
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

VOZNI RED

AVTOBUSOV ZA

PREVOZ NA

GRAŠKO GORO v

soboto, 24. 8. 2013
Avtobus št. 1
Odhod iz avtobusne postaje v Velenju ob 7.00 uri do Trap-a v
Velunjskem grabnu. Ta avtobus je za pohodnike po delu poti
XIV. divizije.
Po opravljenem prevozu v Velujnski graben bo avtobus št. 1 od
9. ure dalje, sprejemal udeležence proslave  na avtobusni posta-
ji v Velenju in nato v smeri Graške gore na avtobusnih posta-
jah 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, približno 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 sprejema na avtobus
na vseh vmesnih avtobusnih postajah.
Avtobus št. 3
Odhod ob 9.00 uri izpred glasbene šole Velenje, nato v Ravne
do spomeniku XIV. divizije v Osreških pečeh in nazaj proti kri-
žišču 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 gostilne Pirh v Kavče na avto-
busno postajo pri Hrvatu, nato proti Podkraju, mimo pokopa-
lišča 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 sprejema na vseh
avtobusnih postajah.
Avtobus št. 5
Odhod ob 9.00 uri iz Pake (pri gostilni Kovač), v Šalek in na
Gorico do obračališča za avtobuse. Približno ob 9.30 uri nada-
ljuje pot proti Velenju, mimo pošte, tržnice, rondoja proti
Graški gori (potnike sprejema 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; tret-
ji avtobus ob 15.00 uri
četrti avtobus ob 15.30 uri; peti avtobus ob 16.00 uri 

Pripravila: Marjana Koren

Mara Djordjević

PESEM DOMOVINI

Kam odšla so tista leta, ko cvetela je pomlad
in prijatelj bil je kot bratu brat?
Kamor zrlo je oko, povsod bilo nam je lepo.

Zdaj pa ni več smeha na obrazih, 
vsak zase tuhta in molči, 
skriva solzo, ki se mu v očeh blešči.

Ti nisi prav nič kriva, domovina, 
svet le svoje grehe vate skriva, 
krivi smo ljudje.

V življenju vse se spremeni, 
kakor vsaka reka svojo strugo kleše, 
tako ljubezen in domovina spreminjata ljudi.

Romarji smo, ki potujemo v bodočnost, 
ki mora biti boljša, prijaznejša in lepša, 
za nas in za celi svet.

Za vse ljudi na svetu sije sonce in vrača se poletje, 
tudi zate, domovina moja, 
a priti mora prej pomlad in cvetje.

Karizma in lepota tvoja nam vlivata upanje, 
da se bodeš, kot se je mrtva ptica Feniks, 
tudi ti dvignila iz pepela 
in se razcvetela v bujni pomladni cvet, češnjev cvet, 
to je moje upanje in vera!
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Šaleški upornik je interno glasilo območnega združenja ZZB NOB Velenje, letnik XI, številka 2, avgust 2013

Območno združenje borcev za vrednote NOB Velenje, planinsko društvo

Velenje in veteranska združenja

vabijo na

27. srečanje borcev, planincev in ostalih
veteranskih združenj na Gori jurišev

GRAŠKA GORA 2013, 24. avgusta ob 11. uri

Tokrat je srečanje posvečeno 69. obletnici pohoda XIV. Divizije na

Štajersko, 22. obletnici osamosvojitve in 

prazniku Mestne občine Velenje

"POD ZVEZDO SMO BILI MOČNEJŠI"

gt-upornik-2-2013.qxd  8.7.2013  10:11  Page 3



V četrtek , dne 27.6.2013 so člani KO ZB Desni breg Velenje obiskali
Ljubljano. Ustavili so se v parku Tivoli  in si ogledali vojaški muzej

novejše zgodovine. Z avtobusom so se zapeljali do kongresnega
trga in se sprehodili čez kongresni trg do Prešernovega spomeni-
ka in naprej do obale Ljubljanice, in se z ladjico popeljali po njej.

Sprehodili so se po Ljubljani in v mestni hiši jih je prijazno pozdravil
župan ZORAN JANKOVIČ. Iz mestne hiše so potem nadaljevali mimo
tržnice do spodnje postaje žičnice, ter z žičnico zapeljali na grad.

Jelenko Leopold2

Spoštovani bralke in bralci

Šaleškega upornika, 

dragi tovarišice in tovariši!

Dolgo se je obotavljalo, a je vendarle prišlo. Še eno poletje. Naj
bo lepo in prijetno!
V Velenju smo poletje pozdravili z osrednjo občinsko prireditvi-
jo ob dnevu državnosti, na kateri so bili - tako kot vedno doslej
- prisotni tudi praporščaki našega združenja. Vsem praporšča-
kom, ki so vedno pripravljeni sodelovati na različnih prireditvah,
spominskih slovesnostih in občinskih proslavah, se iskreno
zahvaljujem! S svojo prisotnostjo praporščaki, in s tem naše
združenje v celoti, izkazujejo domoljubje, spoštovanje naše
domovine, naše zgodovine, na katero moramo biti ponosni, in
vseh, ki so prispevali svoj delež, da danes imamo svojo, svobod-
no državo. Zato je vsekakor prav in pomembno tudi to, da smo
jim v tem letu uspeli zagotoviti nove, enotne uniforme. 
Zadovoljen sem, da smo na naši nedavni redni letni skupščini
lahko ugotovili, da je za nami še eno uspešno leto, saj smo vse
naloge, ki smo jih načrtovali, tudi opravili in nekatere celo nad-
gradili. Človeka v teh časih resnično napolni z veseljem in opti-
mizmom spoznanje, da je ljudi, ki so pripravljeni delati, še
vedno dovolj. Pa tudi, da imajo za našo dejavnost še vedno veli-
ko posluha v lokalnih skupnostih in številnih podjetjih. Da se
zavedajo pomena našega združenja in vrednot, za katere se zav-
zemamo ter so nam pripravljeni pomagati. Poleg angažiranih
posameznikov je vedno več tudi organizacij, s katerimi se pri
svojem delu povezujemo. Dolga leta sodelujemo s planinci, z
Mladim forumom SD, s konjeniki in seveda z drugimi veteran-

