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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:
--    VVssee  ttiissttee,,  kkii  iimmaajjoo  mmoožžnnoosstt  ppooššiilljjaannjjaa  pprriissppeevvkkoovv  ppoo  eelleekkttrroonnsskkii

ppooššttii  pprroossiimmoo,,  ddaa  jjiihh  ppooššiilljjaajjoo  nnaa  sslleeddeeččii  nnaasslloovv::
oozzoojj..ddrr@@ggmmaaiill..ccoomm  zz  oozznnaakkoo::  ZZAA  ŠŠAALLEEŠŠKKII  UUPPOORRNNIIKK;;

--    SSeevveeddaa  ppaa  bboommoo  vvaaššee  pprriissppeevvkkee  ššee  vveeddnnoo  sspprreejjeemmaallii  ttaakkoo  kkoott
ddoosslleejj  ssttrroojjeeppiissnnii  aallii  rrooččnnoo  ppiissaannii  oobblliikkii..

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.

JJoožžee  DDRRAAČČKKOO

D o p i s u j t e   v :

Obiščite spletno stran OO ZZB
NOB Velenje na naslovu:

hhhh tttt tttt pppp :::: ////////bbbboooo rrrr cccc iiii .... vv
vveeee llll eeeennnn jjjj eeee .... ssss iiii

Redna letna skupščina
združenja Zveze borcev
za vrednote NOB
Velenje
Redna letna skupščina Združenja zveze borcev za vrednote NOB
Velenje je bila 13. 06. 2011. Na njej se je zbralo 48 delegatov iz vseh
Krajevnih organizacij od 60. imenovanih, kar je predstavljalo 80 % ude-
ležbo.

Na skupščini so delegati po izvolitvi delovnih organov in potrditvi
dnevnega reda prisluhnili več poročilom, katere so podali :
-  o delovanju združenja v preteklem letu 2010/11 predsednik združe-

nja tov. Bojan KONTIČ,
-  finančno poročilo za leto 2010 je podala sekretarka združenja tov.

Marjana KOREN
-  poročilo Nadzornega odbora je predstavil član NO tov. Franci

BLATNIK
-  poročilo Komisije za spomeniško varstvo je podal njen predsednik

tov. Fadil KRUPIĆ
-  poročilo verifikacijske komisije je podala njena predsednica tov.

Lojzka RIHTERŠIČ

Po razpravah o poročilih in dogajanjih v samem združenju ter aktual-
nih dogajanjih na lokalnem in državnem nivoju so delegati skupščine
vsa poročila soglasno potrdili in sprejeli. Enotno mnenje je bilo, da
združenje zelo dobro in uspešno dela, da se finance vodijo pregledno
in nadvse gospodarno ter da je sodelovanje našega združenja z ostali-
mi veteranskimi združenji, društvi in pomladkom stranke SD ( Mladi
forum Šaleške doline ) zelo dobro in zgleden primer za sodelovanje
tudi ostalim organizacijam v naši dolini. 

Ker je lani umrl član NO tov. Branko PEER, je skupščina izvolila nove-
ga člana v ta organ in sicer tov. Branka SMAGAJA, podpredsednika
Krajevne organizacije zveze borcev Šalek - Gorica.

Na koncu nas je predsednik delovnega predsedstva skupščine pozval,
da s svojimi predlogi pomagamo obogatiti plan dela v prihodnje in k
pisanju v naše glasilo Šaleški upornik. Istočasno je izkoristil priložnost
in vse navzoče spomnil ter povabil na prihajajoče srečanje borcev, pla-
nincev in ostalih veteranskih združenj na Graški gori, katero bo letos
v soboto, 20. avgusta ob 11,00 uri.

BBoojjaann  VVOOHH

Člani odbora za priznanja pri Zvezi ZB NOB so na 2. redni seji
dne 15.6.2011 obravnavali in podelili 23 zlatih priznanj, od tega 2
za življenjsko delo ter 27 srebrnih priznanj.
Med odlikovanci je prejel zlato priznanje tudi naš član in predsed-
nik Krajevne organizacije FFRRAANNCC HHUUDDOOMMAALL.
Čestitke!
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KKaakkoo  jjee  pprriiššeell  zzaapplleennjjeennii  nneemmšškkii
ttoopp  nnaa  GGrraašškkoo  ggoorroo  ooppiissuujjee  JJoožžee
VVoovvkk,,  kkii  jjee  bbiill  rroojjeenn  vv  šštteevviillnnii

ddrruužžiinnii  VVoovvkkoovviihh  ((GGooggaannoovviihh))  vv
RRaavvnnaahh  nnaadd  ŠŠooššttaannjjeemm,,  zzddaajj  ppaa

žžiivvii  vv  RReeččiiccii  pprrii  PPaakkii::

"Jeseni leta 1944 so na območju Zavodenj div-
jali hudi boji med Tomšičevo brigado in nem-
ško armado. Brigada je taborila v Zavodnji pri
kmetu Zalezniku - Kosu. Nemci so strahovito
napadali tudi s topovi. Izid bojev je bil nego-
tov, zato so Nemci poklicali okrepitve.
Okrepitve so nekoliko zamujale in partizani
so priliko izkoristili in pri Lajšku pripravili
zasedo. Dveh tovornjakov vojakov zaseda ni
uničila. Ob nastali zmedi sta bila na prizoriš-
ču tudi dva topova (havbici), od katerih je
zaseda enega zaplenila skupaj z municijo (gra-
natami). Avtomobili so bili zažgani. En top in
opremo so partizani naložili na gare (voz z
dvema kolesoma) kmeta Meniha in prepeljali
v Ravne do naše domačije z voli. Top je bil
postavljen na naše dvorišče, zmaga pa pope-
strena z veliko veselja ob petju in proslavljanju
zmage nad sovražnikom. Veselje ni trajalo
prav dolgo, ko je nenadoma strahovito trešči-
lo. Priletela je težka topovska granat iz smeri
Šoštanja in na sosedovem sadovnjaku eksplo-

dirala. Vse se je v hipu razbežalo in pričakova-
li smo, da se bo obstreljevanje nadaljevalo, a
se ni. Ne ve se ali so Nemci vedeli, kje je
zaplenjeni top, ali pa so streljali le na slepo. Pri
tem je ostalo. Voznika, ki sta iz Lajš pripeljala
z voli top, sta se urno pospravila in odšla. Top
je ostal pred hišo. Komandant, ki je zaplenje-
ni top spremljal, je od mojega očeta zahteval,
da jaz zaprežem naše vole in top prepeljem na
Graško goro. Ker je bila teža topa in opreme
prevelika za par volov, so mobilizirali tudi
sosedove Krištanove, katere je vodil hišni hla-
pec Krištanov, med tem ko sem  z našimi
opravljal jaz. Težji tovor, top sam, so sicer vle-
kli Krištanovi, ki so bili močnejši, mojim je
ostala oprema velike teže za šibke voliče.
Vožnja iz Raven do Velunje je šla še kar v
redu, ker svet nekoliko visi. Čas je tekel in do
tu smo prišli komaj do mraka. Biti tu in poči-
vati je bilo prenevarno, zaradi bližine sovraž-
nika. Komandant je odredil, da se vozovi in
spremljava nadaljujeta, kljub temi naprej na

