
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.

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

D o p i s u j t e   v :

Obiščite spletno stran OO ZZB
NOB Velenje na naslovu:
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Slovesnosti tudi pri
Stranicah in v
Gračnici
Mesec februar je tradicionalno zaznamovan z mnogimi spomin-
skimi dogodki. Poleg tistih, ki jih organiziramo v Šaleški dolini v
spomin na štirinajsto divizijo, bosta med pomembnejšimi sloves-
nostmi tudi:

V soboto, 11. februarja 2012 ob 11. uri na prireditvenem prosto-
ru ob grobovih talcev 
v Grabnu pri Stranicah.

V nedeljo, 12. februarja 2012 ob 11. uri pri grobišču in spome-
niku padlemu borcu Iliji Badovincu in otrokom "živega zidu" v
Gračnici pri Rimskih Toplicah.

PETEK, 24. 2. 2012 OB 15.00 uri

Prireditev pri spomeniku v Paki pri Velenju v spomin na prehod XIV.
divizije, ki je prišla s Kozjaka in pri spomeniku prečkala cesto in nada-
ljevala pot proti Cirkovcam.

PETEK, 24. 2. 2012 ob 17.00 uri

Slovesnost pri spominski plošči na osnovni šoli v Cirkovcah, kjer se je
ustavila XIV. divizija in nato nadaljevala pot proti Graški gori.

SOBOTA, 25. 2. 2012 ob 11.00 uri

Spominska slovesnost pri spomeniku v Ravnah v Osreških pečeh, kjer
je pri preboju XIV. divizije iz sovražnikovega obroča izgubilo življenje
14 partizanov, divizija pa je nadaljevala pot proti Zavodnjam.

SOBOTA, 25. 2. 2012 ob 14.00 uri

Prireditev pri spomeniku padlega pesnika in narodnega Heroja Karla
Destovnika Kajuha pri Žlebniku v Zavodnjah.

Prireditve pripravljajo krajevne organizacije Zveze borcev in Mladi
forum Socialnih demokratov Velenje ob sodelovanju območnega zdru-
ženja ZB Velenje.

Vse prireditve od Sedlarjevega, preko Planine, Štor,Socke, Paškega
Kozjaka, Pake, Cirkovc, Raven, do Zavodnja spremlja tudi Šaleška
konjenica.

Na slovesnosti v Ravnah pri Osreških pečeh bo sodelovala tudi
Slovenska vojska s častno stražo in ostala veteranska združenja Šaleške
doline.

VABIMO VAS 
NA SLOVESNOSTI 

V SPOMIN
SLAVNE

ŠTIRINAJSTE
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Ko smo prišli na Štajersko, je vedno nekaj ljudi teklo iz vasi, kar je
bilo logično, želeli so obvestiti nemško postojanko, da so v vas prišli
partizani. Leta 1944 je bila januarja zelo blaga zima, in ko smo 6. janu-
arja odšli iz Bele krajine, nas je na poti čez Hrvaško pral dež. A stva-
ri so se v Sloveniji spremenile, pritisnil je mraz, začel je padati sneg.
V mozirskih planinah ga je bilo že skoraj dva metra. Nazadnje nas je
od celotne divizije ostalo okoli 500 borcev, polovica od tega jih je bila
nesposobna za boj. Najhuje je bilo, ko smo se po težkih bojih prebili
v Savinjske Alpe, od tam pa ni bilo nobenega izhoda več. Bili smo
popolnoma na tleh, fizično, moralno, brez streliva, brez hrane. Če bi
Nemci drugače razmišljali, bi nas lahko uničili, a so njihovi napadi kar
naenkrat prenehali. Začeli so slaviti, mislili so, da so divizijo uničili.
Napaka, čez nekaj mesecev, spomladi, smo bili enako močni kot
takrat, ko smo stopili na štajerska tla. 

(Ivan Dolničar Janošik, Mladina 2009)

Šaleški upornik je interno glasilo območnega združenja ZZB NOB Velenje, letnik X, številka 1, februar 2012

VABIMO VAS NA SLOVESNOSTI V SPOMIN SLAVNE ŠTIRINAJSTE

V petek , 24. 2. 2012 OB 15.00 uri  v Pako pri Velenju 

V petek, 24. 2. 2012 ob 17.00 uri   v Cirkovce

V soboto, 25. 2. 2012 ob 11.00 uri v Ravne v  Osreške peči

SOBOTA, 25. 2. 2012 ob 14.00 uri v Zavodnje

Več na zadnji strani!

Epopeja Štirinajste
Pohod XIV. divizije je bil prava epopeja. Namen pohoda je bil

razviti partizansko gibanje na Štajerskem. Nemci so obvladovali
ves teren, gestapo je imel razpredeno zelo široko mrežo

sodelavcev. 
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V soboto, 28. januarja je pred-
sednik našega združenja Bojan
Kontič pripravil tradicionalno
novoletno srečanje predsedni-
kov krajevnih odborov ZB z nji-
hovimi partnerji. V kratkem
nagovoru je med drugim napo-
vedal, da z novo vlado prihaja-
jo še težji finančni pogoji za

delovanje organizacije in
da bo pač potrebno še bolj

stiskati, čeprav v organizacijah
Zveze borcev že doslej ni bilo
razmetavanja denarja. 
Ampak, če se je dalo preživeti
drugo svetovno vojno, bomo
tudi obdobje sedanje krize, je
menil predsednik. Srečanje je
minilo v prijetnem kramljanju
starih znancev in ob živahni
glasbi ter plesu. 

2

Spoštovani bralke
in bralci Šaleškega
upornika! 
"Ustvarjati pomeni upirati se,
upirati se pomeni ustvarjati."

S to mislijo zaključuje svoje delo z naslovom "Dvignite
se!" Stephane Hessel, človek, ki mu pri njegovih dopol-
njenih 94 letih lahko brez zadržkov rečemo tudi "živa
legenda". Dolga leta pomemben sooblikovalec franco-
ske in svetovne diplomacije, nekdanji tesni sodelavec
Charlesa de Gaulla, aktivist francoskega odporniškega
gibanja, mož, ki je preživel nemška koncentracijska
taborišča, edini še živeči soavtor deklaracije Združenih
narodov o človekovih pravicah, danes pa duša medna-
rodnega etičnega kolegija, v katerem sodeluje vrsta naj-
uglednejših intelektualcev in politikov z vsega sveta.

