
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

Dostikrat članice in člani organizacije ne vemo na
koga bi se obrnili v zvezi z našim statusom, pravi-
cami 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.

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 prepiso-
vanju vaših prispevkov, zato smo se odločili, da vas
zaprosimo 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 gla-
silo 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

Obiščite spletno stran OO
ZZB NOB Velenje 
na naslovu:
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PARTIZANSKA KORAČNICA

Vstali z zemlje smo, kot vstane vihar, 
strnili vrste tesneje za udar, 

groženj nam tujčevih prav nič ni mar, 
nosi na krilih sveta nas požar.

Dom naš razbit je in zemlja steptana, 
polja uničena, žetev požgana.
Sreča je strta, svoboda izdana, 
žena, družina v tujino izgnana.

Naše ravnine je kri orosila, 
naše potoke je kri napojila.

Ogenj in meč nas ne bosta zlomila, 
kletev nam srce je ojeklenila.

Dokler poslednji ne izgine sovrag, 
znova posvečen domači ni prag; 

dokler ni tujec uničen in strt, 
iščemo boja, preziramo smrt.

M.M.
(neznani avtor podpisan s kraticami)

GLAS PARTIZANA

Prisluhni korakom v nočni tišini 
slednje slovensko mesto in vas!

Naj čuje odmev se korakov v dolini 
slovenskih udarnikov - nas!

In v mrazu, viharju mi gremo naprej, 
ne ustavi nas grom, ne krvavi ta blisk, 

pod praporom našim do novih zdaj mej, 
hura, k svobodi, vroč je naš vrisk

Stojan 
(komandir I. bataljona VI. udarne brigade)
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Šaleški upornik je interno glasilo območnega združenja ZZB NOB Velenje, letnik VIII, številka 2, oktober 2010

Zapele puške so in mitraljezi, 
ko zablestel je jasen zimski dan, 
sklonila sta glave, ko v besni jezi 
streljal fašist je v vaju Gavrik, Jan.

sama ostala v gozdu sta iskrečem, 
potihnil v gozdu je rafalov jek, 
a nam besnelo je v srcu bolečem, 
kot cvet rdel je okoli vaju sneg.

Morda tedaj v nevidni dalji
se utrgal vzdih neznanih je globin, 
ko se ozrla v gozdove je mati 
in v slutnji težki vzdihnila - moj sin.

Joža (borec Prešernove brigade)

Foto: Tomaž Sinigajda
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Bili smo na obisku v domu upokojencev
v Velenju prav na dan, ko je naš
najstarejši član ZB Desnega brega Jože
Škoflek praznoval svoj visoki jubilej ose-
mindevetdeseti rojstni dan. Rodil se je
17.3.1912 leta v Mislinjskem grabnu.
Škoflekov Jožek, tako so mu tudi pravili,
je bil sin revne družine.
Oče je bil kovač, mati pa šivilja. Pri hiši je
bilo šestnajst otrok, od katerih je Jože
sedmi po vrsti. Da je pa lahko družina
preživela, so otroci čim so dobro shodili
morali iti služit. Jožek je bil star sedem let,
ko je šel za pastirja. Ko je dopolnil osem-
najst let, je pričel delati kot kovač.
Začetek druge svetovne vojne je
pričakal v Makedoniji na odsluženju
vojnega roka.
Po razpadu stare jugoslovanske vojske
je bil ujet kot vojni ujetnik. Jožek je imel
to srečo, da je delal kot prisilni delavec
po raznih kmetijah širom Nemčije in pa
Slovenije. Nemcem je prišlo na uho, da
je Jožek dober kovač, in so ga prestavili
v železarno Ravne na Koroškem, kjer je
delal kot livar. V juniju leta 1944 je bil
mobiliziran v partizane v Koroški odred.
Tako .je Škoflekov Jožek, hlapec, kovač,
vojni ujetnik, stopil v vrste grupe koroških
odredov in v partizanih ostal do desete-
ga decembra leta 1945.
Po končani vojni je Jožek zopet opravljal
svoj poklic kovača. Ker pa vsak mlad

fant strmi za boljšim zaslužkom, se je
tudi Jožek leta 1948 zaposlil na rud-

niku Velenje v strojnem obratu, kjer je
delal do upokojitve leta 1964.
Jožek pa ni bil samo priden delavec in
pa dober borec, pač pa tudi pravi

osvajalec ženskih src. Saj pravijo, da v
Mislinjskem grabnu sta živela dva slavna
Jožeta. Prvi je bil slikarski umetnik Jože
Tisnikar in drugi Škoflekov Jože, ki je bil
petkrat poročen. Prvič se je poročil leta
1947. Ima tudi dva otroka, enega iz
prvega, in pa enega iz drugega
zakona. 

Jožek sedaj živi v domu za ostarele, kjer
tudi našel ljubezen iz pred petdesetih let
in se z njo tudi poročil. Kljub svojim
letom, je še vedno zelo aktiven, saj je

vključen v domsko skupino Zimzelen.
Jožek se je včlanil v organizacijo ZB leta
1947, sedaj je član ZB Desnega brega.
Naj na koncu mu zaželimo še veliko
zdravih let, v tej lepi Sloveniji, za katero
se je Jožek boril; preživet.

Jelenko Leopold2

Uvodnik
Tako. Štiri leta so obrnila in spet volimo občinske svete
in župane. Na katere karte stavijo kandidati in s čim
nas bodo v resnici prepričali?
Dejstvo je, da se splošne neugodne razmere pozna-
jo tudi v občinah. Ne moremo si zatiskati oči pred
tem, da se je gospodarska kriza naselila tudi v
občine. Da so brezposelni, ko pride do zloma, tudi ali
pa predvsem lokalni problem. Tudi stavke niso samo
državno breme. Ljudje hočejo več denarja, ker bi
radi bolje živeli. In vidijo, da so med nami takšni, ki so
neodgovorno, nezakonito in nemoralno oropali našo
malo državo denarjev, ki mnogokrat presegajo
zahteve stavkajočih in poleg vsega na cesto in v
obup vrgli tisoče delavcev in njihove družine. Na
cesto, ki ni v Ljubljani, ampak v Slovenj Gradcu,
Velenju, Murski Soboti… Nekoč (davno tega) je imel
vsak človek pravico do dela in plačila, danes jih ni
malo, ki živijo od socialnih podpor in dobrodelnosti, ki
je nekoč skorajda nismo poznali (potrebovali).