Graško goro. Težave so se začele. Izmučena in
lačna živina, vzponi, obupne ceste (kolovozi)
in prevelika teža. Prevoz je spremljalo kakih
dvajset mož, ki so se vsakokrat, ko živali niso
zmogle, uprli z rameni ob tovor in pomagali
prevoziti oviro ali klanec. Na kratko poveda-
no; ves ta prevoz je po nečloveških mukah pri-
spel na Graško goro, kjer smo top postavili
pred domačo hišo kmeta Jesenika. Na najvišji
točki Graške gori že ob dnevu, torej zjutraj. Po
krajšem počitku, brez kake jedi za živino in
nas, sem vprašal komandanta, če sedaj, ko je
pot končana in je top na varnem, lahko odpe-
ljeva živino in vozove domov. Odgovor je bil
več kot jasen: "Po dnevi od tu ne! Vrnete se
lahko le ponoči". Ob taki vesti sva s sosedo-
vim hlapcem s strahom preživljala dolge ure
do večera…"
In tako zaplenjeni top še danes v spomin in
opomin stoji na Graški gori

JJoožžee  BBEERRDDNNIIKK

Šaleški upornik je interno glasilo območnega združenja ZZB NOB Velenje, lleettnniikk  IIXX,,  šštteevviillkkaa  22,,  aavvgguusstt  22001111

Zaplenjeni
top na
Graški gori

Vabljeni na 25. tradicionalno srečanje,
v soboto, 20. avgusta 2011, ob 11. uri na Graški gori
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V parih vrsticah bi rada utrnila misli
na doživetje, katere smo doživeli na
našem lepem izletu. Namreč,
Krajevna organizacija ZB NOB
Konovo se je odločila, da se še pred
večjo vročino odpravimo na eno-
dnevni izlet. Lani smo bili v Bazi 20,
gradu Snežnik in na Cerkniškem

jezeru.
Letos pa nas je pot peljala na

Pohorje. Dne 11. junija 2011 smo se
ob 7. uri zjutraj odpeljali s Konovega
proti Pohorju. Ker je populacija član-
stva Zveze borcev Konovo že kar v
letih, se vsi člani ne morejo udeleži-
ti takšnih izletov. Povabili smo še
ostale Konovčane, pa tudi iz sosed-
njih Krajevnih skupnosti, da bi nam
pomagali napolniti avtobus.
Peljali smo se do Hoč, zavili levo in

po ogledu lepega Pohorja pristali na
"Andrejevem domu". Gostitelj nas je
sprejel z aperitivom in "Pohorskim
loncem". Ob pol deseti uri smo kre-
nili proti Osankarici tisti, ki so za
peš hojo prikrajšani, pa so si na
Osankarici ogledali muzej in še film
iz NOB. Ostali, med katerimi je bilo
tudi več osemdesetletnikov, pa smo
šli k spomeniku. To je kraj, kjer je

padel celoten Pohorski bataljon. S
prižganimi svečkami in odpeto pes-
mijo "Počiva jezero v tihoti", smo
počastili njihov spomin. Počasi smo
se vrnili do Osankarice, se pridružili
še ostalim in se s polnim avtobusom
med ogledom lepega Pohorja vrnili
nazaj na Andrejev dom, kjer smo
imeli piknik v naravi. Gostitelj nas je
sprejel z domačo glasbo in bogato
obloženo mizo za vsak okus.
Imeli smo prečudovito vreme, med-
sebojno druženje, ples, kegljanje, pa
še veliko več. Izklopili smo ta težak
vsakdanjik in se v večernih urah
srečno vrnili domov.
Kljub ozki cesti, velik avtobus ni
imel večjih težav. Prijazen šofer je s
svojo spretno vožnjo polepšal naš
dan. Za letos hvala. Drugo leto
obsorej, pa bomo poiskali še kašen
skrit kotiček, katerega še ne pozna-
mo.

PPaavvllaa  GGOOLLOOBB2

Antifašizem in
žrtve druge

svetovne vojne
Čeprav je od II. svetovne vojne minilo 66 let, še vedno živimo v
okolju, ki je prežeto z agresivnimi nastopi novodobnih govornikov
že zdavnaj poraženih in povsod v svetu ovrženih ideologij. Še
vedno živimo v okolju, kjer so vedno bolj prisotni napadi pripad-
nikov zgodovinske laži proti nosilcem zgodovinske resnice.
Skratka v okolju, v katerem poraženci iz II. svetovne vojne oziro-
ma njihovi privrženci skušajo sebe postaviti v vlogo zmagovalcev
in tako resničnim zmagovalcem nameniti vlogo poražencev. V
današnjem času moramo vedno bolj pogosto in energično zago-
varjati antifašistično borbo in vse tiste, ki so jo vodili skupaj z mar-
šalom Josipom Brozom Titom, vojskovodjo, politikom in državni-
kom, ki so ga cenili povsod po svetu.
Ena izmed največjih laži je, da so bili kolaboracionisti domoljubi,
ravno tako kot je laž, da so zmagovalci. Potem je tu še laž o par-
tizanski vojski, za katero trdijo, da je njena glavna naloga bila, da
pobijajo tiste, ki niso z njo. Demokratična in evropska Slovenija
na to laž ne more in ne sme pristati. Vse to pa je apologija antifa-
šizma kot temelja demokracije in temelja naše mlade države
Slovenije. S tem, ko branimo antifašizem, branimo demokracijo in
boljšo prihodnost naših otrok.
Pred bližajočim se dnevom upora proti okupatorju se večinoma
razpravlja o komunističnih zločinih. V kateri koli evropski demo-
kraciji pa je takšno nasilno ustvarjanje balansa nepredstavljivo,
recentno in furiozno paradiranje s kostmi iz nekih povojnih
masovnih grobišč težko združljivo s pijeteto in iskanjem zgodo-
vinske resnice. Na vsak način pa bi radi proglasili partizane in Tita
za zločince in s tem diskreditirali celo antifašistično gibanje. Jezne