skimi združenji, letos pa so se nam pri organizaciji tradicional-
nega poletnega srečanja na Graški gori pridružili tudi člani dru-
štva brigadirjev.   
Prav tako razveseljuje (za koga morda presenetljivo) dejstvo, da
se naših prireditev v zadnjem času udeležuje vedno več ljudi.
Dobro je bila sprejeta tudi prireditev, ki smo jo ob dnevu zmage
letos pripravili v Velenju. Prepričan sem, da bomo dan zmage s
posebno prireditvijo v Velenju zaznamovali tudi v prihodnje in
bo dogodek postal tradicionalen, ne glede na to, kako uspešni
bomo v naših prizadevanjih, da proslava v Topolšici tudi v
državnem merilu dobi status, ki si ga zasluži. 
Naj izkoristim to priložnost ter se za predano delo, za priprav-
ljenost na sodelovanje, za dobro voljo in energijo še enkrat
zahvalim tudi naši dolgoletni sekretarki, Marjani Koren, ki smo
se ji na letni skupščini vsaj malo oddolžili s podelitvijo najvišje-
ga priznanja naše organizacije, z Zlato plaketo. Želimo si seve-
da, da bo priznanje sprejela tudi kot spodbudo in bo s svojim
delom nadaljevala še lep čas. 
Zaključujem pa s povabilom. Pridružite se nam konec avgusta na
našem letošnjem graškogorskem srečanju! Poklonili se bomo
spominu na legendarno XIV. divizijo, proslavili 22. rojstni dan
samostojne Slovenije in počastili praznik Mestne občine Velenje.
Tudi letos se bomo zbrali pod geslom "Pod zvezdo smo bili moč-
nejši!" 
Spoštovani, zaupam v jutri in verjamem v moč vseh nas, ki zvez-
do še vedno čutimo in razumemo kot svoj simbol, kot simbol
pravičnih, poštenih in domoljubnih ljudi.

Srečno!

Bojan Kontič
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IZLET KRAJEVNE ORGANIZACIJE 

ZZB DESNI BREG VELENJE V LJUBLJANO
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Kar tisoč osemdeset mesecev je že,
odkar življenje v zibko položilo te je.
Veliko srečnih, mirnih let bo še minilo,
veliko še želja se ti bo izpolnilo.
Naj vsako jutro novo upanje ti daje,
preživljaj ga vsak dan v vedrini in smehljaje!
Trdno zdravje ves čas naj v objemu te drži,
ves čas zadovoljstvo naj ti sije iz oči!

S takšnimi željami sta članici Krajevne organizacije ZB Šentilj obiskali
svojo sotovarišico iz organizacije, ki je letos dopolnila okrogli jubilej 90
let in ji je zdravje malo ''zagodlo'', da se ni mogla udeležiti rednega let-
nega občnega zbora.
Obiskali sva jo pri njenem sinu v Velenju in obisk je bil tako prisrčen
in za današnje čase spoštovanja vreden, ko vidiš tako prijazen medge-
neracijski odnos. Nasmeh na licih bolnega človeka je znak, da je naše
zdravje odvisno od ravnovesja v telesu, duši in medsebojnih odnosih.
Ker je sodobni čas napet, globalni kapitalizem krut, mediji pa prepriča-
ni, da je najboljša novica slaba novica, se moramo naučiti zaščititi svojo
človeško krhkost. Ne tako, da bomo bežali pred bolečinami, da nas bo
strah biti resničen in odprt, ampak z odločitvijo, da bomo negovali dru-
gačno zrenje. Ne bodimo žrtve okoliščin, ampak junaki polnine biva-

nja, ki je predvsem odvisna od tega kako gledamo nase in vase. Česa
v sebi se veselimo, kaj negujemo, h čemu strmimo.
Vse to je verjetno pri sebi uredila tudi Zofka, ker njen smisel za humor
in dobro voljo tudi med boleznijo ni oslabel.

Na obisku sta bili Marija Kuhar in Silva Pungartnik. 3

OBISK PRI ZOFIJI KUHAR

REDNA LETNA SKUPŠČINA 
OZ ZB NOB Velenje

V ponedeljek, 17.06.2013 ob 17. uri, se je v
sejni dvorani Mestne občine Velenje odvijala
redna letna skupščina Območnega združenja
zveze borcev za vrednote NOB Velenje.
Po uvodnih besedah predsednika OZ ZB za

vrednote NOB Velenje tov. Bojana KONTIČA,
ki je najprej pozdravil vse prisotne goste in
delegate skupščine, je sledila ocenitev dela v
letu 2012 in sprejetje programa dela ter finanč-
nega plana za leto 2013. Predsednik tovariš
Kontič je poudaril, da je za nami delovno in

uspešno leto, saj smo vse zadane naloge
uspešno izvedli in nadgradili. Glede na to, da
so svečanosti, srečanja in prireditve dobro
obiskane, programa dela za leto 2013 ne
bomo veliko spreminjali. Nekatere prireditve

so že prerasle okvire Šaleške doline
in postale že kar vseslovenske, zato
moramo le-te obdržati. Enako velja
za finančni načrt, kjer je velika nalo-
ga, kako zagotoviti dovolj sredstev
za izpeljavo vseh zadanih nalog, saj

so dotacije s strani države prepolovljene, pa še
te velikokrat izredno zamujajo. 
Predsednik tovariš Bojan Kontič pa je prav
tako izkoristil priložnost in naši neutrudni
sekretarki tovarišici Marjani KOREN podelil
najvišje priznanje - ZLATO PLAKETO za do
sedaj opravljeno delo in s priporočilom, da
tako nadaljuje tudi naprej. Temu je sledil velik
aplavz in zahvalni nagovor dobitnice prizna-
nja tovarišice Marjane, katera je zvestobo in
trdo delo obljubila tudi v bodoče.

gt-upornik-2-2013.qxd  8.7.2013  10:11  Page 5



V četrtek, 9. maja 2013, je bila ob 18. uri
pred spominsko ploščo v zdraviliškem parku
v Topolšici osrednja slovesnost ob 68. oblet-
nici podpisa generala Alexandra Löhra,
poveljnika nemške armadne skupine E, o
brezpogojni vdaji nemške zasedbene vojske
v Topolšici.
Zbrane sta nagovorila župan Občine Šoštanj
Darko Menih in predsednik KS Topolšica
Herman Pergovnik. Za kulturni program pa
so poskrbeli Pihalni orkester Zarja, Moški
pevski zbor Kajuh in učenci osnovne šole
Topolšica.

Konec junija so bili članice in člani KO Zveze
borcev Šalek, Gorica, Paka na prijetnem izletu
na Kozjanskem
V Kozjem so si ogledali spomenike padlim v
I. in II. svetovni vojni, internirancem med II.
vojno in udeležencem veteranskih organizacij
v vojni za Slovenijo, Marinškovo spominsko
hišo in šolo. V Trebčah so obiskali Kolarjevo
domačijo, kjer je živela Titova teta Ana in
domačijo, kjer se je rodila Brozova mati. V
Bizeljskem so obiskali zidanico izlet pa zaklju-
čili s kosilom v Bistrici ob Sotli.