Kakorkoli že nekateri pljuvajo po narodnoosvobodilni
borb, je resnica, da je prinesla neko, vsaj minimalno,
blagostanje vsem državljanom
Velenje je med okolji, ki je kljub menjavi družbenega
sistema, ohranilo sočutje in solidarnost do sočloveka
v stiski. Ko rečemo Velenje, to pomeni občinsko
oblast, ki zmore poskrbeti za topel obrok, šolske
potrebščine… Ker čakati na državo, očitno pomeni
biti lačen.
Ko se bomo odločali o novih (starih) funkcionarjih,
tokrat verjetno ne bomo razmišljali le o tem, koliko
kilometrov cest, vodovodov, novih zgradb nam kan-
didati obljubljajo, temveč, kaj so pripravljeni storiti za
ljudi, ki lačni in bosi asfalta in modernih zgradb ne
potrebujejo. Potrebujemo ljudi, ki bodo znali prepoz-
nati sočlovekovo stisko in mu bodo, skupaj z drugimi,
pripravljeni tudi pomagati. Na srečo so na volilnih
listkih tudi takšni kandidati. Zato lahko verjamemo,
da v naši dolini ljudje, ki so brez svoje krivde porinjeni
v socialno stisko, ne bodo ostali osamljeni.   

v.v.

OBISKALI SMO NAŠEGA SLAVLJENCA-JOŽEKA
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Večina teh krajev pa se nahaja v bližnji okolici ali na
območju republike Slovenije.
Tako sem se odločil, da obiščem znamenite kraje izven
Slovenije, v naši nekdanji skupni domovini.
Tako sem že lansko leto obiskal znameniti kraj, kjer se je
junija 1943 zgodila ena od najznamenitejših bitk v drugi
svetovni vojni na naših tleh. 
Obiskal sem kanjon reke Sutjeske, si ogledal spomenik in

kostnico padlim borcem-herojem, ki so padli v enome-
sečnem boju proti sovražniku, muzej s freskami, ki prikazu-
jejo zaporedne faze vojne in v katerem so na stenah
zapisana imena vseh, ki so v tej ofenzivi padli.
Med njimi sem našel tudi slovenska imena in priimke.
Našel sem tudi kraj, kjer je padel eden od največjih
poveljnikov osvobodilnega gibanja Sava Kovačević -
Mizara.
Potem me je pot vodila preko Gacka in Nevesinja proti
Jablanici, kjer sem si ogledal muzej Bitke na Neretvi in
spomeniški kompleks.
Pot me je vodila dalje po isti poti kjer so jo prehodili naši
borci v četrti sovražnikovi ofenzivi proti mestu Prozor, kjer je
Tito izdal svoj znameniti ukaz:''Prozor nočas mora pasti''.
Preko Makljena, kjer je potekal znameniti protiudar
Glavne operativne skupine sem preko Gornjega Vakufa
in Bugojna prispel v Jajce, si ogledal znamenite slapove,
mesto in muzej drugega zasedanja AVNOJ-a, ter nadal-

jeval pot proti Bihaču.
Ob poti sem pri Bosanskem
Petrovcu našel kraj, kjer je
imela svoje letališče prva
partizanska eskadrilja z pilo-
toma Rudijem Čajavcem
in Franjem Kluzom.
Naj na koncu še pripomn-
im, da sem v vseh teh kra-
jih, ki sem jih prejšnjo let
obiskal, srečal same pri-
jazne ljudi, kljub njihovi
nedavni krvavi vojni, in na
moje presenečenje tudi
veliko obiskovalcev iz

Slovenije. Letos sem pot po znamenitih krajih iz NOB pričel
pri znanem spomeniku v Podgori, enem od malega
števila, ki so še ostali celi na Hrvaškem, kjer je bila ustanovl-
jena partizanska mornarica.
Potem sem si po prehodu v Črno goro ogledal zgodovin-
ski muzej na Cetinju, kjer so tudi shranjene bojne zastave
črnogorskih brigad, njihovo orožje in ostale znamenitosti.
Kakšen bi to bil ogled Cetinja če ne bi odšel na ogled
Njegoševega mavzoleja na Lovčenu, odkoder je razgled
po pokrajini fantastičen.
Po vožnji po ozki črnogorski hribovski cesti, kjer se je ob
poti našel še kakšen spomenik, ki popotnika opominja,
da se je tukaj v preteklosti nekaj velikega zgodilo, sem
prispel v mestece Grahovo.
Tukaj obstaja velik spomeniški kompleks na hribčku Uvac
v središču mesta, v spomin na vstajo črnogorskega ljudst-
va 13. julija 1941 in na vodjo upora v tem kraju Savo
Kovačevića, ki je tudi rojen v bližnji vasi Nudo.
Na eni do hiš v centru je tudi spominska plošča, ki nam
pove da sta dve črnogorski brigadi 1944. leta dokončno
osvobodili mestece.