Poziva nas seveda k nenasilnemu, miroljubnemu upira-
nju. A k uporu proti vsemu, kar ogroža družbo, na
katero bi lahko bili ponosni; proti vsemu, kar ogroža
socialne pridobitve, ki jih je izbojevalo odporniško
gibanje v času druge svetovne vojne. 

In kdo bi se s Hesslom lahko strinjal bolj, kot ravno
vi, borke in borci ter drugi članice in člani združenja
borcev za vrednote NOB? Vi ste namreč tisti, ki ste s
svojim uporom ustvarili najdragocenejše, kar danes
imamo - samostojno, suvereno, demokratično, svobod-
no domovino. In ste tisti, ki razumete dejansko vlogo
odporniškega gibanja v zgodovini slovenskega naroda;
cenite vrednote, na katerih smo postavili sodobno
Evropo; se zavedate pomena ohranjanja socialne pravič-
nosti in varovanja človekovih pravic ter dostojanstva.

Februar je mesec, v katerem smo članice in člani naše-

ga združenja v Šaleški dolini še posebej dejavni. Ob obletni-
cah pomembnih akcij in spopadov legendarne Štirinajste
divizije ter obletnicah smrti žrtev, ki so jih ti terjali, bomo
tudi letos pripravili več spominskih slovesnosti. Z njimi
bomo počastili spomin na velike dogodke in ljudi iz naše
preteklosti, hkrati pa tudi pokazali in povedali, kakšna so
naša stališča, kakšne so naše vrednote. Zato še posebej vab-
ljeni, da se nam pridružite v čim večjem številu!

Za sodelovanje in angažiranost pri organizaciji prireditev se
zahvaljujem vsem krajevnim organizacijam združenja borcev,
drugim veteranskim organizacijam, Slovenski vojski, Šaleški
konjenici in Mlademu forumu Socialnih demokratov Velenje.
Prav tako izkoriščam priložnost, da se tudi na tem mestu
zahvalim vsem praporščakom, ki s svojo prisotnostjo zazna-
mujejo občinske prireditve ob državnih praznikih, in vsem,
ki se teh prireditev udeležujete.   

Ko smo se pred mesecem dni poslavljali od starega leta, smo
se zavedali, da nas čakajo zahtevni meseci, verjetno celo leta.
A ljudje, kot ste vi, me navdajajo z optimizmom. Mi vlivajo
upanje, da bomo znali svet spet obrniti v pravo smer. Da
nas bo tudi tokrat več tistih, ki se zavzemamo za pravičnost,
za prevlado splošne koristi nad koristjo posameznika. Da
nas bo dovolj tistih, ki imamo dovolj. Dovolj sprenevedanja,
laži, izkoriščanja … Zato vam ob koncu, poleg mojih iskre-
nih dobrih želja, želja po zdravju, dobrem počutju, pozitivni
energiji, strpnosti in razumevanju, posredujem še željo
Stephana Hessla:

"Vsem in vsakomur posebej med vami želim, da bi imeli
vzrok za jezo. To je nekaj dragocenega. Kadar človeka nekaj
razjezi, tako kot je mene razjezil nacizem, postane bojevit in
močan ter ukrepa. Zlije se z mogočnim tokom zgodovine,
zgodovina pa mora teči naprej, tako kot ji določajo posa-
mezniki. In njen tok teče proti večji pravičnosti in večji svo-
bodi - vendar ne tiste vrste nenadzorovani svobodi, kakršno
si jemlje lisica v kokošnjaku." 

Bojan Kontič

Novoletno srečanje
predsednikov
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Spoštovani svojci, znanci in potomci padlih partizanov, postreljenih talcev in mučenih
po raznih taboriščih v času druge svetovne vojne, vsi ki spoštujete narodnoosvobodil-
ni boj!
Naša organizacija posveča velik pomen ohranjanju tradicij in spominov na NOB, na
čas, ko je bil v mnogo čem drugačen od časa, ki ga živimo danes. Naš Statut omogo-
ča včlanitev v borčevsko organizacijo tudi ne-borcem, ki spoštujejo pridobitve in pra-
vilno odločitev NOG - narodnoosvobodilnega gibanja v usodnih dneh za slovenski
narod.
Naša organizacija je nepolitična in nestrankarska, je del civilne družbe s priznanim sta-
tusom posebnega pomena. Iz znanih razlogov je naša organizacija postala prostovolj-
na oblika združevanja borcev, svojcev umorjenih talcev, potomcev in vseh, ki želijo
ohranjati živ spomin na težke vojne čase in na žrtve tistega obdobja  1941 - 1945.
Naš program obsega predvsem                                                        
-  skrb in vzdrževanje spominskih obeležij, ter urejenost njihove okolice,
-  sodelovanje pri organizaciji spominskih proslav ob pomembnih dogodkih iz NOG,
-  sodelovanje na komemoracijah ob DNEVU MRTVIH,
-  sodelovanje s sorodnimi organizacijami na območju, regiji in državi pa tudi v tujini,
-  družabna srečanja in spoznavanje krajev znanih po dogodkih iz NOG,
-  zagovarjanje resnice o NOG na slovenskem v času II. svetovne vojne,
-  skrb in zavzemanje, da ostanejo spomini na dogodke iz NOG živi tudi v prihod-

nosti, ko bo  generacija, ki je vse to doživela že pošla.

Ravno to pa je interes pomladitve in vključevanja novih mlajših članov, ki bodo zago-
tovilo, da bo ta del naše preteklosti ostal živ tudi med mlajšimi in prihajajočimi rodo-
vi.
V kolikor ste zainteresirani, da postanete član borčevske organizacije v vašem kraju in
da s svojim prizadevanjem pomagate ohranjati spomin in tradicijo svojih prednikov na
dogodke, ki so temelj prihodnosti naše države. Predvsem pa izražajo ponos na prete-
klost in naše prednike, ki so si ne glede na politično in versko prepričanje prizadevali
ustvariti lepše življenje prihajajočih generacij, potem se brez pomislekov pridružite bor-
čevski organizaciji v Vašem kraju.
Pristopno izjavo dobite pri predsedniku K.O. ZB NOB v vašem kraju.

