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

Proslava
v Topolšici

Slovenci smo bili del antinacistične in
antifašistične koalicije - vedno na strani

domovine, vrednot in samostojnosti

Minister za obrambo Aleš Hojs je bil v soboto, 12. maja, v Topolšici
slavnostni govornik na slovesnosti ob 67. obletnici podpisa kapitulacije
nemške vojske v jugovzhodni Evropi ter s tem konca druge svetovne
vojne na evropskih tleh. Slovesnost je potekala v Spominskem parku
Topolšica, kjer je minister pred začetkom slovesnosti tudi položil
venec k spomeniku padlim borcem. 
Minister Hojs je v svojem govoru izpostavil, da smo bili Slovenci del
antinacistične in antifašistične koalicije, ki je izborila mir v Evropi.
Zato je 9. maj pomemben dan za svetovni mir, ko so evropski naro-
di ponovno zadihali svobodo. Tega dne je bil prav v Topolšici pred 67
leti podpisan akt kapitulacije nemške vojske v jugovzhodni Evropi, kar
je pomenilo formalni konec druge svetovne vojne v takratni Jugoslaviji
in celotni Jugovzhodni Evropi. Po mnenju ministra smo se Slovenci v
zgodovini vedno postavili na pravo stran, tako v drugi svetovni vojni,
ko so bili slovenski partizani del zahodne antifašistične koalicije, kot
tudi v času osamosvojitve Slovenije, ko smo se postavili na stran
domovine, vrednot in samostojnosti. Leta 2004 smo vstopili v
združeno Evropo in združeno vojaško zavezništvo.
Vse to so pomembni mejniki za slovensko zgodovino. Prav zaradi teh
mejnikov imamo v tej združeni Evropi svojo državo, s katero lahko
sami upravljamo, imamo svoj jezik, pri tem pa nismo pozabili vred-
not in zgodovine, je še izpostavil minister.
Pomemben garant naše suverenosti in vsega kar je Slovenski narod pri-
dobil v svoji zgodovini je Slovenska vojska. Razmišljanja, da Slovenske
vojske ne potrebujemo, so napačna. Ob tem je minister poudaril, da
Slovenska vojska je in bo steber naše državnosti. Brez partizanov v
narodnoosvobodilnem boju, brez naših veteranov v borbi za našo
samostojno državo in brez današnje Slovenske vojske tudi države
Slovenije ne bi bilo. Pri tem je še izpostavil, da tako kot smo bili med
drugo svetovno vojno del antifašistične koalicije, ki je priborila svobo-
do Evropi in svetu, tako smo tudi danes zavezniki v Natu in Evropski
uniji.
V svojem govoru udeležencem slovesnosti v Topolšici, je minister Hojs
povedal nekaj misli o vladnih varčevalnih ukrepih in pri tem poudar-
il, da nihče v Sloveniji ne sprejema varčevalnih ukrepov zato, da nam
bo vladal nekdo drug. Varčevalni ukrepi, ki so bili v petek potrjeni v
Državnem zboru niso zato, da bo prišel nekdo iz Bruslja in povedal,
kako moramo delati, ampak so zato, da bomo Slovenci jutri živeli
bolje. Da bomo živeli tako, kot znamo, da bomo živeli z našo prid-
nostjo, našim umom in našo sposobnostjo, je še poudaril minister
Aleš Hojs. (vir: spletna stran MORS)

Pripis uredništva: In dober mesec po tej proslavi je taisti minister
preimenoval kasarno Franca Rozmana Staneta!?

Koordinacijski svet
veteranskih in
domoljubnih organizacij
Koordinacijski svet je bil imenovan leta 2000. Kljub začetnim težavam
ob ustanovitvi je do danes po mnenju udeležencev Koordinacijskega
sveta, kakor tudi lokalne skupnosti naredil velik korak naprej v smislu
povezovanja posameznih organizacij, ki jih povezuje.
Koordinacijski svet sestavljajo: Območno združenje veteranov vojne za
Slovenijo Velenje, Območno zveza Slovenskih častnikov Velenje,
Območno združenje ZZB NOB Velenje in policijsko veteransko
združenje SEVER. Ob začetku mandata, predsedovanja koordinacijske-
mu svetu, ki smo ga zaupali predsedniku Janku Avberšku (predsednik
OZSČ Velenje), smo za leto 2012 podpisali skupni Plan aktivnosti vet-
eranskih in domoljubnih združenj Velenje. Dogovor iz skupnega Plana
aktivnosti, predvsem pomeni sodelovanje drugih organizacij na prired-
itvah, ki jih organizira ena ali več organizacij.
Tako smo v letošnjem letu sodelovali pri izvedbi pohoda XIV. Divizije
na Štajersko-Paka, Osreške peči, pri izvedbi DP na Golteh, medsebojno
sodelovanje na rednih letnih občnih zborih-skupščinah posameznih
organizacij, sodelovanje na proslavi ob Dnevu upora - 27.04.2012,  na
svečanosti ob Dnevu zmage - 09.05.2012, tradicionalnem srečanju na
Gori Oljki, slovesnosti ob Dnevu državnosti.... V drugi polovici leta
bomo sodelovali pri tradicionalnem srečanju na Graški Gori 2012,
letno srečanje veteranov in veteranskih organizacij v Velenju, sodelovali
bomo na  komemoracijah, itd...
Na seji  Koordinacijskega odbora smo sprejeli tudi predlog, da za
obdobje julij 2012 do julija 2013, prevzame vodenje Koordinacijskega
odbora predsednik združenja SEVER Damjan Potočnik.
Ne glede na dogodke, ki v zadnjem času razburjajo Slovenijo, smo
ponovno poudarili, da so posamezne vrednote iz naše preteklosti in
polpreteklosti nekaj, kar smo storili, smo na to ponosni in si tega ne
damo vzeti. Zato bomo v bodoče tako, kot do sedaj to spoštovali ter
s skupnim sodelovanjem nadaljevali, ne glede na dogodke v našem
bližnjem in daljnem okolju.

Zdenko Hriber�ek; Predsednik OZVVS Velenje
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Nasvidenje na Graški Gori, v soboto, 25. avgusta!

Šivala je deklica zvezdo, oj, zvezdo rdečo kot kri,
in zraven si pela je pesmi, oj, pesmi svobodnih je dni.

Si pela je deklica pesem, jo slišal je mlad partizan,
ki boril se za zlato svobodo, 
za delavski, kmečki je stan.

"Le šivaj si deklica zvezdo,
in zraven veselo zapoj,

saj črnim fašistom, gestapu
prisegli krvavi smo boj."
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GRAŠKA GORA 2012 -  
POD ZVEZDO SMO BILI SMO MO NEJŠI! 

