
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

PROGRAM
PRIREDITEV IN
SLOVESNOSTI 

V MESECU
FEBRUARJU 2013

PETEK, 22. 2. 2013, ob 15.00:
Prireditev pri spomeniku v Paki pri Velenju v spomin na prehod
XIV. divizije, ki je prišla s Kozjaka in pri spomeniku prečkala
cesto ter nadaljevala pot proti Cirkovcam. 
Govornik: dr. Franc Žerdin, podžupan Mestne občine Velenje in
podpredsednik Združenja borcev za vrednote NOB Velenje.

PETEK, 22. 2. 2013, ob 17.00: 
Slovesnost pri spominski plošči na osnovni šoli v Cirkovcah, kjer
se je ustavila XIV. divizija in nato nadaljevala pot proti Graški
gori. 
Govornik: Bojan Kontič, župan Mestne občine Velenje in
predsednik Združenja borcev za vrednote NOB Velenje.

SOBOTA, 23. 2. 2013 ob 11.00:
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.
Govornik: Bojan Kontič, župan Mestne občine Velenje in
predsednik Združenja borcev za vrednote NOB Velenje.

SOBOTA, 23. 2. 2013, ob 14.30:
Prireditev pri spomeniku padlega pesnika in narodnega heroja
Karla Destovnika Kajuha pri Žlebniku v Zavodnjah.
Govornik: Jan Škoberne, predsednik Mladega foruma SD.

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

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

Na slovesnosti v Ravnah pri Osreških pečeh bodo sodelovali tudi
Slovenska vojska s častno stražo in druga veteranska združenja
Šaleške doline. 

Vabimo vas, da se spominskih slovesnosti udeležite v čim večjem
številu. 

Marjana Koren

OBVESTILO -
VABILO

V petek, 8.2.2013 ob 10.00 uri bo pri
spomeniku na Sedlarjevem slovesnost v

spomin na 69. obletnico prihoda XIV. Divizije
na Štajersko. Tudi letos se bomo slovesnosti

udeležili.

Odhodi avtobusov:

1. avtobus - 6.45 uri iz Letuša - Šmartno ob Paki - Pesje - avtobus-
na postaja Velenje - Vinska gora

2. avtobus - 6.45 uri iz Šoštanja - Ravne - Gaberke - Škale - zgorn-
ja tržnica - avtobusna
postaja Velenje;

Odhod obeh avtobusov z avtobusne postaje Velenje bo ob 7.30
uri, v kolikor pa bo udeležencev samo za en avtobus, bo pri
postankih na vseh postajah približno 10 minut zamude.

Cena avtobusnega prevoza, aperitiva na postanku in kosila s
pijačo je 20,00 EVR.

Prijave in denar sprejemajo poverjeniki KO ZB do vključno nedel-
je, 3.2.2013

Lep pozdrav!

Marjana Koren
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Šaleški upornik je interno glasilo območnega združenja ZZB NOB Velenje, lleettnniikk  XXII,,  šštteevviillkkaa  11,,  ffeebbrruuaarr  22001133

LLjjuuddjjee,,
ččee  vv  vvaaššiihh  bbii  ooččeehh  rraazzbbrraall,,
ppoo  kkaakkššnniihh  hhooddiittee  ppootteehh,,
iinn  ččee  vvssaakkddoo  oodd  vvsseehh  ssrrccaa
nnaa  ddllaann  bbii  ddaall,,
ddaa  ččlloovveekk  bbii  ččlloovveekkaa  pprreeppoozznnaall,,
ttaakkrraatt  bbii  vv  hhiippuu
ssttaarrii  ssvveett  pprrooppaall  ……

Vabljeni na 
prireditve 

v mesecu februarju:
PPEETTEEKK,,  2222..  22..  22001133,,  oobb  1155..0000::  

pri spomeniku v Paki pri Velenju.
PPEETTEEKK,,  2222..  22..  22001133,,  oobb  1177..0000: 

pri spominski plošči na osnovni šoli v Cirkovcah.
SSOOBBOOTTAA,,  2233..  22..  22001133  oobb  1111..0000: 

pri spomeniku v Ravnah v Osreških pečeh
SSOOBBOOTTAA,,  2233..  22..  22001133,,  oobb  1144..3300::  

pri Žlebniku v Zavodnjah.

ffoottoo::  iivvyy
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V času obletnice osamosvojitve Slovenije bi morali uživati veselje,
radost, srečo težko pridobljenega stanja v tako lepi državici kot je
Slovenija. Vendar stvari so šle popolnoma v drugo smer. Ko človek pre-
bira vsakodnevne novice v časopisih, se resno sprašuje kam plujemo. Z
dneva v dan smo kot državljani vznemirjeni in globoko razočarani. Kje
je naša socialna država? Če si človek vzame čas, da prisluhne izvoljen-
im gospodom, kateri bi morali zaradi zaupanja pri volitvah zastopati
vse državljane, je ob spremljanju tekočih zadev bridko razočaran.
Reveži bodo še bolj revni. Tisti, kateri so si znali pridobiti premoženje
iz naše skupne blagajne, katerega bi moralo biti za vse dovolj, če bi jo
po pošteni poti koristili, pa nikoli ne odgovarjajo za svoja dejanja. Znali
so skriti nepripadajoče bogastvo, pridobljeno z luknjami v zakonu.
Sedaj jih moti še rdeča zvezda. S kakšno pravico so si dovolili pohodi-
ti vrednote, ki nam veliko pomenijo. Spomini na vojno in vsa leta po
njej so še vedno živi. Smo generacija rojena pred 2. svetovno vojno.
Nismo še pozabili trpljenja gorja in vsega, kar je prinesel čas krvave
vojne. Vzeto nam je bilo srečno otroštvo. Prva šolska leta smo se selili
po raznih lokacijah, kjer smo imeli pouk na požganih senikih v
nemogočih razmerah. Po pouku smo cele popoldneve, kot 7-letni otro-
ci, nosili strešno in zidno opeko za gradnjo požganih domačij. Ni bilo
kruha, saj smo po vojni živeli na živilske karte. Odraščali smo v
pomanjkanju. Vendar šole in tudi starši so nas vzgajali v pridne,
skromne in poštene državljane. Po možnosti smo si pridobili razne

poklice in pridno ter vestno opravljali zadane naloge. Vseskozi so
bile naše skromne plače obremenjene z raznimi samoprispevki.
Gradili smo ceste, tovarne, mostove, počitniške hiše. Sindikati so

