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

Odslej “borci”
tudi na spletnih
straneh!

Obiščite
spletno stran
OO ZZB NOB
Velenje na
naslovu:
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Dostikrat članice in člani organizaci-
je 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.

4. aprila 2009 smo člani odbora v sestavi g. Lukman
Milan, g.  Komar Alojzija, g. Jelenko Leopold in
Vertačnik  Marija bili na obisku pri g. Ževart Heleni
najstarejši članici ZZB - NOB ki je praznovala 95. rojst-
ni dan.
Helena Ževart se je rodila 4. 4. 1914 v Velenju, kot 7
izmed 8 otrok, družini Polh. Osnovno šolo je obisko-
vala v Velenju. Po  končani osnovni šoli, se je zapo-
slila pri trgovcu in gostilničarju Simonu Blatniku v Stari
vasi.
Leta l935 se je poročila. Rodila je 5 otrok. Kljub
takratnim težkim časom, ji je ljubezen do moža in
otrok pomagala, da je dočakala svobode dan. Od
leta l941 pa vse do osvoboditve je bila tudi aktivist-
ka. Toda življenje ne izbira in tako je leta l991 izgubi-
la svojega moža. Helena Ževart je članica krajevne
organizacije ZZB vse od njene ustanovitve.
Želimo ji, da bi bila še naprej takšna kot je sedaj in se
že veselimo, ko ji bomo spet stisnili roko ob njeni 100
- letnici. Člani odbora Krajevne organizacije ZZB -
NOB desni breg.

BILI SMO NA OBISKU

Obvestilo uredniškega odbora Šaleškega upornika

Uredništvo glasila Šaleški upornik iz številke v številko
sprejema vse več vaših prispevkov. To nas zelo veseli,
saj s tem dokazujete, da je glasilo postalo zelo brano
čtivo in tako je tudi prav. Dokazuje tudi, da naše
Krajevne organizacije dobro delajo.
Z vsem tem pa se je povečal obseg dela pri prepisova-

nju vaših prispevkov, zato smo se odločili, da vas zapro-
simo za sledeče:
- Vse tiste, ki imajo možnost pošiljanja prispevkov po

elektronski pošti prosimo, da jih pošiljajo na sledeči
naslov: ozoj.dr@gmail.si z oznako: ZA ŠALEŠKI UPO-
RNIK;

- Seveda pa bomo vaše prispevke še vedno spreje-
mali tako kot doslej strojepisni ali ročno pisani obliki.

Vsakega vašega prispevka se veselimo, saj to je glasi-
lo vseh nas in z vašim pisanjem, drage borke in borci
skrbite, da se mlajši rod seznanja z vašim trpljenjem
med NOB in da zgodovina ostane zapisana in ne
zamre.

Jože Dračko 

DOPISUJTE V
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Šaleški upornik je interno glasilo območnega združenja ZZB NOB Velenje, letnik VII, številka 2, avgust 2009

Tradicionalno srečanje borcev in
planincev na Gori jurišev

Sobota, 22. avgusta 2009, ob 11. uri, na igrišču na Graški gori.

Slavnostni govornik Miran Potrč.

Vabljeni!

ZaploZaplovi pesem borvi pesem borb in zmage prb in zmage prekeko gmajn, goro gmajn, gora,a,
zaplozaplovi pesem divizivi pesem divizi je Štirinajsje Štirinajstte v sve v sveet,t,

ponesi Tponesi Tomšiča, duh Šeromšiča, duh Šercerja, duh Brcerja, duh Bračičaačiča
po vpo vsesej sloj slovvensenski zki zemlemlji in prji in prekekali z nali z njim srjim srca.ca.

"V bor"V borbo, Štirinajsbo, Štirinajstta, juriš!"a, juriš!"
naj se rnaj se razlega prazlega prek svek sveetta!a!

Dvignimo pušDvignimo puškke in napre in napreej junašj junaškkoo
vvsi za ksi za komandantomandantom v boom v boj. Nj. Naprapreej!j!

