
Šaleški upornik, interno glasilo območnega združenja ZZB NOB Velenje
Uredniški odbor: Marjana KOREN, Bojan VOH, Jože DRAČKO, Ivo STROPNIK, 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 obr-
nili 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 upra-
vne 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 gla-
silo 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 prepisovanju vaših prispev-
kov, 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.com z oznako: ZA ŠALEŠKI UPORNIK;

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

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

Jože Dračko 

D o p i s u j t e   v :

Obiščite spletno stran OO ZZB
NOB Velenje na naslovu:
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Lojze:

Misel 
na mater
Ko sredi noči na straži stojim 
in burja ledena reže v kosti, 
ko zadnja luč ugaša na koncu vasi, 
mi dušo napolni tožen spomin.

Pozno v noč sama ob mizi bediš, 
prek čela ti žuljava roka polzi, 
trudne oči ne morejo skriti skrbi, 
vem, zaradi sina, mati, trpiš.

Ah, da bi mogel ti reči samo, 
da sin huje trpeti ne more kot ti. 
Vendar veš, da za eno trpimo mi vsi, 
in da ni tvoje edino solzno oko.

Prireditve v spomin
na prihod in boje

XIV. divizije 
na Štajerskem

Združenje borcev za vrednote NOB Velenje bo tudi letos priprav-
ilo spominske slovesnosti v spomin na mnoge žrtve in hude boje
naših rojakov partizanov z mnogo močnejšim sovražnikom -
okupatorjem.

Spominske slovesnosti bodo potekale:
-  V petek, 18. 2. 2011 ob 15.00 uri pri spomeniku v Paki, orga-

nizator je krajevna organizacija Združenja borcev (KO ZB )
Šalek - Gorica - Paka skupaj z območnim združenjem ZB
NOB Velenje.

-  V petek, 18. 2. 2011 ob 16.00 uri v Cirkovcah pri spomeniku
pri osnovni šoli. Organizator je KO ZB Škale.

-  V soboto, 19. 2. 2011 ob 11.00 uri pri spomeniku v Osreških
pečeh v Ravnah pri Šoštanju. Organizator je KO ZB Ravne in
ZB NOB Velenje;

-  V soboto, 19. 2. 2011 ob 14.30 uri pa je slovesnost pri
Kajuhovem spomeniku pri Žlebniku v Zavodnjah.
Organizator tega tradicionalnega pohoda do Žlebnika je
Mladi forum Socialnih demokratov Šaleške doline in ZB
NOB Velenje.

Zbirno mesto pohodnikov je pri letališču v Lajšah na Kodrunovi
domačiji (blizu gostilne Janez). Pohodniki bodo krenili na pot ob
12.00 uri.
Letos bo Šaleška konjenica že osmič spremljala pohodnike in
sodelovala na vseh spominskih slovesnostih, od Sedlarjevega,
preko Socke, Paškega Kozjaka, Pake, Cirkovc, Raven do Žlebnika
v Zavodnjah, kar da vsem slovesnostim še poseben čar.
Slovesnosti bodo potekale v vsakem vremenu, na vseh prired-
itvenih prostorih pa se boste lahko pogreli s čajem in kuhanim
vinom.
Vabljeni !

Marjana Koren
Sekretarka ZB NOB Velenje
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PRIREDITVE V SPOMIN NA PRIHOD IN
BOJE XIV. DIVIZIJE NA ŠTAJERSKEM

petek, 18. 2. 2011 ob 15.00 uri pri spomeniku v Paki
petek, 18. 2. 2011 ob 16.00 uri v Cirkovcah pri spomeniku pri osnovni šoli. 

sobota, 19. 2. 2011 ob 11.00 uri pri spomeniku v Osreških pečeh v Ravnah pri Šoštanju
sobota, 19. 2. 2011 ob 14.30 uri pri Kajuhovem spomeniku pri Žlebniku v Zavodnjah.

Kadar žalosten sem in potrt,
denem svoje misli med dlani.
Kakor bi umiral se takrat mi zdi,
kot da oznanjal bi skovir mi smrt ...

Ali predno mi skovir odpoje;
malo predno bom umrl,
se bom v tihi hram zaprl
in izpel vse pesmi svoje.

Pri Žlebniku v Zavodnjah je 22. februarja 1944 ugasnilo življenje pesnika upora Karla Destovnika - Kajuha

Več na zadnji strani!
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Čeprav nas je leto, ki je za nami spo-
minjalo na zmagoviti konec druge
svetovne vojne in narodnoosvobodil-
ne borbe, je bilo zasenčeno s posle-
dicami svetovnega finančnega zloma
in težavami, ki jih je ta zlom poten-
ciral tudi v našem gospodarstvu. Ko
smo se spopadali z nastalimi težava-
mi, smo morali predvsem ugotoviti
določeno rigidnost naše družbe in
nepripravljenost na stalne spremem-
be, ki so osnova gospodarskega in
družbenega napredka.
Spremembe in reforme, ki so potreb-
ne, pa nikakor ne smejo biti "krpanje

lukenj" in "vračanja na staro",
ampak morajo biti nasprotno

graditev novega, pravičnejšega in
bolj humanega sveta. Temu cilju naj
bi bilo posvečeno leto, ki prihaja z
oživljanjem vrednot, ki jih je
Osvobodilna fronta vcepila v naš
narodni značaj.
Zgodovinski spomin na OF mora
predvsem krepiti v nas samozavest,
ki nam je pred 70 leti omogočila, da
smo se iz "naroda hlapcev" - kot je
nekdanjo družbo bičal Ivan Cankar
- dvignili v zmagovito nacijo, ki si je
z osamosvojitvijo in lastno državo
priborila tudi mednarodno priznanje
v družbi suverenih narodov sveta.
"OF je zvestoba med nami" je zapi-
sal Oton Zupančič v svoji odi OF.