 
 
 

 
                                                                                                                                                                      
       
 

 
Obmo no združenje borcev za vrednote NOB Velenje, Obmo no združenje veteranov vojne za 
Slovenijo Velenje, Obmo no združenje slovenskih astnikov Velenje, Policijsko veteransko društvo 
SEVER za celjsko obmo je in Planinsko društvo Velenje 
 

v a b i j o  
 

na 26. tradicionalno sre anje, v soboto, 25. avgusta 2012 
 

 ob 11. uri na Graški gori. 
 

S tem sre anjem nadaljujemo z obujanjem spominov in dogodkov na Graški gori. 
 

Letošnjega sre anje se spominjamo kot 
 
*   68. obletnico pohoda XIV. divizije na Štajersko, 
*   21. obletnico osamosvojitve ter 
*   praznika Mestne ob ine Velenje. 
 

Vabimo vas, da se udeležite sre anja tudi s praporom vašega združenja oz. društva. Praporš aki 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 v soboto, 25. AVGUSTA 2012, ob 6.30 uri 

NA AVTOBUSNI POSTAJI V VELENJU. 

 

Zagotovljen je brezpla ni avtobusni prevoz na relaciji: VELENJE – MISLINJA – ŠMIKLAVŽ – 
VODRIŽ - kmetija SP. KOTNIK ( prihod okoli 07.15 ure). 
Od Sp. in Zg. Kotnika nas bo pot vodila mimo Urba a – Pajerja - Jesenjaka – do 
prireditvenega prostora. iste hoje bo dve uri in pol. 
Pohod vodijo vodniki PZS Planinskega društva Velenje. 
Povratek nazaj v Dolino, kot v preteklih letih! 
 
 

Vodja pohoda Marjan SKAZA 040 – 128 – 081  
e -naslov    Skaza.maja@gmail.com  
Predsednik org. odbora GG-2012 Jože MELANŠEK 041 – 578 – 557  
e - naslov   joze.melansek@siol.net  

                                                                             
                                                                                                      PREDSEDNIK 

                                                                                                                           organizacijskega odbora  
                                                                                                                             Jože MELANŠEK 
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Avtobus št. 1
Odhod iz avtobusne postaje v Velenju
ob 6.30 uri do Šmiklavža pri Slovenj
Gradcu. Posebej za pohodnike po delu
poti XIV. divizije.
Po opravljenem prevozu do Gornjega
Doliča, avtobus št. 1, od 9. ure dalje,
sprejema udeležence proslave  na avto-
busni postaji v Velenju in nato v smeri
Graške gore na avtobusnih postajah
pri pošti, tržnici, rondoju in v Škalah. 
Avtobus št. 2
Odhod ob 9.00 uri iz Topolšice ( pri
gasilskem domu ) proti Šoštanju na
avtobusno postajo, ob 9.15 proti
Skornemu do gostišča Acman, prib-
ližno ob 9.20 uri nadaljuje pot proti
Paški vasi in Šmartnemu ob Paki.
Približno ob 9.45 uri odpelje nazaj
proti Pesju, od tu pa ob 10.00 uri do
avtobusne postaje Velenje in proti
Graški gori.( Udeležence proslave
pobirajte tudi na vseh vmesnih avto-
busnih postajah.)
Avtobus št. 3
Odhod ob 9.00 uri izpred osnovne
šole Škale, nato v Ravne do
spomeniku XIV. divizije v Osreških
pečeh in nazaj proti križišču in proti
Graški Gori (udeležence pobira na
vseh vmesnih avtobusnih postajah). Po
prihodu na Graško goro gre avtobus
št. 3 nazaj v Šoštanj na avtobusno
postajo in nadaljuje pot proti Pesju,
avtobusni postaji Velenje, tržnici in
Graški Gori.
Avtobus št. 4
Odhod ob 9.00 uri iz Šentilja od gos-
tilne Pirh v Kavče na avtobusno posta-
jo 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-
majte na vseh avtobusnih postajah.
Avtobus št. 5
Odhod ob 9.00 uri iz Pake (pri gostil-
ni 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 (potnike sprejemate na
vseh vmesnih avtobusnih postajah).

Po končani prireditvi bodo avtobusi
vozili udeležence proti domu po
naslednjemu razporedu: 
- 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 

Rdeča
zvezda
Številni med vami me poznate tudi osebno.
Tako verjetno veste, da sem po naravi opti-
mist. In da res nisem človek, ki bi hotel
nagovarjati h kakršnikoli nestrpnosti ali pri
ljudeh vzbujati zaskrbljenost, negotovost,
občutek strahu. Ampak, kot kaže, pride
tudi čas, ko postaja več kot očitno, da je
zaskrbljenost na mestu. Je čas, ki nas
opozarja, da moramo biti zelo pozorni in
odločni, da moramo ponovno stopiti v
bran našim vrednotam, se boriti za tisto,
kar je naše, kar nam pripada, kar smo si že
izborili. Kdaj je tak čas? Na primer takrat,
ko si vlada jemlje pravico, da presoja
zgodovinsko vlogo in pomen posameznih
dogodkov, ljudi in organizacij. Ko si vlada
prisvaja tako temeljno pravico slehernega
državljanke in državljana, kakršna je
domoljubje. Ko vlada dobesedno privatizira
zasluge za samostojnost naše države, ko
misli, da ima ekskluzivno pravico do
izražanja spoštovanja in ljubezni do
domovine. 
Zagotovo članice in člani Združenja borcev
za vrednote narodnoosvobodilnega boja
nismo tisti, ki bi nam lahko oporekali nar-
odno zavednost in pripadnost narodu,
predanost domovini. Ne moremo dovoliti,
da bi nam kar tako povprek pripisovali
nepoštenost in celo (saj je skoraj nemogoče
verjeti, da se to res dogaja) zločinska dejan-
ja, nas enačili z izdajalci naroda. 
Verjamem, da je prav vsak od nas in vsak
od tistih, ki z nami delijo podobne vred-
note, na tak ali drugačen način prispeval k
nastanku neodvisne Slovenije - v času druge
svetovne vojne in morda že pred njo ali pač
kasneje. Z orožjem ali morda z besedo ali
kako drugače. Verjamem, da je bila lastna
država naša skupna želja, naš skupni cilj. Ki
smo ga ravno zato tudi dosegli.
Pa smo si v naših - nekoč še sanjah, kasne-
je prizadevanjih - želeli državo, v kateri se
največji državni praznik izrablja za deljenje
ljudi in netenje nesoglasij, zlorablja za
obračune? Namesto praznovanja in spod-
bujanja sloge, ki je v teh zahtevnih razmer-
ah še toliko pomembnejša. 
Smo si želeli državo, v kateri se na osrednji
državni prireditvi ob največjem državnem
prazniku krši Zakon o grbu, zastavi in
himni Republike Slovenije ter o slovenski
narodni zastavi in Uredbo o uporabi zas-
tave in himne Evropske unije v Republiki
Sloveniji?