KKo domoo domovina vvina vssttane iz trane iz trplpl jenjenja in gorja,ja in gorja,
ttakrakrat bo Štirinajsat bo Štirinajstta zmagoa zmagovitvito so sttopala,opala,
ttakrakrat med prat med prvimi bo svimi bo sttala v vrala v vrssti diviziti divizi j,j,
ki so borile se za bolki so borile se za boljše in srjše in srečneečnejše dni.jše dni.

"V bor"V borbo, Štirinajsbo, Štirinajstta, juriš!"a, juriš!"
naj se rnaj se razlega prazlega prek svek sveetta!a!

Dvignimo pušDvignimo puškke in napre in napreej junašj junaškkoo
vvsi za ksi za komandantomandantom v boom v boj. Nj. Naprapreej!j!

KKajuh.ajuh.
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V začetku maja je naša četa
zajela večje število madžarskih
vojakov, ki so bežali pred sovjet-
sko vojsko. Naš komandir čete je
izdal ukaz, da se morajo vdati in
oddati orožje in uniforme. Le te
uniforme pa bi oblekli partizani.
Madžarski komandant je prišel
prosit, da jih moramo pustiti, ker
nimajo rezervnih oblačil. Vojaki
so se strinjali, da se nam predajo
in obljubili, da ne bodo več
sodelovali z Nemci. Že čez dva
dni so imeli spopad z Nemci. V
spopadu je padel celo en mad-
žarski oficir. Pokopali so ga na
Remšniku. Na pogrebu mu je
igrala celo madžarska godba.
Partizani in Madžari smo prepla-
vili ves Kozjak od Maribora do
Dravograda. Naš Lackov odred
je imel zadnjo borbo pri mejnem
prehodu Radlje, kjer so se hoteli
Nemci prebiti v Avstrijo. Imeli smo
eno žrtev. Dan zmage 9. maja
smo mi preživeli še vedno v uni-
formah in v gozdu. Na naše pol-
ožaje je močno pritiskala nemška
vojska, ki se je umikala z Balkana.
Kmalu po 11. maju smo dobili
ukaz, da se moramo umakniti v
dolino na avstrijsko stran Kozjaka,
v vasi Travnik, Lučane. Tu smo se
prvič srečali z bolgarskimi vojaki,
ki so skupno z sovjetskimi vojaki
osvobodili Maribor in Dravsko
dolino. Bolgarski vojaki so nas
celo obkolili in hoteli streljati na
nas. V Lackovem odredu je bilo
veliko vojakov iz Ukrajine, ki so se
nam pridružili in z nami borili proti
Nemcem. Tu smo jih predali sov-
jetski vojski. Kako so ravnali z njimi
ne vem. Težave so nam delali
tudi bolgarski vojaki, ki so kradli in
nadlegovali vaščane.

12. ali 13. maja smo dobili

ukaz, da se moramo pomakniti v
Maribor. Pomikali smo se peš, le
štab odreda je zaplenil gasilski
avtomobil v Lučanih in se odpe-
ljal v Maribor. Mi smo prispeli v
Maribor zgodaj zjutraj 14. maja.
Ustavili smo se pred železniško
postajo. Ceste so bile neprevoz-
ne. Ogromno zavezniških bomb
je padlo na Maribor. Težko smo
se prebili do parka in akvarija.
Sproti smo popravljali ceste.
Prebili smo se do glavnega trga
in se srečali s partizani s Pohorja.
V stavbi nasproti frančiškanske
cerkve je bila komanda vojnega
področja za Maribor z okolico.
Po prihodu v Maribor se je
Lackov odred porazdelil v druge
enote. Jaz sem še vedno oprav-
ljal dolžnosti kurirja pri koman-
dantu Klep Jožetu - Smehu. V
tem času so se v Maribor zgrinja-
le trume zavrnjenih četnikov,
ustašev in civilistov iz cele
Jugoslavije. Večkrat sem se spra-
ševal, kako je s prehrano te mno-
žice. Mnogo ljudi je tu končalo
svojo življenjsko pot. Po dveh ted-
nih sva se z mojim komandantom
preselila na Ptuj. Jaz sem prevzel
kurirsko službo od Ptuja do
Maribora. Vsak drugi dan sem se
s tovornjakom ali s kolesom
odpeljal v Maribor. Prehranjeval
sem se v ljudski menzi.
Plače ni bilo. Moj komandant je
organiziral, da smo v tem obdo-
bju prekopali tovariša Jožeta
Lacka na pokopališče v Ptuj.
Gestapovci so ga na zaslišanju
tako pretepli, da je podlegel
ranam in ga pokopali zunaj
obzidja pokopališča. Imel sem
čast, da sem ob grobu držal
zastavo Lackovega odreda.
Po enem mesecu delovanja na