4

VELENJČANI NA KOZJANSKEM 

Slovesnost ob proslavi NOB 
v Topolšici
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V soboto, 16. februarja 2013 sta združenji borcev za vrednote NOB
Mislinje in Doliča poskrbeli za slovesnost ob obnovljenem spomeniku
preboja štirih bataljonov XIV. divizije v Srednjem Doliču. Ubranost vere
v resnično zgodovino NOB so ob domačinih in naših občanih povezo-
vali številni gostje. Prisrčno jih je pozdravil župan Občine Mislinja,
Franc Šilak. Še posebej Jožeta Vrabiča, predsednika in Mateja Blažuna,
tajnika Združenja borcev za vrednote NOB Slovenj Gradec ter vse
predsednike krajevnih organizacij slovenjegraške občine. Za slovesen
mimohod praporov je poskrbela Babnikova godba. Po himni je o srdi-
tih bojih pred 69-timi leti spregovoril Marjan Križaj. Pozdravne besede
župana pa so v kulturni program odeli pevci Marjana Ramšaka in reci-
tatorki Majda Sinreih in Majda Jančič. Pesmi pesnika XIV. divizije,
Kajuha so nas ogrele kot nekdaj njegove borce. Slovesno smo podelili
še priznanje Dragu Pogorevcu, ki je tesno vpet v prizadevanja, da
obnovljena spominska obeležja ohranjajo vrednote NOB in so obenem
tudi ponos naše občine. Zvoki Babnikove godbe so poskrbeli za odhod
praporov in nas uvedli v vedro druženje. Ob kozarčku in partizanski
malici smo izrekli še nekaj besed o preboju. Nekaj stavkov o "štirinaj-
sti" sem strnil za zaključek zapisa o dogodkih iz časov vojne na naših
tleh:
Pot XIV. divizije na Štajersko se je začela 6. januarja 1944 v Suhorju v
Beli krajini. Dolg in nevaren je bil njen pohod čez Hrvaško. Po mese-
cu dni je prešla Sotlo, za njo je bila 310 km dolga pot. 1025 borcev in
bork je štela, ko je 6. februarja pri Sedlarjevem stopila na štajerska tla.
Nemci so divizijo zasledovali vse čas in jo skušali uničiti. Pohod je v
hudi zimi postajal vedno težji. Tako je bilo tudi na Paškem Kozjaku.
Strmine in vrh Paškega Kozjaka je divizija dosegla 17. februarja 1944.
Poveljstvo XIV. divizije se je odločilo, da se bodo brigade dan kasneje,
torej 18. februarja, prebile na Pohorje pri Srednjem Doliču. V hudem

spopadu so se čez cesto prebili 2. in 3. bataljon Šercerjeve, 3. bataljon
Tomšičeve in 1. bataljon Bračičeve brigade. Po prestanih vojnih grozo-
tah in trpljenju so se pognali naprej proti Pohorju. Mislili so, da jim bo
glavnina divizije sledila. Nenadoma so se znašli ločeni od matice, ki je
ostala v nevarnem kotlu. 
V ponedeljek bo od preboja s Paškega Kozjaka steklo 69 let. Zato smo
se člani Združenj borcev za vrednote NOB OO Mislinja in KO Dolič
lotili obnove in poskrbeli, da dobi ta granitni kamen okolico urejeno
kot so spodobi. Spomenik so odkrili 1. maja 1955 krajani KS Dolič pa
so si izbrali 18. februar za krajevni praznik. Na to praznovanje pa je v
zadnjih letih legla senca pozabe. Zato smo se, spoštovani gostje, tova-
rišice in tovariši člani obeh borčevskih združenj v tej naši občini odlo-
čili, da bomo storili vse za ohranjanje spomina na te slavne zgodovin-
ske dogodke. Ob granitnem kamnu pri Lojzeku naj se sliši partizanska
pesem, kot v tistih urah preboja, danes in ob slehernem obisku tega
pomnika. Takrat bomo pobožali in vrnili tudi lesk rdeči zvezdi, ki
postaja nekaterim prehud trn v peti. Borcev XIV. divizije, ki so padli v
bojih na Paškem Kozjaku februarja 1944 smo se spomnili ob predlan-
skem obnavljanju skupnega groba nad domačijo Ramšak. O tem, da je
v našem Mislinjskem Jarku delovala Sova, vojaška tehnika XIV. divizi-
je zgovorno priča spomenik, ki smo ga postavili pred tremi leti. Da so
v tistih februarskih dneh v teh naših zaselkih verjeli v poslanstvo bor-
cev XIV. divizije naši ljudje, dokazuje to, da so utrujene in premražene
borce toplo sprejeli kmečki domovi. Preboja, neprestanih bojev, števil-
nih ranjencev in poguma zato v teh naših zaselkih nikoli ne bomo pre-
pustili pozabi. 

Marjan Križaj

SPOMINSKA SLOVESNOST V SREDNJEM DOLIČU

Spoštovane borke, spoštovani borci, prijatelji, 

člani ZZB NOB Slovenije

Danes naša Zveza praznuje 65. rojstni dan. Ustanovitev Zveze borcev kot organizacije udeležencev NOB je pomenila pomemben vstop
borcev NOB v družbeno življenje v organizirani obliki.

Mi, današnji člani, večinoma nismo doživeli svetovne morije. Smo pa sodelovali v kasnejšem razvoju naše družbe in države.

Zveza je danes drugačna, članov nas je manj kot pred desetletji, vrednote pa ostajajo.

Samozavest, solidarnost, strpnost, narodni ponos in boj za človeka, proti nepravilnostim in nepravičnosti so naše vodilo.

Ob 65. obletnici vsem članom čestitava in želiva dobro delo, veliki uspehov v boju za boljšo in naprednejšo družbo ter boljšo državo.

Ljubljana, 4. julij 2013

Generalni sekretar Mitja Klavora, predsednik Janez Stanovnik

Čestitka ob 65-letnici 
naše organizacije
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Predstavitev populacije T-UO je posredovana na primeru enega od teh
žrtev vojnega nasilja - Janeza Štiglica, r. 1938 v kraju Bočna v Gornji
Savinjski dolini. Primer avtentično predstavlja populacijo cca 600 otrok,
ki jim je nacizem pomoril starše, nje pa poslal v posebna mladinska
taborišča.

1. Mojega očeta Alojza Štiglica so nemške okupacijske oblasti dne 8.
julija 1942 aretirale in zaprle v Stari pisker - sodne zapore v Celju.
Obsojen je bil upora proti nacističnemu okupatorju.