Potem sem znova prekoračil mejo, prišel v Bosno in
Hercegovino, ter se odpravil v vasico Arandjelovo, ki stoji
tik ob meji, kjer sem se na pokopališču poklonil velikemu
heroju iz tega kraja.
Tu je bil rojen in je tudi pokopan narodni heroj Vlado
Šegrt, vojni komandant 29. hercegovske divizije, ki je med
svojim bojevanjem prispela tudi do Slovenije in sodelo-
vala pri bojih v osvoboditvi Trsta in Ljubljane.
Po vožnji preko Trebinja in Bileče sem pred Gackim prišel
do mesteca Korita, kjer so v juniju leta 1941 ustaši zmetali
v brezno 134 živih otrok, žensk in starcev.
Potem sem zopet preko doline reke Sutjeske in Foče
nadaljeval pot in po lepem sončnem dnevu naslednji
dan prispel domov.
Po vtisih, ki sem jih doživel v teh dveh popotovanjih se že
z nestrpnostjo pripravljam za oglede, ki me čakajo
naslednje leto.   

Jože Dračko 3

POPOTOVANJE

Kot član območne organizacije ZB NOB Velenje sem se do sedaj udeležil že večjega
števila proslav in obiskal znane kraje iz naše polpretekle zgodovine.

Muzej v
Cetinju

Grahovo

Grob Vlade �egrta
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Tudi letošnje srečanje borcev, planincev in veteranov
na Graški gori konec avgusta je bilo svečano in veselo
hkrati. 
Kulturni program je pripravil Karel Drago Seme,
nastopali pa so  Godba na pihala Uni 3 in MPZ Ravne.

Slavnostni govornik je bil  minister za šolstvo in šport
dr. Igor Lukšič.

Po proslavi sta Bojan Kontič in Igor Lukšič povedala:
B. Kontič: Vrednote, ki os veljale med NOB so žive še
danes. Ena izmed njih je solidarnost. Morda tudi
poštenost. In tega danes v naši državi nekoliko priman-
jkuje. Primanjkuje tam, kjer bi to moralo biti. Zaupam
pa ljudem, zaupam vsem tistim, ki smo danes tu zbrani,
da bomo zmogli toliko moči, da bomo tistim, ki so je
potrebni, tudi v duhu vrednot NOB znali pomagati v
naslednjih dneh, tednih in mesecih.
I. Lukšič: Mislim, da je to lep praznik, ko se Slovenija,
zlasti Velenjčani, spomnijo tistih generacij, ki so pravza-
prav ustvarile bazo za to, kar imamo mi danes. To j
ebila generacija, ki j ev najtežjih časih dala od sebe
vse in ustvarila nekaj na kar smo lahko ponosni.

4

GRAŠKA GORA 2010
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Kdaj in zakaj ste vstopili v Zvezo borcev?
Morda sem bil tako vzgojen. Morda so name vplivale
življenjske zgodbe posameznikov, ki so preživeli vojne
grozote. Morda pa je moj vstop v našo organizacijo
povezan z uporom tistim, ki želijo spreminjati zgodovi-
no. Zmanjšati pomen narodnoosvobodilnega boja in
ublažiti kolaboracijo ter jo prikazati kot nujnost v zaščiti
pred komunizmom. Obžalujem vsako nedolžno žrtev
vojne, hkrati pa zelo jasno ločim partizanstvo in domo-
branstvo. Naziv naše organizacije "Združenje borcev za
ohranjanje vrednot NOB" mi je pisan na kožo. Ravno za
to gre. Za sporočilo našim potomcem, da naša država
temelji na vrednotah za katere so mnogi svobodoljub-
ni ljudje, ne le pri nas, žrtvovali svoja življenja. Njim v
spomin in opomin naslednjim generacijam je vredno
vedno znova obujati spomin na
obdobje, ko se je z orožjem v rokah
odločalo o naši usodi. Naj ob tem
izrazim svojo iskreno voljo, da bi čez
nekaj časa imeli eno veteransko
organizacijo, ki bi združevala vse
borce ne glede na čas delovanja.

In kaj vas je potegnilo v politiko?
Strinjam se z oceno, da so samo
dve možnosti: Ali se ukvarjaš s poli-
tiko, ali pa se ona ukvarja s tabo. V
politiko sem se podal, da bi jo spre-
menil in pri tem trdno vztrajal, da ne
bom dovolil, da politika spremeni
mene. Do sedaj sem bil uspešen.
Tudi soglasna podpora v Poslanski
skupini Socialnih demokratov za
vodenje poslanske skupine je
dokaz, da mi kolegice in kolegi zau-
pajo. Morda pa so razlog za moj vstop v politiko tudi
geni. Moj stari oče Ferdo Valenčak je bil eden izmed
najpomembnejših ustanoviteljev socialne demokracije
v Šaleški dolini pred II. svetovno vojno.

Se vam kot predsedniku območnega združenja zdi, da
vaši kolegi politiki dovolj cenijo pozitivne rezultate
NOBja?
Vsekakor lahko pritrdilno odgovorim za koalicijske
poslance in tudi del opozicije. Mislim, da je v parla-
mentu večina, ki ceni pozitivne rezultate NOB. So pa
seveda tudi določena razhajanja.

Ali drži da je območno združenje, ki ga uspešno vodite
že drugi mandat, med bolj aktivnimi v Sloveniji? Morda
tudi ker ima podporo v okolju? 
Do sedaj smo bili vedno znova deležni pohval in
odličnih ocen. Izkazali smo se kot dobri organizatorji
prireditev, a to ni zgolj naša lastnost. V naši dolini smo

tudi sicer znani kot dobri organizatorji na vseh
področjih. V mislih imam športne in kulturne prireditve.
Mnogi posamezniki in skupine pripravljajo odmevne
dogodke in praviloma so odlično ocenjeni. Vsekakor je
to priložnost, da jasno in glasno povem, da so nam
lokalne skupnosti in tudi gospodarski subjekti naklon-
jeni. Seveda pa zgolj denar ni dovolj. Potrebni so ljudje
in te v našem združenju imamo.  Vodstva krajevnih
organizacij vsekakor opravljajo pomembno delo.

Kot kandidat za župana sodelujete na letošnjih
lokalnih volitvah v Velenju. Ste že  poslanec v
državnem zboru. Nas lahko, člane borčevske organi-
zacije, skrbi, da vam za   nas ne bo ostalo dovolj časa,
če boste izvoljeni za župana? 