Zvestoba pa pomeni zaupanje in
zaupanje je osnova narodne enotno-
sti ob spoštovanju pluralizma sveto-
vnih nazorov, kakor tudi svobode
vesti, veroizpovedi, besede, zborova-
nja in združevanja, kot smo zapisali
v Izjavi pravic in dolžnosti sloven-
skega naroda, ki jo je sprejel prvi slo-
venski parlament (SNOS) sredi
osvobodilne borbe. Edvard Kocbek,
član Izvršnega odbora OF, je zapisal,
da je bila "ljudska demokracija" naj-
bolj žlahtna pridobitev osvobodilne
borbe". Žal se ta "žlahtna pridobitev"
ni uresničila neposredno po zmago-
viti vojni, pa tudi ne po osamosvojit-
vi, ker smo s pridobitvijo politične

demokracije dobili tudi kapitalistič-
no ureditev namesto "ljudske solidar-
nosti". Etika dela, ne logika profita
mora postati temeljno vodilo "nove-
ga sveta", za katerega so se borili
borci osvobodilne in osamosvojitve-
ne borbe. Načela in vrednote NOB
zato ostajajo osnovno vodilo naše
aktivnosti tudi v letu, ki prihaja.
Ob zatonu starega leta se zahvalju-
jem vsem aktivistom, prijateljem in
somišljenikom Zveze borcev za
nesebično in požrtvovalno delo, ki
so ga opravljali za dobro in napre-
dek našega naroda.

Janez Stanovnik, predsednik
ZZB NOB Slovenije2

Glej, ta svet je tudi
zate
Komaj 22-letni Kajuh, partizanski pesnik in - morda manj
znano - tudi talentiran prevajalec lirike iz češčine, sicer pa v
zgodovinski spomin vpisani vodja kulturniške skupine XIV.
divizije in jugoslovanski narodni heroj, ostaja 67 let po usod-
nem padcu pri Žlebniku, streljaj od svojega doma, v slovenski
kulturni (za)vesti pesnik vseh letnih časov - kakor smo njego-
vi povojni 'rojaki' leta 1994 poimenovali spo-
minsko monografijo o njem. 
Fizično (pre)živeti predvojno-medvojni čas je
bil Kajuhu veliko krajši kot neučakani čas, ki
ga je lirično in bojevito opeval, osvobajal,
iskal in pričakoval s pesniško besedo, ki je
med njegovimi soborci, soborkami idr. slo-
vensko zavednimi ljudmi vlivala revolucio-
narno moč in predvsem upanje v svobodno
življenje. Kajuhova plemenita pesem nam
osrednje izpričuje medvojno trpljenje ljudi in
ostaja neizbrisen zgodovinski dokument
zlega časa II. svetovne vojne ter obenem
umetniški spomenik.  
Pesnik vseh letnih časov je kajpak z občutlji-
vo dušo kramljal s pomladnimi impresijami,
a obenem hudimi slutnjami: "Ob starem
mlinu blizu borov nizkih / ni več vetrov in rož ledenih, /
zametov ni in stez sneženih, / izginil led s koles je mlinskih."
(Pomladna) Ali: "Pozdravljen, / dež pomladni, / pozdravljen,
/ moj sodrug. / Ne boj se, / padaj, / lij, / ti moj sodrug. /
Divje lij, / na vse ljudi. / zaspane / jim oči / izmij."
(Predpomladna pesem). Kajuhu je bila "pomlad" druga beseda
za mladost in ljubezen (pri 22-ih z neverjetno odraslim zre-
njem):  "Beli so, beli so češnje cvetovi, / temni, pretemni so
talcev grobovi …" (Ljubezenske V). In v naslednji pesmi: "Jaz
bom ljudem poslal ta cvet, / vsakomur, ki na križ pripet / trpi

v pomladi tej …" ( Ljubezenske VI). - Tudi jesenski čas je Kajuhovo
mladost zrelo klical v njegovo pesem: "Še pomnite, tovariši, / kako
bilo je sleherno jesen, kako smo verovali v tistih dneh: / Spomladi
se vzdramilo bo v ljudeh?" (Jesenska) In sorodno: "Brez hrepenenja
ne bi doživeli / jeseni, ki prihaja zdaj, / jeseni, ki ni naša / in ven-
dar naša bolj ko vse do zdaj." (Jesenska) - Predvsem zimski čas pa
mu je bil poln notranjega pesniškega nemira, socialnih, politično-
aktualnih in eksistenčnih vprašanj: "Gozdovi beli so, odeti v svečeni-
ško haljo … // In spet sem sam v tem belem svetu. / Vprašanje
mučno je z menoj: / "Kaj le s teboj, s teboj bo, narod moj?"