bili zelo pomembni. Napočil je čas lastninjenja. Po nepravični razdelitvi
in prodaji certifikatov se je mnogo družbene lastnine razgrabilo.
Nepošteni in zviti malopridneži so brez moralnih zadržkov razgrabili
premoženje skromnih in poštenih državljanov.
Kot mala deklica sem s starši in ostalimi brati in sestrami živela visoko
v hribih. Ko sem nekega zimskega dne stala ob hiši, so mimo prišli par-
tizani, premraženi in lačni. Stekla sem v klet in se vrnila s polnim
peharjem korenja. Vsak izmed njih si je vzel 1-2 korenčka. Na glavah
so imeli kape z rdečo zvezdo. To je bil simbol požrtvovalnosti lačnih,
prestrašenih borcev,  katere  hoče zdaj nova vlada skriti, zatajiti,
ponižati.
Danes, ko štejem 74 let, se zgrozim, ko poslušam in gledam kaj se
dogaja. Nisem član nobene stranke. Živim po načelih poštenosti, in
zavesti pomagati pomoči potrebnim. Ljudje, kateri ne priznavajo
zgodovine, niso vredni prihodnosti. Zakaj že toliko let po vojni ne
najdemo točke, katera bi nas povezovala in ne razdvajala. Med ljudmi
se še vedno goji sovraštvo. Ali res ne zmoremo najti skupnega jezika,
da bi pošteno in srečno živeli v tako lepi državi, kot je Slovenija.
Moralna načela in vrednote pa poskušajo spreobračati tudi vodilni v
verski skupnosti, ki naj bi živela po visokih moralnih načelih. Žal niti
v svojih vrstah ne uspejo obvladovati položaja pa se upajo dotikati sim-
bolov preteklosti, ki so jih naši državljani v preteklosti sprejeli za svoje.
Čas bo pokazal kako ljudje mislijo in čutijo. Njihova dejanja bodo
poplačana ob naslednjih volitvah.

PPaavvllaa  GGoolloobb2

Narava se je te dni odela v belo. Pravijo, da takšnih zimskih
razmer že lep čas ni bilo. Veliko je ljudi, ki imajo radi zimo, sneg
... A so kljub temu nejevoljni, če ni po nočnem sneženju sneg že
navsezgodaj povsod očiščen in vozne razmere skoraj enake tis-
tim v drugih letnih časih. 
Si sploh znamo naslikati zimo izpred sedemdesetih let? Pred
kratkim smo imeli priložnost v Šoštanju poslušati zanimivo pre-
davanje priznanega zgodovinarja, strokovnjaka za obdobje 2.
svetovne vojne, dr. Marjana Žnidariča. Govoril je o Pohorskem
bataljonu. O enem najznamenitejših poglavij naše narodne
zgodovine. 
Pohorski bataljon je legenda. Lahko je junaški ep, lahko pre-
tresljiva biografija 69 velikih Slovencev, lahko se zgodba o njem
bere kot napet roman s srhljivim koncem. Predvsem pa mora biti
zapis o Pohorskem bataljonu učbenik. Za vse nas, ki imamo
danes ta velik privilegij - živeti v svobodni in samostojni
Sloveniji. In za vse, ki prihajajo za nami. Da bodo znali ceniti in
varovati težko pridobljeno, krvavo priborjeno. Zato je, spošto-
vani bralke in bralci Šaleškega upornika, tako pomembno, da se
ta zapis o narodnoosvobodilnem boju ohrani, da se za vselej
usidra v slovenski zgodovinski spomin! Takšen, kot je dejansko
bil, kakor se je dejansko zgodil. Ne potvorjen. Čeprav vemo, da
si dandanes številni želijo prav tega. Prikrojevati dejstva in prila-
gajati zgodovinsko resnico njihovim trenutnim željam in potre-
bam. Tudi to so razlogi, zaradi katerih je dejavnost našega
združenja izjemno pomembna. 
Svoje poslanstvo članice in člani Združenja borcev za vrednote
NOB v Šaleški dolini uresničujemo tudi z organizacijo spomin-
skih slovesnosti. Februarja smo še posebej aktivni. To je razumlji-
vo, saj se v tem mesecu spominjamo mnogih pomembnih
dogodkov, vezanih na eno najbolj znanih in uspešnih enot

slovenske narodnoosvobodilne vojske, Štirinajsto divizijo, ter na
njenega borca, našega spoštovanega rojaka, meni najljubšega pes-
nika. Karla Destovnika Kajuha. Spomin nanj je bil lanskega
decembra še toliko bolj živ, saj smo z več prireditvami zaz-
namovali 90-letnico njegovega rojstva. Devetdeset let danes v
razvitem svetu niti ni več tako visoka starost. Od Kajuhove smrti
pa te dni mineva že 69 let. Streli so borca za pravice naroda, za
pravice poštenega, majhnega človeka, pokosili na pragu Žleb-
nikove domačije. In na pragu življenja. Tako je na nek način
Kajuh ostal večno mlad. Večno živa in aktualna pa ostaja tudi
njegova pesniška govorica. 

"Med ljudi bom šel
s knjigo Hugoja v rokah. 
In klical ljudem bom in klicali
bodo milijoni z menoj.
"Dol z vojno, nasiljem, krivico!"
Za mir bom govoril, ljubezen, svobodo.
Začutil bom dneva novega sij."

Tako je med drugim zapisal Kajuh. Mi nadaljujmo. Prenašajmo
njegovo sporočilo naprej. Za mir, za ljubezen in svobodo govo-
rimo. Proti nasilju in krivici se borimo. 
Spoštovani članice in člani Združenja za vrednote NOB Velenje,
ob začetku novega leta vam iz srca želim vse dobro! Naj vam
zdravje dobro služi, naj vas obdajajo prijazni ljudje, naj bo sreča
na vaši strani. 
Z željo, da bi se ob različnih priložnostih čim večkrat in v čim
večjem številu srečevali, vas prijazno pozdravljam.

BBoojjaann KKoonnttiičč
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KAKO DOLGO SI BOSTE ŠE LASTILI DRŽAVO?! 
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POSTOJMO ZA
TRENUTEK

Ob dnevu spomina na mrtve so se krajani Kavč s kratkim kul-
turnim programom poklonili spominu na  padle borce NOV in

žrtve fašističnega nasilja  v naši krajevni skupnosti.

Postojmo za trenutek, poglejmo v nebo,
svobodni, z željo v srcu naj vedno bo tako.

Isto sonce zdaj nam sveti kot sijalo je takrat,
le da mnogi so takrat trpeli, v nebo pogledali morda so zad-

njikrat.

Ko sneg zapade na poljane, veselo vriskanje, otroci na saneh,
takrat pa boji, kri v snegu in solze v očeh.

Ne moremo čutiti njih bolečin, trpljenja,
zavedajmo pa se, zakaj dali so življenja.

Postojmo za trenutek v spominu na ljudi,
ki dali so življenja, za nas končali svoje življenjske so poti.