Fadil KRUPIČ-Beli
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Strah iz
zraka
V letu 1944, ko sem imel vsega devet let, so se
stopnjevali letalski napadi na Celje, ki je bilo
pomembno železniško križišče z močno protile-
talsko zaščito. Naša hiša je stala na hribu, seve-
rovzhodno od mesta in je bila kar zavarovana
pred napadi. Imeli pa smo dober razgled na
Celje, kjer so prebivalci večino dni preživljali v
bunkerjih ali pa izven mesta. Naš hrib je bil stal-
no poln beguncev, tako da sta bila moja starša
ves čas v skrbeh. Nedaleč stran je bila namreč na
Golovcu tudi močna protiletalska artilerija, ki so
jo najbolj drzni "titovci" večkrat napadali.
Bil je miren, sončen dopoldan, ki se je že bližal
dvanajsti uri in prebivalci so se namenili po naj-
nujnejših opravkih, saj smo kljub letalskim napa-
dom vendarle morali priti do kruha, moke ali
soli. Moj oče se je odločil, da gre v mesto k čev-
ljarju, mama mu je branila in ga opominjala, da
še ni konec dneva. Vendar očetova odločitev je
obveljala, dejal je, da se v tistih dveh urah, ki jih
potrebuje do mesta in nazaj ne bo nič zgodilo.
Toda ni minilo pol ure, ko so prileteli drzni
"titovci" s svojim tovorom bomb. Ob prvem
navalu se je oče umaknil v zaklonišče. Toda nje-
gov optimizem in moška samozavest nista poka-
zala strahu. V naslednjem naletu se ni pravočas-
no umaknil na varnejše mesto, temveč le v  zasil-
ni zaklon. V tem naletu so priletela angloameri-
ška letala in z veliko težjim tovorom obsula pre-
del železniške postaje. Bomba je eksplodirala
tudi v bližini očetovega zaklona in ko je po napa-
du hotel oditi naprej, je občutil pekočo bolečino
v hrbtu in levem stegnu. Mimo je pripeljal nem-
ški tovornjak in vojaka sta ga takoj naložila na
odprti del. Pregovor govori "v tretje gre rado", in
res se je zgodil tretji zračni napad. Vojaka sta
ustavila tovornjak in zbežala na varno. Oče je
zaradi močnega krvavenja iz obeh ran postal sla-
boten in se ni bil sposoben premikati. Četudi ga
je mučila omedlevica, je  ob pogledu na preleta-
vajoča, zavijajoča letala in močne eksplozije,
občutil grozovit strah. Po končanem letalskem
napadu sta vojaka napol nezavestnega očeta
izročila bolnišnici.
Mama se je ves popoldan ozirala proti mestu in
nervozno tarnala:"saj sem mu govorila naj ne
hodi…". Tako je bilo do trenutka, ko smo dobili
neprijetno informacijo, kje je očeta doletela
nesrečna smrt. Toda ta šokantna novica je
mamo spodbudila, ni mirovala, poizvedovala je
naprej in pozno ponoči je izvedela, da oče težko
ranjen leži v bolnici. Naslednji večer smo očeta
v bolnišnici le uspeli obiskati in po štirinajstih
dneh je na berglah prišel domov.

Milan Žuraj

V 
ob

je
kt

iv
u

Sprejem novih članov

Karel Erjavec Bojanu Kontiču: “Ja,
Bojan, veš, zdaj smo pa mi na
oblasti! Boste morali borci malo
paziti, kaj govorite!"
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Tudi letos, je odbor krajevne
organizacije ZB Desnega brega
organiziral v mesecu septembru
enodnevni izlet za svoje člane.
Na izlet smo se odpravili 15.
septembra 2011 ob 7 uri zjutraj
izpred tržnice.
Pot nas je vodila skozi
Mislinjsko in Mežiško dolino
do Holmca, kjer smo imeli
postanek za kavico in pa mali-
co. Po prvem okrepčilu nadalju-
jemo pot skozi južni del
Avstrijske Koroške skozi
Podjuno, Pliberk in Velikovec
do gradu OSTROVICA. Sam
dostop do gradu ni bil tako eno-
staven, saj je kar precej strmine. No na vrhu je bil ves trud poplačan,
saj smo si v notranjosti gradu ogledali bogato zbirko orožja, ki so ga
takrat uporabljali. 
Nadaljevanje poti do GOSPOSVETSKEGA POLJA - VOJVODSKI PRE-
STOL, GOSPA SVETA. Tu nam je naša vodička opisovala potek usto-

ličevanja Karantanskih vojvod, ob enem smo ta postanek izkori-
stili za kratko malico. Nadaljevanje poti mimo prestolnice

Koroške - Celovca, ob južni obali Vrbskega Jezera - Osoje, Osojsko jeze-
ro, kjer so si nekateri lahko ogledali samostan in pa samostansko cer-
kev. Povratek v Slovenijo skozi Karavanški predor do Nakla, kjer smo
v gostišču Marinšek imeli pozno, ampak zasluženo kosilo. Seveda brez
Trojanskih krofov ni šlo, tako da smo tudi tam imeli krajši postanek.
Vsi zadovoljni, srečni kar je bil tudi naš namen smo pripeli okoli 22.
ure domov v Velenje.                                        Leopold Jelenko4

Tudi letos smo se 3. novembra nekateri člani
Krajevne organizacije ZB Šmartno ob Paki in
občani udeležili spominske slovesnosti v
Gradcu na Centralnem spomeniku. Poklonili
smo se tudi pred spominsko ploščo na zapo-
rih v Mariboru. Spomnili smo se številnih
naših sorodnikov in znancev, ki so bili ustre-
ljeni v Celju, Mariboru in upepeljeni v Gradcu,
kjer so večina tudi pokopani na Centralnem
pokopališču.
Zavedni Slovenci so se uprli okupatorju, vklju-
čili v odpor in prispevali k zmagi nad naciz-
mom in fašizmom, zato se je okupator
Slovencem kruto maščeval. Mnogi iz naših
krajev Savinjske in Šaleške doline so bili že
leta 1942 ustreljeni kot talci, mnogi izgnani v
taborišča. Številni so padli v borbah za svobo-
do. Vsem nam je znana usoda ukradenih
otrok, ki so jih kruto iztrgali iz rok materam
v okoliški šoli v Celju. Ti otroci so trpeli v
taboriščih v Avstriji, Nemčiji.