Ptuju so me z dekretom prestavili
nazaj v Maribor, mojega koman-
danta pa v Ljubljano. Tukaj sva
se ločila po celem letu sodelova-
nja.
Bil je dober tovariš. Ohranil ga
bom v lepem spominu.

Ivo Arlič - Smehec

2

DELOVANJE LACKOVEGA ODREDA OB KONCU VOJNE

Maja leta 1945 je Lackov odred štel približno 600 borcev. Mobilizirali smo vse sposo-
bne može in fante s Kozjaka in Slovenskih Goric. Varovali smo cesto ob reki Dravi in

Avstrijsko mejo, ter dolino ob Bistriškem potoku.

Boris Globočnik - Damijan
(november 1943)

MOJ MITRALJEZ

Kako negiben si in mrk 
tu v zasedi,

ko čakamo ob cesti beli,
ves z vejami zastrt.

Saj si le stroj, brez mene nič, 
in vendar sem te gledal ne

enkrat, 
kako oživiš.

Ko zarjoveš, zabučiš, 
kot da povelja nam deliš, 
vsi ubogamo tvoj trdi glas, 
ti vodi, goni v borbo nas!
Iz cevi bruhaš ogenj, smrt, 

izbiraš žrtve iz sovražnih vrst.
Saj nisi ti, sem jaz - mi vsi, 

ni svinec, kar iz gobca ti hrumi, 
le naše maščevanje, gnev, ki tu

mori.
Nori, smej se in vihraj!

Za rafalom žanje naj rafal;
kako lep je glas,
ta-ra-ta-ta-ta-ta, 
kako se krohotaš 

in ves si živ - srce imaš!

Končan je boj…
Mi v rokah spet si ves hladen, 

le mrtvo jeklo - stroj.
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Gre za eno izmed skupnih proslavljanj
BORCEV IN PLANINCEV, povezanih z
dogodki v preteklosti in v sedanji čas. V
izvedbo kulturnega programa vključuje-
mo krajane ob in pod Graško goro,
sodelujejo borci z območja petih občin,
pohodniki po poti XIV. divizije in Šaleški
planinski poti. Sodelujejo tudi veterani
vojne za Slovenijo, slovenski častniki in
člani policijskega veteranskega združe-
nja Sever
Pohod po poti XIV. divizije bo letos pote-
kal iz Pake pri Velenju (od spomenika XIV.
divizije pri Čuježu) - preko Cirkovc -  na
Graško goro.
Letošnjo prireditev,  vključujemo v pro-

gram praznovanja 50 let Mesta Velenja,
65 letnico pohoda XIV. divizije in 60 letni-
co Planinskega društva Velenje
Slavnostni govornik  bo  Miran POTRČ,
podpredsednik Državnega zbora RS,
programu pa bodo sodelovali: Godba
na pihala UNI 3, Moški pevski zbor iz
Raven pri Šoštanju, recitator in povezova-
lec programa pa bo Karel - Drago Seme.
Seveda bo poskrbljeno tudi za hrano in
pijačo, postregli bomo z brezplačnim
partizanskim golažem, na voljo pa bodo
tudi jedi z žara po ugodni ceni.
Vabljeni torej na Graško goro!

23. SREČANJE NA GRAŠKI GORI

Območno združenje borcev za vrednote NOB in Planinsko
društvo Velenje prirejata  23. tradicionalno srečanje bor-
cev in planincev ter drugih udeležencev, ki bo v soboto,

22. avgusta ob 11. uri na Graški Gori - Gori jurišev.