((JJaannjjaa  Žžeevvaarrtt))  

3

Na novega leta dan leta 1956 je
bilo preko pol metra snega. Kot
vojak v Jugoslovanski ljudski arma-
di sem preživljal prvo novo leto,
brez večje sentimentalnosti.
Hladno zimsko podnebje in stalen
hladen veter v Bački je v tem času
nekaj čisto običajnega. Tiste dni se
vojaki nismo veliko gibali na
prostem, večino časa smo preživl-
jali spalnici, učilnici, klubu ali v
jedilnici.. Teoretično utrjevanje
znanja iz vojaških veščin, motoroz-
nanstvo in politično informiranje je
počasi postajalo utrujajoče. Zato
nas je večina kljub dvajsetim
stopinjam pod ničlo rada šla na
vajo na poligon, ki je veselo oživela
naše ude…
Sredi januarja smo doživeli tak-
tično "uzbuno". Bilo j epo polnoči,
ko me je zbudil sunek v
posteljo:"Diži se vojsko, ajde brzo,
bez svetla!". Komandirji so imeli le
baterije. V popolni temi smo se
morali obleči skupaj z vso opremo
(plinske maske, lopate, nahrbtnike
…) in steči na zborno mesto na
cesto pred vojašnico. Še v zboru
smo med sabo menjavali napačne

čevlje, si zategovali pasove …
Tovornjaki so nas z zakritimi
žarometi po razmočenem
kolovozu odpeljali v neznano. Po
tem, ko smo izstopili  je bilo uka-
zovanje samo še od ušesa do ušesa.
Gibanje po razmočenem terenu je
zahtevalo spretnost in močno
voljo, ko si v vodo zagreznil tudi
do pasu. Sovražnik nas je neprene-
homa osvetljeval z raketami in nas
tako prisilil, da smo se večino časa
kar plazili. Vajo smo končali še v
temi in po povratku v vojašnico so
naši nadrejeni vajo ocenili za
odlično in nam dovolili, da opremo
očistimo le na pol in takoj odide-
mo spat. V si smo bili do kože pre-
močeni in ni čudno, da je bila veči-
na vojakov nekaj dni po nočni vaji
močno prehlajena, nekateri so
morali celo na ambulantno zdravl-
jenje…
Slovo, ko sem se na železniški
postaji v Tuzli poslovil od vseh
tovarišev s katerimi sem odslužil
vojaški rok, je bilo prisrčno in zelo
čustveno. Mnogi tovariši so ob zad-
njem stisku roke potočili solzo … 

MMiillaann  Žžuurraajj

Utrinek iz JLA

Ko smo se člani KO ZZB Šalek - Gorica - Paka
letos odpravili na izlet v Belo krajino, smo se
ustavili tudi v Črešnjevcih, kjer je bila med
vojno organizirana partizanska bolnišnica.
Zanimiva je tudi zato, ker so zanjo skrbeli vsi
vaščani, medtem ko so bile partizanske bol-
nišnice večinoma organizirane na skritih kra-
jih, za katere je vedelo le malo ljudi. Ker nam
je na izletu zmanjkalo časa in o bolnici nismo
izvedeli kaj dosti, sem malo pobrskala po
dokumentaciji in se odločila, a vam jo pred-
stavim. Bolnišnica je name osebno naredila
zelo globok vtis, saj se je tu v Črešnjevcih v
času od 20. novembra 1944 do februarja 1945
zdravila moja mama, ko je bila v borbah par-
tizanov z nemškimi okupatorji hudo ranjena
pri Kočevju. Priznati moram, da me je obisk
tega kraja pretresel in ves čas od ogleda dalje
so mi v misli prihajali drobni izseki iz pripove-
dovanja mame o tem, kako je potekalo njeno
okrevanje in kako so domačini takrat živeli za

to bolnišnico - vsi kot eden. Vsi prebivalci vasi
so sodelovali pri preskrbi ranjencev,
zavarovanju pred nenadnimi prihodi
sovražnikov in seveda pri zbiranju hrane.
Vsaka hiša je odstopila del svojih prostorov,
da so v njih pripravili ležišča za ranjence, pa
za porodnice z novorojenčki, ostarele in za
predstavnike zavezniških letalskih enot. 
Vojaška partizanska evakuacijska bolnišnica z
imenom Topolovec je bila ustanovljena in je
delovala od 15. 9. 1944 do 27. 4. 1945 z
namenom, da s pomočjo zavezniških letalskih
prevozov "spravijo" na varno najtežje parti-
zanske ranjence iz vse Slovenije, mamice z
dojenčki, ki so bile kakorkoli v nevarnosti,
starejše in obolele prebivalce najbolj ogroženih
krajev in pa predstavnike zavezniških letalskih
enot, ki so bili prisiljeni pristati kjerkoli v
Evropi in se jim je uspelo prebiti do naših kra-
jev.  V bližini so imeli urejena letališča Otok
in Krasinec, kamor so pripeljali orožje in

drugo pomoč za partizansko vojsko in
odvažali na varno ranjence iz vse Slovenije v
zavezniške bolnišnice v Italiji. Tudi moja
mama je bila predvidena za prevoz v Bari v
Italijo in so jo kar dvakrat ponoči odpeljali z
lojtrnikom do letališča, vendar enkrat zaradi
napada Nemcev in drugič zaradi goste megle
letalo ni moglo pristati in tako je ostala v
Črešnjevcih do začetka februarja, ko so jo
preko Zadra prepeljali v Petrovac v osvobojeni
Dalmaciji. V hiši, kjer je danes urejena
spominska soba, je bila med vojno operacijska
soba. Skupno je bilo evakuiranih od tu preko
2800 oseb. Bolnišnica je delovala strogo kon-
spirativno, nikoli je niso odkrili in nikoli ni
bila napadena, za kar gre prebivalcem Črešn-
jevcev in okolice še posebna zahvala. 

DDrraaggiiccaa  PPoovvhh

VOJAŠKA PARTIZANSKA EVAKUACIJSKA BOLNIŠNICA
TOPOLOVEC V ČREŠNJEVCIH V BELI KRAJINI

gt-upornik-1-2013.qxd  21.1.2013  10:10  Page 5



Zlasti politiki in vsi, ki sodelujemo v javnem
dialogu se moramo disciplinirano vzdržati
vsake izjave, ki jo lahko kdo razume kot žalji-
vo, nestrpno ali celo sovražno. To je naša
najbolj elementarna dolžnost v skrbi za pre-
potrebno ozračje tolerance, svobode in spoš-
tovanja eden do drugega.
Vse to pravim zato, da nas bi okrepil v
prepričanju in pogumu, da gremo naprej po
poti graditve Slovenije, kot demokratične,
pravne in socialne države, za kar je v teh
izjemno težkih razmerah potrebna večja poli-
tična složnost kot običajno. Vse to pravim
tudi zato, da nas bi okrepil v prepričanju in
pogumu, da ostanemo zavezani evropski ideji,
ki nam edina jamči trajen mir, varnost in

možnost skupne rešitve te hude krize ter
blaginjo ljudi.

