
Uredništvo glasila Šaleški upornik iz številke v številko sprejema vse
več vaših prispevkov. 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 pri-
spevkov, zato smo se odločili, da vas zaprosimo za sledeče:
--    VVssee  ttiissttee,,  kkii  iimmaajjoo  mmoožžnnoosstt  ppooššiilljjaannjjaa  pprriissppeevvkkoovv  ppoo  eelleekkttrroonnsskkii

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

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

Vsakega vašega prispevka se veselimo, saj to je glasilo vseh nas in z
vašim pisanjem, drage borke in borci skrbite, da se mlajši rod seznanja
z vašim trpljenjem med NOB in da zgodovina ostane zapisana in ne
zamre.

Šaleški upornik, interno glasilo območnega združenja ZZB NOB Velenje
UUrreeddnniišškkii  ooddbboorr:: Marjana KOREN, Bojan VOH, Jože DRAČKO, Ivo STROPNIK, Vlado VRBIČ (urednik)
NNaasslloovv  uurreeddnniiššttvvaa:: Območno združenje borcev za vrednote NOB, Kopališka 3, 3320 Velenje
NNaakkllaaddaa::  1300 izvodov TTiisskk:: Gorenje IPC

LLeeoonn  PPoonniikkvvaarr
((kkuullttuurrnniikk  pprrii  IIXX..  KKoorrppuussuu))

Daleč zdaj so …

Daleč zdaj so domači kraji, 
daleč, daleč si ti, 
daleč zdaj so šumeči gaji, 
kjer hodila sva vse dni.

Zdaj na marših jaz mislim nate, 
na tiste lepe dni, 
ko svobode sonce spet zasije, 
ko spet moja boš ti.

Saj za našimi se gorami 
mlada zarja smehlja, 
naša pesem preko polja plava, 
vse do modrega neba.

Zdaj na marših jaz mislim nate, 
na tiste lepe dni, 
ko svobode sonce spet zasije, 
ko spet moja boš ti.

Tako kot vsako leto smo tudi ob lanskem Dnevu mrtvih organizirali
komemoracije, ki so potekale med 24. 10. in 1. 11. 2013 pri spomenikih
in spominskih obeležjih v 19 krajevnih organizacijah ZB, osrednja pa  je
bila na Titovem trgu .
Kot primer predstavljamo del govora pred obeležjem pri Domu krajanov
v Kavčah ob Dnevu spomina na mrtve. V lepem in slovesnem progra-
mu so sodelovali pevci moškega pevskega zbora in otroci iz Kavč. 
"Časi se spreminjajo in mi z njimi. S časom se spreminjajo tudi vred-

note,ideologija, način življenja,dojemanja in razmišljanja ljudi. Pa ven-
dar! Kar se je zgodilo se je zgodilo! Tudi če nam kaj iz preteklosti ni
všeč nimamo pravice tega spreminjati, potvarjati , skrivati. Naša naloga
je ohranjanje dejstev in spomina. Brez naše preteklosti ni naše sedanjosti
niti prihodnosti! Ta zgodovina ni nekaj, kar je stvar preteklosti in pretek-
lih rodov. Je naša, je tukaj in je zdaj!
Danes stojimo ob  tej plošči in prebiramo imena. Imena ljudi ,ki smo

jim  dolžni obljubiti vsaj to,da nobeno življenje, nobena kaplja krvi, ki
je napojila to zemljo ne bo zaman. To je naloga naše generacije." 

Metka GRABNER

ČASI SE SPREMINJAJO 

IN MI Z NJIMI

gt-upornik-1-2014.qxd  31.1.2014  14:26  Page 2



Šaleški upornik je interno glasilo območnega združenja ZZB NOB Velenje, lleettnniikk  XXIIII,,  šštteevviillkkaa  11,,  ffeennrruuaarr  22001144

PESEM XIV. DIVIZIJE

Zaplovi pesem borb in zmage preko gmajn, gora,
zaplovi pesem divizije Štirinajste v svet,
ponesi Tomšiča duh, Šercerja, duh Bračiča
po vsej slovenski zemlji in prekali z njim srca.

