnje srečanje organizirali borci
narodnoosvobodilnega boja, vetera-
ni vojne za Slovenijo, planinci,
Slovenska vojska in častniki.  Skupaj.
Borci ste postavili temelje današnje
Slovenije. Veterani vojne za Slovenijo

ste jo konkretno izgradili. Planinci s svojo dejavnostjo izkazujete
ljubezen do naše domovine in dajete vsem nam svetal zgled -
nenazadnje ohranjate tudi planine, gore, poti, gozdove, po
katerih ste stopali borci in veterani ter ste v njih iskali zavetja. In
vi - spoštovani pripadnice in pripadniki Slovenske vojske. Na
prvi pogled je biti slovenski vojak danes morda nekaj čisto dru-
gega, kakor je to bilo biti pred petnajstimi ali pred petišestde-
setimi leti. Vendar je biti slovenski vojak v vseh časih v svojem
biistvu popolnoma enako. Zato tudi vam vse spoštovanje in
zahvala.  Bili so čudni časi, ko se je zdelo, da imamo zelo malo,
skoraj nič. Zdaj pa vidimo, da smo imeli veliko, pravzaprav naj-
več v vsej zgodovini slovenskega naroda. Imeli smo svobodo v
sebi, imeli smo neomajno voljo, pogum, ponos, samozavest,
enakopravnost in enotnost. Zato smo lahko bili zmagovalci. 
In bomo spet. Lahko bi rekel: prav, vzeli ste nam premoženje,
vzeli ste nam gozdove, vzeli ste nam enakost, toda duha nam
vzeti ne morete. Tega, da smo bili v drugi svetovni vojni na stra-
ni zmagovalcev, nam ne morete vzeti. Ne bomo dopustili, da
nas enačijo z izdajalci naroda, z izdajalci domovine. Prav tako
ne bomo pristali na zmanjševanje pomena našega pravične-
ga boja in vloge slovenskega partizanstva v uporu proti nacifa-
šizmu. Vabim vas, dragi prijatelji, da naše glave ostanejo dvig-
njene, da se še naprej jasno sliši naš glas. Vabim vas, da tudi tu
- na Graški Gori - Gori jurišev - še naprej skrbimo za ohranjanje
spomina, da varujemo, kar smo si nekoč izborili, da negujemo
naše izročilo. Ne smemo dopustiti zanemarjanja ali izginjanja
pomnikov pomembnih dogodkov iz narodnoosvobodilne
vojne, prav tako moramo poskrbeti za spominska obeležja
dogodkov izpred petnajstih let. Brez njih nas ni. Ne pozabimo,
da gre za temelje naše samobitnosti, ne pozabimo, da je čast-
na preteklost edina prava popotnica, ki jo lahko podarjamo
zanamcem. Pesniki pišejo pesmi, pisatelji pišejo zgodbe - resni-
co pa ste napisali vi, spoštovani borke in borci, cenjeni vetera-
ni. Na nas je le, da jo ohranjamo - če ne drugače: od ust do
ust, od srca do srca.
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BESEDE SREČKA MEHA NA SREČANJU NA GRAŠKI GORI
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Bilo je tako kot smo obljubljali dostojno, svečano in tudi
sproščeno. Govorimo seveda o srečanju borcev, pla-
nincev, tabornikov, veteranov vojne za Slovenijo, čla-
nov organizacije Sever, slovenskih častnikov, Šaleške
konjenice, partizanskega odreda Triglav na Graški gori,
ki je bilo 26. avgusta.
Obiskovalcev je bilo veliko, spregovorili so jim naš pred-
sednik Bojan Kontič, minister za obrambo Karel Erjavec,
slavnostni govornik pa je bil župan Mestne občine

Velenje Srečko Meh. General Lojze Dolničar je kot
predsednik odbora XIV. divizije vsem, ki že vrsto let
sodelujejo pri negovanju tradicij slavne štirinajste, izro-
čil posebne zahvale.V kulturnem programu ni manjka-
lo pesmi in glasbe, mešala sta se mladost in starost, iz
kotla je dišalo, pa tudi podplati so srbeli.
Skratka bil je lep, sproščen in nepozaben dan. Obveza
organizatorjem za naprej!