Vse to govorim na tem svetem kraju, kjer so
pred 70 leti v pohorskem snegu obležali mrtvi
domala vsi borci pohorskega bataljona, med
njimi tudi oče Alfonz Šarh in njegovi trije
sinovi, stari 13, 15 in 17 let. Koliko samo od
nas tu navzočih ima toliko stare otroke?
Družina Šarh je skupaj s pogumnimi borci
pohorskega bataljona pogumno in slavno
žrtvovala svoja življenja za dobro in sveto
stvar, za svobodo ljube domovine. Nihče ne
ve, koliko neznosnih bolečin je junaška smrt
njihovih dragih za vedno pustila pri tistih, ki
so jih imeli radi. Te bolečine so tako velike in
močne, da jih iz žalostne duše ne more preg-
nati nič, niti odpuščanje.
Lahko pa naš skupen kolektivni spomin na
tragedijo vojn v kateri se zgodi tako veliko
pošastnih stvari in krivic, v kateri nastrada

toliko nedolžnih ljudi in v kateri se zanetijo
plameni novih sovraštev, spodbudi naša rav-
nanja in zavezanost k miru, strpnosti, pri-
jateljstvu in sožitju. Ne moremo spremeniti
stvari za nazaj. Lahko vplivamo na stvari v
naprej. To je naša neposredna odgovornost.
Pogumnim in slavnim borcem pohorskega
bataljona bi rad v našem skupnem imenu glas-
no sporočil vse do prostora njihovega večjega
pokoja in miru, da njihove žrtve niso bile
zaman, da smo in želimo ostati ponosni
dediči njihove borbe za dobro, pravično in
svobodno in da ne bomo s svojimi ravnanji,
vsak v okviru svojih možnosti, nikdar
dopustili, da bi morali za iste cilje in vrednote
znova pasti nove žrtve. Nikoli več vojne.

Osankarica, 5. 1. 2013

Člani Krajevne organizacije ZZB Šalek - Gorica - Paka smo se 7. sep-
tembra v drugem poskusu (v mesecu juliju je bilo žal premalo prijavl-
jenih in smo ga morali odložiti na konec poletja) odpravili na izlet na
jug naše prelepe domovine, v Belo krajino. Naša sekretarka Marjana te
kraje še iz gobarskih izletov zelo dobro pozna in je izbrala nekaj res
atraktivnih točk.
Na pot smo se odpravili ob pol sedmih. Po vmesnem krajšem postanku
za jutranjo kavo, praznjenje mehurjev in obvezno razkuževan-
je ustne votline (natančneje o substancah zaradi prepovedi
točenja alkoholnih pijač v jutranjih urah ne bomo govorili) smo
se na zajtrku zbrali na turistični kmetiji Cerjanec v Krupi.
Okrepili smo se z okusno belokranjsko pogačo ter z ajdovimi
žganci s telečjo obaro. Ogledali smo si tudi izvir reke Kolpe in
se napotili naprej v Drašiče do zanimive zidanice, znane pod
imenom Soseska zidanica. Njena znamenitost je v tem, da v tej
okoli 250 let stari zidanici negujejo in gospodarijo z vinom pri-
bližno 65-tih pridelovalcev, zorijo pa ga v enem samem skup-
nem sodu. 
Zelo zanimiva je bila pripoved kletarja o tem, kako zbirajo vina
pri vinogradnikih in kako potem vsi ti vinogradniki celo leto
pijejo na črtice oziroma zareze na lesenih deščicah, obešenih na
poseben lesen lok (ki se imenuje rovaš - od tod tudi izrek, da
piješ na rovaš), naslednjo jesen pa popite količine vrnejo v klet
s 50 % pribitkom in takrat se zareze obrežejo in deščice
postanejo spet gladke ter pripravljene za ponovno uporabo (v sodob-
nem žargonu temu pravijo, da zbrišejo trdi disk). Drašičani so
prepričani, da ravno ta njihova (lesena) naprava pomeni začetek
uporabe računalnikov v svetu. V zidanici vlada natančen red, le v izjem-
nih primerih, kot so družinske tragedije, naravne katastrofe ali bolezni
vinske trte, lahko s skupno odločitvijo posameznemu članu dolg tudi
odpišejo. V določenih primerih pa je mogoče dolg prenesti tudi v
naslednje leto. S svojim poslovanjem dokazujejo, da poznajo soli-

darnost in medsebojno pomoč. 
Njihov hišni red ženam prepoveduje prihajanje v klet in pitje skupne-
ga vina. Izjema so le ovdovele žene, ki prevzamejo gospodarjenje v
vinogradu in pa enkrat letno, ko lahko pijejo le žene. Takrat si lahko
ogledajo rovaš in fantje so si omislili nadomestni rovaš, kjer količine
niso popolne, da v "računalniških evidencah" ne bi ugotovile pravega
moževega dolga. Takemu prikrivanju podatkov pred "nadzornim

organom" danes pravimo prevarantsko računovodsko poročanje.
V Črešnjevcih smo imeli organizirano kosilo na prostem pod kozol-
cem, ogledali pa smo si tudi muzej na prostem (stara kmečka opravi-
la in kmečka poslopja). Vse skupaj je kar prehitro minilo in komaj smo
uspeli zapeti nekaj pesmi z našimi ubranimi pevci iz Pake, pa je bilo
potrebno kreniti proti domu. S pesmijo smo nadaljevali potem še vso
pot .

DDrraaggiiccaa  PPoovvhh

4

PREKRASEN IZLET V BELO KRAJINO

Iz govora predsednika Republike Slovenije
Boruta Pahorja na prireditvi ob 70. obletnici

poslednjega boja Pohorskega bataljona
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Tudi lani, 5. novembra, so se komemoracije ob Mednarodnem
spomeniku žrtvam fašizma v Gradcu udeležili člani Krajevne organi-
zacije ZZB Šmartno ob Paki, Krajevne organizacije ZZB - Pesje in tudi
delegacije ukradenih otrok in internirancev iz Šaleške doline. Kljub
slabemu vremenu smo se poklonili pri obeh spomenikih, prižgali

svečke in položili vence v spomin na vse, ki so trpeli in darovali svoja
življenja, da lahko danes živimo lepše in mirneje.
Spomenik je posvečen tudi našim sorodnikom in znancem, ki so bili
ustreljeni v Celju, Mariboru in sežgani v Gradcu, kjer so tudi večina
pokopani na Centralnem pokopališču.
Zavedni Slovenci so se uprli okupatorju, vključili v odpor in prispevali

k zmagi nad nacizmom in fašizmom. Okupator se je Slovencem zato
kruto maščeval. Mnogi iz naših krajev Savinjske in Šaleške doline so
bili že leta 1942 ustreljeni kot talci in mnogi izgnani v taborišča. Števil-
ni so padli v borbah za svobodo. 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! Spominjamo se rojakov, ki
so dali življenje za našo svobodo. Mednarodni
spomenik žrtvam v Gratzu 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 granita. Na spomeniku je v enajstih
jezikih zapisano geslo:

ČČuuvvaajjttee  ssvvoobbooddoo  iinn  mmiirr,,
kkaajjttii  ddaallii  ssmmoo  zzaannjjuu  žžiivvlljjeennjjee..

Na granitnem svodu je vklesanih 2516 imen, 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 l. pohorskega bataljona in nar-

odni heroji kot Slavko Šlander, Slava Klavora, Ciril in Dušan Mravljak
in drugi. 
Ob spomeniku se moramo zamisliti nad besedami, ki so tam zapisane,
ki nas vedno opozarjajo, nikoli več vojne v kateri strada narod,
nedolžni mladi in starejši.