"V borbo, Štirinajsta, juriš!"
naj se razlega prek sveta!
Dvignimo puške in naprej junaško
vsi za komandantom v boj. Naprej!

Ko domovina vstane iz trpljenja in gorja,
takrat bo Štirinajsta zmagovito stopala,
takrat med prvimi bo stala v vrsti divizij,
ki so borile se za boljše in srečnejše dni.

"V borbo, Štirinajsta, juriš!"
naj se razlega prek sveta!
Dvignimo puške in naprej junaško
vsi za komandantom v boj. Naprej!

Zadnja fotografija pesnika Kajuha  med poho-
dom XIV. divizije (foto: Jože Petek)

LLeettooss  mmiinneevvaa  7700  lleett  oodd  ppoohhooddaa  ssllaavvnnee  XXIIVV..  ddiivviizziijjee  nnaa  
ŠŠttaajjeerrsskkoo  iinn  hhkkrraattii  ttuuddii  7700  lleett  oodd  ssmmrrttii  nnaaššeeggaa  rroojjaakkaa,,  vveelliikkeeggaa

ppeessnniikkaa  iinn  nnaarrooddnneeggaa  hheerroojjaa,,  KKaarrllaa  DDeessttoovvnniikkaa  KKaajjuuhhaa..

VVaabblljjeennii  nnaa  šštteevviillnnee  ddooggooddkkee  vv  ssppoommiinn  nnaa  oobblleettnniiccii!!

Več o dogodkih v prilogi!
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V smislu izpolnitve letnega plana je Odbor Združenja borcev za vred-
note NOB Vinska Gora septembra pripravil zelo lep in zanimiv izlet.
V Vinski Gori smo avtobus skoraj v celoti napolnili in se v lepem jutru
podali na pot. Ta nas je vodila skozi Celje mimo Zidanega Mostu, kjer
se je spremljevalka Savinja zlila v Savo. Družno smo pot nadaljevali do
Boštanja, kjer smo ju začasno zapustili. V gostišču Felicijan nas je
čakala topla malica, ki se nam je vsekakor prilegla. Vožnjo smo nadal-
jevali do Brestanice, kjer smo bili dogovorjeni za ogled zelo lepo
obnovljenega gradu "Rajhenburg". Njegovo ime v nas, starejših, nehote
obudi spomine iz časa II. svet. vojne, saj so se tam dogajale grozljive
stvari s strani našega okupatorja. Zaradi teh spominov so organizator-
ji izleta vodstvo muzeja prosili, da pri razlagi zgodovine gradu nameni-
jo največ poudarka ravno času med NOB. Bistvo izleta je bil namreč
na kraju samem slišati "iz prve roke" o dogodkih, ki izginjajo iz poz-
abe, pa bi morali še kako biti v zavesti. Tako je čas nelogičnih aretacij
in temu posledično neznanskega trpljenja poštenih slovenskih ljudi in
njihovih družin bilo le bežno omenjeno. Zato predsednik ZZB NOV

Vinska Gora ob tej priložnosti "pristojne na republiškem nivoju opozar-
ja, da postavijo na takšno mesto prave ljudi, ki bodo voljni povedati
resnične in tragične dogodke, ki so se tu dogajali." Škoda, da zato izlet
ni dosegel svojega namena. Z grenkim priokusom in razočaranjem, da
niso izpolnili naše želje oz., da ne posvetijo temu obdobju zaslužene
pozornosti, smo pot nadaljevali do Dobove. Tu smo misli preusmerili
na zelo lep, bogat in zanimiv lovski muzej pokojnega Franca Poloviča,
ki je svoje življenje posvetil lovstvu. Takšen muzej v Sloveniji nima para
in vredno si ga je ogledati! Naša glasbenika sta nas pospremila na pot,
ki je zavila na področje Zibike, kjer smo na prijetni domačiji Založnik
v Orehovcu na Tinskem imeli zaključek. Dobrote ob dobrodošlici s šil-
cem kratkega so bile uvod v slastno kosilo. Ob spremljavi naših god-
cev je sledilo prijetno druženje ob pesmi in plesu, ki je lepo zaokrožilo
naš sicer zelo lep izlet. Hvala prizadevnemu odboru z neumornim
predsednikom g. Ivanom Jovanom na čelu!