Smo si želeli državo, v kateri si predsednik vlade
lahko privošči javno posmehovanje predsedniku
države, ki je vendarle eden najpomembnejših
institutov naše državnosti in suverenosti. Izvoljen
na neposrednih, splošnih, tajnih, svobodnih,
demokratičnih, legitimnih volitvah. Kdorkoli -
zasluži si dolžno spoštovanje. Ne zaradi njega
samega, prej zaradi nas. Zaradi trdnosti, ugleda in
verodostojnosti naše države in z njo vseh nas,
njenih državljank in državljanov. Ne nazadnje je
v 102. členu Ustave Republike Slovenije zapisano:
"Predsednik republike predstavlja Republiko
Slovenijo ..." Je potemtakem res lahko tako
neprimerno in narobe, da predsednik republike
ob državnem prazniku stopi na govornico? 
Ni pa narobe, da je Slovenija trenutno menda ena
od dveh držav na vsem svetu, proti katerih aktu-
alnih predsednikih vlad teče sodni postopek, ker
sta obdolžena kaznivega dejanja.
Predsednik vlade je v predvolilnem času pa tudi
kasneje, ko se je s sedanjimi koalicijskimi partner-
ji še dogovarjal in usklajeval, glasno in na videz
resno zatrjeval, da v tem mandatu ne bodo odpi-
rali ideoloških tem. In kaj potemtakem sta na
primer okrožnica ministra, ki med drugimi resor-
ji pokriva tudi šolskega, ob 25. maju, in diskrimi-
natorno (ne)povabilo veteranskim organizacijam
ob nedavni državni proslavi, če ne odpiranje ide-
oloških tem? Tako ne moremo drugače, kot da se
vprašamo: komu verjeti, komu zaupati?
Predsednik vlade je v predvolilnem času pa tudi
kasneje povedal, govoril, obljubil še marsikaj ...
Tudi če se je komu zdelo nujno potrebno javnos-
ti sporočiti nekaj lastnih misli o sodobni in
najnovejši slovenski zgodovini, zagotovo ni niti
najmanj primerno, da za ta namen izkoristi
slovesnost ob dnevu državnosti oziroma jo kratko
malo uzurpira. Tak dan bi vendar moral biti - v
mladi državi, kakršna je naša pa še posebej -
namenjen utrjevanju narodne enotnosti in iden-
titete, narodne in državne simbolike, poudarjanju
vsega, kar državljanke in državljani čutimo kot
naše, slovensko. 
Po prireditvi, s katero smo ob Lipi samostojnosti v
središču mesta počastili dan državnosti
Velenjčanke in Velenjčani, so me spraševali tudi,
če smo želeli s prisotnostjo praporščakov provoci-
rati. To me je nemalo presenetilo. V Velenju nikoli
nismo ravnali drugače kot tokrat in verjamem, da
tudi ne bomo. Ne glede na vse, kar se dandanes v
Sloveniji, v Evropi in v svetu dogaja. Nikoli nismo
izključevali, vedno smo znali sodelovati in vsake-
mu pustiti mesto, ki mu pripada, ki si ga zasluži.
In prapori - ti seveda nikoli ne morejo pomeniti
provokacije, ampak so lahko edinole znak ponosa
in izkazovanja posebne časti. Vesel, ponosen in
počaščen bom vedno, ko bodo praporščaki veter-
anskih organizacij sodelovali na borčevskih, občin-
skih in tudi drugih dogodkih. Naslednjič se zago-
tovo srečamo na Graški gori!

Bojan Kontič
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Vozni red
avtobusov za
prevoz na Graško
Goro v soboto,
25. 8. 2012
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28. maja je bila v sejni dvorani Mestne občine
Velenje letna skupščina Območnega združenja
zveze borcev za vrednote NOB Velenje, ki se
je je udeležilo 52 delegatov. Skupščino je vodil
Jože Melanšek, odprl pa jo je predsednik
združenja Bojan Kontič, ki je kasneje v svojem
nagovoru povzel glavne značilnosti dela v
preteklem obdobju, ki je bilo zelo uspešno.
Vse akcije smo dobro izpeljali, nekatere tudi
nadgradili. Delo združenja so pohvalili tudi
gostje  Stane Mele, predsednik PO Celje,

Zdenko Hriberšek, predsednik OZ vet-
eranov vojne za Slovenijo Velenje,

Matjaž Klemenčič, podpredsednik OZ sloven-
skih časnikov Velenje in Aleksander Cvar ,
policijsko veteransko združenje SEVER za
celjsko območje. Poudarjeno je bilo, da na
celjskem področju vse veteranske organizacije
zgledno sodelujejo.
Po podanih poročilih in razpravi pa je predsed-
nik Kontič orisal še delo v prihodnjem obdob-
ju: Program se bistveno ne bo spreminjal od
preteklih let kljub temu, da je vedno težje
zagotavljati denarna sredstva, saj so svečanos-
ti, srečanja in ostale prireditve dobro obiskane
in zato ni potrebe po spremembah. Nekatere

prireditve so že prerasle okvire Šaleške doline
in postale že kar vseslovenske, zato moramo
le-te obdržati. Še bolj moramo združevati vet-
eranske organizacije, zaželeni pa so predlogi
za nova dela. Letos bomo sodelovali konec
junija še na eni svečanosti, katera bo v
Podgorju pri Slovenj Gradcu v počastitev 70.
obletnice ustanovitve Šaleške čete, sodelovali
pri srečanju bork in borcev iz Mestne občine
Velenje, občine Mislinja in občine Dobrna na
Paškem Kozjaku ter izvedli izobraževanje za
naše zastavonoše 09.06. v Celju. Kot naloga
stalnica pa ostaja vključevanje čim več mladih
v našo organizacijo, katerim ohranjanje NOB
in pol pretekle zgodovine nekaj pomeni

Z naše letne skupščine
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Proslava na
kmetiji
Vrhornik
v Podgorju
V nedeljo, 1. Julija 2012 ob 11.00 uri je bila spominska
slovesnost  ob 70. obletnici ustanovitve Šaleške čete na
Vrhorskem vrhu in ob 68. obletnici bojev slavne XIV.
divizije na območju Anžejevih trat.
Slovesnost je bila ob spominski plošči na kmetiji Kotnik
Franca, Podgorje 153 ( po domače pri Vrhorniku ). Ta
kmetija se nahaja v bližini Anžejevih trat ( 10 minut hoje
), kjer so dve leti kasneje (februarja 1944) potekali hudi
boji XIV. Divizije. V kulturnem programu so sodelo-
vali:Godba na pihala UNI -3; Moški pevski zbor iz Raven
pri Šoštanju in  Učenci osnovne šole Podgorje pri Slovenj
Gradcu; 
Za zaključek proslave so člani ZB položili venec k
spominski plošči na hiši Vrhornik, drugi venec  pa k deset
minut oddaljenim spomenikom padlih borcev XIV. diviz-
ije na jasi Anžejevih trat, kamor je krenila večina prisot-
nih na proslavi. Slavnostni govornik na slovesnosti je bil
Franc Žerdin, podžupan MO Velenje.