Junaštvo in zavednost Slovencev med NOB
naj nam kaže pot naprej!

Mednarodni spomenik žrtvam v Gradcu na
Centralnem pokopališču so postavili leta 1961

na pobudo deželnega glavarja Fritza
Matznerja. Spomenik je zasnoval naš arhitekt
Boris Kobe, narejen pa je iz pohorskega grani-
ta. Na spomeniku je v 11 jezikih zapisano
geslo:

Čuvajte svobodo in mir
kajti dali smo zanju življenje

Na granitnem svodu je vklesanih 2516 imen

žrtev raznih narodov, od tega 1213 imen
Slovencev in sicer 661 talcev ustreljenih v
Mariboru, 374 talcev ustreljenih v Starem
piskru v Celju in druge žrtve. Med njimi je
tudi 65 borcev 1. Pohorskega bataljona in
narodni heroji kot Slavko Šlander, Slava
Klavora, Ciril in Dušan Mravljak in drugi.
Spominjamo se rojakov, ki so dali življenje za
našo svobodo!

Spominska slovesnost v Gradcu

Enodnevni izlet krajevne organizacije ZB
Desni breg po Avstrijski Koroški
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Članice in člani Krajevne organizacije ZZB
Šalek Gorica Paka smo se tudi letos odpravili
na izlet, da si ogledamo košček naše prelepe
domovine in se ob veselem druženju poveseli-
mo v tovariški družbi. Na pot smo se odpra-
vili sredi tedna (in to dobesedno) v sredo, 10.
avgusta, saj je pretežna večina naših članov že
upokojenih in za nas je vsak dan primeren za

potepanja. 
Odpravili smo se v Prekmurje, za lokalnega
vodiča pa smo poprosili (ali se je morda sam
ponudil) tovariša Kolomana Lainščka, ki je
doma iz teh krajev, sedaj pa živi v Velenju v
mestni četrti Desni breg, med drugim pa vodi
naše občinsko Društvo Brigadirjev. Pripravil
nam je zanimiv izlet in ga med potjo popestril
z mnogimi resnimi in tudi zabavnimi podro-
bnostmi. Čeprav sprva zanimanje ni bilo
ravno navdušujoče, nam je na koncu le uspe-

lo napolniti avtobus skoraj do konca. Iz
Velenja smo se odpravili ob 7,00 uri in se po
"kafetovi" postaji na Tepanju okoli 9,00 pripe-
ljali v središča Murske Sobote, kjer smo si
ogledali spomenik, posvečen ruskim vojakom
in našim partizanom, ki so izgubili življenje v
drugi svetovni vojni v boju proti naci-fašizmu.
Prižgali smo jim svečko in jim zapeli partizan-

sko pesem, potem pa smo naredili še krajši
sprehod po bližnjem parku, ki je spremenjen
v botanični park. 
V nadaljevanju so bile na vrsti bolj posvetne
zadeve, saj smo po obilni pokušini bograča v
znani gostilni Marič v Sebeborcih opravili še
pokušino vin na turistični kmetiji Tremel v
Bokračih. Siti in "odžejani" smo nadaljevali pot
do Filovcev (od tu je tudi posnetek), kjer smo
imeli voden ogled in predstavitev dela na lon-
čarskem vretenu, ogled keramičarskih izdel-

kov, tipične domačije, lončarske peči in lončar-
ske cimprače, možen pa je bil tudi nakup kera-
mike. Na hitro smo si ogledali Bukovniško
jezero, poznano po velikem številu pozitivnih
točk v okoliškem gozdu, nato pa smo se
odpravili v vinorodno okolico Moravskih
toplic, kjer nas je v gostilni Aleksander čakalo
kosilo. Kar težko smo se ločili od teh krajev,

saj so ljudje prijazni, kapljica pa odlična. Vso
pot pa nas je spremljala tudi lepa slovenska
narodna in partizanska pesem, katere gonilna
sila so bili člani upokojeniškega zbora iz Pake.
Njihova ubrana pesem je lepo zazvenela tako
na avtobusu kot na prostem v goricah.
Domov smo se v skladu s programom vrnili
še pred sončnim zahodom okoli 20,00 ure in
si veseli obljubili, da se kmalu spet odpravimo
na potep.

5

Člani krajevne organizacije
ZB NOB Šentilj so obiska-
li spominsko obeležje na
Frankolovem in prižgali
sveče, padlim borcem.

Obisk v
Franko-
lovem

Krajevna organizacija Šalek Gorica
Paka na izletu v Prekmurju
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Ludovik URANJEK, rojen 10.08.1921, umrl 16.
12. 2011. 
Njegov rojstni kraj je bil Hrastovec pri Velenju,
po poklicu trgovec. Leta 1991 se je preselil v
Lipje, Vinsko Goro.
Med okupacijo leta 1943 so ga nacistične obla-
sti prisilno mobilizirale v nemško vojsko in leta
1944 je bil ujet od angleških vojaških enot.
Še istega leta je Ludovik čutil klic po domovini

in se prostovoljno prijavil v V. Prekomorsko brigado, katera je bila usta-
novljena v Angliji. Močno oboroženo brigado in izurjene vojake je
angleška vojna mornarica pripeljala z ladjami na področje Splita, kjer
se je pričel neizprosni boj proti okupatorju in ustaškimi enotami vse
od Splita do Ljubljane. 9. maja 1945 je napočil čas zmage nad fašiz-
mom in konec II. svetovne vojne.
Za vse napore in požrtvovalnost v času NOB je Ludovik prejel več
pohval, odlikovanje orden za hrabrost in medaljo zasluge za narod, na
katere je bil vedno ponosen.
Vrsto let je bil podpredsednik KO ZB Vinska Gora in pravi zagovornik
zgodovinskih
vrednot NOB. Ohranili ga bomo v lepem in nepozabnem spominu.