Marija Lesjak

Na naših stenah so koledarji z letnico 2014. Letošnje leto je za
nas, Velenjčanke in Velenjčane, jubilejno. S publikacijami, prired-
itvami in drugimi dejavnostmi ter dogodki bomo zaznamovali
750-letnico prve pisne omembe Velenja in 55. obletnico dne, ko
je bilo z veliko slovesnostjo na Titovem trgu (20. septembra
1959) odprto novozgrajeno mestno središče takrat hitro rastoče-
ga mesta Velenje. Prvi jubilej nas opominja, da se je tudi tukaj,
na tleh naše doline, živelo in dogajalo že dolgo, dolgo tega, da
ima tudi naša zgodba globoke korenine, da tudi Velenje ni tako
"brez zgodovine", kot večkrat kje slišimo. Čeprav je res, da pa se
je večina tistega, kar nas najbolj opredeljuje in loči od drugih,
dogajalo kasneje, ne tako daleč nazaj. Velenje je zraslo in se
razvilo po drugi svetovni vojni, na vrednotah, ki jih je prinesel
narodnoosvobodilni boj. Zato se bomo letos, predvsem v febru-
arju, pri nas spomnili še nekaterih pomembnih obletnic. Kljub
temu da bi jih mnogi raje spregledali in pozabili, kljub temu da
po mnenju nekaterih takšna praznovanja ne sodijo v ta čas.
Včasih jim odgovarjam z vprašanji. Kako bi se odvrtelo
zgodovinsko kolesje, kakšna bi bila usoda naših krajev in ljudi,
če tiste mrzle zime pred sedemdesetimi leti iz Bele krajine na
Štajersko ne bi prišla znamenita XIV. divizija, ena najodličnejših
slovenskih partizanskih enot, in bi ne pospešila razmaha osvo-

bodilnega gibanja ter s tem tudi vojaško in politično povezala
slovenskega ozemlja? Kako bi le bilo, "... če ljudi bi ne bilo pri
nas, ljudi, ki ne ubogajo na vsak ukaz ...", kakor je zapisal eden
njenih borcev, Kajuh? In, kako bi le bilo pri nas, če tudi danes
ne bi bilo dovolj ljudi, kot ste vi, spoštovani članice in člani
združenja borcev za vrednote NOB, ki se zavedate odločilnega
pomena narodnoosvobodilnega boja za naš narod, za našo
domovino, ne le za našo preteklost, ampak predvsem za našo
sedanjost in prihodnost? Ljudi, ki cenijo mir, svobodo, samosto-
jnost, suverenost, svoj jezik in kulturo, dediščino, v preteklosti
ohranjeno in priborjeno s številnimi žrtvami ... Ljudi, ki vedo, da
s spominjanjem in spoštovanjem gradimo, ohranjamo in izkazu-
jemo tudi svoje dostojanstvo. To je naša osnovna pravica in ven-
darle tudi naša dolžnost. Zato bomo v Velenju v februarju, mese-
cu slovenske kulture, letos še posebej ponosno praznovali. V
tokratnem uporniku boste tako našli tudi program prireditev, ki
jih bomo pripravili ob 70-letnici prihoda XIV. divizije na Štajer-
sko in ob 70. obletnici Kajuhove smrti. Prijazno vabljeni, da se
jih udeležite v čim večjem številu! 