Graška GOra 2008

Graška GOra 2008

VOZNI RED 
AVTOBUSOV ZA

PREVOZ NA 
GRAŠKO GORO

sobota, 
22. 08. 2009 

Odhod izpred Rdeče dvorane v Velenju
ob 7.00 uri do Pake.
Za pohodnike po delu poti XIV. divizi-
je in Šaleški planinski poti.

Odhod izpred Rdeče dvorane ob 9.00 uri
V smeri Graške gore se ustavi na avto-
busnih postajah pri pošti, tržnici, ron-
doju in v Škalah. 

Odhod ob 9.00 uri iz Topolšice (pri
gasilskem domu ) proti Šoštanju na
avtobusno postajo, ob 9.15 proti
Skornemu do gostišča Acman, približ-
no 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 Rdeče dvora-
ne in proti Graški gori.( Udeležence
proslave pobirajte tudi na vseh vmesnih
avtobusnih postajah.)

Odhod ob 9.15 uri izpred  glasbene šole
v Ravne (odhod od spomenika XIV.
divizije v Osreških pečeh ob 9.30 uri)
proti križišču in naprej proti Graški
Gori (ustavljanje na vseh vmesnih avto-
busnih postajah). Po prihodu na
Graško goro gre avtobus št. 3 nazaj v
Šoštanj na avtobusno postajo in nada-
ljuje pot proti Pesju, Rdeči dvorani, trž-
nici in Graški Gori.

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 Rdeče
dvorane, od koder bo nadaljeval pot
proti Graški gori ob 9.45 uri. Ustavljanje
s na vseh avtobusnih postajah.

Odhod ob 9.00 uri iz Pake (pri gostilni
Kovač), v Šalek in na Gorico do obra-
čališča za avtobuse. Približno ob 9.30
uri nadaljuje pot proti Velenju, mimo
pošte, tržnice, rondoja proti Graški
gori (ustavljanje na vseh vmesnih avto-
busnih postajah).

Po končani prireditvi (po 14.00 uri)
bodo pričeli avtobusi voziti udeležence iz
Graške gore proti domu. 

AVTOBUSNI PREVOZ JE 
BREZPLAČEN!
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I
Življenje na vasi se v mnogo čem razlikuje od mest-
nega. Njegovo značilnost in pestrost nam kažejo
tudi delovanja krajevnih družbenopolitičnih organi-
zacij, ki s svojim delovanjem zadovoljujejo potrebe
po komunalnih ureditvah, po zabavi, športu in kul-
turnih prireditvah na svojem področju. Tudi v KS
Ravne aktivno deluje Krajevna organizacija ZB NOB
s svojim programom in vestno skrbi za dobro počut-
je naših 83 članov. Zato vsakoletna skupščina naše
organizacije seznani članstvo o opravljenih nalogah
in za delovanje v tekočem letu. 
Članstvo ima možnost izreči pohvalo ali pa kaj nove-
ga predlagati. Takšna je bila tudi letošnja letna skup-
ščina, 5. aprila 2009, pri kateri je prisostvovalo okrog
70 prisotnih.
Od vseh prireditev v kraju najbolj izstopa vsakoletna

proslava v spomin na pohod in boje XIV. divizije
pri spomeniku v Osreških Pečeh, kar se opravlja
že vse od leta 1957. KUD Ravne s svojimi sekcija-

mi nam je v ponos, da se vsaka prireditev izvede
tako, kot si jo želimo v zadovoljstvo prisotnih.
Partizanske viže redno izvajajo naši mladi harmoni-
karji, moški pevski zbor pod vodstvom pevovodje
Blanke Rotovnikove pa v svojem programu ohranja
partizanske borbene pesmi.
S posebno točko programa pa se predstavijo tudi
domači godci, ki so člani godbe Zarja Šoštanj. Tudi
na naši letni konferenci so nam popestrili popoldne,
ki je minil ob njihovih zvokih. Za vse pa je bilo poskrb-
ljeno za mali prigrizek in dobro kapljico, da je minilo
srečanje ob medsebojnih pogovorih o času, da ne
bi utonil v pozabo in o boju za svobodo ter tudi o
današnjih vsakodnevnih problemih in težavah.
Ob tej priliki izrekamo tudi zahvalo vsem, ki prihajate
na naša srečanja, na proslave in prireditve, ki jih v
kraju pripravljamo. Zahvala tudi vsem praporšča-
kom, ki s prapori dopolnijo slovesnost in pomen pro-
slave.