Danes smo Slovenci razdvojeni kot že dolgo ne, smo razočarani nad stanjem
duha državnih politikov ter na žalost tudi mnogih gospodarstvenikov, močno
smo zaskrbljeni zaradi negotove prihodnosti nas samih, naših otrok in
vnukov. Zopet imamo skoraj  120.000 brezposelnih ljudi, na žalost je med
njimi veliko mladih, tudi diplomantov visokih šol, vsak dan propadajo nova
in nova, do nedavnega tudi zelo ugledna  podjetja, veliko ljudi živi pod
pragom revščine, na drugi strani jih je veliko pretirano bogatih, na žalost tudi
zato, ker jim je bilo omogočeno premoženje pridobiti na nepošteni način. 
Vlada in parlament sta, po nareku Evropske komisije sprejela celi niz varče-
valnih ukrepov, ki so večino državljanov še dodatno udarili po že tako
praznih žepih. Hudo je udarilo tudi po borcih.
Pred dnevi je večina upravičencev do pravic, pridobljenih z  vojno zakon-
odajo, prejela odločbe o znižanju pokojnine. Zaradi varčevalnih ukrepov
Vlade  naj bi se to zgodilo, takšna je uradna utemeljitev tega, za mnoge vojne
invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja, izjemno bolečega, krivično
enostransko sprejetega ukrepa. Seveda ne gre le za znižano pokojnino, ukrepi
Vlade posegajo tudi na mnoga druga življenjsko pomembna področja borcev
in drugih upravičencev omenjenih pravic , kot so pravice do zdraviliškega in
klimatskega zdravljenja, do delnega povračila stroškov za zdravstvene
storitve, zvišuje se starost za uveljavitev pravic po Zakonu o vojnih veteranih
in še bi lahko našteval. Država bo s temi ukrepi prihranila letno ca 1,5 mio
EUR. Ker bodo navedeni ukrepi močno vplivali na poslabšano zdravstveno
stanje ter s tem tudi na skrajšanje življenjske dobe,  povečini  ostarelih ter v
veliko primerih tudi obnemoglih upravičencev do teh sredstev, se bo
prihranek države na njihov rovaš v kratkem zagotovo bolj naglo povečeval.

Iz govora Franca Žerdina na Vrhorskem vrhu.
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Ponovil je ostro obsodbo odločitve vlade oz. njenega odbora za proslave,
s katero je bil preprečen nastop praporščakov Zveze društev Rudolfa
Maistra, organizacije TIGR, Zveze društev vojnih invalidov Slovenije in
Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije. To se je zgodilo prvič
po osamosvojitvi s poniglavo utemeljitvijo, da na proslavi ne smejo sode-
lovati organizacije, ki imajo zvezdo kot simbol agresorja na Republiko
Slovenijo.
Pozdravljamo argumentirane izjave vseh domoljubnih in veteranskih orga-
nizacij Slovenije, s katerimi so obsodile to dejanje vlade. Pozdravljamo
tudi odklonilne izjave vseh političnih parlamentarnih strank, razen seve-
da SDS in NSi, ki sta diverzijo sprovocirali. Z zadovoljstvom smo sprejeli
tudi izjavo Društva slovenskih pisateljev in številnih državljanov ter medi-
jev, ki so se zgražali nad tem ukrepom vlade, ki je v nasprotju s koalici-
jsko pogodbo in očitno hoče prevrednotiti zgodovino, je na liniji delitve,
ne združevanja in pomeni žalitev velike večine slovenskih državljanov, ki
spoštujejo generala Maistra, TIGR-a in narodnoosvobodilni boj
slovenskega naroda, še posebej pa udeležencev NOB in žrtev vojnega
nasilja. 
Če ne bi bilo Maistrovih borcev, TIGR-a in borcev NOB, bi bila Slovenija
okrnjena pokrajina brez Maribora in dela Koroške in brez Primorske in
morja. In ne pozabimo, kar je zapisano v Temeljni ustavni listini o

samostojnosti in neodvisnosti Slovenije, "da je bila Republika Slovenija
država, že po doslej veljavni ustavni ureditvi in je le del svojih  suverenih
pravic uresničevala v SFRJ".
Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije je prevzela redečo
zvezdo za svoj simbol, ker je bila ta med vojno 1941-1945 simbol svobode
in upora proti nacifašističnim okupatorjem in njihovim sodelavcem. Pod
tem simbolom je žrtvovalo življenja za  našo edino domovino 30.000 par-
tizanov in aktivistov Osvobodilne fronte in nad 10.000 žrtev v okupa-
torskih koncentracijskih taboriščih in na tisoče nedolžnih civilnih žrtev.
Ta simbol je povezan s koreninami slovenske državnosti.
Nova slovenska država ni nastala le z akcijami leta 1991, ki jih v ZB sicer
visoko cenimo, marveč z mnogimi dejanji in žrtvovanji pred tem, zlasti
še v času NOB. Zato je ideološko izključevanje ob prazniku naše skupne
države  vredno obsojanja. Prav tako pa je vreden obsojanja napad na ZB,
ki je načrtno ignoriral poziv republiškega vodstva ZB z dne 12.12.1990
državljanom Slovenije, da se udeležijo plebiscita in glasujejo za samosto-
jno Slovenijo, protesta proti agresiji JLA z dne 26.6.1991 in obsodbi agre-
sije s strani bivših generalov z dne 4.7.1991 in o mnogih drugih doku-
mentih iz tistega časa. ZB je bila vedno tvorni sestavni del slovenskega
naroda in njegove borbe za svobodo  in državno neodvisnost.     