Bojan Kontič
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JESENI NASPROTI V BRESTANICO
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TRADICIONALNA SPOMINSKA
SVEČANOST V SKORNEM

Krajevna organizacija ZB NOB Šmartno ob
Paki vsako leto 31. oktobra organizira spomin-
sko svečanost v Skornem.
Letos mineva 7 let, kar je naša krajevna orga-
nizacija na pobudo predsednika in drugih,

skupno z občino in donatorji (največji Franc
Rozman Stane iz Ljubljane) odkrila spomin-
sko ploščo na Lovskem domu (nekdaj
Osnovna šola Skorno) v spomin žrtvam naciz-
ma prebivalcem Skornega v letih 1941-1945.
Ob spominski plošči se poklonimo vsem
žrtvam in si zadamo obljubo, da bomo spoš-
tovali pridobitve naših prednikov in nikdar
pozabili grozot, gorja in trpljenja, ki so ga
doživeli.
Obenem praznujemo tudi 31. oktober Dan
reformacije.
Na plošči je zapisano 25 imen žrtev vaščanov
iz Skornega, ustreljenih kot talcev, umrlih v
taboriščih in padlih.

Prebivalci Skornega so bili zelo zavedni in
napredni ljudje. V Skornem je bilo že pred
vojno več naprednih kmetij, ki jim nemški
okupator ni prizanesel.
Znano je, da so se prebivalci občine Šmartno

ob Paki takoj po oku-
paciji spontano in
zavestno uprli in se
vključili v odpor. V
Skornem v Tajni je bil
že leta 1941 ustanovl-
jen Krajevni odbor OF
- prvi na Štajerskem. V
Skornem je bil nekaj
časa v ilegali tudi znani
Jože Letonja-Kmet, ki
je mladost preživel
prav v Skornem. V
najhujših letih okupaci-
je so bili ti kraji
povezava med
Savinjsko in Šaleško

dolino.
Seveda se je okupator vsem zavednim
Slovencem takoj kruto maščeval. Občina
Šmartno ob Paki je plačala zelo visok davek.
Med vojno je izgubila 11% prebivalcev, kar je
v samem evropskem vrhu.
Največ žrtev v občini pa je dal zaselek Skorno
kar 24% prebivalstva. Ta zgodovina Skornega
je bila nekako kar dolgo zamolčana. In tako
smo šele leta 2006 postavili spominsko
obeležje.
Številni prebivalci, možje in žene so bili že
leta 1942 ustreljeni kot talci v Starem piskru v
Celju in v Mariborskih zaporih. Družine so
bile izseljene, mnogi so umrli v zloglasnih

taboriščih. Ne smemo pa pozabiti tudi
ukradenih otrok, ki so jih materam kruto iztr-
gali v Okoliški šoli v Celju.
Mnogi so se takrat videli zadnjič. V občini je
bilo 24 ukradenih otrok, v Skornem 8.
Kruti časi vojne so minili. V izropane domove
brez hrane, orodja so se na kmetije vrnili
izmučeni preživeli odrasli in otroci, večinoma
brez gospodarjev. Zamislimo si njihovo vesel-
je in žalost ter stisko, kako naprej. Toda niso
obupali! Spoprijeli so se z usodo in z
nadčloveškimi napori obnovili domove, kmeti-
je. Skorno je zraslo v lep napreden kraj.
Skorjani se zavedajo, kaj je svoboda, dom,
domovina.
Tega se moramo zavedati tudi vsi. Spomnimo
se naših rojakov, ki so žrtvovali življenja za
svobodo, za naš lepši dan. Ne pustimo, da
nekateri potvarjajo in blatijo našo polpreteklo
zgodovino. Saj kdor ne spoštuje preteklosti,
ne spoštuje tudi prihodnosti. Prenašajmo
resnico, junaštvo naših prednikov tudi na mla-
jše.
Na prireditvi vsako leto sodelujejo z enkrat-
nim kulturnim programom Kulturno društvo
Gorenje, Moški pevski zbor Franc Klančnik
Šmartno ob Paki, Konjerejsko društvo Šmart-
no ob Paki. Pri organizaciji sodeluje Občina
Šmartno ob Paki in Lovsko društvo Oljka
Šmartno ob Paki.
Leta 2006 je naša Krajevna organizacija NOB
izdala tudi brošuro Pot spominov, ki vas
popelje mimo vseh obeležij v občini (19) iz
Šmartnega vse do Skornega. Popisana so vsa
obeležja v občini z napisanimi žrtvami.