Predsednik Ivan Kumer
4

IZ KRAJEVNE ORGANIZACIJE ZB NOB RAVNE PRI ŠOŠTANJU

Na izlet se nas je prijavilo 45 članov. Ob 7. uri zjutraj smo se
dobili na avtobusni postaji na Tržnici, od koder nas je pot
vodila skozi Dramlje do Podčetrtka in naprej na Jelenov
greben. Tu smo si z zanimanjem ogledovali skoraj udoma-
čene jelene in med njimi tudi muflone. Od tu nas je pot
vodila v pivovarno na malico in kozarec piva. Pot smo
nato nadaljevali proti Rogaški Slatini, kjer smo imeli polurni
postanek.
Ko smo se po postanku odpravili naprej, nas je med potjo
razveselil naš član s svojo frajtonarco in vzdušje je bilo na
vrhuncu. Prispeli smo na grad Štatenberg, kjer smo si
ogledali prostore, kjer so pred davnimi časi živeli grašča-
ki. Moram povedati, do so sobe res prečudovite prav

tako pa so čudovite tudi freske v sobah.
Naprej nas je pot vodila do kmečkega turizma Ačko, kjer
smo imeli kosilo in po kosilu tudi zabavo. Čeprav smo bile
ženske v večini, smo se skupaj z ostalimi, ki so plesali v
parih zavrtele ob zvokih frajtonarce. Ob tako čudovitem
vzdušju je čas kar prehitro mineval, in treba se je bilo
odpraviti nazaj na avtobus.
Med vožnjo proti domu so nekateri člani povedali kakšen
vic, ko je pa le-teh zmanjkalo pa smo si zapeli kakšno
domačo in kot bi trenil smo bili spet doma na Tržnici.
Upam, da bomo še kdaj ponovili tako dobro izpeljan izlet.

Darja

UTRINKI Z IZLETA 

Krajevna organizacija ZB NOB Desni breg je dne 20. maja 2009 organizirala izlet v
Podčetrtek in njeno okolico.
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PRAZNOVANJE OB DNEVU DRŽAVNOSTI V SKORNEM ODPOVEDANO

Člani Zveze borcev za vrednote NOB-ja območnega
združenja Velenje vsako leto praznujemo praznik dan
državnosti skupaj s člani Turističnega društva Skorno, ki v
ta namen priredi kulturno prireditev v neposredni bližini

obeležij v Skornem. Na prireditev povabijo časnega
govornika župana Občine Šoštanj in poslanca v DZ Darka
Meniha, člane Veteranov vojne za Slovenijo območnega
združenja Velenje, in še mnoge druge goste, ki vedno

tudi spregovorijo nekaj besed v čast veli-
kega slovenskega praznika.
Pa vendarle je letos, po osmih letih
prvič, narava poskrbela, da so člani
Turističnega društva Skorno morali tik
pred zdajci prireditev zaradi močnega
deževja odpovedati. 
A navkljub dežju se je v Skornem na ta
dan zbrala delegacija članov Zveze
borcev za vrednote NOB-ja območne-
ga združenja Velenje, krajevne organi-
zacije Skorno - Florjan - Bele Vode, ki je
skupaj s predsednico TD Skorno Mašo
Stropnik položila pred obeležja spo-
minski venec in prižgala sveče.

Napisala: Maša Stropnik, 
Fotografija: TD Skorno 5

Zaradi slabega vremena je slovesnost potekala pred
centralnim spomenikom v Vinski gori. Program so izve-
dli kulturniki iz Vinske gore, pevci REBER in vaški harmo-
nikaši, slavnostni govornik pa je bil predsednik ZB NOB
Velenje tov. Bojan Kontič.
Kljub slabemu vremenu se je proslave udeležilo veliko
število ljudi, predsednik KO ZB tov. Ivan Jovan pa se je
zahvalil tudi vsem donatorjem, ki so omogočili obnovo
spomenika.