SREČANJE BORCEV, VETERANOV IN PLANINCEV NA GRAŠKI GORI
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IZLET ČLANIC IN ČLANOV
KO ZB STARA VAS

Že drugič doslej je Krajevna skupnost Stara vas
dne 30. 6. organizirala in povabila članice in
člane naše KO ZB na enodnevni izlet, ki je stro-
ške tudi v celoti poravnala. Udeleženci izleta
smo se tega dne ob 8. uri zbrali pred domom
Krajevne skupnosti.

V klimatiziranem avtobusu smo se odpeljali
proti Frankolovem.
Pri spomeniku žrtvam v Stranicah smo se za
kratek čas ustavili, prižgali svečko in se poklo-
nili tamkajšnjim žrtvam.
Pot nas je vodila proti Slovenski Bistrici,
Pragerskem in Ptuju. Vmes smo se seveda
ustavili v gostišču ob cesti, malicali, katero je

pripravila Krajevna skupnost. Popili smo kavico
po želji in še kaj,
V Novi vasi pri Ptuju smo obiskali Lackov
muzej, kjer nam je življenjsko pot, trpljenje in
smrt opisal njegov sin Milan. Seveda smo bili
deležni tudi pogostitve s kozarčkom domače-
ga.
Nadaljevali smo vožnjo do kraja Juršinci. Na
Toplakovi turistični kmetiji so nam pripravili
izdatno kosilo, oplemeniteno s pristno doma-
čo kapljico. Ves čas izleta nas je s harmoniko
in šalami zabaval muzikant, ki ga je tudi anga-
žirala Krajevna skupnost. Ob tem smo se tudi
zavrteli.
Po kosilu smo si ogledali eno od Toplakovih
vinskih kleti, tu je potekala pokušnja vin.
Razumljivo, da se nam nikamor več ni mudilo.
Zanimiv je bi tudi obisk Puchovega muzeja in
turistične točke Gomila, od koder je z razgled-
nega stolpa čudovit razgled daleč naokoli.
V poznih popoldanskih urah smo se vra-
čali proti domu. Za zaključek smo obiskali med
potjo še Sončni grič pri Slovenskih Konjicah in
tamkajšnjo gostišče oz. vinotoč. V veselem
razpoloženju je ob spremljavi harmonike
zadonela lepa domača pesem.
Bil je lep sončen dan, skratka bilo je enkratno,
nepozabno. Želimo se še enkrat za ta lep izlet
zahvaliti Krajevni skupnosti in pa predvsem g.
Marjanu Lipovšku za organizacijo in vodenje.

Herman Lešnik 5
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KARLA ŠTRIGL, rojena 19.10.1926,
umrla 17.03.2006
Aprila 1944 se je pridružila parti-
zanom, kjer je v štirinajsti diviziji
ostala kot bolničarka vse do
konca vojne. Po vojni se je vrnila
domov, se zaposlila v Velenjskem
rudniku, kjer je opravljala delo
kurirja, v bolnišnici Topolšica pa
je bila nekaj časa zaposlena kot
strežnica. Bila je dobitnik odliko-
vanj zaslug za narod in odlikova-
nja zaslug za hrabrost. Bila je čla-
nica Krajevne organizacije ZZB
Plešivec.

MARIJA TERNOVŠEK, rojena
28.01.1915, stanujoča v Velenju,
Tavčarjeva 15, umrla 07.06.2006
Med drugo svetovno vojno je
sodelovala s partizani, jih opo-
zarjala na nevarnosti pred nem-
ško soldatesko, ter jih oskrbova-
la s hrano. Bila je dolgoletna
članica Združenja borcev in
udeležencev NOB Šmartno-
Velenje. Ohranili jo bomo v
lepem spominu.

JOŽE REMENIH, rojen 22.02.1922,
umrl avgusta 2006
Po okupaciji leta 1941 se je
zaposlil na železnici in bil pre-
meščen v Zeltweg v Avstriji. Od
tod je leta 1943 pobegnil in se
15. maja priključil NOB. Bil je
borec Šlandrove brigade in od
tod je bil poslan na terensko
delo na območje Andraža,
Šmartnega in Mozirja, Tu je naj-

prej pomočnik sekretarja okrajnega odbora Oljka, od
druge polovice leta 1944 pa sekretar odbora Oljka do
konca vojne. Je dobitnik več odlikovanj, medalje za
hrabrost, orden zasluge za narod, orden dela s srebr-
nim vencem in drugo. Je tudi kapetan I. reda. Bil je
član Krajevne organizacije ZZB NOB Šmartno ob Paki.