Predsednik Janez Stanovnik

- dogodki leta 1918, ko Maistrovi borci za severno mejo obranijo
Maribor in Štajersko ter preprečijo njihovo priključitev Avstriji

- 2. svetovna vojna 1941 -1945 in boj proti fašizmu
- December 1990 in referendumsko izglasovana težnja državljanov

Slovenije po samostojni, suvereni in demokratični državi
- 25.06.1991 razglašena samostojnost Slovenije
V vsakem od teh obdobij so naši ljudje vedeli - kaj želijo, za kaj so
pripravljeni žrtvovati vse, kar imajo - tudi svoja življenja.
Glavni temelji so bili položeni med leti 4l - 45, ko je večina Slovencev
vedela, kaj želi - kje želi živeti, kakšen jezik pisati in govoriti ter kako
negovati svojo kulturo.
4. letno obdobje borb, mraza, lakote in sovraštva je naredila svoje in
počele so se tudi stvari, katere se nebi smele zgoditi. Te grozote so se
končale pri nas - tukaj - v neposredni bližini. 9. maja 1945 je general
polkovnik Lehr podpisal v Topolšici kapitulacijo nemške vojske za
celoten JV del Evrope, 300 000 pripadnikov raznih ras združenih v
fašistično armado je predalo orožje naši - partizanski vojski.

In vendar, kot da sedanja oblast tega obdobja ne priznava, kot da naša
država nima zgodovine pred letom 1990. Na petkovo osrednjo
državno proslavo zastave in prapori Zveze Borcev niso bili vabljeni -
niso bili zaželeni - bili so celo prepovedani. Kot da se jih sramujemo -
kot da se sramujemo svoje krvavo priborjene svobode. In to samo zato,
ker praporov vrh krasi peterokraka - partizanska zvezda. In narod, ki
ne priznava svoje zgodovine, pa ni važno kakšna je - ta narod je obso-
jen na propad - počasno izumiranje. Zgodovino ne more pisati
vsakokratna vladajoča koalicija, ki dobi na posameznih volitvah svoj 4
letni mandat, saj so zgodovinska dejstva večna. In partizansko obdob-
je spoštuje celoten svet, kakor tudi obdobje po njemu. Tudi ime
Jugoslavija je veliko veljalo v demokratičnem svetu, bila je vzor neu-
vrščenim, malim državam, katere so še iskale svojo zvezdo na sve-
tovnem nebu. Bilo je pač drugačno obdobje kot je danes, vprašanje je,
kako bo zgodovina gledala na današnje dogodke čez 40 - 50 let. S
takratnim vedenjem, s takratnimi očmi in znanji.

5

Iz nagovora podpredsednika območnega
združenja ZZB Bojana Voha na osrednji proslavi

ob Dnevu državnosti v Šoštanju 
Kar nekaj je mejnikov v naši polpretekli zgodovini, ki so vsi zaslužni v svojem obdobju za to, kar

imamo in uživamo sedaj:

Stališče republiške Zveze borcev
o državni proslavi

Kolegij predsednika Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije je na seji 26. junija 2012 obravnaval
dogodke v zvezi z državno proslavo ob prazniku samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije. 
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Marjan TRAVNER 
Dne 28. marca 2012 smo se na pokopališču v
Šmartnem ob Paki poslovili od našega člana
ZZB Šmartno ob Paki, tovariša Travner
Marjana.
Pokojni Marjan je bil član ZZB od leta 1990.
Čeprav je bil rojen po 2. svetovni vojni je s svo-
jim prizadevnim delom bil vzorni član Zveze
borcev.

Kot člana naše organizacije ga bomo obdržali v lepem spominu, kot
nepogrešljivega tovariša v našem društvu ZZB Šmartno ob Paki.

Jožef ŠKOFLEK, rojen je 17.03.1912, umrl
03.03.2012.
Rojen je bil v Mislinjskem grabnu. Izhaja iz
številčne družine, saj je bilo poleg staršev še
šestnajst otrok. Začetek druge svetovne vojne je
pričakal v Makedoniji, kot vojak tedanje
Jugoslovanske vojske. Po razpadu stare
Jugoslavije je bil kot vojni ujetnik odveden na
prisilno delo v Avstrijo. Premestili so ga v

železarno Ravne, od koder je bil v juniju leta 1944 bil mobiliziran v
partizane v Koroški odred, kjer je bil vse tja do decembra leta 1945. Po
končani vojni, je bil do upokojitve leta 1964 zaposlen na velenjskem
rudniku. Dolga leta je bil član Krajevne organizacije ZB Desni breg.

Ljudmila PIRC, rojena je 15.09 na Polzeli.,1920,
umrla 12.02.2012.
Od prvega leta je živela v Velenju. Leta 1941 se
je poročila z z Matevžem Pircem, še istega leta v
mesecu juliju so ju Nemci izselili v Sarajevo in
nato še naprej v Mostar, kjer sta se  vključila v
osvobodilno gibanje. Po končani vojni leta 1945
sta se preselila nazaj v Velenje. Dolga leta je bila
članica Krajevne organizacije ZB desni breg.

Brigita ŽEVART, rojena 08.10.1927, umrla
24.01.2012.
Odraščala je na Paškem Kozjaku v številni
kmečki družini Borovnikovih, po domače pri
Kremplu. Namesto šole se je tako, kot mnogi
njeni vrstniki vključila v OF in opravljala je
različne naloge kurirke in aktivistke na terenu.
Po končani vojni je se je poročila z rudarjem
Francem Ževartom in se z njim vključevala v

številne udarniške akcije pri izgradnji mesta Velenja. Dolga leta je bila
članica Krajevne organizacije ZB desni breg.

Franc TRAVENŠEK, rojen 25.05.1941, umrl
26.01.2012, 
Stanoval je na Janškovem Selu 28  in je bil član
Krajevne organizacije ZB NOB Vinska Gora..

Nadja Nella PAL, rojena je 23.01.1938, umrla
26.04.2012
Bila je dolgoletna članica ZB , članica SD, član-
ica Društva brigadirjev Velenje. Vseskozi se je
vključevala v utrip in delo Velenjčanov. Bila je
prostovoljka RK Velenje in predsednica KO RK
Levi breg. Pomagala je osebam pomoči potrebn-
im. Redno pa je obiskovala stanovalce v Domu
za varstvo odraslih in jim bogatila življenja dni.

Zelo aktivna je bila tudi kot animatorka na Univerzi za tretje življen-
jsko obdobje Velenje.

Marija MANDELC, rojena 2.7.1925
Dne 24.05.2012 smo se na pokopališču Šmartno
ob Paki poslovili od tovarišice Mandelc Marije,
rojene 2.7.1925 v močni Praprotnikovi družini v
Rečici ob Paki. Kot mlado dekle se je vključila v
ilegalno delo in opravljala obveščevalno in
kurirsko delo vse do konca bojev. Po osvoboditvi
je, dokler je zmogla, tvorno sodelovala v
Krajevni organizaciji ZB NOB Šmartno ob Paki.