Združenje nisem jaz. Združenje je ses-
tavljeno iz mnogih naših tovarišic in
tovarišev, ki so vedno pripravljeni
poprijeti za delo. Sicer pa imajo pri
nas v združenju glavno besedo
ženske (Marjana, Lojzka, ...). Ne, za
združenje mi ne bo zmanjkovalo
časa. Nekoliko manj bom dejaven v
parlamentu, kjer se s tem mandatom
tudi poslavljam od poslanske funkci-
je, če bom izvoljen za velenjskega
župana. No, pa tudi nenadomestljiv
nisem, tako da bo kar prav, če ob
koncu tega mandata izvolimo novo
predsednico oz. predsednika
združenja.  Ni pa to povezano z
delom, ki ga opravljam.

In kako vidite Velenje in Šaleško
dolino v prihodnosti? 
Ponosen sem na prehojeno pot. Na vse udarnike, na
vse tiste, ki so gradili Velenje. Nadaljevali bomo skupaj!
Združili bomo izkušnje starejših in energijo ter znanje
mladih. Šaleško dolino vidim tudi v naslednjih letih kot
energetsko pomembno dolino. Na okolju prijaznejši
način bomo lignit pretvarjali v električno energijo,
vzporedno bomo ustvarjali kvalitetna delovna mesta.
Naš cilj je razvoj, ki pa je povezan tudi s prometno infra-
strukturo. Čez nekaj let bo dolina povezana z avtoces-
to in čas, ki je potreben do avtocestnega križa bo
bistveno krajši.
Tudi v prihodnje bomo širše prepoznavni po naših
posameznikih in skupinah, ki sooblikujejo našo
podobo. Še naprej bomo najlepše mesto v Sloveniji!
Velenje in dolino imam rad. Tu sem od svojega rojstva
in vse kaže, da bom tu tudi ostal. 

5

Naš pogovor: BOJAN KONTIČ

S to številko Šaleškega upornika uvajamo novo rubriko - Naš pogovor, v kateri se
bomo pogovarjali s člani naše organizacije
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Rafaela CAVNIK, rojena
DOBNIK, 13.10. 1927 v Podgorju
pri Slovenj Gradcu, stanujoča
Gaberke 71, umrla 26.05 2010 
NOB je preživela v rojstnem
kraju v Velunji, kjer je skupaj z
družino podpirala NOB. Številni
ranjenci, so dobili prvo pomoč
in tudi skrivališče prav pri
''Mlinarjevih'' kot se je reklo po
domače. Rafaela je poskrbela

za hrano in številne preveze ranjencev, ki so ostali pri
njih. Čeprav še mladoletna je večkrat prenašala obve-
stila in drugo pošto za partizane. Od leta 1953 je živela
z družino v Gaberkah, kjer je bila tudi članica Krajevne
organizacije ZB NOB Gaberke.

Jožef STOPAR, rojen 13. aprila
1933 v Podgorju pri Slovenj
Gradcu, umrl 21. 06. 2010 
Kot otrok predvojne generacije
je izkusil strahote, ki jih je prinesla
vojna, v NOB pa je kljub rosnemu
otroštvu že bil vključen kot kurir-
ček, ki je v košari pod zelenjavo
prenašal partizansko pošto. Bil je
dolgoletni član Krajevne organi-
zacije ZB za vrednote NOB
Ravne pri Šoštanju. 

Ivana PERGOVNIK, rojena 21.
maja l922 v Ravnah pri Šoštanju,
umrla 13.07.2010 
V cvetu deklištva je izkusila, kaj
pomeni preživljati mladost v voj-
nem času. Bila je partizanska
aktivistka, sodelovala je na raz-
lične načine, od šivanja, kurirske
službe, do prinašanja hrane,
sanitetnega materiala in zdravil.
Članica Krajevne organizacije
ZB je bila vse od leta 1952 do
svoje smrti.   

Stanislav ŠUMAH, rojen
08.07.1926, umrl 12.07.2010
Bil je član Krajevne organizacije
ZB NOB Zavodnje

Ivan GUSIČ, rojen 04.06.1918,
umrl 12.06.2010
Bil je nosilec partizanske spome-
nice. Bil je član Krajevne organi-
zacije ZB NOB Šoštanj.

Anton SREBRE, rojen 12.12.1914,
umrl 01.08.2010
Bil je član Krajevne organizacije
ZB NOB Šoštanj.

Danilo ČEBUL, rojen 06.02.1930,
umrl 11.08.2010
Bil je član Krajevne organizacije
ZB NOB Šoštanj.

Pavla BREZOVŠEK, rojena
20.01.1915 na Ponikvi, nazadnje
stanujoča v Velenju, Cesta na
Grič 8, umrla 16.01.2010  V času II.
svetovne vojne je živela s svojim
možem, ki je bil borec Gubčeve
brigade na Vranskem, kjer je aktiv-
no sodelovala z narodno osvobo-
dilnim gibanjem na območju
Vranskega in partizanskih
Dobrovelj. Tudi po vojni je še

naprej ostala aktivna družbeno politična sodelavka in kot
prva predsednica organizacije AFŽ na Vranskem. Bila je
članica Krajevne organizacije ZB NOB Šmartno-Velenje.

Alojz KURMANŠEK, rojen
23.06.1918, stanujoč v Šoštanju,
Tekavčeva 5, umrl 05.02.2010
Nazadnje je bival v Domu za
varstvo odraslih Velenje. Bil je
član Krajevne organizacije ZB
NOB Šoštanj.