antikomuniste pri slovenskem antifašizmu najbolj moti, da ga je vodila
in organizirala komunistična partija.
Vsekakor se ni potrebno kregati s tistimi, ki drugače mislijo in verjame-
jo. Potrebno pa jih je popraviti, zlasti tiste, ki javnosti posredujejo napač-
ne podatke.
Antifašizem je pozitivna evropska dediščina. Na drugi strani pa je faši-
zem, ki je v svojem bistvu nekaj najbolj groznega, kar se lahko zgodi.
Čeprav obstajajo ljudje, ki so v njem sodelovali iz neznanja, ali pa so bili
v to prisiljeni, to ne spremeni karakterja fašizma.
Zgodovinsko dejstvo je, da je antifašizem zgodovinska evropska dedišči-
na, katere se nihče normalen ne sramuje in z njim ne kalkulira. Nekaj
popolnoma drugega pa je to, kar so posamezniki naredili. To je del nji-
hovega razmišljanja, ki so ga plasirali javnosti.
Vsekakor je dobro, da se končno razišče vsa grobišča, odkopljejo vse
jame in končno sankcionira vse zločine, ker je krvava dediščina težko
breme za današnje generacije. Potrebno je ugotoviti resnico o vseh zloči-
nih zaradi zgodovinske resnice, kar vključuje dolžno čast žrtvam in obso-
dbo njihovih krvnikov. Govoriti o tem, da komunistični zločini niso raz-
iskani, ni res. V glavnem so kraji, kjer so potekali boji, znani. Ni pa
znano, čigave so kosti, ki so tam zakopane. Partizanske? Ustaške?
Domobranske? Ali pa od civilistov? Zanimivo je, da se pri nas pred vsa-
kimi volitvami pojavijo posamezniki, ki "paradirajo s kostmi", ki naj bi
jih našli v neki jami. Zato menim, da intenziteta tako imenovanih komu-
nističnih zločinov v volilnih kampanjah ni zamišljena kot sredstvo neke
zapoznele pravice, temveč predvsem kot inštrument kampanje proti levi-
ci. Sam kot človek obžalujem vse nedolžne usmrtitve v II. svetovni vojni.
Osnovno načelo civilizacije je, da je vsaka nedolžna žrtev rehabilitirana,
in dostojno pokopana. V vsakem primeru pa je žalitev in ponižanje za
žrtve, če se ta iniciativa pojavi nekaj dni pred volitvami.
Procesiranje vojnih zločinov se mora izpeljati dosledno, ne glede na to,
kdo je odgovoren za njih in kdo je žrtev. Zločin, ne glede na to, zakaj
se je zgodil, nima narodnosti niti vere, temveč samo opredelitev zla. Zato
se tudi ne more z ničemer opravičiti, kot se ne more opravičiti njegovo
neprocesiranje.

FFaaddiill  KKRRUUPPIIĆĆ--BBeellii

Naš izlet na Osankarico

UU
  vv

  oo
  dd

  nn
  ii  

kk

gt-upornik-2-2011.qxd  8.7.2011  11:42  Page 4



Juriš
predsednika
ZZB
To, kar si je dovolil pisati o predsedniku ZB
NOV Slovenije gospod Ivo Stanič v dnevniku
Večer presega vse meje kulturnih odnosov med
ljudmi. Mi ne branimo Janeza Stanovnika a pri-
ori kot predsednika ZB. Branimo načela osnov-
ne vljudnosti in strpnosti, ki naj vladajo v demo-
kratični državi. Vsak državljan ima pravico do
svojega mnenja o kaki stvari v družbi. Kako se
to posreduje javnosti, je potrebna tudi modrost.
Prav te pa gospod Stanič, žal vam manjka, zato
vsiljujete po svojem svetovnem nazorskem
pogledu svoja stališča, napadate in tudi žalite.
Gospod Janez Stanovnik se je pri ustanovitvi OF
leta 1941 vključil kot krščanski demokrat, spre-
jel program: izgon okupatorja in po vojni pravič-
nejši družbeni red. Za te vrednote se bori vse
svoje življenje.
Je mislec in intelektualec, da izstopa v družbi, pa
je vseeno ostal ljudski in preprost. Zato gospod
Stanič, prisluhniti je treba drug drugemu. Vsak je
sam najbolj pameten, vedite pa: "NA MODRO-
STI SE PRIDOBI TEDAJ, KO NI VEČ LOČITVE
KAJ JE POŠTENO IN PRAVIČNO". 
Kdor ima problem sam s seboj potem vse pome-
ša in človek postane človeku volk. Zelo malo
nas je Slovencev, saj se bomo med seboj uničili,
če se bo ta medsebojna strankarska vojna nada-
ljevala. Pri Osankarici na Pohorju je gospod
Stanovnik zagotovo hotel poudariti najhujšo člo-
veško zavrženost, to je "izdajstvo", saj ni mogel
drugega, ko je gledal fotografije mrtvih borcev
Pohorskega bataljona in med njimi mrtve
Šarhove otroke.
Mi vas ne sovražimo zaradi takega strašnega in
zbeganega pisanja, obsojamo vas, ker neupravi-
čeno in na primitiven način napadate in žalite
očeta naroda, s katerim se v znanju in modrosti
ne moremo primerjati.

SSllaavvkkoo  BBRRGGLLEEZZ

PP..  SS..::
Članek je bil objavljen v rubriki "Pisma bralcev"
v časopisu Večer v soboto 14.05.2011. Na ta čla-
nek, sem prejel v ponedeljek 16.05.2011 na svoj
naslov dopisnico z naslednjo vsebino:

"Takoj, ko sem prebral tvoj članek v Večeru, sem
vedel, da si en velik zagamani nepopravljivi bolj-
ševik, da povišuješ Stanovnika v očeta
Slovencev. On je morilec, kajti pri vseh 600
množičnih grobov je akter kakor vsi ZB NOB in
atentatorji. Velikanska krona je pa ena najhujših
"Huda jama", kamor so žive metali noter in tudi
Tito je največji zločinec v Evropi. Tisti spomenik
Tita, ki dela sramoto, ga čimprej spucajte,
ker dela sramoto celi Sloveniji". 3