Angela ZAJAMŠEK, rojena 21.04.1918 v
Poljanah, Rečica ob Savinji, umrla 16.09.2011
Kot mlado kmečko dekle je preživela težka leta
1941-1945. Na kmetiji tik pod Goltemi so bili
partizani stalni gosti . Angela je bila tudi obveš-
čevalka. Seveda so se na kmetiji oglašali tudi
Nemci in življenje ni bilo lahko. Leta 1946 se je
poročila in preselila v Šoštanj in se zaposlila v
podjetju LIK. Mož je umrl leta 1998. Jesen živ-

ljenja je nato preživljala pri sinu v Slatini, Šmartno ob Paki.
Bila je članica Krajevne organizacije NOB Šmartno ob Paki, kjer je tvor-
no delovala. Vsi jo bomo pogrešali.

Julka LESKOVEC, rojena 21.01.1927, umrla
23.11.2011 v Topolšici
Sodelovala je v narodnoosvobodilnem boju od
leta 1943 kot kurirka in sodelavka OF v rejonu
Dol. Tribuša - Spod. Tolmin. Za svoje delo je
bila odlikovana z Medaljo zasluge za narod.
Članica Krajevne organizacije ZB NOB
Topolšica je bila od leta 1948 do svoje smrti.
Ohranili jo bomo v lepem spominu še naprej.

Jože SKOK, rojen 10.06.1921, umrl 07.01.1921 v
Topolšici
Sodeloval je v NOV od 28.01.1944 do leta 1946.
Za svoje aktivno delo je bil odlikovan z Medaljo
zasluge za narod.
Bil je aktiven član Krajevne organizacije ZB
NOB Topolšica od leta 1947 do svoje smrti.
Zato se ga bomo vedno spominjali kot osebo z
veliko zagnanostjo in voljo.

Ivan DELOPST, rojen 21.08.1935 v Topolšici,
umrl 30.07.2010.
Svoja otroška leta je brezskrbno preživljal v šte-
vilni kmečki družini. Njegov oče je bil v 2. sve-
tovni vojni ranjen ob nemškem napadu na četo
XIV. divizije, ki se je ravno takrat zadrževala pri
''Pušnekovih'' v Topolšici. Kmalu je podlegel
strelnim ranam. Ranjeni sin Ivan je ostal skupaj
z mladoletnimi sestrami in mamo na kmetiji. Po

končani vojni pa se jim je pridružil še brat, ki se je vrnil iz partizanske
vojske. 
Kasneje sta si z ženo Jožico ustvarila svojo družino in nadaljevala s
kmetovanjem na domačiji.
Ivan je za vsakega, ki ga je pot zanesla na Pušnekovo domačijo našel
čas in obujal spomine na težke dneve 2 . svetovne vojne. V želji poma-
gati sočloveku je več kot 70-krat daroval kri v krvodajalskih akcijah. Vse
svoje življenje je bil aktiven član prostovoljnega gasilskega društva
Topolšica.
Bil je član Zveze združenj borcev Topolšica. Do svoje smrti je vestno
skrbel za urejenost spominske plošče na domači hiši in grob padlega
kurirja na hribu ob domačiji.

Štefka HOJAN, rojena 12.11.1923, umrla
09.09.2011.
Rodila se je v številni družini v Škalskih
Cirkovcah. Že v zgodnji mladosti je okusila
grenkobo življenja. Med vojno, leta 1942, je
morala na prisilno delo v Nemčijo, od koder se
je po štirih mesecih vrnila domov. Takoj se je
vključila v NOB in v štabu XIV. divizije delova-
la kot kurirka. Ob hudih bojih na Graški gori pa

tudi kot bolničarka pri previjanju ranjencev. Od septembra leta 1943 pa
do konca vojne, je bila sekretarka LMS.
Bila je članica ZB Desni breg in v odboru kot poverjenica svoje delo
vestno opravljala dokler ji je zdravje dopuščalo.

Leopold HOHNEC, rojen 02.09.1920 v Celju,
umrl 04.09.2011, stalno prebival v Velenju,
Tomšičeva 53 
Nazadnje je bil v domu za ostarele v Velenju.
Od 15.12.1941 pa do 22.01.1942 je bil zaprt v
Avstrijskem zaporu U ajz, potem pa vse do 1.
januarja 1946 je bil na prisilnem delu v Avstriji.
Bil je član krajevne organizacije ZB Desni breg.

Ivica JERIČ, rojena 06.11.1939 v Podkraju pri
Velenju, umrla 20.08.2011
Rojena je bila v Podkraju pri Velenju in se po
poroki preselila k možu Cirilu v Podgorje, kjer
je s svojo družino tudi živela.
V našo Krajevno organizacijo ZB Pesje se je pri-
ključila pred mnogimi leti. V organizaciji je vse-
skozi aktivno sodelovala vse do svoje smrti. Za

njeno aktivno sodelovanje je prejela priznanje od Krajevne organizacije
ZB NOB Pesje.
Članico Ivico bomo ohranili v lepem nepozabnem spominu.

O D Š L I  O D Š L I  S OS O
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Anica HRIBERŠEK, rojena 22.07.1920, umrla
28.07.2011 v Škalah
Služila je na kmetiji v Andražu, kjer je opravlja-
la vsa gospodinjska dela in aktivno sodelovala s
tamkajšnjimi partizanskimi enotami. Imela je
dva brata, katera sta bila v partizanih.
Pozneje je prišla v Škale - Podlubelo, kjer je bila
aktivna obveščevalka.
Odbor Krajevne organizacije ZB Škale, kjer je

bila tudi dolgoletna članica, se ji zahvaljuje za njeno ustvarjalno delo.