Stanka ZGONJANIN, rojena 18.07.1942, umrla
29.04.2012.
Leta 1968 se je z možem in dvema otrokoma
preselila iz Bosne v Velenje. Stanka se je
zaposlila v Gorenju, on pa na Vegradu. 
Dolga leta je bila članica Krajevne organizacije
ZB za vrednote NOB desnega brega, kjer je bila
redna udeleženka na proslavah.

Mihael GORŠEK, rojen je 24.07.1922, umrl
29.01.2012
Rojen je bil na kmetiji Srakovnik v Ravnah.
Med okupacijo je bil že leta 1942 mobiliziran v
nemško vojsko in poslan na rusko fronto, kjer
ga je zajela od ruska vojska. Prostovoljno se je
nato javil v 1. Jugoslovansko brigado, ki je
preko Romunije prišla v Srbijo. Boril se je na
sremski fronti. Pri osvobajanju Zagreba je bil
težko ranjen in postal 100 % invalid.  

Bil je član Krajevne organizacije ZB NOB Ravne.

O D Š L I  O D Š L I  S OS O
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Gregor KONEČNIK, rojen je 07.03.1929, umrl
22.01.2012
Med okupacijo je po prihodu XIV. Divizije
opravljal razne obveščevalne naloge. Po vojni se
je zaposlil na RLV Velenje kjer je ostal vse do
upokojitve. Rad je pomagal povsod, kjer je bilo
potrebno. Bil je član ZB NOB Ravne.

Mira ČAS roj. VERDELJ, rojena 29.06.1920,
umrla 24.04.2011.
Rojena je bila v družini Verdelj - pri Kavčiču v
Šaleku. Kot narodno zavedna se je med oku-
pacijo polno angažirala in se vključila v
odporniško gibanje. Bila je ovadena in zaprta v
Celjskem piskru. Po vojni se je včlanila v ZB.
Leta 1947 se je poročila in si z možem
Bernardom - bivšim partizanom ustvarila

družino in domačijo na Šaleškem polju. Svoj čas je skupaj z možem
posvetila skrbi za svojo veliko družino - rodila je šest otrok. 
Kot zavedna Slovenka je bila že od začetka članica ZB na območju
Krajevne organizacije Šalek-Bevče-Paka.

Marinka ZUPANC SEVŠEK, rojena 24.05. l941,
umrla 31.12.2011, stanujoča na Cesti II-6. Bila je
poverjenica za teren Bevče, ter nekaj časa bla-
gajničarka. Bila je članica Krajevne organizacije
ZB Šalek-Gorica-Paka.

Pepca OCEPEK, rojena je 06.04.1927, umrla
11.05.2012
Rodila se jev Hrastovcu, na domačiji
Karničnikovih pod Vodemlo. Ko je v idilično
življenje Karničnikove sedem članske družine,
posegla II. svetovna vojna, je bila takrat še ne
17-letna Pepca, z družino internirana najprej v
Celjski Stari Pisker. Od tam pa so družino
ločeno poslali v delovna in koncentracijska

taborišča nemškega Rajha. Po čudežu so se po vojni vsi živi vrnili na
izropano domačijo.
Kljub zdravstvenim in čustvenim posledicam, se Pepca ni dala. Najprej
je gradila udarniško progo Šamac-Sarajevo in se po končani trgovski
šoli zaposlila kot trgovka.
Bila je dolgoletna članica Krajevne organizacije ZB NOB Konovo. 

Rozalija DREV, rojena 20.08.1924, umrla
24.02.2012.
Svojo življenjsko pot je preživela v Vinski Gori
na področju Prelske. V času NOB je pomagala
partizanom s hrano.
Bila je dolgoletna članica Krajevne organizacije
ZB Vinska Gora.

Mihael PUSOVNIK, rojen 19.09.1931 v
Florjanu, umrl 04.02.2012
Svoje otroštvo je preživel s starši na manjši
kmetiji. Osnovno šolo je obiskoval v Šoštanju,
kjer je med okupacijo moral obiskovati pouk v
nemškem jeziku. Med vojno so se pri njih zbi-
rali terenci. Tudi on je sodeloval v boju za svo-
bodo, bil je kurir. Po vojni se je aktivno vključil
v krajevno organizacijo ZB za vrednote NOB

Skorno - Florjan - Bele vode.

Jožefa-Pepca GOLOB, rojena 01.04.1924 v
Ravnah pri Šoštanju, umrla 06.02.2012
Kot otrok se je ss starši preselila v Florjan, kjer
so kupili hišo. Njen dom je bil zbirališče parti-
zanov. Bila je aktivna obveščevalka. Prenašala je
hrano, obvestila in pošto za partizane. Po vojni
se je aktivno vključila v krajevno organizacijo
ZB za vrednote NOB Skorno - Florjan - Bele
vode.

.

Franc DEBERŠEK, rojen je bil 10.09.1938 v
Podgorju, umrl 12. januarja 2012
Živel je v napredni družini, ki je bila zelo aktiv-
na med drugo svetovno vojno. V poznejših letih
je služboval na premogovniku Velenje, kjer je
tudi dočakal svojo upokojitev. Bil je zelo aktiv-
en in deloven v članstvu ZZB - Pesje in z nje-
govim je nastala vrzel v organizaciji ZZB- Pesje. 

Zofka OCEPEK - Breda, rojena 06.04.1925 leta,
umrla 12.1.2012
Že v svoji rani mladosti je bila v svojem kraju
zelo aktivna, med drugo svetovno vojno je bila
od 1.5. 1944 pa do konca vojne 15.5.1945 leta
obveščevalka in je sodelovala v VDV pri
Tomšičevi brigadi. Tako je po vojni z svojo
aktivnostjo nadaljevala pri mladini, SZDL, RK
in sindikatu. Zaposlena je bila na RL Velenje.

Za to svojo aktivnost je bila odlikovana od MZN.
Člani ZZB za vrednote NOB Pesje je bila od leta 1950.

Vlado MIKLAVŽINA, rojen 13.03.1928, umrl
15.03.2012 v Škalah
Priključil se je terencem v NOB. Opravljal je
terenska dela. Sodeloval je pri mobilizaciji
borcev, pripravljal hrano na terenu in obveščal
Bil je v odboru KO ZB Škale. 

Jože ŠTURM, rojen 03.04.1935, umrl 07.01.2012
Izhajal je iz borčevske družine iz Kočevja. Pot ga je za delom pripeljala
v premogovnik Velenje, in naprej v Škale, kjer je bil tudi dolgoletni
pridružitveni član Krajevne organizacije ZB Škale. 