Kako pomembna je bila v času okupacije cestna
povezava skozi Črni Graben na relaciji Trojane -
Lukovica nam pove dejstvo, da je okupator utrdil
med drugim tudi dve močni postojanki in to v
Blagovici pod Trojanami in Krašnjo.
Prva slovenska brigade Toneta Tomšiča se je v
času od 5. na 6. november 1944 nahajala na sek-
torju Vače pri Litiji , kjer so tekle priprave za
napad na sovražno postojanko v Litiji ter na
postojanko pri železniškem mostu ob gradu
Pogonik.
Predvideni napad naj bi po predhodnem spora-
zumu podprla tudi angleško letalstvo, ki bi pred-
hodno bombardirala Litijo in navedeni železniški
most čez reko Savo.
Ker pa je ravno v tej noči predvidenega napada
bila izredno močna megla, je bil letalski napad
odpovedan. Slišali so se le zvoki letal, ki pa so
čez čas utihnili, ker so se letala vrnila v svojo
letalsko bazo Italiji .
Razočarani smo se preko dneva vrnili iz Vač
preko Moravč in Limbarske gore in se proti več-
eru ustavili v vasici Korpe nad Blagovico. Tam je
štab brigade od terenskih aktivistov, med drugim
tudi od aktivista Hudomalj Franca, sedaj stanujo-
čega v Ravnah pri Šoštanju, kar sem zvedel
pozneje, prejel skico stanja in moči sovražne
postojanke Blagovica, ki so jo zasedali poleg
nemških policistov in žandarjev tudi domačini-
domobranci.
V pozni nočni uri, v cerkvenem stolpu je odbilo
12 uro, sta drugi in tretji bataljon brigade zavze-
la položaje okrog sovražne postojanke, prvi bata-
ljon pa je odšel v napad na sovražno postojanko
Krašnja. Naš tretji bataljon, ki mu je poveljeval
sedaj že pokojni Jože Novak- Miha, se je razpo-
redil vzhodno od farne cerkve in pokopališča ob
nizki pritlični hiši, od katere je potekala žična
pregrada. Jaz sem bil bataljonu od štaba brigade
dodeljen kot minerec. Komandant Miha mi je dal
nalogo, da z eksplozivom razbijem to oviro, da
preko nje z jurišem zavzamemo sovražno posto-
janko, ki se je nahajala v pritličju gospodarskega
poslopja v lasti župništva.
Ko je bila žična ovira odstranjena oziroma unič-
ena je komandant Miha zaukazal juriš proti cer-
kvi, v katere stolpu (zvoniku) je bilo sovražniko-
vo mitralješko gnezdo in proti gospodarskemu
poslopju, se je iz zvonika ter bunkerja vsula toča
krogel, da smo se morali umakniti nazaj za prej
navedeno hišo. Istočasno je sovražnik obstrelje-
val naše položaje z lahkimi in težkimi minome-
ti. Ker je bilo pričakovati, da bomo brez potrebe
imeli zopet ranjence ali celo žrtve, kajti mine, so
padale zelo na gosto sem predlagal komandantu,
da se začasno umaknemo v notranjost hiše.

Komandant je moj predlog ostro zavrnil z bese-
do "ne bodi paničar". Komaj pa, ko je te besede
izgovoril, je udarila verjetno težka minometna
mina v neposredno bližino našega položaja.
Mene je sunek eksplozije dobesedno pritisnil ob
zid hiše in kaj hitro sem spoznal, da sem ranjen
v predel desne rame. Kri se je razlila po telesu in
kaj hitro sem jo imel v čevlju. Poleg mene je bil
lažje ranjen še en borec Pušnik iz Pesja, ki je
pozneje padel na Pohorju. Za silo nama je rane
oskrbela prizadevna bolničarka Hrastnik Marija,
po domače Rumlova Micika iz Lajš, sedaj živi v
Šoštanju. Komandant Miha je takoj odredil, da
se umakneva iz položaja in naju napotil v pokret-
no bolnico v Češnjice, oddaljeno dobro uro hoda
od Blagovice.
Med potjo sva se ustavila pri samotni domačiji,
kjer naju je lastnik - kmet pogostil in opozoril,
naj bova previdna, ker se na kmetijah na tem
območju zadržujejo domobranci, ki z nama, če
naju ujamejo, ne bodo milostni. Za korajžo
nama je podaril pollitrsko steklenico žganja.
Srečno sva prispela do gorske vasice Češnjice,
kjer sva bila deležna popolne sanitetne oskrbe.
Pri napadu na sovražno postojanko Blagovica
znašajo naše izgube 7 mrtvih in 11 ranjenih.
Smrtno ranjen je bil tudi
namestnik komandanta 14. divizije tovariš Vinko
Simončič-Gašper, ki je naslednji dan umrl v Češn-
jicah.  Iz Češnjic se je brigada v noči na 9.
november podala na utrudljivi pohod preko
Trojan, Motnika in Dobrovelj na sektor Kokarje
in Nazarje in od tam po krajšem odmoru naprej
na Graško Goro ter od tam na Pohorje, kjer smo
ponovno doživeli hudo bitko na območju
Resnika.
Omenjeni pohod je bil tako naporen, da sem
med hojo gladko zaspal in sta me podpirala dva
tovariša ter se tako izmenjavali, dokler nismo pri-
šli na cilj.
Naj še povem, da sem nekaj let po vojni, ko sem
bil že lastnik avtomobila "Fičko" naložil v avto
svojo družino z namenom, da se odpeljemo v
Blagovico, kjer sem jim želel pokazati, kjer sem
bil ranjen. Ko smo prispeli na dvorišče hiše, za
katero sem bil ranjen, je prišla iz hiše lastnica in
vprašala, kaj želimo. Jaz sem jo prijazno pozdra-
vil in odgovoril o mojem namenu obiska.
Lastnica hiše me je jezno pogledala, se obregnila
in mi zabrusila "Kaj ste pa iskali tukaj med
vojno", ki se je v njenem dialektu glasil "Kva ste
pa iskal tle med vojno". 
Prijazno smo se poslovili. Pozneje sem zvedel, da
je imela lastnica te hiše dva sinova pri domobran-
cih.

SSllaavvkkoo  BBRRGGLLEEZZ

Neuspešen napad na
sovražno postojanko

Blagovica
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Območno združenje borcev za vrednote NOB Velenje, Območno združenje vet-
eranov vojne za Slovenijo Velenje, Območno združenje slovenskih častnikov
Velenje, Policijsko veteransko društvo SEVER za celjsko območje in Planinsko
društvo Velenje

vv  aa  bb  ii  jj  oo  

na 25. tradicionalno
srečanje, v soboto, 
20. avgusta 2011,

ob 11. uri 
na Graški gori

S tem srečanjem nadaljujemo z obujanjem spominov in dogodkov na in pod
Graško goro.

Letošnjega srečanja se spominjamo kot:

* 67 - letnice pohoda XIV. divizije na Štajersko,
* 70 - letnice upora proti okupatorju in ustanovitve Osvobodilne fronte,
* 20 - letnice osamosvojitve ter praznika Mestne občine Velenje.

Vabimo vas, da se udeležite srečanja tudi s praporom vašega združenja oz. društ-
va. Praporščaki naj se zberejo na Graški gori - pri gostilni Plazl - do 10.30 ure!

Poleg tega vabimo na pohod po poti
XIV. divizije!

ZBOR UDELEŽENCEV POHODA je 20. AVGUSTA 2011, 
ob 7. uri

NA AVTOBUSNI POSTAJI V VELENJU.