KKOO  ZZZZBB  ŠŠmmaarrttnnoo  oobb  PPaakkii,,    KKOO  ZZZZBB  PPeessjjee

5

Poklon žrtvam fašizma v Gradcu

Spomin na poletje
Kar nekaj mesecev je že minilo od lanskega - 26. srečanja borcev, veteranov in planincev na Graški Gori konec avgusta, toda spomin je še živ.
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Zadnjih nekaj let potujem po naši bivši domovini Jugoslaviji in obisku-
jem pomnike na junaška dejanja naših prednikov v II. svetovni vojni.
Na teh potovanjih sem doživel zanimive dogodivščine, srečal različne
ljudi in se na lastne oči prepričal o ohranjenosti spominskih obeležij. V
letu 2012 sem tako prepotoval del Črne Gore in zahodne Srbije.
Po turističnem ogledu zgodovinskega jedra Kotorja in znamenitega
polotoka Svetega Štefana v Črni Gori sem prišel do mesta Virpazar, ki
se nahaja ob Skadarskem jezeru. Na sredini tega jezera je tudi meja z
Albanijo. V centru mesta je spomenik, katerega so domačini Crmnice
postavili v spomin na svoje hčere in sinove, ki so padli v času narod-
noosvobodilnega boja. Zanimiva je postavitev spomenika na visoki
skali v centru in je tako viden že od daleč. Postavljen pa je bil, kot veči-
na spomenikov v Črni Gori, na obletnico dneva vstaje 13. julija 1964.
V vasi Ljubotinj, kjer se je rodil in v katerem je pričel vstajo Peko
Dapčević, ki je bil ob koncu vojne komandant Prve armade je v
središču spomenik vsem padlim v NOB in rojstna hiša Peke Dapčevića
in njegovega brata Vlade. 
Tukaj sem tudi imel zanimivo srečanje s starejšim domačinom, ki se ni
mogel načuditi, da se  nekdo iz mlajše generacije še zanima za te kraje
in dogodke in da je prišel od tako daleč.
Tukaj še živijo v čisti naravi. Vodovoda ni. Kanalizacije, kot jo mi poz-

namo tudi ni. Elektriko imajo a o
internetu sploh ni imel pojma. Bil je
star okoli 75 let, velik okoli 195 cen-
timetrov, z pravimi sivimi dolgimi
črnogorskimi brki bolj zdrav in pri
moči kot nekdo pol mlajši.
Ljubotinj je po številu narodnih
herojev eden od prvih v Jugoslaviji,
ža ga na nekaterih zemljevidih
sploh ni.
Tako je tudi v vasi Barutana, le
nekaj kilometrov pred glavnim
mestom Podgorico. Tukaj pa ni le
spomenik ampak (žal slabo
vzdrževan) cel spomeniški kom-
pleks, namenjen padlim v balkan-
skih vojnah, v prvi in drugi svetovni
vojni. 
V glavnem mestu Podgorici je na
hribu Gorica osrednji črnogorski spomenik vsem padlim v narod-
noosvobodilni vojni, ki je lepo vzdrževan in tudi dobro obiskovan. 

Ob sprehodu po mestu sem si ogledal tudi spomenike največ-
jemu črnogorskemu pesniku Njegošu, srbskemu vodji prve
vstaje Karađorđu in Ivanu Milutinoviću, ki je bil eden od
Titovih najbližjih sodelavcev, dokler ni oktobra 1944 padel pri
forsiranju Donave.
Ves park in spomenik sta lepo vzdrževana in obiskana. Pot me
je vodila proti Kolašinu in Mojkovcu. V Mojkovcu je tudi znani
spomenik v spomin na prvo svetovno vojno in veliko mojko-
vačko bitko. Na vsej poti in v obeh mestih je veliko spomenikov
na krajih kjer so bile bitke ali kjer so pokopani borci
črnogorskih brigad. Večina jih je v zelo dobrem stanju. Vidi se,
da v Črni Gori še vedno spoštujejo in negujejo tradicije narod-
noosvobodilnega boja.
Tako je tudi s spomenikoma, ki se nahajata v Žabljaku na
Durmitorju, kjer so se med peto sovražnikovo ofenzivo vodili
ogorčeni boji, ter v mestu Plevlja, kjer so črnogorske enote
decembra 1941 doživele svoj najhujši poraz. Imele so namreč

V SPOMIN NEKEMU ČASU

KKaaddiinnjjaaččaa

MMoojjkkoovvaacc

JJaabbuukkaa
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218 mrtvih in 269 ranjenih borcev.
Le nekaj kilometrov za črnogorsko - srbskim mejnim prehodom
Jabuka je Pionirsko počivališče ''Boško Buha''. Na tem kraju je pod
četniškimi streli padel 28. novembra 1943 mladi bombaš, narodni
heroj Boško Buha, borec Druge proletarske udarne brigade. V
spominskem parku so tudi doprsni kipi Mate
Blažine in Vere Miščević. Malo dalje je tudi
doprsni kip njegovega najboljšega prijatelja Save
Jovanovića-Sirogojna, ki pa je padel le pol leta
pozneje, v začetku maja 1944. tudi Sava je bil
po vojni proglašen za narodnega heroja.
V  Prijepolju, je bila velika bitka v času Šeste
sovražnikove ofenzive v začetku meseca decem-
bra 1943 leta in hkrati eden največjih porazov -
v enem dnevu je namreč 4. decembra 1943
padlo 395 borcev in bork Druge proletarske
divizije. V mestu so še vedno ruševine nekdanje
bolnice, kjer so se borili obkoljeni borci. V to
okolje pa je umeščen spominski center s
spomenikom in z tablami, na katerih so imena
padlih junakov Prijepoljske bitke. 
Tudi vstajniško mesto Užice je v drugem času,

imelo pred imenom naziv Titovo - tako kot Velenje. Na
Kadinjači, ki je 14 kilometrov severozahodno od Užic, je v času
prve sovražnikove ofenzive 29. novembra 1941 padel celoten
delavski bataljon. Spominski kompleks je prelep in viden že od
daleč. Najbolj se mi je v spomin vtisnil stih na spomeniku. Zato
sem ga tu tudi dodal in ga zaradi njegove vsebine nisem
prevedel:  

Pot me je potem vodila do
Valjeva, kjer je na hribu z
razgledom na celo mesto
spomenik narodnemu
heroju Stjepanu Filipoviću.,
ki so ga po zajetju po
dvomesečnem mučenju
Nemci javno obesili. Za
konec sem obiskal majh-
no mestece Bela Crkva
blizu srbsko-bosanske
meje, kjer je Žikica
Jovanović-Španac izstrelil
prve strele v naši narod-
noosvobodilni borbi. 

JJoožžee  DDrraaččkkoo

ROĐENA ZEMLJO, 
JESI LI ZNALA?
TU JE POGINO
BATALJON CEO…
CRVENA KRV JE
PROCVETALA
KROZ SNEŽNI
POKROV
HLADAN I BEO!
NOĆU JE I TO
ZAVEJO VETAR.
IPAK NA JUGU
VOJSKA KORAĆA…
PAO JE
ČETRNAESTI KILO-
METAR,
AL NIKADA NEĆE
KADINJAĆA.