(Novoletni sonet)
A kako v 20. letu slovenske države iskreno razume-
ti Kajuha, ko je stanje duha - slovenskega, evropske-
ga in dobršnega dela svetovnega - v hudi recesiji
vrednot - in posledično  'stečajni upraviteljici' poezi-
je 21. st.!? In posledično številnih poskusov razvred-
notenja tako preteklosti kot njenih vrednot v seda-
njosti. Svoboda, mir in državotvornost naroda se ne
ustvarijo kar sami od sebe in čez noč! V eno in
drugo in tretje je slovenski človek dolgo rasel, zorel
in sanjal; vmes umiral in se rojeval. Brez ljubezni
(do lastnega naroda, jezika in kulture) najbrž ni šlo
nikoli. In ti ideali, te vrednote, te ljubezni  nam stra-
hovito bledijo. Kajuh ostaja (z besedo in osvobodil-
nim bojem) svetla zgodovinska prispodoba vrednot
nacionalnega cilja in smisla. Kajuh je imel eno samo
domovino, v njej en dom, ljubezni pa seveda več

(med njimi so zagotovo bile slovenska pesem, slovenski jezik, nev-
ražji sosed …). Kajuhova lirika ni bila nikoli samo ali predvsem liri-
ka upora. V vrhove svetovne ljubezenske lirike seže obenem kopr-
neče po svobodi in miru. 
Danes vse bolj živimo zglobalizirano evropsko domovino, a občutek
slovenstva vendarle še ni eksotičen. V tehle februarskih dneh lahko
upravičeno postavljamo enačaj med Prešernom in Kajuhom. Enači ju
misel na slovenskega človeka, njegov narod, jezik, kulturo … 

Ivo Stropnik
Fotografija: B. P.

Novoletno voščilo članom ZZB
Na pragu Novega leta, ki bo jubilejno leto 70-letnice ustanovitve Osvobodilne fronte želim v imenu Predsedstva Zveze vsem članom in vsem
državljanom naše Republike veliko sreče, predvsem pa čvrstega zdravja in osebnega zadovoljstva.
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1. Kaj ti pomeni 20 let Slovenske
države?
Vedno sem imela rada svojo
domovino. Tako sem čutila vedno
veliko pripadnost prejšnji širši
domovini Jugoslaviji in nisem
gojila neke velike želje po
osamosvojitvi Slovenije. Žal so se
razmere v Jugoslaviji tako
zaostrile, da nismo zmogli več
skupnega življenja in sem pred
dvajsetimi leti tudi sama odločno
podprla osamosvojitveno pobu-
do. Tudi danes sem na Slovenijo
ponosna in zdi se mi, da je kar
nekako škoda, da smo se morali
tako hitro vključiti v EU, saj je
slavnostni občutek ponosa ob
samostojni novi domovini kar
nekako zbledel. Vsekakor pa je
bila vključitev nujna zaradi gospo-
darskih in splošnih družbenih
razmer v svetu in nikakor je ne
gre obžalovati.

2. So možnosti Slovenk v tem
stoletju in v evropski družbi
večje?
Če imaš v mislih enakopravnost
med spoloma, lahko odločno
rečem NE. Mislim, da je bila tista
prava enakopravnost, oziroma
nabljižji približek temu, največja v
naši bivši socialistični ureditvi.
Danes sicer o enakopravnosti zelo
veliko govorimo, v praksi pa čisto
po tiho potiskamo ženske nazaj
za štedilnik. Že sama gibljivost,
ali bolje rečeno raztegljivost
dnevnega delovnega časa do
poznih večernih ur materam skrb
za družino tako oteži, da se je
marsikatera prisiljena odreči
materinstvu ali pa je prisiljena
poiskati nezanimivo pusto delo,
ki ji omogoča pravočasne odhode
domov. Tudi razmišljanje o tem,
da bi ob reformi zdravstvenega
zavarovanja prvi dan nege ne bil
plačan iz zdravstvene blagajne,
nikakor ne gre v prid skrbi za
boljše pogoje žensk v današnjem
svetu. Zavedati se moramo, da je
še vedno v veliki večini ženska
tista, ki v najbolj zapletenih
situacijah prevzame nase breme
varstva otrok, tudi iz razloga, ker
je moški običajno za svoje delo
bolje plačan in taka delitev pozi-
tivno vpliva tudi na družinski pro-

račun. Vsestransko izkoriščanje
"nižjih kategorij" ljudi, kamor
nekako na splošno sodijo žal tudi
ženske, je v obdobju kapitalis-
tičnega boja za čim večje zaslužke
žal v velikem porastu in tukaj
pomemben del svojih že pri-
dobljenih pravic izgubljamo tudi
me.