2. 15. avgusta 1942 so okupacijske oblasti izvedle na Spodnjem Štajer-
skem drugo (avgustovsko) množično akcijo aretacij članov partizanskih
družin. Tega dne so aretirali tudi mojo družino: mamo Marijo, brata
Alojza starega 13 let, Frančka mojega dvojčka ter mene - stara 4 leta.
Aretacije so izvajali v zgodnjih jutranjih urah. Vse zajete člane družin
so z maricami odpeljali v vlovitveno taborišče, ki je bilo pripravljeno v
objektih takratne Deške okoliške šole v Celju.

Vlovitveno taborišče v Okoliški šoli v Celju, sedaj Prva osnovna šola:
Dvorišče takratne Okoliške šole je bilo ograjeno z bodečo žico,
stražnim stolpom (fotografija v spominski sobi sedanje Prve osnovne
šole v Celju). Učilnice so bile izpraznjene v njih pa pogradi nastlani s
slamo (fotografija v spominski sobi - na kateri je moja mama Marija
Štiglic, brat Franček in jaz ter nekateri drugi). Še isti dan po prihodu v
Okoliško šolo so nas vse nagnali na dvorišče, kjer smo morali poslušati
streljanje talcev v celjskih sodnih zaporih Starem piskru. Tega dne, 15.
avgusta so tam ustrelili 95 domoljubov, med njimi tudi mojega očeta.
To je bil del načina ločitve nas otrok od očetov. Naslednjo noč so ločili
otroke od starejših oseb - od mater. Vse starejše osebe nad 18 let, po
večini so bile ženske, so poslali v uničevalno taborišče Auschwitz, med
drugimi tudi mojo mamo.
Mama je v Auschwitzu po dveh mesecih izgubila življenje. To je bil
drugi način ločitve otrok od mater.

3. Dne 20. avgusta smo zapustili Okoliško šolo. Na tovorni železniški
postaji v Celju so oblikovali vlakovno kompozicijo, ki je bila sestavlje-
na iz dveh delov: v prvem delu so bili starejši nad 18 let, ki so jim
namenili uničevalno taborišče Auschwitz, v zadnjem delu pa smo bili
otroci. Skupaj smo se peljali do kraja Frohnlajten, kjer je bilo urejeno
barakarsko taborišče ob reki Muri. V tem taborišču smo se znašli samo
otroci iz prve in druge avgustovske akcije aretacij, skupaj nas je bilo
nekaj nad 600 (točnega seznama nimamo).

4. 18. septembra 1942 so nas iz Frohnleitna razmestili po naslednjih
taboriščnih oddelkih - taboriščih:
Eisenstein (v češkem protektoratu), Kastl pri Ambergu, Himmelberg pri
Mettenu (grad Himmelberg - izven mesta), Mainburg - Hallentau,
Neustift pri Vilshofenu, Saldenburg pri Tittlingu, Seligenporten pri
Neumarktu, Neumarkt pri Nurnbergu.

5. Jaz in moj brat dvojček Franček sva bila v naslednjih taboriščnih odd-
elkih: Eisenstein (samo prehodno krajše obdobje, kasneje tu ni bilo več
taborišče) Seligenporten, Kastl, Majnburg, Saldenburg.

V jeseni 1944 sva z bratom Frančkom bila premeščena v
taborišče Baumgarten, kjer je bilo taborišče za bolne in
onemogle - zlasti starejše, v katerem je bila naša soseda in sorod-

nica Žmavčeva mama. To taborišče je bilo zame olajšanje, saj sem živel
med poznanimi starejšimi ljudmi in v njihovem zavetju.
V tem taborišču sem dočakal osvoboditev.

6. Domov sva se z bratom Frančkom vrnila julija 1945 preko repa-
triacijskega centra v Degendorfu v Nemčiji in RC v Radovljici.

7. Vrnitev v domači kraj:
Rodna hiša delno poškodovana, požgano gospodarsko poslopje,
izropano vse, brez staršev, starejši brat Alojz (star 16 let) se je vrnil sep-
tembra, vas Bočna je bila požgana (92 objektov), po treh letih ko te že
nihče več ne pričakuje - si sorodnikom v breme …
Samo mamini starši, v visoki starosti, so bili opora in uteha v tistih
nemogočih časih, ko je bilo materialno pomanjkanje zelo veliko. Še
huje pa je bilo, da smo se našli doma osiroteli otroci brez starševskega
zavetja.

8. Zgodba T-UO je podobna zgodbi otrok iz čeških Lidic (atentat na
Reinharda Heydriha, Hitlerjevega prijatelja, šefa varnostne službe in
represije nad Lidicami).

Himmler je že slab mesec dni po atentatu v Lidicah izdal podoben
odlok, dne 25. junija, pod oznako zaupno, št. 323/42, o kazensko
represivnih ukrepih na območju takratne Sp. Štajerske in Gorenjske
(kot ga je za povračilne ukrepe nad Lidicami ukazal sam Hitler).
Posebej je potrebno opozoriti, da so represalije nad otroki in odraslimi
člani banditskih družin bile po načinu enake, vendar geografsko v
širšem obsegu.
Kazenske represalije na Sp. Štajerskem in delno Gorenjskem leta 1942
nad družinskimi člani upornikov proti nacizmu so bile izvedene v dveh
množičnih akcijah: prva je bila med 3. in 10. avgustom in druga med
15. in 20. avgustom.
Takrat je bilo aretiranih v prvi akciji cca 450 otrok v drugi akciji pa cca
200 otrok.
Vseh starejših družinskih članov v obeh akcijah je bilo preko tisoč.

Krutost represivnih ukrepov v obeh avgustovskih represivnih akcijah,
ko so moške starejše nad 18 let večinoma postrelili, ženske nad 18 let
poslali v uničevalno taborišče Auschwitz, otroke pa koncentrirali v
posebna taborišča, se v poznejših represivnih akcijah zoper uporniških
partizanskih družin ni več ponovila v tako kruti obliki.

Pozneje je bilo še nekaj represivnih akcij (štiri do konca vojne), vendar
so postopali manj kruto, tako kot pred avgustom 1942, tudi pozneje
niso več ločevali otrok od staršev. Pošiljali so jih skupaj s starši v
taborišča VoMi v Nemčijo.

9. T-UO te najmlajše žrtve vojnega nasilja, so zaznamovane za vse živl-
jenje.
Nacizem jim je v večini primerov pomoril oba starša, jih zaprl v poseb-
na taborišča, kjer so morali prestajati taboriščno nasilje do konca vojne,
lačni, prezebli, bolni, zasramovani, ponižani, daleč od doma v tujem in
sovražnem jezikovnem okolju, jih osebnostno oropal, jim uničil ali
požgal domove, jim vzel otroštvo, jih duševno ali fizično prizadel, jih
pahnil v samorastništvo in jim uničil življenjsko srečo.