PPooddggoorriiccaa

VVaalljjeevvoo

RRiijjeekkaa  CCrrnnoojjeevviiććaa

BBeellaa  CCrrkkvvaa
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PPrreedd  ddeevveettddeesseettiimmii  lleettii,,  1199..  ddeecceemmbbrraa  11992222  ssee  jjee  rrooddiill
nnaašš  vveelliikkii  rroojjaakk,,  ppeessnniikk  KKaarreell  DDeessttoovvnniikk  KKaajjuuhh..  

Ob tej priložnost smo v Šaleški dolini pripravili več
dogodkov, med drugimi proslavo v Kulturnem domu
v Šoštanju, proslavo v Topolšici in domoznanski
večer v velenjski knjižnici. Člani naše organizacije pa
so se podali v Zavodnje, k Žlebnikovi domačiji, kjer
je pesnik 22. februarja 1944 padel.

90 letnica rojstva 
Karla Destovnika Kajuha

VVeelleennjjee

VVeelleennjjee

pprrii  Žž lleebbnniikkuu
TTooppoollššiiccaa

ŠŠooššttaannjj
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AAnnggeellaa  NNOOVVAAKK,, rojena je bila 22.3.1913 leta.
Bila je naša najstarejša članica in dokler ji je
zdravje dopuščalo je bila aktivna v organizaciji
ZZB in tudi drugod. Zadnja leta svojega živl-
jenja je bila stanovalka v Domu za varstvo
ostarelih Velenje, kjer je tudi zaključila svoje
bogato življenje. Vsi člani ZZB Pesje smo
pričakovali, da bomo skupaj z tov. Angelo
praznovali njeno stoto obletnico. Ni obletnice

dočakala, poslovila se je in ostala nam bo v spominu.
Za njeno delo in nesbičnost se člani ZZB - Pesje najlepše zahvaljujemo
in ohranili jo bomo v trajnem spominu.
Člani ZZB za vrednote NOB Pesje, svojci in prijatelji smo se 16. julija
2012 na pokopališču v Podkraju poslovili od naše dolgoletne članice
tov. Angele Novak

BBeerrnnaarrddkkaa--BBeerrttaa  OOBBLLAAKK,, rojena 18.08.1938 v
Skornem, umrla 27.06.2012
S starši so stanovali v najemniški hišici ob
cerkvi Sv. Antona v Skornem. Ob napadu
Nemcev na Šercerjevo in Tomšičevo brigado je
bila hiša, v kateri so stanovali, močno
poškodovana. Morali so se izseliti. Začasni dom
so našli pri družini Letonje v Paškem Skornem.
Starša sta sodelovala s partizanskimi aktivisti in

njihova domačija je bila vedno pod kontrolo Nemcev. Živeli so v stal-
nem strahu, kaj bo jutri.
Vključila se je v krajevno organizacijo ZB za vrednote NOB Skorno -
Florjan - Bele Vode, kjer je aktivno sodelovala.
Ostala bo vsem nam v lepem spominu.

RRoozzaalliijjaa  SSTTRROOPPNNIIKK,,  rojena 18.08.1928 v Belih
Vodah, umrla 05.07.2012
Rodila se je v Belih vodah na kmetiji pri
Žganku, v številni kmečki družini. Težke dneve
svoje mladosti je preživljala v času druge sve-
tovne vojne. Tukaj so se med vojno vsakod-
nevno križale poti partizanov in okupatorjev.
Kot mlado dekle je morala skrbeti za prehrano
borcev, za oblačila in opravljala pomembne

naloge na terenu.
Po vojni je bila pobudnica za ustanovitev ZB v Belih vodah. Sedaj je
bila članica Krajevne organizacije ZB za vrednote NOB Skorno - Florjan
- Bele Vode. Bila je vseskozi predana in zelo aktivna članica.
Ohranili jo bomo v lepem spominu.

AAlloojjzz  SSEEVVŠŠEEKK,, rojen 15.05.1931, stanujoč
Prelska 23, Velenje, umrl 27.06.2012.
Aktivno je sodeloval v Krajevni organizaciji ZB
Vinska Gora od leta 1994. Bil je vzoren član in
pravi zagovornik zgodovinskih vrednot NOB.
Ohranili ga bomo v nepozabnem spominu.

MMaarrjjaann  MMiihhaaeell  KKUUKK,, rojen je bil 12.09.1927 v
Gabrovljah pri Slovenskih Konjicah
V našo Krajevno organizacijo ZB Šmartno se je
vključil pred mnogimi leti. V organizaciji je
vseskozi aktivno sodeloval vse do svoje smrti.
Sodeloval je tudi v NOB.
Po končani gimnaziji se je odločil za bogoslov-
je in bil 1952 leta v Mariboru posvečen v
duhovnika. V Velenje je prišel leta 1965 in pre-

vzel veliko župnijo sv. Martina. Leta 1966 je postal prodekan, kar je
nato ostal vse do leta 1986, ko je dekanijo predal v mlajše roke in dobil
naziv ''decanos emeritus''. Leta 1986 mu je mariborska škofija zaupala
službo duhovnega svetovalca, leta 1988 pa je bil imenovan za
papeškega kaplana. Dočakal je še 60-letni mašniški jubilej a ga ni mogel
slovesno obhajati. Zadnji mesec je večkrat poiskal pomoč v bolnišnici
Topolšica, kjer je umrl 5. junija 2012. župnijo je vodil do svoje smrti.
Ohranili ga bomo v lepem spominu v Krajevni organizaciji ZB Šmart-
no-Velenje.

AAlloojjzz  PPOODDGGOORRŠŠEEKK
V sredo prvega avgusta 2012 smo se na
pokopališču v Šmartnem ob Paki poslovili od
našega člana, Župana, tovariša Podgoršek
Alojza. Naš ''Lojz'', kot smo ga bili vajeni nagov-
oriti je bil velik zagovornik tradicije vrednot
Narodno osvobodilnega boja. Kot župan se je
tudi leta 2011 vključi1 v Krajevno organizacijo
Zveze borcev za vrednote NOB Šmartno ob

Paki.
Ogromno je prispeval pri obnovi pomnikov NOB v naši občini,
postavitvi ''POTI SPOMINOV'', pomagal izpeljati vsakoletno proslavo
pri spominski plošči, ki je nameščena na Lovskem domu v Skornem,
kjer je napisano petnajst žrtev, domačinov Skornega.
Zavedamo ser, da je z njegovim odhodom nastala velika vrzel, ki jo
bomo brez 'Lojza'' težko premostili.

SSiillvvaa  VVEERRDDEEVV  
Dne osmega avgusta smo se poslovili od Silve
Verdev, rojene decembra leta 1941, prav med
prelomom pretežkega časa velike morije. Svojo
življenjsko dobo je preživela v rodnih Gavcah,
si tam ustvarila dom in družino. Po upokojitvi
ni mirovala, prevzela je delo tajnice društva
upokojencev v Šmartnem ob Paki. 
Bila je dolgoletna članica Krajevne organizacije

ZB za vrednote NOB v Šmartnem ob Paki, kjer je s svojim znanjem in
delovnimi izkušnjami veliko pamagala.
Kot takšno jo bomo v spominu obdržali vsi člani Zveze borcev za vred-
note narodnoosvobodilnega boja v Šmartnem ob paki.