3. Kakšne so danes perspektive
mladih?
Sem optimist in mislim, da per-
spektive mladih pravzaprav niso

tako slabe, čeprav morda na
trenutke izgleda tako. Dejstvo je,
da so se razmere v družbi koreni-
to spremenile in da se bo potreb-
no na to šele privaditi. Nam,
starejšim, gre to zelo slabo od rok
in svoj negativizem prenašamo
tudi na mlajše rodove. Vendar
menim, da se bodo mladi hitro
osamosvojili in postavili na lastne
noge, saj so to sposobnost v
zgodovini vedno znova dokazali.
Tudi navidez brezizhodna situaci-
ja v zvezi s pokojninami po
mojem mnenju ni tako huda, da
bi bilo vredno spreti generacije
med sabo. Mlada in stara gen-
eracija potrebujejo druga drugo in
se med seboj dopolnjujejo. Res je,

da mladi danes nimajo skoraj
nobene možnosti priti do
delovnega razmerja za nedoločen
čas takoj po končanem šolanju,
imajo pa zato kup drugačnih
možnosti za svoj razvoj in uvel-
javitev, o čemer naša generacija ni
niti sanjala. Treba je le z optimiz-
mom izkoristiti vsako ponujeno
priložnost in prenehati objokovati
izgubljene razmere (kar počnemo
predvsem starejši). Na mladih
svet še vedno stoji, jaz v to trdno
verjamem.

4. Tvoji pogledi na Velenje,
Šaleško dolino, Borčevsko organi-
zacijo, Štirinajsto, Kajuha?
Glede Velenja in Šaleške doline
naj povem, da z veseljem prebi-
vam v tem koncu sveta, saj se mi
zdi lep in perspektiven kljub
nekaterim usodnim posegom v
okolje na račun izkopavanja pre-
moga in pridobivanja električne
energije v preteklih desetletjih.
Verjamem, da bomo uspešno pre-
brodili tudi krizo okoli TEŠ VI in
našo dolino razvili v skladu z dol-
goročnimi načrti.
Glede borcev in borčevske organi-
zacije pa mislim, da moramo
vrednote, postavljene v času par-
tizanskega bojevanja, negovati z

vso skrbnostjo in ne smemo
dopustiti, da kdorkoli pljuva po
njih. Tovarištvo, neizmerna
predanost, prijateljstvo, odrekanje
v korist šibkejših, ljubezen do
domovine - vse to so naši predni-
ki v velikokrat nečloveških
razmerah v gozdovih in
taboriščih razvili do skrajnih meja
in tega ne smemo pozabiti. Moja
mama je šla v partizane pri
sedemnajstih letih, bila je hudo
ranjena in preživela veliko
neizmerno težkih trenutkov, tako
fizično kot psihično. Veliko je
pripovedovala o teh dogodkih in
iz njenih pripovedi so vedno sijale
svetle misli o tovarištvu, požrtvo-
valnosti in neskončni skrbi za
sotovariše v stiski. Prav zaradi teh
pozitivnih vrednot so zmogli vse
napore in na koncu izšli kot
zmagovalci iz tega neenako-
pravnega boja. Ko me v letošnji
zimi mraz še posebej jezi in ga
nekako težko prenašam, večkrat
pomislim na naše borce, ki so v
zimi leta 1944 s XIV. divizijo
prišli v našo dolino. Ogromne
količine snega, mraz do kosti in
jezen ter odlično oborožen
sovražnik vsepovsod so jim gre-
nili pot. In uspelo jim je, čeprav
žal ne vsem. Veliko jih je izgubilo
svoja dragocena mlada življenja.
Med njimi tudi naš Kajuh, do
katerega gojim še posebne sim-
patije. Kot otrok sem spoznala
njegovo mamo, ki je živela v Šoš-
tanju in sem si z njo dopisovala
ter se tudi osebno srečala. Priznati
moram, da imam solze že od
malega zelo na koncu vek in ob
poslušanju njenih pripovedi so
kar vrele iz mene. Žal nisem
dovolj skrbno shranila njenih
pisem, imam pa še vedno dve
Kajuhovi sliki s posvetilom nje-
gove mame na hrbtni strani. Prav
ponosna sem nanju in kar ne
znam si predstavljati na primer
svojega sina na njegovem mestu.
Bil je tako mlad in tako dozorel,
toliko čustev je v njegovih pesmih
in toliko vere, da njihove žrtve
niso zaman. Prava sramota je, da
danes kdorkoli blati njihov boj in
pljuva po njihovem spominu.

Ivo Stropnik 3

N a š  p o g o v o r :  D R A G I C A   P O V H
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Dobrodošli tukaj v kraju, kjer se
je sovražnik kruto znesel nad
nedolžnimi domačini. Skoraj da
ni hiše, da ne bi bil kdo izmed
članov napisan na tej plošči. Celo

po dva ali trije so iz ene družine.
Verjemite skušali so krutost
vojne, preganjanje, zapiranje v
Stari pisker in lakoto, posebno pa
še tisti v taboriščih Auschwitz,
Dachau, Mauthausen,
Rawensbruck. In trpljenje ukrade-
nih otrok, ki so bili iztrgani iz
materinega naročja? Bilo nas je
600, starih od par mesecev do 18
let. Sedaj nas je še 180. Sprva smo
bili skupaj, potem narazen dekle-
ta in fantje po raznih krajih v
Nemčiji. Čez pol leta so nas
zopet razdelili po abecedi, proti
koncu leta1943 ponovno po sta-
rosti. Rabili so delavce za šivanje
strganih oblek in obutve, ki je pri-
hajala s front. To so morali delati
dekleta in fantje stari od 15 do 18
let. Za hrano, ne vprašajte: kolera-
ba, pesa, korenje. Najraje smo
jedli ''žabja jajca'', za katera nismo
mogli izvedeti iz česa so. Kaj pa
Kruh? Kruh sem napisal z veliko
začetnico. Ja kruh je bila najbolj
pogrešana hrana v taboriščih .In
prav kruh me je zdaj vzpodbudil,
da vam to razlagam. Ta osnovna
hrana je čedalje manj cenjena. Kar