Zagotovljen je brezplačni avtobusni prevoz na relaciji: VELENJE - GORNJI DOLIČ
(Završe - kmetija Pristovnik).
Od Pristovnika bomo šli mimo Št. Vida (polaganje venca ob spomeniku NOB) -
lovska koča - Pušnik - spomenik XIV. divizije na Graški gori - do prireditvenega
prostora. Hoje bo dve uri in pol.

Povratek z Graške gore v Dolino je zagotovljen z avtobusom ali peš po odločitvi
vodje posamezne pohodne skupine. Prvi avtobus se vrača z Graške gore ob 14.
uri!

Do 10. avgusta 2011 sporočite število udeležencev na pohodu, zaradi zagotovitve
avtobusa!

VVooddjjaa  ppoohhooddaa  MMaarrjjaann  SSKKAAZZAA  004400  --  112288  --  008811  
e -naslov: Skaza.maja@gmail.com 
Predsednik org. odbora GG-2011 Jože MELANŠEK, 041 - 578 - 557 
e - naslov: joze.melansek@siol.net 

Vozni red avtobusov za
prevoz na Graško goro, 
v soboto, 20. 08. 2011
AAvvttoobbuuss  šštt..  11
OOddhhoodd  iizz  aavvttoobbuussnnee  ppoossttaajjee  vv  VVeelleennjjuu  oobb  77..  uurrii  ddoo
GGoorrnnjjeeggaa  DDoolliiččaa..  PPoosseebbeejj  zzaa  ppoohhooddnniikkee  ppoo  ddeelluu  ppoottii
XXIIVV..  ddiivviizziijjee..

Po opravljenem prevozu do Gornjega Doliča, avto-
bus št. 1, od 9. ure dalje, sprejema udeležence
proslave  na avtobusni postaji v Velenju in nato v
smeri Graške gore na avtobusnih postajah pri pošti,
tržnici, rondoju in v Škalah. 

AAvvttoobbuuss  šštt..  22
Odhod ob 9.00 uri iz Topolšice ( pri gasilskem
domu ) proti Šoštanju na avtobusno postajo, ob
9.15 proti Skornemu do gostišča Acman, približno
ob 9.20 uri nadaljuje pot proti Paški vasi in Šmart-
nemu ob Paki. Približno ob 9.45 uri odpelje nazaj
proti Pesju, od tu pa ob 10.00 uri do avtobusne
postaje Velenje in proti Graški gori. (Udeležence
proslave pobira tudi na vseh vmesnih avtobusnih
postajah.)

AAvvttoobbuuss  šštt..  33
Odhod ob 9.15 uri izpred  glasbene šole Velenje,
nato v Ravne k osnovni šoli, nato k spomeniku XIV.
divizije v Osreških pečeh, proti križišču in naprej
proti Graški Gori (udeležence pobira na vseh vmes-
nih avtobusnih postajah). Po prihodu na Graško
goro gre avtobus št. 3 nazaj v Šoštanj na avtobusno
postajo in nadaljuje pot proti Pesju, avtobusni posta-
ji Velenje, tržnici in Graški Gori.

AAvvttoobbuuss  šštt..  44
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 avtobusne
postaje Velenje, od koder bo nadaljeval pot proti
Graški gori ob 9.45 uri. Udeležence proslave spreje-
ma na vseh avtobusnih postajah.

AAvvttoobbuuss  šštt..  55
Odhod ob 9.00 uri iz Pake (pri gostilni Kovač), v
Šalek in na Gorico do obračališča za avtobuse.
Približno ob 9.30 uri nadaljuje pot proti Velenju,
mimo pošte, tržnice, rondoja proti Graški gori (pot-
nike sprejema na vseh vmesnih avtobusnih posta-
jah).

PPoo  kkoonnččaannii  pprriirreeddiittvvii  bbooddoo  aavvttoobbuussii  vvoozziillii
uuddeelleežžeennccee  pprroottii  ddoommuu  ppoo  nnaasslleeddnnjjeemmuu  rraazzppoorreedduu::  

Prvi avtobus ob 14.00 uri,
drugi avtobus ob 14.30 uri,
tretji avtobus ob 15.00 uri,
četrti avtobus ob 15.30 uri,
peti avtobus ob 16.00 uri.4
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MMiirrkkoo  GGoorrsskkii
ookkttoobbeerr  11994433  nnaa  MMaaššuunnuu

HIMNA 13.
UDARNE BRIGADE
Po cestah in hribih, 
po hostah, dolinah, 
trinajsta se bije 
udarna brigada, 
ki mlada, a strumna 
udar za udarom deli.

Na progah slovenskih 
razdira mostove, 
požiga gradove 
v strah hlapcev sovražnih, 
jim vliva skrbi, 
da strah jim poganja v kosti.

Mi vsi partizani, 
ki v tej smo brigadi, 
tovariši dobri 
smo v bojnih napadih. 
Na juriš planimo, 
rešimo si vso domovino!

SSllaavvkkoo  SSaattooššeekk
kkoommaannddiirr  BBeellookkrraannjjsskkeeggaa
vvoojjnneeggaa  ppooddrrooččjjaa,,  ČČrrnnoommeelljj
11994444

SLOVENSKA
ZGODOVINA
Bridka žalost me prešine, 
ko se spomnim domovine, 
od fašistov poteptane, 
od fašistov vse požgane.

V zlatih črkah v zgodovini
narodov bero se čini; 

a kak čin naš narod 'ma 
zgodovina ne pozna!

Boj krvavi narod bije, 
že svobode luč mu sije, 
s puško v roki vnuk koraka 
čez grob borega očaka.

Ko svoboda nam zasije, 
vraga črna zemlja skrije, 
z njim pa njega posnemalce:
narodove izdajalce.

Domovina poteptana
bo krvavo maščevana, 
kar fašisti so požgali, 
bodo stokrat poplačali.

Zdaj je domovina znana 
in od sveta spoštovana, 
kak' fašist z izdajalcem gine, 
to povest je domovine.

ZZaakkaajj  iinn  kkddaajj  ssttee  ssee  vvččllaanniillii  vv  bboorr--
ččeevvsskkoo  oorrggaanniizzaacciijjoo??
V Območno združenje borcev in
udeležencev NOB Velenje sem se
vključil v devetdesetih letih prete-
klega stoletja, ko je organizacija
ZB začela ugotavljati, da je starej-
ših, partizanov vse manj. Pričelo
se je pomlajevanje članstva.
Tako me je povabil k sodelovanju,
takratni predsednik Območnega
združenja, pokojni Jože
POVŠE, s katerim sem
sodeloval kot takratni pred-
sednik Planinskega društva
Velenje, ko smo pričeli
izvajati skupna "SREČA-
NJA BORCEV IN PLA-
NINCEV NA GRAŠKI
GORI".
Pomislekov nisem imel, ker
je naša družina sodelovala
z NOP. Poleg tega sem pa
bil za časa NOB že toliko
star, da sem razumel, kaj
vse se je dogajalo, kako je
potrebno vrednotiti parti-
zanski boj, predvsem pa,
da je zgodovino potrebno
prikazovati objektivno!