Marjan Viktor PISTOTNIK, rojen 29.09.1922,
umrl 24.08.2011
Rodil se v Špitaliču mami Pavli, učiteljici, in
očetu Francu, logarju. Ko je bil star dve leti se
je s starši preselil v Mozirje, kjer je preživljal
svoja otroška leta. Srednjo šolo je obiskoval v
Celju in Ljubljani.
Junija leta 1941 je bila družina izseljena v
Bosno. Oče je po dolgem času brezposelnosti

dobil službo skladiščnika. Povezan s partizani je pošiljal sanitetni mate-
rial. Žal je bil izdan, zaprt in poslan v Jasenovac, od koder se ni več
vrnil. Marjan je odšel v partizane in bil borec Konjiškega odreda. Kot
učitelj je na tem področju ustanavljal analfabetske tečaje za tamkajšnjo
mladino.
Po vojni je končal študij na DIF-u v Beogradu. Kot profesor za športno
vzgojo je bil zaposlen v Ljubljani, Kopru in Velenju.
Dolga leta je bil član Krajevne organizacije ZB Velenje Šmartno, bil tudi
član odbora.
Za svoje vestno delo je prejel več priznanj: medaljo za hrabrost, meda-
ljo dela s srebrnim vencem in medaljo za zasluge za narod.

Frančiška HODNIK, rojena 12.05.1917 v
Topolšici, nazadnje stanujoča v Topolšici 103c,
umrla 07.06.2011
V svojem rojstnem kraju je med NOB sodelova-
la s partizani. Večkrat je prenašala hrano, obve-
stila in pošto za partizane.
Bila je dolgoletna članica Krajevne organizacije
ZB NOB Topolšica. Ohranili jo bomo v lepem
spominu.

Ludovik KOVAČ, rojen 16.07.1931, umrl
08.08.2011
Rojen je bil v Škalah-Deberce v številni družini.
Po končani osnovni šoli v Škalah je naredil
poklicno šolo in postal električar, nato pa še
srednjo tehnično šolo v Ljubljani. Najprej je bil
zaposlen pri DES-u Slovenj Gradec, nato pa se
je zaposlil v Rudniku lignita Velenje, kjer je
delal do upokojitve, kot elektro-nadzornik v

jami.
Vojna je tudi njega prikrajšala za brezskrbna otroška leta. Večkrat je
pomagal pri prevozu hrane za partizane na Graško goro v nevarnih
okoliščinah. Veliko strahu pa je doživel pri vodenju partizanov pozimi
mimo sovražnikove zasede čez cesto na Selah.
Bil je član ZB.

Franc KRAJNC, rojen 05.10.1918 v Spodnji
Polskavi, umrl 02.07.2011
Bil je nadzornik železniške proge v Velenju.
Leta 1943 je zbežal v partizane. Ves čas je bil
aktiven partizan. Boril se je med drugim na
Dolenjskem in na Pohorju. V bojih je bil tudi
težje ranjen. Koncem vojne je dobil medaljo za
hrabrost.
Zelo rad je pripovedoval o svojih doživetjih v

partizanih, vedno je bil ponosen na svojo domovino. Bil je dolgoletni
član Zveze borcev.

Franja KOROŠEC-Ema, rojena 15.02.1923,
umrla 06.08.2011
Rodila se je v Letušu v kmečki devetčlanski dru-
žini. Po osnovni šoli je ostala doma in pomaga-
la mami, ki je imela obrt. Julija 1942 je odšla v
partizane z sestro, ki je istega leta po kratkem
boju z Nemci bila hudo ranjena in zajeta, kas-
neje pa je ranam tudi podlegla. Brat pa je bil
ustreljen na terenu. Seveda sta bila tudi starša

in sestra aretirani in poslani v Auschwitch od koder pa se starša nista
vrnila.
Franja je bila dodeljena savinjski četi Štajerskega bataljona kot bolničar-
ka, pozneje pa v štab Štajerskih grup. Kasneje je bila poslana na teren
kot aktivist do leta 1944. Po ofenzivi v Savinjski dolini je šla na
Koroško v štab Koroškega odreda. Zaradi ozeblin je bila v januarju
1945 odrejena od oblastnega komiteja za Koroško na postajo 5. relej-
nega sektorja. Po osvoboditvi je bila vključena v IV. bataljon VDV na
Koroško kjer je opravljala administrativna dela do junija 1945.
Po osvoboditvi se je zaposlila v socialni službi kot socialna delavka od
koder je šla v zaslužen pokoj.
Bila je članica Krajevne organizacije ZB za vrednote NOB Stara vas,
kjer je po potrebi tudi aktivno sodelovala. Spominjali se je bomo kot
borko, ki je del svojega življenja darovala za dobrobit naše domovine.

Marija URŠNIK, rojena 13.05.1931, umrla
29.10.2011
Rodila se je na kmetiji na Otiškem Vrhu pri
Dravogradu. V družini je bilo več otrok.
Mladost in strahote vojne je preživela doma. Po
vojni se je preselila v Skorno. 
Aktivno se je vključila v Krajevno organizacijo
ZB za vrednote NOB Skorno-Florjan-Bele Vode.
Ohranili jo bomo v lepem spominu.

Marija LAH-Minka, rojena 02.07.1932, umrla
02.12.2011
Rodila se je v številni družini na Dolenjskem v
Gabrju pri Tržiču. V času druge svetovne vojne,
je bila pregnana v Italijo. Po vojni se je vrnila
domov, kjer je delala na kmetiji. Poročila se je
leta 1953 in leta 1960 sta z možem Lojzom pri-
šla v Velenje. Zgradila sta si lasten dom na
Konovem. V zakonu so se jima rodili štirje otro-

ci, na žalost eden že pokojni. Po sedem letni zaposlitvi v Gorenju, si je
preko DPM ustanovila Varstvo otrok na domu. Nešteto malčkov je šlo
skozi njene roke. 
Bila je aktivna v društvih KS Konovo: članica RK, upokojencev, društva
invalidov, ZB Konovo in društva prijateljev mladine.
Nazadnje je bila zaradi bolezni oskrbovanka v Domu starostni-
kov Velenje. Ohranili jo bomo v lepem spominu. 7
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Ivanka ANCLIN, rojena 08.03.1921 v Dobrniču
nad Polzelo, umrla 20.12.2011
Rojena je v kmečki družini. Vojno je delno pre-
živela doma na kmetiji. V letu 1943 se je poro-
čila k Anclinu v Skorno, kjer je nadaljevala svojo
aktivno pomoč partizanom.
Bila je članica Krajevne organizacije ZB NOB
Skorno-Florjan-BeleVode. Radi smo jo imeli in
pogrešali jo bomo.