poglejte, kaj delajo z njim
otroci. Obmetavajo se s
sendviči, z žemljami igrajo

nogomet in ne samo otroci tudi
mladci to počnejo. Pa ne vsi, Bog
ne daj. Povem vam v taboriščih
smo si s trsko čistili zobe in vse
to slastno pojedli. Dne 17. okto-

bra je bila proslava ustanovitve
Ženske zveze AFŽ v Dobrniču.
Tam me je srce hudo zabolelo. K
golažu je pripadlo tri kose kruha.
Mnogi so pojedli en kos kruha
dva pa vrgli v smeti. Kaj takšnega
še nisem doživel. Ali res morajo
biti vojne, da bomo znali spošto-
vati Kruh? Mnogo je rekov o
kruhu. Danes je naj bolj znan ta,
ki pravi, ko izgubiš službo-delo, si
ob kruh. Ali pa ta stari, ki pravi,
ko kruhek pade na tla... ga polju-
bi. Še to naj vam povem, ko smo
s transportom julija 1945 potova-
li proti domu, smo za osem dni
potovanja dobili za na pot en
kilogram kruha in pol kile marga-
rine . Na poti smo na kakšni
postaji dobili od Rdečega križa
čaj. Lahko si izračunate, koliko
kruha smo pojedli na dan. Ne
bom vas več strašil s tem kru-
hom. Torej, nikoli več vojne!
Ubijte vojno!!!

Valentin Stakne predsednik KO
borcev za vrednote NOB Šmart-

no ob Paki
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Kruhek
Ob priliki proslave ob 4. obletnici otvoritve

spominske plošče žrtvam okupatorja v Skornem

Krajevna organizacija Šmartno ob
Paki  je leta  2006 na Lovskem
domu v Skornem odkrila spo-
minsko ploščo 25 prebivalcem
žrtvam nacizma zaselka Skorno
in odprla Pot spominov mimo
vseh spomenikov in obeležji v
občini, ki jih je enaindvajset.
V spomin na ta dogodek  je
vsako leto 31. oktobra  spomin-

ska svečanost v Skornem, ki je ob
enem tudi počastitev občinskega
praznika in Dneva reformacije.
Vsako leto Krajevna organizacija
organizira kulturni program.
Članici Kulturnega društva
Gorenje  sta izvedli izjemno lepi
recital, ki je povezal našo zgodo-
vino od reformacije, narodno
osvobodilnega boja do danes.
Moški pevski zbor France
Klančnik Šmartno ob Paki je
zapel več lepih pesem. Na har-
moniko je zaigral mladi harmoni-
kar Radoslovnik. Pri proslavi je
sodelovalo tudi Konjerejsko dru-
štvo Šmartno ob Paki, ki so prišli

po Poti spominov.
Govor Krajevne organizacije
Šmartno ob Paki - Združenja bor-
cev za vrednote NOB, ki ga je
napisal Berdnik Jože, je prebrala
Mija Žerjav. Govor je imel tudi
župan Občine Lojze Podgoršek .
Merzlakova je za konec prebrala
še črtico Kruhek, ki jo je zapisal
Valentin Stakne. Črtica je na vse

prisotne pustila globok vtis.
Svečanosti se je udeležilo ca 60
udeležencev, med njimi tudi
nekaj novih in več mladih, kar
pozdravljamo.
Po proslavi so udeleženci še
pokramljali ob golažu.
Veseli bi bili, če bi se drugo leto
udeležilo svečanosti čim več čla-
nov tudi iz drugih organizacij, saj
je vsako leto lep program  in
vsako tako srečanje ohranja spo-
min na naše prednike, ki so žrt-
vovali življenja za boljši jutri.

Spominska 
svečanost 
v Skornem

31.oktobra 2010 so se na spominski svečanosti
pri Lovskem domu  v Skornem zbrali člani
Krajevne organizacije Šmartno ob Paki in
sosednjih organizacij ter številni občani.
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Odhod je bil ob 7 uri izpred tržnice, oz
Merkatorja. Pot nas je vodila v zgodovinsko
mesto IDRIJA, kjer slovi po pretekli, polprete-
kli in novejši zgodovini kamor smo prispeti ob
pol devetih. Najprej smo si ogledali stalno raz-
stavo v prenovljenem renesančnem gradu iz 16

stoletja GEWERKENEGA.
Po strokovnem vodenju smo spoznali bogato
Idrijsko zgodovino preko zapisov, fotografij,
geološke zbirke in več kot tristoletne tradicije
idrijskih čipk. Grad je leta 1997 prejel nagrado
za najboljši evropski muzej za industrijsko in
tehnično zgodovino. Potem smo nadaljevali z
ogledom Mestni muzej Antonijev rov, ki je naj-
starejši del idrijskega rudnika, kateri je pa tudi
drugi najstarejši rudnik živega srebra na svetu.
Najprej smo si v prozivnici s pomočjo diapro-
jektorja ogledali zgodbe o idrijskem rudniku in
o rudarjih, nato smo nadeli čelade in vetrovke,
ter se z vodičem po osvetljenih rovih podali v
skrivnosten podzemni svet Idrijskega rudnika.
Spustiti smo se v globino 22 metrov ali 779
stopnic, ter si večjih rovih ogledali različne
odkope rude ter njen transport do izvoza iz
jame. Ogled smo končali pri kapelici svete
Barbare, ki je edinstvena jamska kapelica na
svetu.