Kot taki so po vojni dobili ''literarni vzdevek'' UKRADENI OTROCI.

O TABORIŠČNIKIH - UKRADENIH
OTROCIH (T-UO)
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Ker pa smo vsi morali skozi taborišče, tudi dojenčki so bili v
Frohnleitnu, in so šele po odhodu iz Frohnleitna bili dodeljeni zavodu
Lebensboren, se zgodovinsko upravičeno imenujemo: TABORIŠČNIKI.

Dodatno pojasnilo:
''Mnogi napačno pojmujejo taboriščnike-ukradene otroke kot otroke, ki
so jih nacisti odvzeli slovenskim staršem in jih dali v posvojitev
nemškim družinam''.

Takšna poenostavitev je velika zmota!

Lebensboren je iz skupine ''avgustovskih otrok'', res prevzel najmlajše
oz. dojenčke, ki bi gotovo ne mogli preživeti taboriščnega režima, kar
je od Himmlerja zahtevala voditeljica zavoda Inge Virmec.
Natančnih podatkov o njihovem številu nimamo, bilo pa naj bi jih
okrog 30 do 35.

Nekaterim od teh dojenčkov, če so dobili ugodno rasno oceno, je
zavod Lebensboren dal možnost adaptacije.

V javnosti so sicer znani posamezni primeri adaptacije teh otrok
(Pirečnik, Zagožen…) o katerih so se mediji na široko razpisali, pri tem
pa ustvarili zmotno splošno javno pojmovanje o dejanskem stanju nek-
danjih mladoletnih zapornikov, ki so poleg tega, da so v večini
primerov izgubili oba starša, morali prestajati strogo taboriščno nasilje.

To kratko predstavitev T-UO sem zapisal na podlagi uporabe nekater-
ih arhivskih dokumentov in strokovne literature, ki je tu sicer ne nava-
jam, ter osebnih doživetij, saj sem bil sam taboriščnik - ukradeni otrok.

Janez Štiglic

V soboto, 29. junija 2013 ob 11.00 uri se je v Podgorju na kmetiji
Vrhornik odvila spominska slovesnost ob 71. obletnici ustanovitve
Šaleške čete na Vrhorskem vrhu in ob 69. obletnici bojev slavne XIV.
divizije na območju Anžejevih trat.

Slovesnost je potekala ob spominski plošči na kmetiji Kotnik
Franca(pri Vrhorniku).

Kmetija se nahaja v bližini Anžejevih trat, kjer so dve leti kasneje
(februarja leta 1944) potekali hudi boji XIV. divizije. 

Slovesnost sta pripravili krajevni organizaciji ZB Šoštanja in Podgorja v
sodelovanju z območnim Združenjem borcev za vrednote NOB
Velenje in Slovenj Gradec. 

SPOMINSKA SLOVESNOST 
V PODGORJU
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V SPOMIN TOVARIŠU SMEHCU
Tovarištvo, neuklonljivost, fanatični trenutki, ko se je odločalo o življe-
nju in smrti in morda tisti droban kanček sreče. Bilo je eno samo trdno
prepričanje, da bo jutri lepši in svetlejši, da bo človek odvrgel okove
tiranstva in da bo zasijala nova in bleščeča rdeča zvezda v ponos vsem,
ki so se borili, umirali in morebiti preživeli tisti nečloveški boj.
To so bile misli, ki jih je mnogokrat izrekel pokojni tovariš Ivo Arlič.
Takrat, ko se je odločala usoda naroda, ki mu je bil pripaden in zave-
den, takrat ni dosti pomišljal, kaj bo v nasled-
njem trenutku.
Bil je še skoraj otrok, ki mu je bilo namenje-
no, da bo moral skupaj s tovariši, ki so raz-
mišljali kot on, oditi v gozdove, žrtvovati otro-
štvo in zgodnjo mladost. Ni se uklonil skorajš-
njemu pozivu Nemcev, da bo moral z vrstni-
ki kopat strelske jarke na Madžarsko, kar
naenkrat je neke noči s pomočjo terenca naba-
sal vrečko in se poslovil od domačih. V
Ravnah na Pristavi je po prespani noči spo-
znal, da je sanj o miru konec, odpravili so se
naslednji dan na Graško Goro in skupaj z
ostalimi Škalčani je bil dodeljen v Tomšičevo
brigado. Tako je Ivo začel partizansko pot,
nadaljeval je v Lackovem odredu, kjer je bil
štabni kurir, tu pa je prejel tudi partizansko
ime Smehec. V spominih je dostikrat odtaval
v trenutke, ko je bila lakota vsakdanjik parti-
zanov, strah, izdaje, ampak narod je izšel iz tega neenakega boja zma-
govalec.
Tovariš Ivo se je takoj po končani vojni včlanil v ZZB NOB Slovenije.
Zavedal se je, da bo poštena in odgovorna beseda v zgodbi prenesena
na generacije, ki prihajajo, na tiste, za katere so on in tovariši žrtvova-
li največ kar so lahko.
Tukaj v Škalah je že leta 1982 prevzel funkcijo podpredsednika KO ZB
Škale, od leta 1990 naprej pa je opravljal funkcijo predsednika. Vse

odgovorno, pošteno, nekompromisno in predvsem z velikim srcem.
Zadnjih 12 let pa je bil zelo aktiven član Izvršnega odbora Območnega
združenja borcev za vrednote NOB Velenje.
Kot takrat, ko je med vojno na kocko postavljal svoje življenje, je tudi
v času opravljanja funkcij to delal: preudarno, pošteno in s srcem, ki
mu je vse do zadnjega diha bilo za stvar, ki je bila sestavni del njego-
vega življenja.

Ivo Arlič pa je bil tudi velik humanist in člo-
vek, ki je svoje bogato življenje živel in doži-
vel za vse tisto, v kar je verjel in zaupal, pred-
vsem pa za sočloveka in tovariša.
Zato je cenil spoštovanje vseh vrednot, ki so
govorile o časih, ko se je umiralo za sočloveka
in soseda. Veliko je pisal o spominih, veliko
objavil, a vedno je bil skromen in pošten. Ko
je nesebično skrbel za šest spomenikov v KO
ZB Škale nikoli ni dvomil v to kar je delal,
skrbno in odgovorno je pripravljal proslave in
komemoracije. In takšen bo Ivo Arlič ostal v
naših spominih. Skromen in predan ljudem in
narodu.
Karel Destovnik Kajuh je zapisal: Za kar sem
umrl, bi hotel še enkrat umreti.
Ivo Arlič pa če bi še zmogel, bi dejal v slovo:
Za kar sem živel, bi hotel še enkrat živeti.
Mnogo preskromna je beseda: Ivo hvala ti za

vse. Za vsak trenutek, ki si nam ga dal, za vsako še kako drobceno
pozornost v tvojem življenju. Odhajaš. A ostal boš kot velikan zgodbe
in zgodovine naroda, ki ti bo ne samo tebi ampak vsem tovarišem, ki
so dali življenja, hvaležen večno.
Ponosen je Ivo Arlič bil na rdečo zvezdo. Mi pa smo ponosni, da smo
ga imeli in da smo bili delček naše skupne zgodbe.
Tovariš Ivo počivaj v miru.