Upravni odbor
KO NOB Šmartno ob Paki

20. decembra lani je 80. rojstni dan praznoval Valentin Stakne iz Šmart-
nega ob Paki. Na začetku druge svetovne vojne so očeta Nemci ustrelili
v Mariboru, ostalo družino so odpeljali v taborišča. Z dvema bratoma
je preživel. Dolga leta je že predsednik Krajevne organizacije ZZB Šmart-
no ob Paki. Skupaj s sodelavci je obnovil vsa obeležja, spomenike, ure-
dili so ''Pot spominov'' mimo 22 obeležij in spominskih plošč žrtev II.
svetovne vojne. Za svojo prizadevnost je prejel Plaketo občine Šmartno
ob Paki, plaketo občinskega združenja ZB Velenje, priznanje repub-
liškega odbora ZB Slovenije, priznanje Ljudske tehnike, priznanje gasil-
cev, priznanje obrtnega združenja in priznanja še drugih ustanov oz.
društev.

Visoki jubilej 
Valentina Stakneta
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V letošnjem februarju bo minilo natanko sedemdeset let od prihoda
legendarne 14. udarne divizije na Štajersko, ki se je vse do danes
ohranil v zavesti slehernega slovenskega domoljuba kot ena od
največjih epopej slovenskega partizanstva v 2. svetovni vojni.
Nadčloveški napori, pomanjkanje in številne žrtve na eni strani ter
neustrašnost, neizmerna volja in domoljubje borcev na drugi, so Štiri-
najsto neizbrisno zapisale v narodov spomin med legendarne slovenske
partizanske enote. Z glavno nalogo, da izvede mobilizacijo in
razmahne narodnoosvobodilni boj v slovenski Štajerski, je 6. januarja
1944 iz Suhorja v Beli krajini Štirinajsta z 1.112 borci krenila na svoj
zgodovinski, več kot 500 km dolgi, pohod preko Hrvaške na Štajersko.
Po natančno mesecu dni, majhnih izgubah in 310 prehojenih kilo-
metrih, so 6. februarja zvečer pri Sedlarjevem borci Tomšičeve, Šercer-
jeve in Bračičeve brigade uspešno prečkali Sotlo in vstopili na Štajer-
sko. Divizija se je sprva usmerila na Bohor odkoder je 10. februarja
izvedla prvo večjo akcijo, ko je napadla premogovnik Senovo. V tem
času so tudi Nemci uspeli organizirati enote za boj proti Štirinajsti.
Polkovnik dr. Egon von Treeck je 11. februarja prevzel poveljstvo nad
skoraj tri tisoč možmi in takoj začel z postavljanjem zapor in obročev
enotam Štirinajste. Medtem se je tudi do takrat nenavadno mila zima
naenkrat zaostrila. Siloviti snežni meteži in hud mraz sta v naslednjih
tednih postala ob Nemcih stalna spremljevalca in sovražnika enot Štiri-
najste. Ker se diviziji ni uspelo prebiti preko Savinje se je usmerila proti
Pohorju. Preko Konjiške gore in Lindeka pri Frankolovem se je v noči
na 16. februar prebila na Paški Kozjak, odkoder pa so se na Pohorje
uspeli prebiti le štirje bataljoni. Glavnina divizije se je nato usmerila
proti Plešivcu in Graški gori, kjer je 21. februarja bojevala ene najhujših
bojev za preživetje. Naslednji dan se je glavnini borcev z nadčloveški-
mi napori v neusmiljenem boju mož na moža uspelo v Ravnah prebiti
na območje Topolšice, Šentvida in Belih vod. Tega dne je na Žlebnikovi