SPOMINSKA SLOVESNOST V VINSKI GORI

V soboto, 4. julija 2009 smo v KO ZB Vinska gora odkrili popolnoma obnovljeno spo-
minsko obeležje padlim borcem NOB na Petelinjeku.
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Jožefa LEMEŽ - PEPCA rojena SOTLER,
rojena 01.03.1919, umrla 03.04.2009
Z možem Štefanom sta sodelovala v
NOB, za kar pa so izvedeli Nemci, ki so ji
na domači kmetiji v Škalskih Cirkovcah
oktobra meseca ubili moža in tako je
ostala sama s 7-mesečnim sinom.
Vendar se ni vdala, njena moč in skrb za
sina sta ji dala poguma, da je še naprej
pomagala partizanom, jim kuhala,
prala in šivala oblačila, včasih pa jim je
pomagala tudi kot kurirka. Jožica je bila
dolgo let tudi članica ZZB-NOB Desni
breg Velenje.

Anton PLEŠNIK, rojen 25.12.1945 v Celju,
umrl 06.05.2009
Mladost je preživel v Pesju, nato je dalj
časa živel v Velenju. Leta 1982 se je z dru-
žino preselil v Gabrke. Leta 1994 se je
včlanil v Krajevno organizacijo ZB NOB
Gaberke in v njej aktivno deloval. Leta
2003 je bil izvoljen za predsednika združe-
nja borcev za vrednote NOB Gaberke. To
dolžnost je opravljal prizadevno in vestno
dokler mu tega ni onemogočila bolezen
oziroma do svoje smrti.

Apolonija MENIH, rojena 27.01.1914,
nazadnje stanujoča v Skornem št.28,
umrla 12.04.2009
V NOB je sodelovala že od maja 1943.
Pomagala je s raznimi terenskimi obvesti-
li in tudi z hrano in obleko. Skrivali so
ranjeno partizanko po imenu Tilka, ki je
bila iz Rogaške Slatine. Bila je 70 % inva-
lid. Vsa leta je pomagala in sodelovala v
naši organizaciji Zveze borcev Skorno -
Florjan - Bele Vode.

Antonija JURIČ, rojena 17.01.1928 v
Motniku pri Kamniku, nazadnje stanujo-
ča v Šaleku št. 12, umrla 19.04.2009
Bila je iz zavedne partizanske družine,
kjer so nudili tudi pomoč ranjencem. Po
osvoboditvi se je preselila v Šalek. Tu je
bila vsezkozi članica Krajevne organiza-
cije ZB NOB Šalek - Bevče - Gorica -
Paka.

Stanko LEVEC, rojen 28.08.1928, stanoval
Črnova 38, umrl 14.06.2009
Od leta 1944 je aktivno sodeloval na
domačem področju. Kot kurir je prena-
šal zaupno pošto in sporočila o gibanju
okupatorske vojske in policijskih enot.
Doletele so ga še zahtevnejše naloge,
da je v spremstvu terenskih partizanov
prevažal s konjsko vprego hrano in osta-
lo za partizane Tomšičeve brigade na

Paški Kozjak. Po vojni je bil vzorni član
Krajevne organizacije ZB NOB Vinska
Gora. Udeleževal se je številnih proslav
vse do njegove onemoglosti. Ohranili
ga bomo v lepem spominu.

Katica PEČNIK, rojena 20.11.1939, stano-
vala v Črnovi 45, umrla 21.03.2009
Bila je članica Krajevne organizacije ZB
NOB Vinska Gora.