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.

Obiščite spletno stran OO ZZB

NOB Velenje na naslovu:

hhtt ttpp ::////bboorrcc ii .. vvee lleennjjee .. ss ii
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Antonija HROVAT, rojena 31.10.1920, umrla
23.01.2013
Rodila se je v Trbovljah kjer je okusila bedo
takratnega proletariata. Kot otrok je pela pri
trboveljskem Slavčku in tudi v Velenju pri
Svobodo ter ŽPZ DU Velenje vse do leta 2007.
Bila je članica ZZB Slovenije. V času 2. svetovne
vojne je s svojo družino živela v Trbovljah. Kot
zavedna Slovenka je vsa leta vojne veliko pri-

spevala k osvoboditvi. Njen mož Ivan je bil borec v Zasavskem odre-
du in bil dvakrat ranjen. Na Silvestrovo 1944 je bil kot kurir ustreljen
njen brat Ernest Suhodolčan. V začetku januarja  1945 so večstanovanj-
sko  hišo, v kateri je živela bombardirali. Bilo je kar nekaj žrtev,
Antonija pa je pred smrtjo rešila svojega sina Janija, tako da je prestre-
gla strop, ki se je zrušil na njiju. Po preselitvi leta 1958 v Velenje je z
udarniškim delom prispevala k razvoju Velenja in ostala zvesta svoji
Sloveniji do konca življenja. V tem duhu je vzgajala oba otroka, svojim
vnukom in pravnukom pa je rada pripovedovala doživetja iz časa fašiz-
ma.

Franc AUBREHT, rojen 12.2.1929, umrl
2.10.2012.
V zgodnjih jesenskih dneh smo se poslovili od
Franca Aubrehta, po domače Goloba iz
Cirkovc.
Tako kot celotna Golobova družina, je tudi
Franc kmalu zaslišal klic domovine in se še kot
otrok vključil v narodno osvobodilno gibanje.
Kot kurir, ki je prenašal zaupne informacije, se

je nemalokrat izpostavil nevarnostim.
Nemalokrat je partizanom pokazal skrivne poti, sicer pa tudi poskrbel
za ranjence v bližnjih improviziranih partizanskih bolnišnicah.
Združenju za vrednote NOB je ostal zvest do konca življenja.

Hilda KRAJNC, rojena 17.09.1917, umrla
19.06.2013
Rojena je bila v Celovcu, okraj Koroška Avstrija.
Kasneje se je preselila v Šoštanj, iz Šoštanja pa
v Velenje, Kidričeva 13, od koder pa potem v
Dom upokojencev v Topolšico.
Kot vsa takrat zavedna mladina, se je tudi ona
vključila v narodnoosvobodilno gibanje.
Aktivno je sodelovala v NOB od 15. junija 1943

do 15. maja 1945, in to v Tomšičevi brigadi v 2. četi 2. bataljona, kjer
se je dokazovala s svojo hrabrostjo, saj je prejela Orden za hrabrost in
Orden za ZN tretjega reda. Demobilizirana je bila v oktobru 1945 leta
v Mariboru. V članstvo ZZB -NOB se je vključila 01.01.1949 v Velenju
in vseskozi aktivno sodelovala.
Vsa leta je bila članica ZB Desni breg Velenje.
Hilda ohranili te bomo v večnem spominu.

Štefan ŠOMEN, 17.11.1939, umrl 23.05.2013
Rojen je bil v Hotizi v Prekmurju pri Lendavi.
Drugače pa je živel v Križevcih pri Ljutomeru.
Tam se je tudi izučil za strojnega ključavničarja.
Leta 1971 se je z družino preselil v Velenje in se
zaposlil na Rudarskem šolskem centru, bivši
EKO, kjer je delal vse tja do upokojitve.
Kot vsem takratnim medvojnim otrokom, so

tudi Štefanu vrednote in pomen NOB veliko pomenile, zato sta bila
oba z ženo člana ZB Desnega brega Velenje.
Štefan ohranili te bomo v večnem spominu.

Janez GLASENČNIK, rojen 10.09.1927, umrl
25.03.2013
Janez je bil član Krajevne organizacije ZZB
NOB Zavodnje - Šentvid.

Ana VRABIČ, rojena ROČNIK, rojena 9.7.1927
na Ljubnem ob Savinji, umrla 19.4.2013
23. aprila 2013 smo, v velikem številu krajanov,
sosedov, članov ZB s prapori, k večnemu počit-
ku v Podkraj, pospremili našo dolgoletno pred-
sednico ZB za vrednote NOB Skorno-Florjan-
Bele vode Ano Vrabič. Svojo mladost je prežive-
la v Zavodnjah, kjer je med vojno opravljala
kurirske posle. 

Po vojni, leta 1947, se je poročila na kmetijo Pirečnk v Skorno. Posvetila
se je gospodinjstvu in kmetovala.
Aktivno se je vključila v organizacijo ZB, kjer je bila vrsto let naša pred-
sednica. Za svoje uspešno delo je prejela srebrno plaketo ZZB za vred-
note NOB Slovenije.
Zahvaljujemo se ji za njeno delo.

Franja BONAČ, rojena 15.2.1919, umrla 24.12.2012
Rojena je bila v Spodnjem Logatcu. Kot vsa takrat zavedna mladina, se
je tudi ona vključila v narodnoosvobodilno gibanje. Najprej je sodelo-
vala z NOB od 1.3.1943 do 30.6.1943, potem pa je od 1.7.1943 do
15.5.1945 aktivno sodelovala v NOB, na terenu na območju Celja.
Odlikovana je bila za Narodne zasluge in je imela status vojnega vete-
rana.
Ko se je preselila v Velenje, se je zaposlila v Gorenju. Franja je bila v
skupini zanesenjakov, s tov. Atelškom na čelu, katera ima zasluge, da
je iz takratne majhne delavnice, v kateri so delali štedilnike na trda gori-
va, zrasla tovarna gospodinjskih aparatov, kakršno sedaj poznamo.
Sodelovala je tudi v raznih delovnih akcijah pri izgradnji novega
Velenja. Nazadnje je bila v domu za ostarele v Vojniku.
Vsa leta pa je bila članica ZB Desni breg Velenje. Ohranili jo bomo v
večnem spominu.