ODŠLI SO
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Jože BRIC, rojen 24.04.1926 v
Šmartnem ob Dreti, umrl
14.01.2010 
Rodil se je v številni družini.
Komaj dobrih 17 let star, je leta
1944 odšel v partizane. Boril se je
v raznih enotah štirinajste divizije
kot borec. Po končani vojni leta
1945 se je izučil za ključavničar-
ja in za tem še opravil strokovni
izpit za strojevodjo na železnici.
Vozil je vlake na relaciji Celje -

Dravograd vse do upokojitve leta 1978. Med tem sta si
z ženo Vero zgradila svoj dom v Slatinah pri Šmartnem
ob Paki. Tudi po upokojitvi se je v Šmartnem vključil v
več društev in tudi v Zvezo borcev. Bil je tvoren delavec
in prizadeven član naše organizacije.
V Zvezi borcev za vrednote NOB Šmartno ob Paki ga
bomo pogrešali. Obdržali ga bomo v
trajnem spominu.

Terezija POGORELČNIK, rojena
29.08.1925 v Završah pri Mislinji,
stanujoč v Plešivcu, umrla
05.12.2010
Kot kurirka je aktivno sodelovala
med NOB. Doma so večkrat
imeli v oskrbi ranjence in je skr-
bela zanje. Priznano ima poseb-
no dobo v dvojnem štetju. Leta
1951 se je poročila na Plahutovo

domačijo v Plešivcu. Bila je članica Krajevne organiza-
cije ZB NOB Plešivec, Rdečega križa in Društva upoko-
jencev.

Ljudmila ČAMER, rojena,
7.10.1921, Trnova, občina Žalec,
stanujoča Šercerjeva ul. 5
Velenje umrla 13.3.2010.
Aktivno je sodelovala v NOB kot
kurirka v okolici Naklega, od
oktobra 1941, pa vse do osvobo-
ditve leta 1945. Zaradi suma, da
sodeluje z partizani je bila od
7.5.1942 pa do konca avgusta
leta 1942, zaprta v Begunjah.

Seveda je potem svoje aktivnosti nadaljevala. Leta
1955 sta se z možem preselila v VELENJE. V članstvo ZB
je bila sprejeta leta 1948 v kraju Save pri Litiji. Nazadnje
je bila članica krajevne organizacije ZZB NOB Velenje -
Desni breg. 

Ivan URBANČIČ, rojen 10.06.1921
v Podlipovici, Zagorje ob Savi,
umrl 5.3.2010
Kot tretji po vrsti od štirih sinov
izhaja iz rudarske družine. Ko je
imel šest let mu je umrla mati in
Ivan je šel služit stricu na kmetijo.
Še kot mladoletnik se je zaposlil
v rudniku Kisavec. Med vojno je
bil od 23.3.1944 do 15.6.1945
borec Šlandrove brigade, kot

atiljerec. Z svojim dokazovanjem v borbah, je napredo-
val do čina vodnika. Odlikovan je bil tudi z medaljo
zasluge za narod. Po končani vojni, je spoznal ženo
Marijo in sta se leta 1947 poročila. Leta 1955 se je zapo-
slil v rudniku lignita v Velenju, kjer se je tudi upokojil. V
članstvo ZB je bil sprejet leta 1948 v Trbovljah. Nazadnje
je bil član Krajevne organizacije ZB NOB Velenje - Desni
breg. 

Frančiška LEPKO, rojena
10.10.1929 v Plešivcu pri Ževartu,
umrla 18.03.2010
Med drugo svetovno vojno je
sodelovala s partizani, prinašala
jim je hrano, pošto in oblačila.
Bila je članica Krajevne organi-
zacije ZB NOB Gorica, pozneje
pa tudi ZB NOB Plešivec.

Stanislava PETKOVNIK, rojena
15.04.1919 v Škalah, umrla
18.03.2010
Življenje vsakega posameznika
je polno, konča pa se v trenutku
in ob tej bolečini onemimo. Po
dolgo trajni bolezni nas je zapu-
stila naša članica ZZB za vredno-
te NOB Pesje. Njeno zadnje
počivališče je na pokopališču v
Podkraju pri Velenju.
Kot mlado dekle je vse skozi

sodelovala z partizani, tako da je zbirala zdravila,
hrano in ostale stvari. Bila je dolgoletna članica orga-
nizacije zveze borcev v Pesju, za kar se najlepše zahva-
ljujemo. Zadnja leta svojega življenja je preživljala v
domu za ostarele v Velenju. Pogrešali jo bomo. Naj ti
bo lahka slovenska zemlja.

Štefka OCEPEK, rojena
08.12.1920 v Podkraju pri
Velenju, umrla 09.03.2010
Kadar izgubiš sopotnika, prijate-
lja ali sodelavca se nam zdi kot
da se je čas ustavil. Tako se je
zgodilo ob vesti da je odšla v
nepovrat naša dolgoletna čla-
nica ZZB za vrednote NOB
Pesje.
Družina Ocepek je bila vseskozi

aktivna v času druge svetovne vojne in sodelovala z
osvobodilnim gibanjem. Enako je tudi delovala tov.
Štefka, dobila je odlikovanje MZN.
Zadnja leta je bivala s svojo družino v Lokovici in se je
uspešno borila proti raznim boleznim, ki napadajo člo-
veka. Pokopana je na pokopališču Podkraj pri Velenju.
Tov. Štefka naj ti bo lahka slovenska zemlja.
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Ivanka AVBERŠEK, rojena
13.08.1929, umrla 27.01.2010
Težke dneve je preživljala v času
druge svetovne vojne. Opravljala
je pomembne naloge na terenu.
Pomagala je borcem. Odbor
Krajevne organizacije ZB NOB
Škale se ji za njeno ustvarjalno
delo zahvaljuje. Bila je dolgoletna
članica Krajevne organizacije ZB
NOB Škale-Cirkovce.