Marija KUMER, rojena BAČOVNIK, rojena
14.08.1919, umrla 05 / 2009
Svojo mladost je preživela v Skornem na
Grmadnikovi domačiji, na meji Skorno -
Lepa njiva, kjer so se vsakodnevno med
vojno križale poti partizanov in okupator-
jev. Mlada marija je vse od začetka leta
1941 pa do konca vojne bila vpeta v
dogajanja v kraju. Kot mlado dekle je
morala skrbeti za prehrano borcev,
nudenju pomoči ranjencem, vodenjem
in razlaganjem poti neznanim enotam,
ki so se vsak dan gibala okoli. Poleg
vsega je morala skrbeti še za ostarele
starše in mlajše brate in sestre.
Članica ZZB za vrednote NOB je bila od
začetka leta 1948.

Pavla NOVINŠEK, rojena 19.07.1922,
umrla 07.06.2009
Rojena je v Ravnah nad Šoštanjem.
Težke dneve je preživljala v času druge
svetovne vojne. Bila je aktivistka upora
proti okupatorju in opravljala pomemb-
ne naloge na terenu. Zbirala je sanitetni
material, oblačila, zdravila in posebej še
hrano za partizane.
Odbor ZB NOB se ji zahvaljuje za njeno
ustvarjalno delo. Bila je članica Krajevne
organizacije ZB NOB Škale - Cirkovce.

Milica SILOVŠEK, rojena 16.09.1927 v
Škalah pri Velenju, umrla 09.05.2009
Med NOB je bila kurirka. Skrbela je za
ranjence in zbirala sanitetni material za
partizane. Po vojni se je vključila v
Krajevno organizacijo ZB NOB Škale in že
od ustanovitve je bila vseskozi predana
članica. Opravljala je funkcijo sekretarja
polnih 28. let. Za svoje delo v Krajevni
organizaciji ZB Škale je prejela republiško
in občinsko priznanje, ter pohvalo

ODŠLI SO

6

gt-upornik-2-2009.qxd  5.8.2009  14:50  Page 8



Krajevne organizacije ZB Škale. Predano
in spoštovano članico, ter sodelavko
NOB bomo ohranili v lepem spominu.

Rudolf HRIBERŠEK, rojen 14.04.1925, umrl
15.06.2009
Rudi se je rodil in odraščal na domači
kmetiji staršev v Ravnah na Pristavi. Med
okupacijo je bil mobiliziran v nemško voj-
sko a je ob prvi priliki izkoristil možnost, da
je 24.07.1944 odšel v partizane. Bil je hra-
ber borec Tomšičeve brigade in sodelo-
val v raznih bojih. Prejel je tudi odlikova-
nje medaljo zaslug za narod in medaljo
za hrabrost. Po osvoboditvi se je zaposlil
na RLV. Bil je dolgoletni član odbora
Krajevne organizacije ZB NOV Ravne.

Jože PLAZL, rojen 10.05.1919 v Škalah,
nazadnje stanujoč v Velenju, Šmarška
28, umrl 20.06.2009
V času druge svetovne vojne je bil prisil-
no mobiliziran v nemško vojsko, odkoder
mu kljub večkratnim poskusom ni uspelo
pobegniti. Njegovi svojci so v času NOB
aktivno sodelovali z narodnoosvobodil-
nim gibanjem na območju Škal in njene
okolice. Bil je član Krajevne organizacije
ZB za vrednote NOB Velenje - Šmartno.

Elizabeta MARTINC, rojena 04.10.1943,
umrla 14.07.2009
Izhaja iz partizanske družine in je bila čla-
nica Krajevne organizacije ZB NOB
Plešivec. Nazadnje je stanovala v
Velenju, Šalek 110.

Antonija SKORNIŠEK, rojena 09.06.1930,
nazadnje stanujoča v Skornem št. 40 b,
umrla 13.06.2009
V NOB je sodelovala kot kurirka od leta
1943 in do konca vojne z raznim materia-
lom oskrbovala partizane. Z njo sta sode-
lovale tudi mati in sestra. Istočasno so
bile vse tri ob Kajuhovi smrti pri Žlebniku v
Zavodnjah. Vsa leta je bila članica
Krajevne organizacije ZB NOB Skorno -
Florjan - Bele vode.