Jožefa REPNIK, rojena 3.5.1924, umrla
13.2.2013
Aktivno je sodelovala v NOB. Opravljala je raz-
lične naloge kot kurirka. Dolga leta je bila čla-
nica in poverjenica v odboru Krajevne organiza-
cije ZB Škale. 
Zahvaljujemo se ji za njeno ustvarjalno delo. Za
njeno dolgoletno zvesto članstvo se je Krajevna
organizacija ZB Škale iskreno zahvaljuje.

O D Š L I  O D Š L I  S OS O
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Ivo ARLIČ, rojen 1.4.1928 v Škalah na domači-
ji pri Poduršenu, umrl 21.3.2013
Rodil se je kot najstarejši sin sedmih otrok Arlič
Ivana in Cecilije. Osnovno šolo je obiskoval v
Šoštanju. Po končani OŠ se je učil v Rudarski
šoli vse do 2. Svetovne vojne.
Po vojni je naredil tečaj za traktorista tako, da
je oral po celi Šaleški dolini. Leta 1952 se je pri-
ženil na domačijo ''Špeh'' v Podlubelo. Pri

Špehu (kmetija je imela že 350 letno tradicijo) sta z ženo Marico zače-
la kmetovati. V hlevu je bilo ob prevzemu 7 glav govedi in par konj.
Leta 1970 pa sta se odločila za preusmeritev kmetije. Obnovila sta
staro kmečko poslopje, v hlevu pa uredila stojišča za krave molznice z
odvajanjem gnojnice. Tudi molzni stroj se je pojavil na kmetiji. Bil je
prvi v kraju, ki je pričel s sodobnim kmetovanjem. V zaselku Podlubela
je bil gonilna sila pri urejanju cest, vodovoda in v kmetijski dejavnosti.
Bil je dolgoletni predsednik Krajevne organizacije ZB Škale in član
odbora OZZB Velenje. Za njegovo požrtvovalno delo v KO ZB Škale
se mu iskreno zahvaljujemo. Obdržali ga bomo v lepem spominu.
Za sodelovanje v NOB je bil odlikovan z Medaljo za hrabrost, Medaljo
zasluge za narod, Medaljo 1. Slovenske proletarske brigade Toneta
Tomšiča, Orden dela s srebrnim vencem, Spominska medalja
Lackovega odreda in Srebrno plaketo ZZB NOB za Slovenijo.

Anica OBLAK, rojena 21.7.1933 v Plešivcu,
umrla 20.10.2012
Po ženitvi je živela pri Mlinerju v Škalah. Med
vojno je prenašala pošto tako, da je bila neke
vrste kurirka. Največ je sodelovala ob bojih XIV.
Divizije na Graški Gori.
V domu na Polzeli je bila od leta 2009. Bila je
dolgoletna članica Krajevne organizacije ZB
Škale.

Antonija USAR, rojena 14.1.1926, umrla
15.1.2013
Izhaja iz kmečke družine po domače
Tomažinove iz Silove, Šentilj pri Velenju. Med
vojno je občasno sodelovala s terenskimi parti-
zani. Po vojni se je poročila in se preselila v
Vinsko Goro.
Bila je zvesta članica Krajevne organizacije ZB
Vinska Gora vse do njene onemoglosti. In kot

takšno bomo ohranili v nepozabnem spominu.

Jožefa LESNJAK, rojena 7.4.1925, umrla
20.1.2013
Kot mladostno dekle je med vojno odraščala v
številni kmečki družini v Prelski. Ker so se na
tem področju pogosto zadrževale partizanske
enote je od leta 1944 aktivno sodelovala kot
kurirka na področju Šentjanža, Dobrne in
Ponikve. Z vso odgovornostjo in težkim razme-
ram je to delo uspešno upravljala vse do konč-

ne zmage nad fašizmom.
Po končani vojni je sodelovala v raznih političnih organizacijah v kraju.
Predvsem pa se je zavzemala za Krajevno organizacijo ZB Vinska Gora
in vrsto let aktivno sodelovala v odboru vse do njene onemoglosti.
Ohranili jo bomo v lepem spominu.

Jožica PODPEČAN, rojena 26.2.1926 v Podgorju, umrla
14.1.2013

Že v rani mladosti je bila zelo aktivna, še posebej v začetku druge sve-
tovne vojne. Bila je vseskozi povezana z prvimi organiziranimi parti-
zanskimi akcijami v Šaleški dolini tako, da je nabavljala sanitetni mate-
rial in hrano, ki so jo takrat partizani zelo potrebovali.
Še posebej aktivna je bila leta 1944, ko je s svojo aktivnostjo zelo izpo-
stavljala sebe in svojce, da bi bili izdani okupatorju.
V članstvo ZZB je bila sprejeta 1953 leta. V tem času je bila zelo aktiv-
na na področju vzgoje mladih in delovanje v ostalih organizacijah v
kraju.
Tovarišica Jožica, za tvoje delo, nesebičnost in bogato življenjsko pot,
ter aktivnost se ti organizacija ZB za vrednote NOB Pesje najlepše
zahvaljujemo.
Ohranili te bomo v trajnem spominu in naj ti bo lahka slovenska zem-
lja.

Marija KOLENC
Na pokopališču v Šmartnem ob Paki smo se 17.
januarja 2013 poslovili od tovarišice Kolenc
Marije. Omenjena Mici izhaja iz znane družine
Steblovnikovih (Slemenskih) iz Rečice ob Paki,
katera je bila med vojno 1941-45 hudo prizade-
ta, saj je darovala za NOB štiri člane družine.
No Mici, kot najmlajša hči stara komaj petnajst,

je bila izseljena kot otrok v otroško taborišče v ''Kastl bei Amberg''.
Tukaj je bila zaprta od aprila 1942-1944, ko jo je s svojim življenjem
rešil brat Vlado, kateri se je prostovoljno javil v nemško vojsko in tako
rešil brata Jožeta in Mici. Vendar je za to dejanje pustil na ruski fronti
najvišjo ceno, svoje življenje.
Čas pa je tekel naprej. Mici si je ustvarila novo družino in bila silno
uspešna mati, gospodinja, delavka. Bila pa je tudi družbeno uspešna,
saj je bila naša članica vseskozi, kot tvorna sodelavka v Zvezi borcev v
Šmartnem ob Paki.
Njena smrt nas je globoko prizadela, saj smo izgubili nepogrešljivo
osebo, ki bo pustila globoko vrzel v delovanju ZZB v našem kraju in
širše.