Ivan ATELŠEK, rojen 21.08.1928 na Prihovi pri
Nazarju, umrl 06.12.2011
8. decembra 2011 smo v Podkraju pospremili k
večnemu počitku našega člana  ZB za vrednote
NOB Šmartno ob Paki, tovariša Ivana Atelška.
Že star komaj 16 let se je vključil v NOB, in bil
borec Zidanškove brigade vse do osvoboditve.
Ob koncu vojne leta 1945 se je demobiliziral in
se v Mozirju izučil za ključavničarja. Po odslu-

ženju vojaščine se je leta 1953 zaposlil v kovinskem podjetju v vasi
Gorenje in v nekaj letih dela v tem podjetju postal direktor. Z veliko
vnemo se je lotil izboljšav in inovacij. Tako je pod njegovim vodstvom
nastal gigant ''GORENJE''.
Ni pa tudi nikoli pozabil svoje pripadnosti organizaciji ZZB. Ko se je
leta 1984 upokojil in se naselil v Malem Vrhu, Šmartno ob Paki, se je
vključil v naše društvo Zveze borcev za vrednote NOB Šmartno, kjer
je vseskozi aktivno sodeloval.
Ob njegovi prerani smrti bo v naši Krajevni organizaciji nastala nedvo-
mno velika vrzel, ki jo bomo le stežka premostili. Mi pa, ki ostajamo
nam bo pokojni Ivan Atelšek ostal, kot svetal zgled, ki ga bomo težko
pozabili.

Josipa CETINSKI-Pepca, 12.04.1922, umrla
21.02.2011
Rojena je bila v Trbovljah v rudarski družini
petnajstih otrok. Končala je meščansko šolo in
pred II. svetovno vojno delala kot stenografist-
ka v notarski pisarni v Ljubljani. Pred vojno je
bila članica od ustanovitve pevskega zbora
Trboveljskega slavčka. 
Kot 22 letna je odšla v partizane v Zidanškovo

brigado in Pohorski odred, kjer je spoznala svojega bodočega življenj-
skega sopotnika Andreja (Andrej Cetinski-Lev, narodni heroj).
Po vojni je bila stalna članica Zveze borcev. Kot žena generala se je veli-
ko selila po nekdanji Jugoslaviji, rodila sina Aljošo in hčerko Alenko.
Po moževi smrti je prišla v Velenje. Ves čas po osamosvojitvi je bila stal-
na članica SD-a.

Slava LIPNIK, rojena 06.06.1929, umrla
15.12.2011 v Škalah
Sodelovala je aktivno v NOB, kjer je kuhala za
partizane in bila kurirka. Odbor Krajevne orga-
nizacije ZB NOB Škale se ji zahvaljuje za njeno
delo. Bila je tudi dolgoletna članica naše
Krajevne organizacije.

Heda SILOVŠEK, rojena 08.10.1917, umrla
19.10.2011 v Starem Velenju
Aktivno je sodelovala v NOB, bila je obveščeval-
ka.
V Krajevni organizaciji ZB NOB Škale je bila
preko 30 let blagajničarka in dolgoletna članica.
Zahvaljujemo se ji za njeno delo.

Marija BRDNIK, rojena 03.11.1918 v Paki pri
Velenju, umrla 02.11.2011
Živela je v Podgorju s svojo hčerko in vnukom.
Med drugo svetovno vojno je sodelovala s par-
tizani kot aktivistka. Njen mož je padel v parti-
zanih in ji zapustil dve hčeri za katere je mora-
la skrbeti sama. Pred več leti je postala težka
invalidka in bila odvisna od pomoči svojih
hčera.

Vse do svoje bolezni je bila aktivna v Krajevni organizaciji ZB NOB
Pesje. Ostala nam bo v lepem spominu in se ji za njeno požrtvovalno
delo lepo zahvaljujemo.

Konec lanskega leta nas je zapustila članica Zveze borcev Šmartno,
tovarišica Dora VIDMAR, roj. 11.8.1920, stanujoča Kajuhova 12,
Velenje. 
Med vojno je sodelovala z OF v zasavskih revirjih, po vojni sta se z
možem preselila v Velenje, kjer sta sodelovala v družbenem življenju in
udarniški izgradnji mesta.

Martin PODLESNIK, rojen 13. 11. 1926 v
Primožu pri Ljubnem pri Savinji, umrl 22. 11.
2011. 
V partizane je šel leta 1944 in ostal v vojski do
konca leta 1946. Kot voznik je služboval pri
Gradisu in Vegradu, pred invalidsko upokojitvi-
jo  je bil samostojni avtoprevoznik. Bil je član
Krajevne organizacije ZB Staro Velenje.

Zorislava DOBLŠEK, rojena 10. 12. 1924 v
Družmirju, umrla 23. 9. 2011.
V NOB je sodelovala kot kurirka, leta 1947 se
je poročila s Slavkom iz družine, ki je tudi sode-
lovala z NOB. Bila je dolgoletna članica
Krajevne organizacije ZB Staro Velenje.
Fotko prinesem

Franc FALE, rojen 28. 7. 1921 v Dolu pri
Gornjem Gradu.
Leta 1942 je bil deportiran v Doisburg na prisil-
no delo. Leta 1944 je pobegnil in se vključil v
Tomšičevo brigado, kasneje je bil do konca
vojne v brigadi VDV.
Kot rudar - inštruktor se je upokojil leta 1977.
Bil je lovec, ribič in čebelar. Bil je član Krajevne
organizacije ZB Staro Velenje. 8
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Marija POGORELČNIK, rojena leta 10.12. 1920
, umrla 6.3. 2011.
Bila je članica Krajevne organizacije ZB Staro
Velenje. 