SSttee  ttuuddii  vvnneett  ppllaanniinneecc  iinn
rreezzeerrvvnnii  ssttaarreeššiinnaa  oozz..  vveettee--
rraann……
S planinstvom se že ukvar-
jam od rane mladosti. Član
planinske organizacije pa
sem že od leta 1947. Dolga leta
sem bil tudi planinski društveni
delavec in organizator vzgojno
izobraževalnih aktivnosti, na raz-
ličnih ravneh planinske organiza-
cije v Sloveniji.
Kot rezervni starešina - rezervni
major nisem veteran vojne za
Slovenijo, ker sem bil v letu 1991
na civilni dolžnosti, kot direktor
Komunalnega podjetja Velenje, ki
je bilo takrat zadolženo za oskrbo
s kvalitetno pitno vodo in za
zavarovanje zajetij, skupaj z NZ,
v 15 krajevnih skupnosti takratne
skupne občine Velenje.

Žž ee  nneekkaajj  lleett  ssttee  pprreeddsseeddnniikk  oorrggaa--
nniizzaacciijjsskkeeggaa  ooddbboorraa  ssrreeččaannjjaa  nnaa
GGrraašškkii  ggoorrii..  KKddaajj  iinn  vv  kkaaššnnii  oobblliikkii
ssoo  ssee  zzaaččeellaa  ssrreeččaannjjaa  nnaa  GGrraašškkii
GGoorrii??
Član organizacijskega odbora za

pripravo in izvedbo "Srečanja bor-
cev in planincev na Graški gori"
sem od kar sodelujem z organiza-
cijo ZB. Od leta 2002 pa sem
predsednik tega organizacijskega
odbora, ki sedaj šteje danes 23
članov. Ko se je leta 2007 borčev-
ska organizacija preimenovala v
Območno združenje borcev za
vrednote NOV Velenje, smo zače-
li uveljavljati, leta 2000 sprejeto

Listino o medsebojnem sodelova-
nju veteranskih organizacij: zveze
borcev, veteranov vojne za
Slovenijo, slovenskih častnikov in
policijskega veteranskega društva
za celjsko območje!
Tako se vse veteranske organizaci-
je, na območju občin Šmartno ob
Paki, Šoštanj in mestne občine
Velenje in drugi, ki sodelujemo
pri pripravi in izvedbi, že kar tra-
dicionalno povezujemo in uresni-
čujemo, tako izročila NOB in kot
osamosvojitve Slovenije!

SSrreeččaannjjaa  ssoo  ssee  sskkoozzii  lleettaa  sspprreemmii--
nnjjaallaa,,  pprriihhaajjaallii  ssoo  nnoovvii  uuddeelleežžeennccii
……..
"Družina" tradicionalnih srečanj
na Graški gori, je vsako leto večja.
Iz srečanja lokalnega značaja, pre-
rašča to, od obiskovalcev Šaleške
in Mislinjske doline, že v regijsko

srečanje in to v vse slovensko... Ta
srečanja so vseskozi na Graški
gori, razen leta 1999, ko je
Planinsko društvo Velenje prazno-
valo 50 letnico, smo se srečali na
Paškem Kozjaku.
Srečanje so povezana tudi s poho-
di po poteh XIV. divizije in delno
po Šaleški planinski poti, ki imata
svojo stično točko, tudi na Graški
gori. Do sedaj smo prihajali iz

različnih smeri: iz Šaleške
in Mislinjske doline, ki so
že skoraj vse izčrpane.
Sedaj kombiniramo s poho-
di po nekdanjih kurirskih
poteh mislinjsko-šaleškega
okrožja.

IInn  kkaajj  jjee  pprraavvzzaapprraavv  ggllaavvnnii
ssmmiisseell,,  nnaammeenn  ssrreeččaannjj  nnaa
GGrraašškkii  ggoorrii!!
Srečanja so z leti postopno
spreminjala svoj značaj:
sprva od strogo spominskih
proslav, so vse bolj preraš-
čala, v tovariško in družab-
no prireditev, ne samo bor-
cev, ampak članov veteran-
skih organizacij, pohodni-
kov in tudi mlajših ljubite-
ljev Graške gore.
Zadnja leta dajemo prav
poseben pomen pripravi
programa na ta način, da iz
spominskega programa,
neopazno preidemo v dru-

žabni del, k čemur veliko pripo-
morejo naši zvesti in prizadevni
izvajalci kulturnega programa.

BBoo  lleettooss,,  oobb  2255..  lleettnniiccii  ššee  ppoosseebbeejj
ssvveeččaannoo??

Letošnje 25. srečanje ima poseben
pomen, saj ga prirejamo ob občin-
skem prazniku Mestne občine
Velenje, 67 letnici pohoda XIV.
divizije na Štajersko, 70 letnici
upora proti okupatorju in ustano-
vitvi OF ter 20 letnico osamosvo-
jitve Slovenije.
Zato smo za letos pripravili še
bolj pester program, saj nas bodo
na kratko pozdravili vsi predsed-
niki sodelujočih organizatorjev.
Slavnostni govornik bo dr. Matjaž
Kmecl.

VV..  VVRRBBIIČČ

NN  aa  šš    pp  oo  gg  oo  vv  oo  rr  ::    JJ  OO  Žž   EE      MM EE LL AA NN ŠŠ EE KK
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MMaattiillddaa  PPOOTTOOČČNNIIKK,, rojena marca 1924, umrla
maja 2011
Kaznarjeva Tilka iz Velikega vrha se je rodila v
številni družini Dobnikovih - Krajnčevih.
Osnovno šolo je končala tik pred začetkom
vojne 1941 leta. Hotela se je izučiti za šiviljo a
ji je vojna preprečila namen. Ostala je doma in
delala na kmetiji. Domačija je bila prav na raz-
potju velikih vojnih dogodkov ves čas trajanja.

Oče je bil prva tarča in je že spomladi leta 1942 umrl v taborišču
Dachau. Doma pa so ostali otroci in mati za obdelavo kmetije. Po vojni
se je poročila a ji je mož kmalu umrl. Tako se je morala sama prebija-
ti skozi življenje. Kot prekaljena oseba je vseskozi aktivno sodelovala v
društvih ZZB in upokojencih. Zato se je bomo vedno spominjali kot
osebo z veliko zagnanostjo in voljo.

IIvvaannkkaa  DDVVOORRJJAAKK, rojena 07.08.1919, umrla
13.05.2011 v Škalskih Cirkovcah
Bila je obveščevalka in aktivistka v času narodno-
osvobodilne vojne na območju Cirkovc - Graška
Gora. Partizanom je pomagala pri skrivanju pred
sovražnikom. Odbor Krajevne organizacije ZB
NOB Škale se ji zahvaljuje za njeno ustvarjalno
delo. Bila je dolgoletna članica Krajevne organiza-
cije ZZB NOB Škale - Cirkovce.