7
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Zorislava DOBLŠEK, rojena 10. 12. 1924 v
Družmirju, umrla 23. 9. 2011
Poročila se je s Slavkom Doblškom v družino,
kjer so vsi sodelovali v NOB in tudi ona je bila
kurirka.
Bila je dolgoletna članica KO ZB Staro Velenje.

Franc FALE, rojen 28.7.1921 v Dolu pri
Gornjem Gradu, umrl ….
Leta 1942 je bil deportiran v Doisburg na prisil-
no delo od koder je leta 1944 pobegnil in se
vključil v Tomšičevo brigado. Osvoboditev je
dočakal kot borec VDV brigade.
Kot rudarski inštruktor se je upokojil leta 1977.
Bil je lovec, ribič in čebelar.

Martin PODLESNIK, rojen 13. 11. 1926 v
Ljubnem pri Savinji, umrl 22.11. 2011
V partizane je odšel kot osemnajstletni fant in
v vojski ostal do leta 1946. Po vojni se je postal
poklicni šofer v Gradisu in na Vegradu, v
invalidski pokoj je odšel kot samostojni avto-
prevoznik.
Bil je član KO ZB Staro Velenje.

Justina VENIŠNIK, rojena 3. 10. 1926, umrla
29. 4. 2012 
Bila je članica KO ZB NOB Topolšica, kjer jo
bodo ohranili v lepem spominu. 

Ljudmila PRISTOVŠEK, rojena 5. 9. 1924 V
Topolšici, umrla 12. 2. 2012.
Od leta 1944 je sodelovala v narodnoosvo-
bodilnem gibanju na področju Topolšice, Raven
in Zavodenj. Bila je dolgoletna članica KO ZB
NOB Topolšica.

Pepca JAKŠE, rojena 12. 2. 1927 v Topolšici,
umrla 26. 2. 2012 v Celju
Od aprila 1942 do maja 1943 je bila na prisil-
nem delu v Avstriji, po vrnitvi v Šoštanj, pa je
kot prodajalka pri Senici, takoj vključila v NOB.
Od leta 1954 je živela v Celju.

Miha KROFL, rojen 25. 8. 1926, umrl 10. 4.
2012 
Leta 1943 so ga najprej poslali na prisilno delo
v Avstrijo, potem pa mobilizirali v nemško
vojsko. Takoj po šestmesečnem usposabljanju je
pobegnil v partizane, v Tomšičevo brigado.
Marca je 1945 je bil ranjen in zajet.
Po vojni je bil direktor trgovskega podjetja
Bazen, po združitvi Bazena in Velme pa do

upokojitve direktor trgovskega podjetja ERA. 
Za svoj prispevek v NOB in delo na gospodarskem področju je med
drugim dobil Medaljo za hrabrost, Orden Republike z bronastim
vencem, Red dela s srebrnim vencem, Orden zaslug za narod s  sre-
brnimi žarki, občinsko nagrado 8. oktober…
Bil je aktiven član KO ZB Staro Velenje. 

Izguba ljudi, ki smo jih spoštovali in jih imeli radi, nas vedno preseneti,
razžalosti in ovije v razmišljanje o smislu življenja , o našem poslanstvu
in o kakovosti medčloveških odnosov.
Težko je izbrati prave besede za slovo od ljudi, ki so v svojem življen-
ju  z nami delili toliko znanja, iskrenega tovarištva , lepih in   čistih
misli.
V naši sredini nam bo manjkal hudomušni Stanetov nasmeh, preudar-
na Franceva beseda in iskriv Karlin pogled.

FRANC GRABNER, STANE ŠPEH,KARLA DROBEŽ -SPOMINJALI SE
VAS BOMO Z VELIKIM SPOŠTOVANJEM IN HVALEŽNOSTJO.

KO ZB KAVČE - PODKRAJ

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 772.8

Obiščite spletno stran OO ZZB
NOB Velenje na naslovu:
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Ni bilo v Ravnah kmeta, ki bi tako podpiral že
od vsega začetka narodnoosvobodilno gibanje,
kot ga je kmet Abidnik. Že leta 1941 je začel
podpirati prve ilegalce, predvsem s hrano in
obveščanjem. Menda ni bilo partizana, da bi
odšel lačen in žejen od njegove hiše, pa tudi, če
bi jih prišla večja skupina.
V začetku leta 1944 so Nemci začeli požigati
poslopja pri tistih kmetih, kjer so se zadrževali
partizani. Zato je tudi kmet Abidnik bil v skr-
beh, da ne bi nekega dne tudi pri njem zagore-
lo, ker je bilo vsem znano, da se pri njem parti-
zani stalno zadržujejo, ker je bila njegova kmeti-
ja v hribovitem področju Raven in bolj na
samem.
Da bi si za vsak slučaj ohranil nekaj imetja, je
sklenil nekaj stvari skriti v svojem bližnjem
gozdu. Na skrivaj je zapeljal največji sod med
gosto mlado smrečje, kjer nihče ne bi ničesar
mogel opaziti. V sod je že prej doma nasul
pšenice in na veliki vehi je vanj vtaknil velik kos
usnja, ki ga je dobil od nekega partizana ob
zamenjavi za njegove čevlje. Poleg soda je v
gozdu postavil tudi veliko dežo, polno masti in
vse skupaj tako lepo zamaskiral, da, nobenemu
ne bi prišlo na misel, da je tam kaj skritega.
Koncem aprila 1944 so Nemci začeli večjo ofen-

zivo proti enotam 14. divizije, ki so se takrat
pojavile na območju Graške gore in Razborja. V
tej ofenzivi, ki je trajala več dni, so v nemških
enotah sodelovali tudi Kočevarji in skupine ver-
manšafta. Neko popoldne, ko je povsod pokalo,
se je tedaj nepričakovano k hiši približala
skupina Nemcev in vermanov s komandantom,
ki je bil Kočevar in je govoril slovensko, Preiskali
so celo hišo in tudi gospodarsko poslopje. Ker je
bil komandant lačen, je zahteval, naj mu gospo-
dar takoj prinese nekaj za jesti in pijače. Pri hiši
so imeli tedaj ravno bel kruh na mizi, katerega
mu je Abidnik ponudil skupaj z dobrim
jabolčnikom. To j e pri komandantu zaleglo,
zato je svojim vojakom ukazal, da morajo pusti-
ti pri tej hiši vse pri miru. Abidnik mu je še na
hitro skuhal močan čaj, kar je komandanta
spravilo v dobro voljo in je začel gospodarja
hvaliti, kako zaveden Štajerc je, ker tako lepo
skrbi za nemško vojsko.
Ko je komandant gospodarju razlagal, koliko
banditov so v tej ofenzivi postrelili, je tedaj prišla
v hišo druga skupina policistov in SS-ovcev, je
vodja te skupine takoj komandantu raportiral, da
so v bližnjem gozdu nad hišo našli napolnjen
sod s pšenico in usnjem ter dežo, polno masti.
Abidnik se je hudo ustrašil in mislil, kaj bodo pa