Marija LESNIK, rojena 7.12.1926, umrla
25.1.2013
Rojena je bila v Rečici ob Savinji. Po končani
vojni je službovala najprej na sodišču v Šoštan-
ju, potem pa v Velenju na občini, kjer je 35 let
vodila zemljiško knjigo.
Po izgubi moža se je včlanila v Krajevno organi-
zacijo ZB Velenje Desni breg. Marija je bila tudi

zvesta zagovornica partizanskih bojev, in so ji vrednote in pomen NOB
veliko pomenile. Saj je bil njen mož borec Šercerjeve brigade odlikovan
za hrabrost, bil pa je tudi rezervni poročnik, vseskozi pa član ZB Desni
breg. Sama v organizaciji ni aktivno sodelovala, bila pa je redna udele-
ženka na proslavah.

Marija VERLIČ, rojena 8.9.1925, umrla 24.3.2013
Marija je nazadnje bivala v Domu za varstvo Zimzelen v Topolšici. Bila
je dolgoletna članica Krajevne organizacije ZB NOB Šoštanj.

Mihael ZABUKOVNIK, rojen 19.9.1834 v
Lopatniku, umrl 10.6.2013
Bil je član Krajevne organizacije ZB NOB Šalek-
Gorica-Paka. Bil je tudi član pevskega zbora
Paški veseljaki.
Redno se je udeleževal proslav v organizaciji ZB
NOB.
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Angela KRAJNC, rojena 2.6.1923, umrla
1.5.2013
Angela, njen dekliški priimek Oštir, je bila roje-
na na Konovem, svojo mladost pa je preživela v
Škalah.
Žal pa je prišel čas, za marsikaterega usoden čas
vojne, čas odrekanja. Kot mnogo njenih vrstnic,
je tudi Angela prevzela obvezo, postala je kurir-
ka in tako nosila pošto za partizane. Da je bilo

to početje takrat nevarno, ni treba poudarjati. Vendar je Angela srečno
dočakala težko pričakovano svobodo.
Po vojni se je poročila in od leta 1963 živela s svojo družino v Velenju.
Z možem Ivanom, ki je žal že pokojni, sta si zgradila dom v Stari vasi,
kjer je poslej petčlanska družina preživela srečno obdobje.
Bila je dolgoletna članica Krajevne organizacije ZB Stara vas. Ohranili
jo bomo v lepem spominu.

Slavica MEH, rojena 12.5.1926, umrla 4.3.2013
Rojena je bila v Završah nad Mislinjem. Oče je
bil učitelj, mati gospodinja. S svojo družino je
živela v Skomarjih in Zrečah. Meščansko šolo je
končala v Slovenski Bistrici.
Žal je napočil čas vojne, čas težkih preizkušenj
tudi za Slavico. Postala je partizanska kurirka.
Kot mlado dekle so jo med prenašanjem pošte
v Slovenski Bistrici ujeli Nemci, jo kruto zasliše-

vali in odpeljali v Mariborske zapore. Nekaj mesecev kasneje je bila pre-
meščena v zloglasno taborišče Rawensbruck. Tam je v nemogočih raz-
merah dočakala težko pričakovano svobodo.
Vrnila se je v Zreče in se kot knjigovodja zaposlila v Uniorju. Leta 1947
se je poročila. Pozneje sta z možem Dragom odšla v Dolenjske Toplice.
Že leta 1950 sta prišla v Topolšico in našla službo v bolnišnici. Tu sta
se ustalila in zgradila svoj dom v Velenju - Stari vasi. Poslej so z možem
dragom in hčerko Božo živeli v skupnem domu.
Leta 1981 je odšla Slavica kot knjigovodja v zaslužen pokoj. Bila je dol-
goletna članica Krajevne organizacije ZB Stara vas.
Pogrešali jo bomo in ohranili v lepem spominu.

Alojzija ZELCER, rojena 11.5.1923, umrla
9.5.2013
Na Selah pri Slovenj Gradcu že kot mlado dekle
mora služit za preživetje najprej na Ptuju, nato
v Slovenj Gradcu kot gospodinjska pomočnica.
Med vojno se je vključila v NOB v Šercerjevo
brigado in v XIV. divizijo. Po vojni se je zaposli-
la v kuhinji na Rudniku lignita Velenje in spo-
znala tudi moža Ivana. V Škalah sta si ustvarila

dom in družino, kjer je tudi ostala.
Bila je aktivna članica Krajevne organizacije ZB Škale dokler ji niso
zaradi bolezni opešale moči.

Milena KOMPAN, dekliški priimek Šeško, roje-
na 17.2.1955, umrla 6.6.2013
Bila je ena mlajših članic našega združenja,a
kljub temu zelo aktivna in velika zagovornica
pridobiteve NOB. 
Bila je članica Krajevne organizacije ZB Šoštanj.

Leon ŠTRBAN, rojen 11.4.1936, umrl 24.6.2013
Bil je zelo aktiven član našega združenja in
vedno pripravljen opraviti katero koli zadolži-
tev, ki jo je narekoval naš odbor.
Med drugim je vrsto let opravljal tudi nalogo
praporščaka in to vestno in dosledno.
Bil je član Krajevne organizacije ZB Šoštanj.

Včasih se besede nočejo strniti v stavke. 
Ostajajo vsaka zase, nepovezane, raztresene v zavesti in na papirju. 

Ni več besed, so samo drobci spominov.
Spominov na ljudi,ki so nas zapustili.

BIZJAK ROZIKA
BRGLEZ MARIJA

ŠILIH JOŽICA
UŠEN VIKICA
ŠILIH BORIS

Življenje vsakega posameznika je polno, 
konča pa se v trenutku in v bolečini onemimo.

Prav vsakdo je doprinesel v svet nekaj dobrega in zapustil sled v
naših srcih.

Vsakdo pa je vzel s seboj del nečesa, kar niso samo spomini, 
ampak tudi bit vseh, s katerimi je oblikoval neštete nevidne odnose. 

Besede so zgolj tanka povrhnjica, pod katero je utripalo življenje. 
In tega življenja danes ni več. 

Spomini so grenki in vemo, da bodo z vsakim dnem bolj . 
Ostalo  je toliko neizrečenega, toliko neodgovorjenega, 

praznina bo vsak dan večja.
Pogrešali vas bomo ,toda :  

Kdor živi v spominu drugih,
ni mrtev,je samo oddaljen.

Mrtev je tisti, ki ga pozabijo!
(Kant)

Krajevna organizacija Zveze borcev za vrednote NOB
Podkraj-Kavče

Opravičilo
Žal se je v zadnji številki Šaleškega upornika zgodila neljuba napa-
ka. V rubriki Odšli so, smo po naključju objavili zapis o dveh
soimenjakih - Aljozih Sevških in pri obeh objavili isto sliko.
Prizadetim se opravičujemo.
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