LLjjuuddmmiillaa  JJEEŽžOOVVNNIIKK
Rojena je bila 1925 leta v kmečki hiši na
domačiji Luknerjevih v Velikem vrhu. Bila je
bližnja soseda znanih revolucionarjev Jožeta in
Vladota Letonje, začetnika upora proti okupa-
torju leta 1941. kot mladenka je ogromno
pomagala Letonjevim v ilegali, predvsem z
obliži, hrano in obveščanjem. Tako je
veliko doprinesla k širjenju odpora proti

O D Š L I  O D Š L I  S OS O
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zavojevalcem.
V organizacijo Zveze borcev je vstopila leta 1949 in bila tvoren član ZB
Šmartno ob Paki. Umrla je za težko neozdravljivo boleznijo, mi pa
ostajamo in jo bomo pri našem delu občutno pogrešali.

AAlloojjzziijjaa  KKOOMMAARR, rojena 16.06.1934, umrla
25.08.2012.
Mlinše v Revirjih blizu Zagorja ob Savi pa so
bile kraj, kjer je v številni družini ugledala luč
sveta. Njena otroška leta so bila drugačna. Čas
je takrat od ljudi zahteval eno samo odrekanje
in garanje za vsakdanji kos kruha. Čas druge
svetovne vojne je preživela doma. Toda namen-
jeno je bilo njej in vsem njenim, da so doživeli

čas svobode, novih pomladi in veselja. Leta 1952 se je poročila z
Antonom, mladim rudarjem iz Trbovelj. Kot mnogo mladih družin v
tistem času, sta našla stalni kos kruha v rudarskem Velenju. Po poklicu
je bila trgovka, zato se je zaposlila v bivši ERI, kjer je delala vse do
upokojitve. Po izgubi moža leta 1995, so ji dajali spodbudo njeni
domači, dva sinova in vnuki. Lojzka je bila tudi zagovornica partizan-
skih bojev, saj so ji vrednote in pomen NOB veliko pomenile. Zato se
je leta 1996 včlanila v Krajevno organizacijo ZB desni breg-Velenje, kjer
je aktivno sodelovala v odboru. Bila je ena najaktivnejših poverjenic na
terenu in zato tudi prejela pisna priznanja in zahvale krajevne organi-
zacije ZB in območnega združenja ZZB-NOB.
Lojzka pogrešali te bomo. 

AAlloojjzz  SSEEVVŠŠEEKK,, rojen 12.09.1928, umrl
21.08.2012
24. avgusta smo se na pokopališču v Podkraju
poslovili od dolgoletnega člana ZZB, člana
Krajevne organizacije Šalek - Gorica - Paka.
Rojen je bil v Kanjucah pri Štorah v številni
družini. Bila je to partizanska družina in kot
otrok je med vojno opravljal kurirske poti, po
vojni pa je ostal zvest vrednotam NOB in vse

do zadnjega član ZZB.

ZZooffiijjaa  MMIIHHEELLAAKK,, rojena je 30.01. 1929, umrla
10.06.2012 
Kot mladoletno dekle je med vojno v Cirkovcah
po nalogu komandantov partizanskih enot
opravljala obveščevalno službo, ki je bila v
takratnih razmerah pogumno in nevarno počet-
je Pri njih doma so se og1ašali borci za katere
je znala poskrbeti, s hrano, s pranjem perila in
pletenjem nogavic. Usoden zanjo pa je bil

avgust leta 1944, ko so jo na eni izmed nalog zajeli Nemci, jo kruto
zasliševali in odpeljali v celjski Stari pisker. Tam je bila zaprta tri
mesece. Ob priliki premeščanja v zapore Rajhenburg je slučaj hotel da
je v Celju izkoristila zmedo in se s pomočjo neznane ženske, ki ji je
kupila vozovnico odpeljala do Šempetra, od tam dalje pa se je prebila
do Cirkovc. Poslej je živela v strogi ilegali.
Svojo srčno prepričanje, da je delala za svoj narod, ji je ostalo v trajnem
spominu. Taka bo ostala tudi v spominu nas vseh, ki smo jo poznali.
Bila je članica Krajevne organizacije ZB Stara vas.

JJoožžeeff    VVOOLLKK,,  rrojen 11.06.1923 v Šmartnem pri
Litiji, umrl 10.05.2012
Leta 1943 ga je okupacijska oblast poslala na
prisilno delo (RAD) v Avstrijo, in bil mobi-
liziran v nemško vojsko. Preko Nemčije je bil
premeščen na vojaško usposabljanje v Francijo.
Leta 1944 je pobegnil iz nemške vojske ter se v
Italiji (Gravino), prostovoljno priključil parti-
zanski vojski. Enota je bila napotena v Split, od

koder je v sestavi 5. Prekomorske brigade krenil na borbeno pot v
Slovenijo. Po srditih bojih na Hrvaškem, je leta 1945 pri Vinici, preko
Kolpe, stopil na teritorij Slovenije. V Cankarjevem bataljonu se je boje-
val do osvoboditve Ljubljane in dokončne zmage nad okupatorjem. Za
udeležbo in pogum na dejanja v NOB je prejel Medaljo za hrabrost.
Po vojni je služboval v Ljubljani, Šmartnem pri Litiji in Litiji. Leta 1956
se je z družino (žena Stana, sin Jože, hči Marija in sin France-Nani) pre-
selil v Velenje. Zaposlil se je v kadrovski službi v RLV in je bil zelo
družbeno aktiven v različnih društvih in organizacijah. Sodeloval je pri
izgradnji novega Velenja ter bil tudi sicer močno vpet v razvoj in
družbeno življenje v novo nastajajočem mestu. Zaradi hude bolezni, se
je leta 1982 invalidsko upokojil.
Za svoje domoljubje, marljivo ter vestno delo in pošten odnos do
posameznikov in celotne družbe, je bil odlikovan z Medaljo za zasluge
za narod in Redom dela s srebrnim vencem.
Bil je član Krajevne organizacije ZB Stara vas.

MMaarriijjaa  MMEEDDVVEEDD,, rojena 19.04.1928, umrla
12.08.2012
Odraščala je na Lopatniku v Vinski Gori v
številni kmečki družini po domače pri Prešičku.
Ker je njihova domačija bila izpostavljena na
strateškem geografskem položaju so se pogosto
pojavljali partizani že leta 1941. Še istega leta se
je vključila v OF in opravljala kot kurirka
različne in zahtevne naloge na področju

Paškega Kozjaka, Bevč in Ponikve.
Po končani vojni se je poročila in preselila na Janškovo selo.
Bila je zvesta članica KO ZB Vinska Gora. Ohranili jo bomo v nepoz-
abnem spominu.

SSttaannee  KKAAMMPPJJUUTT,, rojenje bil 13.09.1913, umrl 20.08.2012
Sodeloval je v NOB, imel je tudi status vojnega invalida.
Bil je član Krajevne organizacije ZB NOB Šoštanj.

VViiddaa  OOBBRREEZZAA,, rojena je bila 11.05.1925, umrla
06.09.2012
Bila je dolga leta aktivna članica Krajevne orga-
nizacije ZB NOB Šoštanj, sodelovala je v NOB,
med drugim, pa je nekaj časa opravljala tudi
tajniška dela. Naša članica je ostala tudi, ko se
je pred leti preselila v Velenje.