zdaj Nemci z njim naredili. Takoj je komandant
vprašal Abidnika, če je sod s pšenico in mast
njegovo in da gresta to pogledat.
Tedaj so vojaki že privalili tisti sod na dvorišče,
mast iz deže pa so že pospravili v svoje porcije.
Komandant je vnovič vprašal Abidnika, če sta
sod in deža njegova in če je on to skril.
Abidnik, ves prestrašen, ni mogel tajiti.
Komandant mu reče, naj bo brez skrbi, če so
stvari njegove. Prestrašen Abidnik mu pove, da
so njegove in da jih je skril pred partizani v
strahu, da bi mu zažgali hišo, če njim tega ne bi
dal. Komandant misleč, da ima pred seboj
Nemcem najbolj predanega človeka, je takoj
odredil, da se vse stvari, najdene v gozdu, takoj
vrnejo Abidniku. Postrojil je svojo skupino in
pregledal porcije. Vsi so nejevoljno godrnjali, ker
so morali vrniti mast iz porcij v kmetovo dežo.
Ko so na povelje komandanta vsi Nemci odšli, je
Abidnik stekel v hišo in se na vso moč začel
smejati, da mu je uspelo ukaniti Nemce.
Posebno se mu je dobro zdelo, da je videl
nemške vojake, kako so se kislo držali, ko so
vračali naropano mast.

Franci Hudomal
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Kot vsako leto smo občani in občanke Mestne
občine Velenje tudi letos praznovali 27. april -
DAN UPORA proti okupatorju. Proslave, katera
je bila v dvorani Doma kulture Velenje v četrtek,
26. aprila 2012 ob 19.00 uri, se je udeležilo zelo
veliko ljudi, kateri smo uživali v prijetnem kul-
turnem programu, prežetem z domoljubnimi in
partizanskimi pesmimi. Svečanost je pripravila
Mestna občina Velenje v sodelovanju z vsemi 
Pred svečanostjo je delegacija,v kateri so bili
župan MO Velenje in predsednik Območnega
združenja ZB za vrednote NOB Velenje Bojan
Kontič, predsednik Zveze veteranov vojne za
Slovenijo Velenje - Zdenko Hriberšek in sekretar-
ka Območnega združenja ZB za vrednote NOB
Velenje Marjana Koren, položila ikebano k
spomeniku Onemele puške oz. k spominskim
ploščam, kjer so zapisana imena vseh padlih v 2.
svetovni vojni s področja Šaleške doline.
Nato je sledila proslava v Domu kulture Velenje.
Voditeljica je med najavami posameznih točk kul-
turnega programa deklamirala pesmi Karla
Destovnika - Kajuha, narodnega heroja iz Šoštan-
ja. V kulturnem programu so nato sodelovali
mladi harmonikarji zasebnega glasbenega centra
Roberta Goličnika, učenki Glasbene šole Frana
Koruna Koželjskega Zarja Gošnik in Urška Šehić,
popestritev svečanosti pa je bilo premierno pred-
vajanje 20 minutnega filma o Karlu Destovniku -
Kajuhu.
Pozdravni nagovor je imel župan Mestne občine

Velenje in predsednik Območnega združenja
borcev za vrednote NOB Velenje Bojan Kontič,
slavnostni govornik pa je bil Zdenko Hriberšek,
predsednik Območnega združenja veteranov
vojne za Slovenijo - Velenje.
V svojem govoru se je dotaknil pomena tega
praznika za nastanek slovenske države, dogajanja
v polpretekli zgodovini in zadnjih teženj po
ukinitvi tega praznika. Sedanja vlada je ponovno
odprla polemiko o smiselnosti in upravičenosti
tega praznika za našo državo, o partizanskem
boju, o levih in desnih. Kot da slovenski narod ni
dovolj prizadet že s to veliko gospodarsko krizo.
Ne, ponovno smo priča težnji po rehabilitaciji
domobranstva, dvomov o upravičenosti boja proti
okupatorju, razslojevanja ljudi na rdeče in črne,
zaničevanju vsega, kar so naši ljudje dosegli v pol
preteklem obdobju. Poveličevano je samo obdob-
je, ko smo vendarle dočakali svojo državo, za kar
naj bi bile zaslužne bolj ali manj samo pomladne
stranke, kje pa so bili položeni temelji tega, pa ni
važno.
Niso važne žrtve v drugi svetovni vojni, kar nam
priznava celoten demokratični svet, ne priznavajo
se temelji te samostojnosti, kateri so bili vendarle
položeni v letih 1941 - 45, nadgrajeni spremembo
ustave leta 1974 in dograjeni s plebiscitarno
odločitvijo o samostojnosti leta 1990 in izbojevani
v osamosvojitveni vojni leta 1991. Takrat smo
Slovenci znali stopiti skupaj, nastopiti enotno,
odločno v boju za svojo državo, pozabljene so

bile vse zamere in razlike v mišljenju. Cilj je bil
enak - leta 41 osvoboditev izpod okupatorja in
samostojna država, leta 91 pa samostojna -
demokratična država Slovenija.
Tudi veterani vojne za Slovenijo 91 niso več tako
enotni, kot so bili v času osamosvajanja. Pojavljajo
se dve veteranski organizaciji, saj bi si eni radi
pripisali preveč zaslug za vse storjeno in pridržali
privilegij veteranstva samo zase - za privilegirane.
Temu se je potrebno odločno upreti in svoj status
so si veterani zasluženo pridobili s svojimi dejan-
ji na terenu, v neposrednih bojih in stikih s
sovražno jugoslovansko armado. Za zaključek je
vse udeležence na proslavi pozval, naj bodo
ponosni nase, na prehojeno pot in svojo zgodovi-
no.
Obiskovalci proslave ob dnevu upora smo si bili
enotni, da tega praznika ne smemo prepustiti
pozabi, saj simbolizira in ponazarja trpljenje
navadnih ljudi v najhujših-vojnih časih ter njihovo
željo po samostojnosti, ohranitvi svojega jezika in
svoje kulture. Veliko preveč je bilo v te namene
prelite krvi, veliko preveč gorja je bilo prestanega
za to, kar imamo sedaj.
Zopet je potrebno stopiti skupaj in združiti moči,
da se izkopljemo iz te gospodarske in politične
krize, kakor tudi krize vrednot. Saj to znamo, če
je le volja in to je slovenski narod v preteklosti že
dokazal.

Bojan Voh

Proslava ob dnevu upora - 27. aprilu

Pri Abidniku v Ravnah
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