Po ogledu Antonijevega rova, nas je pot peljala
proti bolnišnici Franji, kjer nas je pričakal
vodič. Kljub slabemu vremenu smo se napotili
proti bolnišnici in ni nam bilo težko, saj nam
je vodič tako živo opisoval dogodke, ki so se
tam dogajali, da nobeden ni pomislil da je

moker. Ves premočeni in utrujeni smo se spu-
stili petsto metrov nižje od bolnišnice Franje,
kjer nas je v gostišču Gačnik čakalo zasluženo
kosilo. Med kosilom nam je gospodar povedal,
da so pri njih prevzemali ranjence in jih potem
nosili naprej do bolnice, pozneje pa se je pri
njih poročila dr. Bojc Bidovec Franja. V gostiš-
ču Gačnik smo si z dobro hrano in pijačo
nabrali novih moči, ter se ob 18 uri odpravili
nazaj proti domu. Pri povratku nas je pot vodi-
la mimo Trojan, seveda smo se tudi tu ustavi-
li in se posladkali s krofi. Domov smo prispe-
li okoli 22 ure utrujeni in polni lepih vtisov in
si zaželeli, da se kmalu spet odpravimo na
izlet.

Jelenko Leopold
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Obiskali smo 
zgodovinsko mesto

Idrijo in bolnico Franjo
Ob koncu septembra, to je 30.9.2010, smo se člani ZB desnega

brega podali na izlet. 

Branko Peer
Branko Peer se je rodil 20.03.1927 v
Karlovcu v Zemunu. Tam je obiskoval
osnovno šolo in se potem izučil za livarja.
Že kot mlad fant je okusil grozote 2. sveto-
vne vojne. Zaprt je bil v nemških zaporih,
od koder se mu je posrečilo pobegniti. Takoj
se je priključil par-
tizanom, in sicer
brigadi Koste
Nađa na Fruški
gori, ki je kasneje
bila težke boje za
svobodo na ozem-
lju Slovenije. Po
končani vojni se
je z brigado selil
na Vrhniko. V Banja Luki je zaključil
Tehnično akademijo in postal častnik.
Služboval je na Vrhniki in Smederevu. Leta
1952 pa je slekel vojaško suknjo in se zapo-
slil kot livar v kraju Podsmreka pri Ljubljani.
Leta 1951 si je z ženo Vido ustvaril družino.
Ko se je preselil v Velenje, si je službo
poiskal v Elektro strojnih obratih
Premogovnika Velenje. Kmalu so mu bile,
kot vojaškemu strokovnjaku zaupane naloge
na Oddelku za ljudsko obrambo občine Šoš-
tanj, nato pa v občini Velenje. Opravljal je
naloge vodje nabavnih zadev in predvojaške
ter naloge namestnika oddelka vse do upo-
kojitve, leta 1979. Bil je prejemnik mnogih
priznanj; medalje dela, medalje za hrabrost,
medalje za vojaške zasluge, medalje za voja-
ške zasluge s srebrnimi meči, medalje za
zasluge za narod s srebrno zvezdo in Čebe-
larsko priznanje Tamše Antona. Predsednik
ZB za vrednote NOB v krajevni skupnosti
Konovo je bil kar 33 let. Bil je član nadzor-
nega odbora ZB Velenje. Na Konovem je
poskrbel za postavitev spomenika padlim
borcem v Šembricu. Bil je član SZDL, sode-
loval pri delih v kraju; deloval je v gradbenih
odborih za izgradnjo doma krajanov, vodo-
voda, kanalizacije, cest, toplovoda, in še
mnogo več. O njegovi ljubezni do fotografi-
ranja priča bogata zakladnica njegovih slik
in fotografij, ki dokazujejo njegovo prizade-
vanje, da se prikaže razvoj bogatega, kultur-
nega in družabnega življenja v kraju. Veliko
njegovih del sestavlja razstava fotografij v
prostorih doma krajanov na Konovem.
V letu 2011 bi praznoval biserno poroko, to
je 60 let skupnega življenja, na svojem domu
na Konovem. Ta vesel dogodek pa je prepre-
čila usoda. Nenadoma je odjeknila vest, da
našega Tov. Branka ni več med nami!
Ohranili ga bomo v lepem spominu.

Pavla Golob

V spomin
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Herman KASESNIK, rojen 12.09.1941 v
Pesju, umrl 19.09.2010
Leta 1944 mu je padel v NOB oče Jože.
Že leta 1964 je postal član ZB Velenje,
pozneje pa kot član ZB Šmartno-Velenje.
Izšolal se je za KV ključavničarja, po šola-
nju pa se je zaposlil kot dežurni ključav-
ničar v rudniku RLV Velenje, nekaj let
pozneje pa se je zaposlil koz šofer v APS
Velenje. Pred upokojitvijo pa je opravljal
dela in naloge prometnika.
Dobil je ''pohvalo'' in priznanje TO

Velenje, ter leta 1991 ''zahvalo'' za sodelovanje v vojni za samostojno
Slovenijo.