domačiji, star komaj 22 let, za vedno omahnil največji partizanski pes-
nik in šaleški rojak, Karel Destovnik Kajuh. V naslednjih dneh se je do
skrajnih meja izčrpana Štirinajsta, ki je ostala še brez streliva, zgolj še
izogibala sovražnikovim zaporam, saj odprtega boja ni mogla več spre-
jeti. Nemški poveljnik Treeck je 25. februarja ocenil, da so "banditsko
divizijo" razpršili in skoraj v celoti uničili, zato je še istega dne tudi
uradno končal z ofenzivo proti Štirinajsti. Takšna ocena je bila sicer
blizu resnici. Štirinajsta je izgubila okoli 350 borcev, 200 borcev je bilo
ranjenih in bolnih, predvsem zaradi ozeblin, ki so se zdravili na terenu,
izgubila je vse tovorne živali in težko orožje ter mnogo pehotnega. A
vzdržala! 22. marca so se različne skupine divizije (razen Tomšičeve
brigade) ponovno zbrale na Graški gori in v Završah in preuredile svoje
enote. Za boj sposobnih je ostalo še 548 borcev in starešin in že v
začetku aprila je Štirinajsta začela z izvajanjem prvih  večjih in
odmevnejših ofenzivnih akcij proti nemškemu okupatorju.
Na vprašanje ali je bil pohod 14. divizije ustrezno vojaško taktično
načrtovan, pripravljen in izpeljan, še danes ni mogoče podati pre-
prostega ali enoznačnega odgovora. Ne glede na to pa ostaja dejstvo,
da je Štirinajsta tudi tokrat, tako kot mnogokrat prej in kasneje, svojo
nalogo v celoti izpolnila.  Številne akcije širom Štajerske ter častno in
junaško bojevanje v letu 1944 so pomembno dvignile narodno zavest
štajerskih Slovencev in okrepile voljo za odpor proti okupatorju.
Opogumljeni z zgledom borcev Štirinajste, so se klicu domovine začeli
v vse večjem številu odzivati tudi štajerski možje in žene, ki so v drugi
polovici l. 1944 že prevladovali v sestavu enot 14. divizije, pomembno
pa so okrepili tudi druge enote 4. operativne cone in enote 7. korpusa.
Oktobra 1944. leta je Štirinajsta že štela preko dva tisoč mož in
ponovno postala ena najelitnejših slovenskih partizanskih enot, ki so ji
bile ob koncu vojne zaupane odgovorne naloge tudi v zaključnih
operacijah za osvoboditev domovine.                        Vinko Mihelak

PRIHOD 14. DIVIZIJE NA ŠTAJERSKO
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1922 1944

Šoštanj (1922-1933)

Predniki Karla Destovnika - Kajuha izhajajo iz vasi
Skorno pri Šoštanju. Njegov ded, Jože Destovnik, se
je kot izučen čevljar zaposlil v Woschnaggovi tovarni
usnja v Šoštanju. Jožetov sin, Kajuhov oče, ni šel po
očetovih stopinjah. Sodeloval je v kulturno prosvetni
dejavnosti in tam spoznal Marijo Vasletovo, ki je bila
hči premožnega šoštanjskega meščana. V malem
mestu je vez hčere bogatih staršev s sinom delavca
razburjala duhove.
Karli se je rodil 19. decembra 1922 kot njun prvi
otrok( predvojni viri navajajo 13. december). Družina
se je v iskanju boljšega življenja preselila v Maribor.
Starša sta se poročila 24. avgusta 1923, nato so se pre-
selili nazaj v Šoštanj. Oče si je našel zaposlitev v
tovarni usnja, mama pa je pomagala svoji materi pri
vodstvu restavracije.
Kasneje jim je Kajuhova babica odstopila prostor za
kavarno, ustanovili so tudi kino podjetje.
Družina se je povečala, rodil se je drugi sin, Joži. Pri
dveh letih in pol je mali Karli šel v vrtec, pri petih
letih pa je začel obiskovati šolo