IIbbrraahhiimm  DDŽžUUMMHHUURR
Ibro je bil prvorojenec ugledne družine
Džumhur iz Konjica v Hercegovini. Oče je bil
borec in častnik v času NOB-a. Odraščal je sku-
paj z bratoma v Ljubljani, Konjicu in Celju. Po
osnovni šoli je končal Srednjo tehnično šolo v
Celju in na Fakulteti za Arhitekturo v Ljubljani
diplomiral. V Velenje ga je pripeljala prva zapo-
slitev v Gorenju nato pa se je zaposlil na

Zavodu za Urbanizem ter pozneje deloval kot samostojni podjetnik-
projektant. Postal je tudi umetnik in bil član Društva Šaleških likovni-
kov. Za svoje delo je prejel številna priznanja in pohvale.

JJoožžee  KKOOTTNNIIKK,, 20.03.1934, umrl 31.01.2011
Član Krajevne organizacije ZB NOB Ravne je
bil od leta 1997. Kot otrok predvojne generacije
je izkusil strahote, ki jih je prinesla vojna. V
medvojnem času je bil vključen v NOB kot
kurirček, ki je partizanom nosil pošto.

CCeecciilliijjaa  MMEEVVCC,, rojena 22.09.1927, umrla
10.01.2011
Bila je partizanska aktivistka, sodelovala je na
različne načine, od šivanja, kurirske službe, do
prinašanja hrane, sanitetnega materiala in zdra-
vil. Članica Krajevne organizacije ZB NOB
Ravne je bila vse od leta 1970 do svoje smrti.

PPaavvllaa  PPAAJJEERR,, rojena 20.01.1927, umrla
11.03.2011
Stanovala je v Hrastovcu. Sodelovala je v narod-
noosvobodilnem boju. Zbirala je sanitetni mate-
rial, oblačila, zdravila in posebej še hrano za
partizane. Odbor Krajevne organizacije ZB
NOB, kjer je bila dolgoletna članica se ji zahva-
ljuje za njeno ustvarjalno delo. 

AAnnttoonniijjaa  JJAANN, rojena 25.10.1923, umrla
03.12.2010
Živela je v Škalah. Med narodnoosvobodilno
vojno je pomagala ranjenim partizanom. Zbirala
je obleko in hrano za partizane. Bila je dolgolet-
na članica Krajevne organizacije ZB NOB Škale.

RRoommaannaa  JJEEŽžOOVVNNIIKK,,  rrojena 26.04.1926 v
Škalah, nazadnje stanujoča v Gavcah, umrla
26.04.2011
Še rosno mlada je začela opravljati razna opra-
vila za odbor Osvobodilne fronte, ki je bil usta-
novljen že jeseni 1941 v Škalah. Na srečo ni bila
odkrita in je dočakala konec vojne nepoškodo-
vana. Takoj po letu 1945 se je zaposlila na
Rudniku lignita Velenje. Postala je kurjač, naj-

prej v Škalah, nato v Prelogah na premikalni lokomotivi. Radi težkega
dela je 1955 leta službo zapustila in se poročila z Ježovnik Alojzom iz
Paške vasi. Vse skozi pa je še tvorno sodelovala v Zvezi združenj bor-
cev v Šmartnem ob Paki. Ohranili jo bomo v lepem spominu še naprej.

AAnnttoonn  SSTTRROOPPNNIIKK,,  rojen 18.06.1921, umrl
29.01.2011
Rodil se je v številni družini Bečevnik v Ravnah
pri Šoštanju. Družina je bila zavedna in je v
drugi svetovni vojni veliko pretrpela. Anton je
bil prisilno mobiliziran v nemško vojsko. V
bitki pri Stalingradu je prišel v ujetništvo sovjet-
ske vojske. Tu je postal tankist in je s sovjetsko
vojsko sodeloval pri osvoboditvi Beograda. V

Slavonskem Brodu se je pridružil Jugoslovanski armadi in je sodeloval
pri osvoboditvi Trsta. Na koncu vojne je že bil na popisu pogrešanih.
Ker je moral doslužiti Jugoslovansko vojsko se je domov vrnil šele leta
1946. Bil je aktiven član Krajevne organizacije ZB NOB Skorno-Florjan-
Bele Vode. Ohranili ga bomo v najlepšem spominu.

VViinnkkoo  RREEDDNNJJAAKK, rojen 26.03.1941, umrl
13.06.2011
Živel je v Lazah 12a. Rojen je tik pred drugo
svetovno vojno v Cirkovcah. Upokojeni rudar.
Večkratni udarnik pri izgradnji Velenja in vodo-
voda v Krajevni skupnosti Šentilj. Bil je dolgo-
letni član Krajevne organizacije ZB NOB Šentilj.
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Čeprav nekaj dni pozneje, pa vendarle
praznujemo tudi letos 30. april, to je noč
od 30. aprila na 1. maj leta 1944. To je
dogodek, ko je Bračičeva brigada po
temeljitih predpripravah izvedla napad na
takratni rudnik premoga in pa seveda
tudi elektrarno ki je delovala v sklopu
rudnika.
Ta dogodek pa si je pred mnogimi leti za
svoj praznik izbrala naša Krajevna skup-
nost. Da je bil rudnik za okupatorja izred-
nega pomena ni treba poudarjati. Energija
kot je premog in elektrika je oskrbovala
precejšen del takratne spodnje Štajerske.
Razumljivo je da so bile temu primerno
zavarovane tudi rudniške naprave, s šte-
vilčno posadko z dobro oborožitvijo.
Za napad na rudnik je bila v strogi tajno-
sti določena Bračičeva brigada, ki je takrat
delovala na področju Graške Gore. Citiral
bom nekaj dogodkov tiste noči po spomi-
nu enega izmed, udeležencev napada
Telič Jožeta, ki pa ga žal ni več med nami.
"Na desnem krilu je padel prvi strel.
Nemški stražar je opazil približevanje par-
tizanov. Ustrelil je in tako dal znak za
alarm vsej nemški posadki. Vse skupine
so imele nalogo, da ob prvem strelu
napravijo vrzeli v bodeči žici in zavzame-
jo sovražnikove bunkerje. Na glavni smeri
napada so bili prehodi hipoma napravlje-
ni, saj so si partizani že prej pripravili
lestve, deske in odeje, ki so jih nametali
na bodečo žico in prek nje vdrli proti
glavnemu bunkerju. Prodor je bil nagel,
pa saj je tak tudi moral biti, ker bilo treba
sovražnika razbiti še preden bi uspel ure-
diti svoje vrste in okrepiti posadke v bun-
kerjih.
V prvem naletu smo zavzeli glavni bun-
ker, kjer smo zaplenili dva puškomitralje-
za in protitankovski top, dva težka mitra-
ljeza pa sta bila uničena. Nemci so bili
zmedeni in so se v neredu umikali pri
tem pa so padali v navzkrižni ogenj.
Borba je vse bolj besnela, mi pa smo zače-
li požigati. Zažgali smo skladišče drv in
lignita, šaht in okoliške stavbe ter notra-
njost rudnika. Zagorel je največji kres v
Sloveniji, saj ga je bilo videti daleč in se je
pridružil tisočim kresom po Sloveniji.
Nemce smo potiskali proti desni strani
rudnika, na levi pa nam to ni uspelo, ker