Ivanka KUMAR, Slatine, Šmartno ob
Paki, rojena 13.12.1925 v Ljubiji pri
Mozirju, umrla 07.10.2010
Bila je dolgoletna članica Krajevne organi-
zacije borcev za vrednote NOB Šmartno
ob Paki. Bila je zaslužna in vidna sodelav-
ka in aktivistka NOB. Živela in sodelova-
la je na območju Zgornje Savinjske doli-
ne, kjer je bila aktivnost narodnoosvobo-
dilnega boja zelo velika.
Ohranili jo bomo v najlepšem spominu.

Rudi JEŽOVNIK, Paška Vas, Šmartno ob
Paki, rojen 28.01.1931, umrl 26.10.2010
Rodil se je v številni družini
Robotnikovih iz Lokovice. Družina je bila
zavedna in je v drugi svetovni vojni veli-
ko pretrpela. Sestro Cilko so kot aktivist-
ko NOB že 1942 ustrelili v Starem piskru
v Celju.
Rudi Ježovnik je bil aktiven na mnogih
področjih humanitarnega, kulturnega in
družbenega življenja. Ohranili ga bomo v
najlepšem spominu.

Štefka RIČEK, rojena 24.12.1920, umrla
13.10.2010
Med drugo svetovno vojno je aktivno
delovala na Dolenjskem, kjer je pomagala
partizanom. Okupator jo je leta 1944
zaradi njene aktivnosti z NOB aretiral in
jo poslal v zbirno taborišče Rajhenburg,
od tam pa v zapore v Begunje. Bila je
obsojena in določena za taborišče
Rawensbruck. To pa so preprečili napadi
zavezniških bombnikov, ki so onesposo-

bili železniške komunikacije. Tako je dočakala svobodo v Begunjah,
kjer je bila osvobojena skupaj z ostalimi zaporniki.
Bila je vedrega in veselega značaja, kar smo se nemalokrat prepričali na
druženjih Krajevne organizacije ZB Stara vas, katere članica je bila.

Ohranili jo bomo v lepem spominu.

Terezija GOLIČNIK, rojena 11.10.1927,
umrla 27.0.2010
Rojena je bila v številni kmečki družini pri
Staknetu v Javorju. V družini je bilo 15
otrok.
V cvetu deklištva je okusila, kaj pomeni
preživljati mladost v vojnem času.
Opravljala je kurirsko službo in partiza-
nom prinašala hrano. Za svoje junaštvo in
pomoč partizanom je imela priznano
posebno dobo v dvojnem štetju let.
V najhujši zimi 1947 leta se je poročila v

Bele Vode k Počivalniku. Rodila je 8 otrok. Vključila se je v delo KO
ZB Bele Vode in je bila več let tudi predsednica organizacije. Sedaj je
bila članica ZB za vrednote NOB v naši organizaciji ZB Skorno-Florjan-
Bele Vode. Ohranili jo bomo v lepem spominu.

Anton PESJAK, rojen 03.06.1921 na
Dobrni, stanujoč Lipje 4/a, umrl
06.11.2010
Leta 1943 je bil prisilno mobiliziran v
nemško vojsko. Po vojni se je zaposlil na
Premogovniku Velenje. Bil je dolga leta
član ZZB NOB Vinska Gora in dober
zagovornik zgodovinskih vrednot NOB.
Bil je tudi več let praporščak. Udeleževal
se je številnih proslav po Sloveniji. Za vsa
opravljena dela se mu odbor ZB Vinska
Gora iskreno zahvaljuje.

Ivanka VOVK, rojena 17.06.1938, umrla
09.11.2010 v bolnišnici v Mariboru
Rojena je v Silovi pri Krsniku. Med drugo
svetovno vojno je bila skupaj z mamo in
dvema sestrama izseljena v taborišče v
Nemčijo. Očeta so ustrelili v Mariboru.
Po vojni je srečno kot sedem letni otrok z
vlakom prispela sama v Celje, na železni-
ško postajo pa sta jo šla iskat Kobolecov
stric z ženo iz Podkraja, pri njima je tudi
preživela otroštvo in mladost.

Bila je dolgoletna članica KO ZB Šentilj in članica društva ukradenih
otrok.

Marija URBANČIČ, rojena 27.11.1927,
umrla 23.10.2010
Nazadnje je stanovala v Tomšičevi ulici
37 v Velenju. Vrednote in pomen NOB so
ji veliko pomenile, saj je bil njen mož
borec Šlandrove brigade. 
Dolga leta je bila članica in poverjenica v
Krajevni organizaciji ZZB NOB Velenje-
Desni breg.

O D Š L I  O D Š L I  S OS O
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Ivica BLAGOTINŠEK, rojena 27.08.1927,
umrla 29.10.2010
Njen rojstni kraj je Lokovica nad Šoštan-
jem. Ivica je bila po poklicu trgovka in je
dolga leta delala v trgovskem podjetju
ERA - Velenje, kot poslovodkinja.
Med vojno je bila na prisilnem v Gradcu
v Avstriji. Njena domačija v Lokovici je
med vojno dajala zavetje borcem NOB in
oskrbovala s hrano in oblačili bunker v
bližini. Tudi njen mož Tone je bil mitra-
ljezec udarne Tomšičeve brigade in bil

ranjen nad Črnivcem, bil je vojaški vojni invalid. Ivica in njen mož
Tone sta bila oba dolga leta člana Krajevne organizacije ZB NOB
Velenje-Desni breg.