Franc BITENC, rojen 30.05.1930 v
Rečici ob Savinji, umrl 17.03.2010
Otroška leta je preživel v doma-
čem kraju. Leta 1944 v jesenskih
dneh, ko je okupator ponovno
zavzel Zgornjo Savinjsko dolino,
je videl kot 16. letni fant kako
kruto so ravnali nemški vojaki z
ujetimi partizani in jih nalagali
na kamion. Ostale pa so na licu
mesta postrelili. Leta 1976 se je

preselil z družino v novo zgrajeno hišo v Črnovo št. 52.
Od leta 1998 je bil član Krajevne organizacije ZB NOB
Vinska Gora in pravi zagovornik zgodovinskih vrednot
NOB. Ohranili ga bomo v nepozabnem spominu.

Rozina AVBERŠEK, rojena
18.02.1941 v Kostrivnici pri Rogaški
Slatini, nazadnje stanujoča v
Velenju, Bratov Mravljakov 1,
umrla 25.05.2010. Zinki, tako so jo
tudi klicali, so vrednote in pomen
NOB veliko pomenile, zato se je
tudi včlanila v organizacijo ZB
NOB, kjer je tudi aktivno sodelo-
vala. Nazadnje je bila članica
Krajevne organizacije ZB NOB
Desni breg.

Slavko JEVŠOVAR, rojen
14.04.1920, umrl 24.04.2010
Leta 1944 se je pridružil borcem
Šercerjeve brigade. Na Graški
Gori je bil ranjen in posledično
postal vojni invalid. Po vojni se je
ponovno zaposlil na takratnem
RLV, kjer je bil zaposlen tudi pred
vojno. Leta 1969 se je upokojil. Bil
je član Krajevne organizacije ZB
NOB Stara vas.

Marija ANŽIČ, rojena 22.03.1931,
umrla 16.03.2010
V letih 1943 in 1944 je prevažala
ranjence iz Žvirč na Dolenjskem
na Smuko. Med letoma 1945/46
je bila udeleženka delovne
akcije izgradnje proge Šamac-
Brčko-Sarajevo.

Branko MAHNE, rojen
29.06.1920, umrl 03.06.2010
Ustavilo se je srce primorskega
rojaka, ki je 20 let razveseljeval
in bodril svoje rojake s pesmijo,
tudi z udarnimi partizanskimi. S
svojo neizčrpno energijo je vodil
številne zbore. To je preprosto
počel rad, bil je del glasbe in
petja. Tudi Velenju, kamor je pri-
šel pred 30 leti, je razdal nekaj

svoje zagnanosti. Trinajst let je vodil zbor Društva upo-
kojencev Velenje, obenem pa vzgajal mlade citrarje v
Glasbeni šoli Frana Koruna Koželjskega. Njegov najbolj-
ši učenec Boris Štih je danes ravnatelj te šole. Njegov
prijazen odnos do ljudi je vsakogar ogrel. Njegova pri-
jateljica Elka iz Izole je nekoč dejala:''Tovariš Mahne,
odkar ste odšli, tu v Izoli sonce ne sije več!''
Zares! To sonce je za vedno zašlo.

Marija HUDOMAL, rojena 24.03.
1927 v Malahorni pri Oplotnici,
stanujoča v Ravnah pri Šoštan-
ju, umrla 21.05.2010.
Med vojno je morala na prisilno
delo v Avstrijo, po osvoboditvi
pa je opravila učiteljišče v
Ljubljani.
Kot učiteljica slovenskega jezika
je poučevala v raznih krajih:
Planina, Šentrupert, Blagovica,

Ravne in nazadnje v Šoštanju. Aktivno se je vključeva-
la na različnih področjih, kjer je organizirala in vodila
mnoge prireditve ter proslave, igrala igre, vodila šolski
pevski zbor. Za vestno in požrtvovalno delo je prejela
številne pohvale in priznanja. Bila je dolgoletna članica
Krajevne organizacije ZB NOB Ravne.

Ivan Josip POVH, rojen
19.06.1930 v Vinski Gori, umrl
12.08.2010
V času NOB je od leta 1944
občasno opravljal vrsto odgo-
vornih nalog kot kurir na doma-
čem področju. Od ustanovitve
ZZB do njegove onemoglosti je
bil član. Vrsto let je opravljal
delo v našem upravnem odbo-
ru kot predsednik nadzornega
odbora ZB Vinska Gora. 
Ohranili ga bomo v nepoza-
bnem spominu.

Emil GLUŠIČ, rojen 03.03,1931 v
Vinski Gori, umrl 13.08.2010
Od leta 1944 je aktivno sodelo-
val v NOB. Bil je član Krajevne
organizacije ZB Vinska Gora. Kot
dober tovariš nam bo ostal v
lepem spominu.
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Matilda BLAŽIČ, 12.12.1943 v
taborišču Lautental v Nemčiji,
umrla 30.03.2010. Nazadnje je
živela na Paškem Kozjaku št.
51/b pri Velenju. Starši so bili izse-
ljeni. Po osvoboditvi leta 1946 v
Rako na Dolenjskem, kjer je pre-
živela otroška leta v zavedni
družini. Od leta 2007 je bila čla-
nica Krajevne organizacije ZB
NOB Šalek-Gorica-Paka.

Andrej GOVEDIČ, rojen
20.10.1935 v Vonarju ob Sotli,
umrl 19.05.2010
Nazadnje je stanoval v Velenju,
Cesta II/4. kot otrok jr preživel
vojna leta tik ob Hrvaški meji. V
Velenje se je priselil leta 1956. 
Od leta 2000 je bil član Krajevne
organizacije ZB NOB Šalek-
Gorica-Paka.

Marija ŽEVART, rojena 10.09.1814
na Plešivcu
Življenje vsakega posameznika
je polno, konča sev trenutku in
ob tej bolečini se nam utrnejo
solze. V petek 13. 8. 2010 smo se
poslovili na pokopališču v
Podkraju od dolgoletne članice
ZZB za vrednote NOB Pesje. V
Zvezo borcev je bila sprejeta
15.2. 1961 leta.