nam je onemogočal močan odpor iz rud-
niške centrale kamor so Nemci osredoto-
čili vse svoje sile. Pa tudi Nemci iz Velenja
in ostalih okoliških postojank so začeli
pritiskati proti napadenemu rudniku.
Naše zasede jih niso mogle zadržati saj so
bili preštevilčni kljub noči pa so uporab-
ljali tudi tanke, ki se jim nismo mogli
zoperstaviti. Najhujši odpor sta nudila
dva sovražnika z vrha jaška od koder sta
streljala in metala bombe. Izgubili smo
precej časa, da smo ga zavzeli.
Električarska centrala je bila težišče sov-
ražnikovega odpora. Močne zgradbe ni
bilo mogoče zavzeti brez težkega orožja.
Zato so partizani zaplenjeni top namesti-
li zunaj žične ograje in začeli z njim
obstreljevati električno centralo. Top pa
so v naglici premalo utrditi in se mu je že
po nekaj strelih zlomila desna os, odpa-
dlo pa mu je še kolo. Pokvarjen top smo
naložili na kmečki voz in ga z voli odpe-
ljali naproti vasi, kjer se je nastanila briga-
da. V neposredni bližini vasi smo top
skrbno zakopali, tam je še sedaj.
Ko je brigada svojo osnovno nalogo opra-
vila se je umaknila. Na umiku ni utrpela
nobenih izgub.
Velenjski rudnik je gorel več dni. Partizani
so okupatorju zaplenili protitankovski
top in večje število pehotnega orožja in
druge opreme.
V jurišu na top, pa sta žal padla koman-
dir čete Nande in hrabri kurir Lazo".
Vojna je po tem dogodku trajala še leto
dni, končno pa je prišla težko pričakova-
na svoboda.
Opisani dogodek in še zadnjo leto vojne
mnogo drugih akcij pa je skupaj z zavez-
niki porazilo sile nemškega Rajha.
Ob vsem tem pa ne smemo pozabiti, da
je Slovenija plačala ogromni krvni davek
in doživela opustošenje, ki ga je okupator
v štirih letih prizadejal našim krajem.
Krajevni praznik praznujemo vsako leto
30. aprila. Spominska plošča na objektu
rudnika pa s skromnim zapisom s poroča
kaj se je pred ne tako davnimi leti doga-
jalo na tistem kraju.
Praznika 30. aprila pa se v večjem številu
poleg ostalih pridružujejo članice in člani
naše Krajevne organizacije.
Prav je, da tako obujamo spomine tudi na
ta dogodek naše pretekle zgodovine in
tako ohranjamo tradicije NOB.
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Tudi v Cirkovcah so pripravili spominsko slovesnost v
čast prihodu in bojem XIV. divizije na Štajerskem.
Predsednik odbora Krajevne organizacije ZB Škale Ivo
Arlič je vse prisotne lepo pozdravil in se posebej
zahvalil Šaleški konjenici, učencem osnovne šole
Cirkovce za kratek kulturni program in glasbenikom.
Predsednik KS Cirkovce Franc Kotnik je med drugim:
"Nam, ki nismo doživeli trpljenja in krutosti tistega
časa je težko govoriti o tistih časih, lahko pa govorimo
o ljubezni do domovine in hvaležnosti do tistih, ki so
nam omogočili, da to domovino imamo, da danes
govorimo slovenski jezik . Prav je, da počastimo spo-
min na prihod XIV. divizije v naš kraj, da počastimo
spomin na padle na tem pohodu, med katerimi so bili
tudi ljudje iz naše vasi. Prav je, da se bomo srečevali
tudi v prihodnje in tako ohranjali spomin na našo zgo-
dovino".
Predsednik odbora Krajevne organizacije ZB Škale Ivo
Arlič se je po polaganju venca k spominski plošči
Osnovne šole Cirkovce na kratko spomnil preboja bor-
cev XIV. divizije, ki je krenila iz Hrvaške preko Sotle
do Sedlarjevega na Slovenska tla. Na pohodu iz
Sedlarjevega jih je spremljala konjenica med katero je
bilo tudi pet konjenikov iz Šaleške konjenice. Prvi dan
so imeli borbo pri Sedlarjevem. Tretji dan pa so napa-
dli rudnik Senovo.
Pri Rimskih Toplicah v Gračnici je okupator iz 12
osnovnošolcev naredil živi zid. Med njimi so bili ranje-
ni trije učenci, eden pa je padel.
XIV. divizija je krenila dalje, kjer so se prebijali skozi
zasede do Socke preko Kozjaka. Tam so ponovno
naleteli na zasedo. Tu so imeli boje in se zopet prebi-
li do Pake. S hitrim potom so se umaknili čez cesto
proti Cirkovcam in s seboj nosili ranjence. V Cirkovce
in Graško goro so deponirali ranjence po kmetijah.
V Cirkovcah so si en dan odpočili in nadaljevali pohod
proti Graški gori. Prebijali so se skozi stari Rdečki vrh
proti Razborju. Od tam so se morali umakniti nazaj
proti Graški gori, ker niso prebili zasede. Pohod so
nadaljevali ko so se v štabu dogovorili za ponovni pre-
boj preko Plešivca nižje proti Pristavi (ruševine gradu)
Fortenek. Tu so prebili obroč in se podali proti
Osreškim pečem. Od tam pa v Zavodnje do Žlebnika,
kjer je padel Karel Destovnik Kajuh. Pri Žlebniku so se
razdelili v več skupin in odšli v zgornjo Savinjsko doli-
no.
Takrat je tu bilo veliko snega in bil tudi velik mraz je
povedal Ivo Arlič in dodal, da bi lahko kot borec XIV.
divizije povedal še marsikaj.
Ivo Arlič je bil pozneje poslan prek Drave na Kozjak,
kjer je deloval tudi kot kurir v Lackovem odredu.

VVllaassttaa  DDRREENN

Spomin na
prihod in boje

XIV. divizje
v Cirkovcah

Praznik krajevne
skupnosti Stara vas
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