Aleksander HRASTNIK, rojen 14.12.1931
v Ravnah pri Šoštanju, umrl 22.10.2010
Član Krajevne organizacije ZB Ravne je
bil od leta 1961. kot otrok predvojne
generacije je izkusil strahote, ki jih je pri-
nesla vojna. V medvojnem času je bil
vključen v NOB kot kurirček, ki je parti-
zanom nosil pošto in hrano.

Ljudmila Milka BRLOŽNIK, rojena
11.09.1925, umrla 29.11.2010
Rodila se je mami Ivani in očetu Martinu
Lempl v družini osmih otrok na kmetiji
p.d. Zabukovnik v Zgornjem Šaleku.
Pri Zabukovnikih je bila od leta 1942 par-
tizanska javka, oče Martin Lempl pa je bil
prvi predsednik v letu 1944 ustanovljene-
ga Odbora OF za Šalek z okolico. Kasneje
med vojno se je hiše prijelo ime ''pri

Rožcah''. Milka, tako so Ljudmilo klicali, je kot aktivistka z NOV zače-
la sodelovati v letu 1943, 29. novembra 1944 je bila sprejeta v SKOJ.
Vrednotam NOV je ostala zvesta vse življenje.
Leta 1960 je bila izvoljena v KO ZZB NOV Šalek in leto dni kasneje je
v odboru prevzela nalogo blagajničarke. Nalogo je opravljala vse do leta
2007, torej 46 let, ko jo je bolezen povsem priklenila na posteljo.
Za svoje delo je prejela več priznanj, med drugimi medaljo zasluge za
narod in plaketo ZO ZZB NOB Jugoslavije za poseben prispevek pri
delu in razvoju organizacije ZZB NOV in za uresničitev njenih zastav-
ljenih ciljev.

Frančišek PEČEČNIK, rojen 26.11.1931,
umrl 11.12.2010
Rodil se je na Plešivcu, kjer je tudi preživ-
ljal otroška leta. Leta 1942 so mu Nemci
v Mauthausnu ubili očeta. Med vojno je
bil kurir.
Po vojni se je zaposlil na Rudniku lignita
Velenje. Bil je dolgoletni predsednik
Krajevne organizacije ZB in aktivni član v
Krajevni skupnosti Plešivec.

Viktor TOMIC, rojen 28.07.1930, umrl konec decembra 2010
Bil je član Krajevne organizacije ZB za vrednote NOB Skorno - Florjan
- Bele Vode. Ohranili ga bomo v lepem spominu.

Martin JEŽOVNIK, rojen 09.12.1924,
umrl 15.08.2010
Rodil se je na Plešivcu. Leta 1942 so mu
Nemci v Gradcu v Avstriji ustrelili starše.
Kot ukraden otrok je bil do leta 1944,
nato so ga prisilno mobilizirali v nemško
vojsko. Ob izkrcanju zaveznikov v
Normandiji se je predal Angležem in nato
se je leta 1945 vrnil domov na izropano
domačijo.

Kristjan POKRŽNIK, rojen 06.12.1927,
umrl 03.01.2011
Živel je v Plešivcu, kjer je bil tudi član
Krajevne organizacije ZB NOB. Med
narodnoosvobodilno borbo je bil borec
Šercerjeve in Bračičeve brigade, ter je bil v
boju tudi ranjen. Bil je član Združenja
borcev XIV. divizije. Po vojni je bil zapo-
slen v Rudniku lignita Velenje. 

Jože ŠPITAL, rojen 15.03.1927, umrl
20.12.2010
Tako, kot vsak zavedni Slovenec v tistem
času, je tudi Jože sodeloval v NOB. Med
partizane je vstopil 9. septembra 1944 v
Tomšičevo brigado in v štab XIV. divizije.
Kot kurir je svoje naloge zelo vestno in
hrabro izvrševal, tako da je ob koncu
vojne bil odlikovan za hrabrost in zasluge
za narod ter z činom vodnika. Od leta
1945 je bil član Zveze borcev, najprej v
Družmirju, kasneje pa v Krajevni organi-

zaciji Velenje-Desni breg, kjer je aktivno sodeloval v odboru.

Ljudmila ŠTIGLIC, rojena 28.08.1923
Stanovala je na Tavčarjevi 39 v Velenju. Bila je članica Krajevne organi-
zacije ZB NOB Velenje-Šmartno. Bila je aktivna in nagrajena članica.

Jože HOSNER, rojen 05.03.1924, umrl
27.08.2010
Stanoval je v Lokovici 59, Šoštanj

Viktor Albin ZEGA, rojen 20.05.1929 v
Hrušovici, umrl 27.09.2010 Leta 1943 po
kapitulaciji Italije se je vključil v partizane
in deloval kot kurir. Po nekaj mesecih ga je
zajela nemška patrulja in ga odpeljala v
zapor Rižarna. Od tam je zbežal in se
zopet vključil v partizanske enote. Po vojni
pa se je vključil v brigadirsko delovno akci-
jo pri izgradnji ceste Brčko - Banovići.
Dolga leta, do svoje smrti pa je bil
tudi član Krajevne organizacije ZB
NOB Velenje - Levi breg.
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