Na Plešivcu je preživljala svoja mladostna leta. Med 2.
svetovno vojno je bila zelo aktivna, kot aktivistka na
terenu, pri organizaciji zbiranja hrane, zdravil in ostalih
potreb za partizane. Za to svojo aktivnost je prejela
odlikovanje ''Spomenico l94l''. Za njeno aktivnost v KS
se ji najlepše zahvaljujemo. Svoje življenje je preživljala
v Pesju z svojo družino na Uriskovi ul. 51. Ohranili jo
bomo v najlepšem spominu.
Naj ti bo lahka slovenska zemlja.

Marija GRUDNIK, rojena KUMER,
rojena 24.04.1937, umrla
04.08.2010
Rodila se je na Slamovnikovi
domačiji v Florjanu v številni dru-
žini kot najstarejša izmed sedmih
otrok. Svoja otroška leta je preži-
vela doma in pomagala mami
pri vzgoji bratov in sester. Med
vojno je bila kmetija partizanska
postojanka, kjer so se radi zadr-

ževali partizani. Pomagali so jim s hrano in oblačili. 
Bila je članica Krajevne organizacije ZB za vrednote
NOB Skorno - Florjan - Bele vode.
Ohranili jo bomo v lepem spominu.

Alojzija VIHER, rojena 27.01.1935,
umrla 28.06.2010
Bila je aktivna v času druge sve-
tovne vojne in dolgoletna člani-
ca Krajevne organizacije ZB
NOB Šentilj.

Maks KRAJNC, rojen 28.11.1926,
umrl 20.06.2010
Bil je dolgoletni član Krajevne
organizacije ZB NOB Škale. V
Krajevni skupnosti Škale-
Hrastovec je bil aktivni član v
raznih organizacijah.
Za vsa prizadevna dela, ter nje-
govo zvesto članstvo se mu
odbor ZB Škale zahvaljuje.

Marija JUVAN, rojena 20.03.1916,
umrla 29.11.2009
Marija je bila dolgoletna člani-
ca Krajevne organizacije ZB
NOB Šoštanj in zaradi posledic
vojni invalid.

Danilo DROBNE, rojen 15. 07.1927, stanujoč v Velenju,
Kajuhova 14
Bil je aktivni borec Šercerjeve brigade v letu 1944 pa
do osvoboditve. Bil je član Krajevne organizacije ZB
NOB Velenje-Šmartno.

Karolina LESNJAK, rojena
21.10.1919, nazadnje stanujoča v
Velikem Vrhu, Šmartno ob Paki,
umrla 28.07.2010
Rojena je bila v številni
Zabukovnikovi (Štoberjevi) druži-
ni v Dobriču (Andraž). Mlada
leta je preživljala na domačiji in
ni ji bilo lahko. Pridno kmečko
dekle je doma moralo prijeti za
vsako delo. Tudi vojna vihra ji ni

prizanesla. Tragično je izgubila očeta, bratje pa so
morali oditi v okupatorsko vojsko ali kam drugam.
Karolina ni bila samo kmetica, ampak tudi družbena
delavka. Delovala je v Krajevni organizaciji ZB NOB
Šmartno ob Paki, društvu upokojencev in pri kra-
jevni organizaciji RK. 9
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Jožefa JAUŠOVEC, rojena
27.02.1920, umrla 02.09.2010
Rojena je bila v številni družini v
Št. Vidu nad Mislinjo. V rani mla-
dosti jim je za posledicami
naporov na fronti v 1. svetovni
vojni umrl oče. Družina se je
skozi življenje s težavo prebijala s
priložnostnim delom na kmeti-
jah. Življenje se jim je izboljšalo
po vojni, ko so se preselili v Staro

Velenje. Jožefa si je kmalu ustvarila družino z rudarjem
Francem. Zadnjih 45 let je živela na Kajuhovi 12, Šmart-
no.
S partizani in osvobodilno fronto je pričela sodelovati
po prihodu XIV. divizije na Štajersko. Prenašala je pošto,
bila vodič kurirjem in partizanskim skupinam. Po vojni je
sodelovala pri udarniškem delu izgradnje sodobnega
mesta Velenja.

Josip BANFIČ, rojen 19.01.1929,
umrl 04.09.2010
Svoja otroška leta je preživljal v
vasici Zgornje Vače v okolici
Varaždina. Med drugo svetovno
vojno se je tako, kot mnogo dru-
gih mladih vključil v NOB, bil je
kurir.
Po odsluženju vojnega roka, se
je zaposlil v RLV, kjer je delal do
upokojitve. Nazadnje je stano-
val v Jenkovi ul. 19, Velenje. Bil je
član Krajevne organizacije ZB
NOB Velenje Desni breg.

Antonija GRUDNIK, rojena
16.04.1925 v Črnovi pri Velenju,
nazadnje živela v Bevčah 9a,
umrla 27.08.2010
Od leta 1944 do osvoboditve je
sodelovala na terenu Kote-Šen-
tilj. Za aktivno sodelovanje na
vseh področjih je prejela odliko-
vanje Medaljo za zasluge za
narod. V članstvo ZB je bila spre-
jeta leta 1946 v Šaleku, kjer je
bila članica vse do svoje smrti.