MMaarriijjaa  DDRROOFFEELLNNIIKK,, rojena 03.05.1931, umrla
20.09.2012
Bila je dolgoletna članica KO ZB Levi breg, član-
ica Odbora invalidov MOV, članica DU Velenje,
članica UO pododbora upokojencev Mestna
četrt Levi breg Zahod, vodja športne sekcije DU
Velenje in prejemnica številnih priznanj, pohval,
medalj in pokalov, aktivistka Območnega
združenja RK Velenje KO Levi breg, humani-
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tarka, prostovoljka DU Slovenije pri projektu Starejši za starejše.
AAnnaa  MMAARRKKUUSS,,  rojena je bila 10.07.1923, umrla 10.09.2012
Bila je dolga leta aktivna članica Krajevne organizacije ZB NOB Šoš-
tanj.Ohranili jo bomo v lepem spominu.

SSttaannee  BBEECC, rojen 19.04.1928, umrl 15.12.2012
Pokojni Stane se je rodil v Kamenskem na
Dolenjskem. Že v zgodnji mladosti je občutil
vojne grozote. Njegovi domači so bili interni-
rani, vendar je imel srečo, da je pobegnil. Tako
je pristal na neki kmetiji v Notranjih goricah. Še
mladoleten se je leta 1944 pridružil partizanom
in tam pričakal konec vojne.
V Velenje se je priselil z ženo Heleno priselila

leta 1961 in se zašoslil na RLV, v KS Konovo se je preselil leta 1968 in
se takoj vključil v delo različnih organizacijah. Bil je član Društva
upokojencev, Društva invalidov, KO ZB Konovo in še kje. Nazadnje je
nekaj let preživel v Domu za ostarele Velenje, kjer je njegovo življen-
jsko pot pretrgala bolezen. Pokopan je v Gabrijelah na Dolenjskem. 

LLuuddvviikk  MMAALLII,, rojen 05.08.1919, umrl 21.07.201
V Cerkljah na Gorenjskem je ugledal svet,
družina se je pozneje preselila v Ljubljano, tu pa
je po maturi želel na študij montanistike. Kruta
vojna je prekinila njegov študij, čakalo ga je izg-
nanstvo, ujetništvo, taborišča v Italiji in
Nemčiji, kjer je dočakal svobodo. Po vojni je
tudi 1947 leta diplomiral. Delal je v Zabukovici,
Laškem, Črni, v rudniku Kreka v Bosni. Leta

1959 se je vrnil v Slovenijo in se zaposlil v Šolskem centru v Velenju.
Bil je tudi predsednik občine Šoštanj in po ukinitvi občine Velenjski
župan. Potem je zopet nadaljeval na Rudniku, kjer je bil tudi direktor.

SSttaanniissllaavvaa  ŠŠUUMMAAHH, rojena dne 02.05.1926,
umrla dne 14.08.2012.
Nazadnje je stanovala v Šentvidu pri Zavodnjah
12, 3325 Šoštanj Bila je članica Krajevne orga-
nizacije ZB NOB Zavodnje.

DDrraaggiiccaa  PPEERROOVVEECC  SSTTOOJJKKOO,, rojena 12. 5.
1950, umrla 6. 11. 2012
Rodila se je v Perovčevi družini v Družmirju,
oče je bil interniranec v taborišču Mathausen.
Kot učiteljica matematike in fizike se je leta
1974 zaposlila na Osnovni šoli bratov Letonje v
Šmartnem ob Paki in z vso predanostjo,  več
kot tri desetletja, vse do upokojitve,  prenašala
znanje na mladi rod Šmarčanov. Bila je predana

humanitarna delavka, v KO ZZB pa je  nadaljevala očetovo poslanstvo.

IIvvaannaa  BBIIZZJJAAKK, roj. 21. 8.1929 v Šmartinskih
Cirkovcah, umrla 5. 12. 2012
Rojena je bila v rudarski družini. Komaj 15-
letno dekle so skupaj s starejšo sestro Pepco
ujeli Nemci v januarju 1944 in ju odpeljali v
celjski pisker, od tam pa na prisilno delo v
Rogaško Slatino, kjer sta bili do konca vojne.  
Po vojni se je zaposlila v družbeni prehrani
Rudnika lignita Velenje in se preselila v Velenje,

kjer si je ustvarila družino, Po poroki je ostala doma, nakar se je 1974.
leta vrnila na delo v nov obrat rudniške prehrane na Kidričevi, kjer je
delala do upokojitve.
Vseskozi je bila članica Krajevne organizacije NOB Šmartno Velenje

LLuuddoovviikk  JJEESSEENNIIČČNNIIKK,, rojen 21.07.1927 v
Doliču, umrl 16.12.2012
Bil je član Krajevne organizacije ZB Levi breg
Velenje. V času NOB je bil v partizanih leta
1945 v Borovljah težko ranjen v glavo, pljuča in
trebuh. Bil je ustanovitelj in kasneje član ZŠA
Velenje. Bil pa je tudi član vojaških vojnih invali-
dov. 
Tovariša Jeseničnika bomo pogrešali in ostal

nam bo v večnem spominu.

FFrraanncc  SSRREEDDEENNŠŠEEKK,, nazadnje stanujoč v
Arnače 5, rojen 04.04.1927 v Šentilju, umrl
19.10.2012
Med NOB je bil mobiliziran v partizane 4.
avgusta 1944 do 9. maja 1945. do 15. novem-
bra 1944 je bil v Tomšičevi brigadi, kasneje pa
v Lackovem odredu do 15. maja 1945.
Po vojni je služil vojaški rok do 3. aprila 1947.
odlikovan je bil z medaljo Zasluge za narod od

štaba KNOJ-a 3. aprila 1946.

MMaajjddaa  ŠŠUUKK, rojena je bila 13.02.1938 v
Braslovčah, umrla 02.01.2013
V KS Šentilj, v Arnače sta se s pokojnim možem
preselila leta 1960.   
Kot dolgoletna članica Krajevne organizacije ZB
Šentilj se je vključevala v akcije in dogajanja v
naši organizaciji, sodelovala pa je tudi v DU
Šentilj. Kot prostovoljka KO RK Šentilj je pozi-
tivne vrednote prenašala tudi med borke in

borce naše organizacije.
Iskrena zahvala ji velja v imenu KO ZB Šentilj za vso ustvarjalno delo
in za doprinos k uspešnemu delu organizacije.

DDoossttiikkrraatt  ččllaanniiccee  iinn  ččllaannii  oorrggaanniizzaacciijjee  nnee  vveemmoo  nnaa
kkooggaa  bbii  ssee  oobbrrnniillii  vv  zzvveezzii  zz  nnaaššiimm  ssttaattuussoomm,,  pprraavviiccaa--
mmii  iittdd……

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. 

TTeelleeffoonnsskkaa  šštteevviillkkaa::  ((0033))  88999955  777722.. 11

Obiščite spletno stran OO ZZB
NOB Velenje na naslovu:
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