ANKA PEČEČNIK, rojena
07.07.1924 v Plešivcu, umrla
03.10.2006 v Plešivcu
Naša članica Anka je med
vojno obiskovala internirance
po taboriščih v Nemčiji in Avstriji
in jim poleg paketov prinašala
upanje in pozdrave iz domače-
ga kraja. Na njeni domačiji je bil
ustanovni sestanek OF za

Plešivec, delovala je kot aktivistka OF. Anka je s svojo
širokosrčnostjo in mehkobo pustila neizbrisen pečat
med ljudmi. Za svoje delovanje je sprejela srebrno pri-
znanje OF ter zlato in srebrno odlikovanje reda zaslug
za narod. Bila je dolgoletna sekretarka Krajevne orga-
nizacije ZZB NOB Plešivec.

JOŽE VANOVŠEK, rojen
19.02.1919, umrl 30.07.2006
V času pred vojno je živel na
Tepanjskem vrhu pri Slovenskih
Konjicah od koder je bil tudi nasil-
no mobiliziran v nemško vojsko. V
nemški vojski je bil ranjen in
poslan na okrevanje domov v
Konjice. Bil je velik domoljub, zato
se je odločil, da ostane doma in
se pridruži partizanom. Tako se je

v začetku leta 1943 pridružil partizanom in opravljal
naloge kurirja oziroma je bil veza med četami na
območju Pohorja in Konjiške gore vse do osvoboditve.
Leta 1962 je prejel medalji zasluge za narod in hrabrost.
Bil je član Krajevne organizacije ZB NOB Stara vas.

ANTONIJA DREV, rojena
01.05.1926 v Gornjem gradu,
umrla 20.09.2006
Leta 1955 se je preselila v Šentilj.
Bila je članica Krajevne organi-
zacije ZZB NOB Šentilj.

TEREZIJA BIZJAK, rojena
26.11.1929 v Skornem, stanujoča
Paška vas 15a, umrla 25.09.2006
Bila je dolgoletna zvesta in
aktivna članica Krajevne orga-
nizacije ZB Šmartno ob Paki. V
zadnjem letu NOB je bila mlada
obveščevalka. Tudi v težkih letih
bolezni je spremljala delo K.O.
ZB NOB.

MARIJA ŠMIDHOFER, rojena
18.11.1925, umrla 09.01.2006
Rojena je bila v Šilihovi družini v
Podkraju pri Velenju. Bila je kurir-
ka, vodička po potrebi, tudi
negovalka bolnih in ranjenih, pa
tudi kot zanesljiva izvrševalka
posebnih nalog. Od osvobodit-
ve dalje je bila aktivna članica
krajevne organizacije ZB NOB
Podkraj - Kavče kot tajnica.

ODŠLI SO
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Krajevni odbor ZZB Šmartno ob Paki je v okviru občinske-
ga praznika dne 7. oktobra 2006 proslavljal velik  uspeh
svojega delovanja v občini. Ta dan je bil za našo organi-
zacijo veličasten dan saj smo končno vzpostavili in obele-
žili že dolgo načrtovano »POT SPOMINOV« po območju
naše občine, mimo domov, ki so dali več žrtev, nekateri
pa kar cele družine v narodnoosvobodilnem boju 1941-
1945.
»Pot spominov« je izdelana kot mini transverzala in pelje
mimo vseh hiš, kjer so že izobešene spominske plošče,
table in spomeniki. Časovno je pot dolga štiri in pol ure za
pohodnike, možno pa jo je prevoziti tudi z avtom ali kole-
som.
Otvoritveno svečanost smo opravili pred centralnim spo-
menikom padlih in ustreljenih pred kulturnim domom, z
pozdravnim govorom ZZB in župana.
Slovesnosti se je udeležilo precejšnje število pohodnikov,
občanov, gostov ter 7. in 8. razred šole bratov Letonja
Šmartno ob Paki. Z udeležbo nas je počastila tudi doma-
činka Ulrih Ela - Atena s svojimi sorodniki in v imenu glav-
nega odbora ZZB Ljubljana.
Pot smo pričeli pri centralnem spomeniku. Za lažje razu-
mevanje poti smo izdelali zgibanko, kjer je panoramsko
obeležena vsaka hiša z manjšo sliko objekta in razlaga.
Smer poti pelje proti vasi Rečica do hiše Steblovnikovih in
se nato obrne proti zaselku Mali vrh do Osnovne šole, kjer
sta upodobljena kipa prvoborcev Jožeta in Vlade