Ivo RAHTEN, rojen 31.08.1920,
umrl 22.09.2010
Po končani meščanski šoli se je
vpisal na rudarsko nadzorniško
šolo v Celju. Že po drugem letni-
ku je bilo zaradi vojne vihre nje-
govo šolanje prekinjeno. Kot
simpatizer NOB je bil junija leta
1941 aretiran in zaprt v zloglasni
Celjski pisker, že naslednji mesec
pa je bil deportiran v koncentra-

cijsko taborišče Mauthausen. Tam je v nečloveških raz-
merah preživel do leta 1942.
Po vrnitvi domov se je zaposlil v velenjskem rudni-

ku. V sredini leta 1944 je odšel v partizane, kjer je pre-
vzel naloge referenta za oskrbovanje partizanskih bri-
gad. Pri tej nalogi se je izkazal kot uspešen organizator,
kar je pokazal tudi pri poznejših nalogah. 
Po osvoboditvi se je ponovno zaposlil na velenjskem
rudniku, tam je opravljal zahtevne vodstvene naloge.
V okviru območnega združenja borcev za vrednote
NOB Velenje je vse do leta 1991 vodil komisijo za bivše
taboriščnike, politične zapornike in ukradene otroke.
Pozneje je bil uspešen soorganizator programa aktiv-
nosti komisije in organizator izletov, pri čemer se je
pokazala njegova organizatorska sposobnost. Naloge,
ki so mu bile zaupane je izvrševal nesebično in dosled-
no vse do svojih poznih let.
Bil je član Krajevne organizacije ZB NOB Stara Vas, kjer
je po potrebi aktivno deloval.
Ohranili ga bomo v trajnem spominu.

Alojz NAPOTNIK, rojen
23.03.1928 v Brezi pri Sarajevu,
umrl 28.08.2010
Njegovo družino je vojna zate-
kla v Bosni. Tako kot mnogo dru-
gih je bila s strani okupatorja
izseljena v Šlezijo v taborišče. Po
težki vrnitvi so se vrnili v Šoštanj,
kjer se je oče zaposlil v rudniku
Velenje.
Komaj 16 letni Lojze je bil leta
1944 kot aktivist ob napadu na

Šoštanj ranjen. Po osvoboditvi je nadaljeval šolanje in
končal pravno fakulteto. Zaposlil se je kot sodnik na
sodišču v Šoštanju, 10 let delal v samem vodstvu
Gorenja, pred upokojitvijo pa je bil dalj časa direktor
SDK Velenje.
Aktivno se simpatiziral z NOB, bil rezervni oficir. V
Krajevni organizaciji ZB NOB Stara Vas, kjer je bil član je
po potrebi aktivno sodeloval.
Ohranili ga bomo v lepem spominu.

10

Valorizacija prejemkov
po vojnih zakonih

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je
sporočilo, da se prejemki po Zakonu o vojnih inva-
lidih, Zakonu o žrtvah vojnega nasilja in Zakonu o
vojnih veteranih valorizirajo od 1. julija 2010 dalje v
višini 1,2 %, to je s polovico od uradno ugotovljene
rasti cen življenjskih potrebščin v času januar-junij
2010. Izjemoma to ne velja za invalidski in veteran-
ski dodatek ter letni prejemek, ki temeljijo na janu-
arski osnovi in se ne valorizirajo s tekočo rastjo cen.
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Izvršni odbor sestavljajo:

1. Bojan Kontič predsednik
2. Bojan Voh podpredsednik
3. Franc Žerdin podpredsednik
4. Marjana Koren sekretarka
5. Karl Drago Seme član
6. Vlado Vrbič član
7. Franc Hudomal član
8. Srečko Meh član
9. Ludvik Hribar član
10. Anton Brložnik član
11. Valentin Stakne član 
12. Ivo Stropnik član
13. Vojko Režen član

14. Ivan Jovan član
15. Ivan Tamše član
16. Alojz Slavko Hudarin član
17. Lojzka Rihtaršič član
18. Ivan Arlič član
19. Fadil Krupič član
20. Dragica Povh član
21. Jože Dračko član

Člani Nadzornega odbora:
1. Jože Melanšek predsednik
2. Franc Blatnik član
3. Branimir Peer član

11

PREDSEDNICE IN PREDSEDNIKI 
KRAJEVNIH ORGANIZACIJ ZB

V mesecu marcu, aprilu in maju so v enaindvajsetih krajevnih organizacijah Zveze borcev (KO ZB ) potekale pro-
gramsko volilne skupščine, na katerih so članice in člani ocenili svoje delo v preteklem obdobju, sprejeli pro-
grame dela in izvolili nova vodstva KO ZB. 

Objavljamo imena in telefonske številke predsednikov posameznih KO ZB :

1. Stara vas Herman Lešnik 041 776-293
2. Šmartno Lado Zakošek 586-17-65
3. Staro Velenje Metka Šterk 031 667-923
4. Desni breg Leopold Jelenko 041 423-793
5. Levi breg Ciril Grebenšek 031 284-888
6. Konovo Pavla Golob 041 769-490
7. Šalek-Gorica-Paka Ivan Tamše 587-62-37
8. Kavče-Podkraj Rudi Vodeb 041 921-760 
9. Šentilj Marija Kuhar 031 844-645
10. Vinska gora Ivan Jovan 041 871-387
11. Škale Ivan Arlič 041 602-009
12. Pesje Ludvik Hribar 041 713-491
13. Plešivec Roman Volk 041 850-913
14. Šmartno ob Pak Valentin Stakne 588-51-64
15. Skorno-Florjan Ana Vrabič 588-17-05
16. Topolšica Milan Menhart 031 811-416
17. Ravne Viktor Potočnik 031 504-563
18. Šoštanj Vojko Režen 041 368-759
19. Gaberke Mirko Cavnik 051 332-521
20. Zavodnje-Šentvid Gvido Urleb 031 637-481
21. Lokovica Romana Sevčnikar 041 594-202

PROGRAMSKA KONFERENCA ZDRUŽENJA BORCEV ZA VREDNOTE NOB VELENJE

4. junija je bila programsko volilna skupščina Združenja borcev za vrednote NOB Velenje. Poleg ocene dela v
preteklem obdobju in sprejetemu planu dela, smo za dolgoletno, prizadevno delo v vodstvu borčevske organi-
zacije podelili tudi tri srebrne plakete Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije in sicer:

IVANU KUMRU
ANI VRABIČ
IVANU ARLIČU

Izvoljen je bil tudi Izvršni in Nadzorni odbor območnega ZB NOB Velenje.
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