Bila je rojena v družini Kaudik na Plešivcu, kjer
so vsi člani družine pomagali partizanom. Bila
je članiza Zveze Borcev Staro Velenje.

Rudi RAMŠAK, rojen 21.10.1933 na Lindeku pri
Frankolovu, umrl 06.06. 2011
Rojen je bil v kmečki partizanski družini na
Lindeku, kot peti od osmih otrok. Že star
komaj 11 let, je včasih nosil pošto za partizane
terence. Vso krutost in bedo vojne, je na lastne
oči spoznaval, ko je videval premražene, izmu-
čene, ranjene in mrtve partizane, saj je bila voj-
ska neprestano v njihovi bližini. Pozimi, leta

1944, se je na domačiji zadrževala tudi XIV divizija, po silovitih bojih
na lindeškem gradu. V spominu so mu ostali prezebli partizani z cunja-
mi na nogah. Po odsluženju vojaščine se je leta 1953 zaposlil kot mili-
čnik na PP Trbovlje. Kasneje je služboval tudi v Vitanju, do leta 1960,
kjer se je izučil za ključavničarja. Pot ga je vodila v Velenje, kamor se
je z družino preselil leta 1963. V premogovniku Velenje je bil zaposlen
najprej kot ključavničar, kasneje pa kot nadzornik v jami pri transpor-
tu, kjer je tudi dočakal upokojitev. Po upokojitvi, leta 1984, se je z veli-
ko vnemo in ljubezni lotil obnove domačije na Lindeku, kjer je preži-
vel svojo mladost. Pri tem so mu bili v veliko spodbudo žena Marija
ter njuni otroci in vnuki, ki so vedno zelo radi prihajali na neokrnjene
travnike lindeške planote, kjer še sedaj vladata mir in spokojnost, kot
v časih, ko je tam kot otrok živel njihov oče in dedi Rudi...
Tovariš Ramšak je bil član KO ZB Staro Velenje.

Slavko HUDARIN, rojen 19.11.1925, umrl
26.10.2011
Dan za dnem in vedno znova odide nekdo
izmed tistih generacij knapov, ki so utirali pot
današnjemu sodobnemu premogovniku, utirali
pot sodobnemu Velenju, ki je nekoč zraslo tudi
iz žuljev rudarjev. Eden izmed teh je bil tudi
pokojni Slavko Hudarin.
Vrednote: trdega, odgovornega, tovariškega in

predvsem človeškega je prinesel s sabo v življenje iz Revirjev, ki so bila
takrat solzna dolina in kjer je 19. novembra leta 1925 ugledal svet. Že
kot otrok je spoznaval lepote in tudi krutosti življenja, ki so se mu vtis-
nila v spomin za vse čase.
Po končani osnovni šoli in še nedokončani meščanski šoli, je v njego-
vo življenje še kako posegel čas burnih sprememb in žal tudi tragičnih
dogodkov in grozot vojne. Okusil je ta kruti čas tudi kot mobiliziranec
nemške vojske, mu je pa uspelo kljub žalostnim, krutim dogodkom v
Francijo prebegniti k Angležem in se iz taborišča vrniti domov med
partizane s 5. Prekomorsko brigado. Z njo so se skozi nenehne boje
preko Velebita, Bele Krajine, kjer so bili še posebno trdi boji z belčki,
domobranci, borili do zadnjih bojev za osvoboditev Ljubljane in
Kranja.
Po vojni je uspešno končal srednjo tehnično rudarsko šolo in nadalje-
val s svojo veliko ljubeznijo . nogometom. Kot mladenič se je ukvarjal
tudi z atletiko, a prevzel ga je nogomet. Pot uspešnega nogometaša ga
je vodila iz Trbovelj v Ljubljano……. In tudi v mostarski Velež, kjer je
zapustil velik pečat športnika, ki je vsak trenutek oddelal odgovorno in

pošteno. Številnim vratarjem pa je ostal v spominu ki silovitih udarcih
z levico.
Njegova nogometna pot je bila nadaljevana tukaj v rudarskem Velenju.
Tu je našel delo v premogovniku in se leta 1954 pridružil rudarski dru-
žini. Jama vzhod, jama zahod in potem v Storitvah so bila njegova
delovna okolja vse do redne upokojitve leta 1978.
Leta 1968 se je z ženo Fančiko, sinom Slavkom preselil v njihovo novo
hišo na Šlandrovi cesti v Velenju in tu mu je teklo življenje v pokoju.
Ponosna sta bila na svoj dom, na sina Slavka in njegovo družino.
Nadvse vesela trenutkov z vnukinjo Tjašo, njenim Rokom in pravnuki-
njo Bino.
Glasba in druženja s prijatelji mu je vedno pomenilo izredno veselje in
sprostitev.
Vrsto let je bil pomemben član ZB in bil tudi njen predsednik v KO -
Desni breg.
Vsa priznanja, medalje in odlikovanja pa govorijo o tem, da je del svo-
jega življenja posvetil naši družbi in športu, ki pričajo, da je bil človek
odprtega srca in širokega pogleda na življenje v naši domovini.
Njegovo nekoč močno telo nogometaša, športnika in rudarja je kloni-
lo in v sredo, 26. 10. 2011 izgubil še svoj zadnji boj.

Ivan Dolničar
Janošik

Oktobra lani je v enaindevetdese-
tem letu starosti umrl Ivan
Dolničar Janošik. Dolničar je bil
politični komisar legendarne
XIV. Divizije in konec vojne
vodil pogajanja in podpis kapitu-
lacije nemških sil za JV del
Evrope v Topolšici. Po vojni je
opravljal številne pomembne
funkcije, med leti 1990 in 2003
pa je bil predsednik  Zveze zdru-
ženj borcev Slovenije.
General Dolničar je bil na naše
kraje še posebej navezan, saj jih
je kot borec štirinajste divizije
dobro poznal. Rad in pogosto je

prihajal v Šaleško dolino, nazadnje se je udeležil osrednje prosla-
ve ob 65-letnici prihoda Štirinajste na Štajersko. 

Dostikrat članice in člani organizacije ne vemo na
koga bi se obrnili v zvezi z našim statusom, pravica-
mi 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. 9
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