Letonja. Pot naprej vodi v Veliki vrh, Skorno, Gorenje,
Paško vas, Gavce, Slatine in nazaj v Šmartno na pokopa-
lišče, kjer je spomenik iz I. svetovne vojne 63 žrtvam. Tu je
postavljen tudi spomenik petim neznanim borcem, ki so
padli ob napadu na Šmartno ob Paki septembra 1944.
skupaj je zajetih 146 žrtev, ustreljenih, umrlih v taboriščih in
padlih v bojih z Nemci leta 1941-1945.
Za tiste pohodnike, ki so prvo pot prehodili peš, kakor tudi
za one, ki poti niso zmogli smo v »Martinovi vasi« pripravili
malico in seveda tudi okrepčilo.
Vsem tistim, ki so pot prehodili peš ali prevozili in s tem izka-
zali spoštovanje do tistih, ki so darovali svoja življenja, nam
članom ZZB pa izkazali zahvalo za opravljeno delo izreka-
mo iskreno zahvalo!

Jože Berdnik

POT SPOMINOV 2006

Toplega pomladnega jutra 18. maja 2006 sva se z pri-
jateljem z avtobusom iz Velenja odpeljala v Dobrno.
Cilj najine poti je bila Socka - obeležje preboja slavne
XIV. divizije v zgodnjem jutru 16. februarja leta 1944.
Od Dobrne sva hodila po vijugasti asfaltni cesti in v uri
in pol dosegla obeležje XIV. divizije. Na travni jasi ob
cesti Socka - Vitanje stoji obeležje ob katerega je bil
položen venec članov ZZB NOB Dobrna. 
Za trenutek sva obstala mirno v pozdrav in se vsak v
svojih mislih povezala v spomin na dan pred 62. leti.
V strupenem mrazu, globokem snegu
davne noči iz 15. na 16. februar, borci XIV.
divizije, stari očetje in očetje, sinovi, sestre,
tete, strici naše generacije jurišajo skozi
številne preboje; izčrpani, brez hrane,
toplega obroka, in vendar hrabro, nad-
povprečno pogumno, kljub slabi oborožit-
vi se prebijajo čez Konjiško goro, čez gre-
ben Lindeka in dalje po težki, neprehodni
smeri pod goro Stenico 1094 m, skalovito
Kislico 994 m pa v kotlino Socke in po
izbrani smeri ob obeležju preboja, kamor
okupator ni bil sposoben.
Tako je bilo pred 62. leti, medtem sva 18.
maja v toplem sončnem dnevu s prijate-
ljem svobodna in brez katerekoli nevarno-
sti. Torej mimo obeležja in strmo v hrib v
smeri V. Raven. Večinoma po sončnem
prijetnem pomladno zelenem gozdu. Na

višini 770 metrov sva dosegla travnik in domačijo
Kamšek. Nekaj minut sva si vzela za oddiha in razgle-
dovala okolje. Dalje naju je pot vodila na Zavrh 907 m.
Dosegla sva položno travno jaso in napis »Grobovi bor-
cev XIV. divizije«. Kmalu po nekaj metrih hoje sva
pospešila korak do lepo negovanega smrekovega
nasada - žive meje; poiskala vhod in znotraj prav tako
lepo urejeno okolico kamnite plošče z napisom:«Tu
počiva 39 borcev XIV. divizije«
Dalje po cesti do domačije Krivic - na steni hiše spo-

minska plošča z napisom:«Tu je padlo 13.
borcev XIV. divizije.
Pot naju je vodila rahlo v strmino po kolo-
vozni poti mimo domačije Tonač, in nekaj
minut do razpotja - Basališče 1272 m, sv.
Jošt 1050 m ali planinski dom Paški Kozjak.
Odločila sva se za lažjo smer Planinski dom
P. Kozjak 950 m. V domu daljši počitek,
hrana iz nahrbtnika - od skrbnice kozarec
vina. V Velenje sva se vračala zadovoljna
z odličnimi vtisi in zadovoljstvom nad pravo
odločitvijo, s katero sva se poklonila spomi-
nu vseh padlih borcem XIV. divizije pred
62. leti in se poklonila preživelim borcem
slavne legendarne »štirinajste« - za nas
zgodovinsko nikoli izbrisane. 

Milan Žuraj

PO POTI »SLAVNE XIV. DIVIZIJE«
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