Besedilo: Stanka Ledinek
Foto: arhiv Knjižnice Velenje

IZ PISMA

JEZUŠČKU

Čeravno mi je oče pravil,
da k nam ne boš ničesar nosil,
bi te vseeno rad poprosil …
A ne bonbonov, smuči in slaščic,
ne kakor lani kruha in potic …
Snegá nam pošlji, Jezušček, snegá,
da oče dela bo dobil na cesti. 5

gt-upornik-1-2014.qxd  31.1.2014  14:26  Page 7



6

Celje - Maribor 

(1933-1940)

Septembra 1933 je Kajuh zaključil peti razred in nadaljeval
šolanje na celjski gimnaziji. Nekdanjo malo maturo je opravil s
prav dobrim uspehom. Peti razred je ponavljal, naslednje leto ga
je uspešno opravil. V šestem razredu je bil zaradi naprednega
delovanja izključen in zaključil ga je na gimnaziji v Mariboru.
Zaključek sedmega razreda je preprečila vojna.
V višji gimnaziji je Kajuh kot skojevec vzdrževal stike s predvo-
jnimi komunisti v Šoštanju, Celju in okolici. Družil se je s
Francem Leskovškom - Luko, Dušanom Kraigherjem, Vrunčem,
Slavkom Šlandrom in z drugimi. Ker je Kajuh deloval predvsem
kot pesnik in videl v tem poglavitno vlogo svojega poslanstva, je
v razgovorih z njimi rad načenjal tudi literarna vprašanja ter
tako dobil prve svetovalce za svoje delo.
Njegova mladostna poezija ni čustveno sproščena, nagiba se v
razumsko izpoved. Objavljal je v Slovenski mladini pod psev-
donimom Drago Jeran. Tukaj je objavil nekaj svojih najboljših
predvojnih pesmi.

BOSA POJDIVA

Bosa pojdiva, dekle, obsorej,
bosa pojdiva prek zemlje trpeče,
sredi razsanjanih češnjevih vej
sežem ti nežno v dlani koprneče.

Beli so, beli so češnje cvetovi,
temni, pretemni so talcev grobovi.
Kakor ponosni galebi nad vodo,
taki so pali za našo svobodo.

Bosa pojdiva, dekle, obsorej,
bosa pojdiva med bele cvetove,
v krilo nalomiva češnjevih vej,
da jih poneseš na talcev grobove.
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Međurećje - Šoštanj -

Šmartno pri Slovenj

Gradcu (1941)

Še kot dijaka, so Kajuha januarja 1941 poslali v Međurećje v
Srbiji na "orožne vaje". Takratna oblast je tja internirala
slovenske, bosanske in makedonske komuniste. Kljub težkim
pogojem je bilo v Međurećju življenje pestro. Interniranci so
prirejali predavanja in kulturne večere in s tem preprečili
poskuse zatiranja napredne misli. V to pestro politično in kul-
turno življenje se je vključil tudi Kajuh in nastopil s svojimi
pesmimi na dveh takih prireditvah.
Ko je Nemčija 6. aprila 1941 napovedala vojno Jugoslaviji, je bil
že doma. Takrat sta s prijateljem Blažem Röckom - Bibo orga-
nizirala skupino prostovoljcev za jugoslovansko vojsko. Prišli
so do zasavskih hribov, kjer jim je namero preprečil nemški
napad. Nemci so presenetili vojaško neizurjeno skupino, ki se
je razbežala. Kajuh se je, že prej bolan, pri begu čez skalovje
poškodoval. Svoje pribežališče je našel na Platzerjevem kozol-
cu v Šoštanju.
Gestapovci so ponj ponovno prišli 28. aprila ter ga odpeljali v
zapor v Šmartno pri Slovenj Gradcu. V zaporu je spet začel
intenzivno pisati pesmi. Po nekaj tednih so ga spustili domov
in ker se tam ni počutil varnega, je najprej odšel k stricu v
Rezano pri Gomilskem, nato pa k prijateljem v Letuš.