MARTIN SKORNŠEK, rojen 3.9.1924 v
Kavčah, kjer je tudi živel, zadnjih nekaj let
pa je bival v Domu za varstvo odraslih,
kjer je 25.4.2009 umrl.
Med NOB je aktivno deloval v 12.
Dalmatinski brigadi do osvoboditve.

MARTIN TOVORNIK, rojen 7.11.1925 v Laški vasi, umrl januarja 2009 v
Domu za varstvo odraslih.
V času vojne, je od leta 1944 dalje deloval v Ljubljanski brigadi. Po
vojni je živel v Podkraju 25/c, Velenje, bil je zelo aktiven v raznih orga-
nizacijah, za kar je prejel tudi medaljo zaslug za narod.

ELA ULRIH - ATENA

24. julija 2009 smo se na pokopališču Žale v Ljubljani poslo-
vili od tovarišice Ele Ulrih - Atene, pri nas doma v Šmartnem
znane Martinove Ele. 
Martinova Ela se je rodila 10. februarja 1925 očetu Ivanu in
mami Neži Letonja kot peti otrok v družini. Že v drugem letu
starosti je izgubila mamo. Oče Ivan jo je dal v oskrbo svoji
sestri Leniki in svakinji Pavli. Ela je odraščala v Skornem in tu
tudi končala osnovno šolo. Razborita, kot je bila, je že kot
otrok v tistem času  sodelovala v vseh družbenih in krajev-
nih aktivnostih kraja. Oče jo je
po sili razmer leta 1938 vzel k
sebi na svoj dom v gostilno.
Naložil ji je delati vsa gospodinj-
ska dela in tako se je tudi veliko
naučila. Srečala se je tudi z
gosti - revolucionarji, ki so se
družili z njenima bratoma prvo-
borcema Vladom in Jožetom.
Leta 1941, ko sta brata odšla v
ilegalo, je bila njuna edina vez
domačimi ravno Ela. Pri tem je
bilo potrebno veliko korajže in
iznajdljivosti, saj je bila hiša
Martinovih s strani okupatorja posebej opazovana in nad-
zorovana. Hitro je prišel dan - 6. april 1942, ko je bila aretira-
na cela družina. Vendar je izkušeni mladenki uspelo preli-
sičiti gestapo z znanim trikom "manjkajočim štunfom" in jim
je že aretirana pobegnila. 
Kot prvoborka in partizanka je imela veliko bojno področje
- od Obirja na Koroškem do Lendave v Prekmurju. Vseh
njenih bojev, zmag in dejavnosti ni mogoče opisati.
Rečemo le to, da je vse boje in naloge izvedla nadvse
uspešno. Bila je trikrat ranjena. Za svoja junaštva je prejela
"SPOMENICO 1941" in  številna razna visoka odlikovanja.
Po osvoboditvi je s političnim delom nadaljevala v upra-
vnem in družbenem smislu. Vključila se je v prosvetno-
pedagoško smer in morala je opraviti vrsto izpitov iz tega
področja. Od leta l972 do l980 je bila v Izvršnem svetu
Slovenije  sekretarka za kulturo in prosveto. 
Tovarišica Ela je bila v družinskem življenju dobra žena svo-
jemu soprogu, znanemu prvoborcu Tonetu Ulrihu - Kristlu.
Rodila sta se jima dva sinova, Vasja in Mitja. Slednji je v sta-
rosti 39 let umrl. V letu 1993 je preminil tudi mož Kristl.
Z veliko potrpežljivostjo, ki je bila le njej svojstvena, je v
zadnjem obdobju prenašala bolezen. Martinove Ele ni
več. Mi pa, ki ostajamo, se zavedamo velike vrzeli, ki bo
ostala za njo. Ne samo v družini, kjer je bila ljubljena, tem-
več tudi v širši družbeni skupnosti, ki jo je poznala.
Predvsem pa jo bomo pogrešali v naši organizaciji, saj
nam je bila v veliko pomoč in podporo.
Želimo ji miren počitek v naši slovenski zemlji, ki jo je neiz-
merno ljubila. 

Jože Berdnik, ZZB za vrednote NOB 7
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