Ljubljana (1941-1943)

Za kratek čas se je vrnil v Šoštanj. Družino Destovnik so 9.
septembra prisilno izselili, Kajuh se je pravočasno skril.
Kasneje so Nemci družino izpustili, Kajuh pa je prebegnil v
Ljubljano. Najprej se je zatekel k stricu, zadrževal se je tudi
pri šoštanjskih znancih Zavadlav. Družil se je s skojevci, bil je
aktivno udeležen na njihovih literarnih večerih. Dobro se je
vživel v novo življenje in mnogo pisal. Predvojnim socialnim
pesmim se je pridružila pesem z bojno tematiko. V njegovih
pesmih se čuti odločna pripadnost ljudstvu in boju za obstoj.
Iz pesmi veje želja po stiku z ljudmi. Obenem se zaokroži
tudi njegova intimna izpoved. Poezijo je objavljal v revijah,
popisoval pa se je kot Jernej Puntar, Blaž Burjevestnik,
Kajuhov Tonč in ksaneje Kajuh. Leta 1942 je nastala njegova
prva pesniška zbirka, ki zaradi izdane tiskarne ni izšla. 
V Ljubljani je spoznal Silvo Ponikvar, ljubezen svojega življe-
nja.

SAMO EN CVET

Samo en cvet, en češnjev cvet,
dehteč in bel
odlomi, moja draga!
Ne bom ga za klobuk pripel,
ne bom ga v gumbnico si del,
odlomi ga, odlomi, draga!

Jaz bom ljudem poslal ta cvet,
vsakomur, ki na križ pripet
trpi v pomladi tej …
In glej, ta drobni češnjev cvet
bo v njih izbrisal malodušja sled
in spet razžaril tožni jim pogled.

Samo en bel, en češnjev cvet
odlomi, moja draga,
saj veš, kako vsak tak pozdrav
človeku za rešetkami pomaga.
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XIV. divizija (1943-1944)
Avgusta 1943 je odšel v partizansko enoto na Dolenjsko, na osvobojeno ozemlje.
Postal je vodja kulturniške skupine XIV. divizije. V skupini so bili ob ustanovitvi še
Marta Paulin - Brina, Savo Vrtačnik - Krn, Janez Weiss - Belač ter Sveto Marolt - Špik.
S svojim mladostno iskrenim čustvovanjem ter politično predanostjo se
je Kajuh znal približati borcem ter ljudem, s katerimi se je na pohodih
srečeval.
Delovali so Po dolenjskih, notranjskih, primorskih in belokranjskih vaseh
so prirejali mitinge. Novembra 1943 je izšla zbirka Kajuhovih "Pesmi" v
osemintridesetih izvodih. Zbirko je uredil pesnik sam in jo narekoval
članici kulturniške skupine Brini Pavlin.
6. januarja 1944 so odšli iz Bele krajine prek Hrvaške na Štajersko.
Potovanje je trajalo en mesec. Tu je divizijo dočakala težka nemška ofen-
ziva na Paškem Kozjaku ter ostra zima. Kulturniška skupina XIV. divizije
se je namestila pri Žlebniku v Šentvidu pri Zavodnjem nad Kajuhovim rod-
nim Šoštanjem. Na večer 22. februarja 1944 je hišo iznenada napadla
nemška patrulja. Kajuh je bil ob prvih strelih mrtev. Star je bil komaj nekaj
več kot enaindvajset let. 
21. julija 1953 je bil odlikovan z ordenom narodnega heroja.

Zdaj veter raznaša
besede njegove,
prisluhni natanko,
da čuješ glasove:
Lepo je, 
veš, mama, 
lepo je živeti,
toda, za kar sem
umrl, bi hotel še
enkrat umreti!
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RRuuddoollff    HHUUDDAARRIINN, rojen 8. 4. 1928, umrl 27.
12. 2013
Po poklicu je bil rudar, upokojen 19.09.1978. V
narodno osvobodilno borbo je vstopil 13. sep-
tembra 1944, 2. oktobra 1944 je bil ujet in
odpeljan v mladinsko taborišče, tam je bil do
15. maja 1945.
Bil je član Krajevne organizacije ZB Levi breg
Velenje, zadnja leta pa je živel v Topolšici.

KKaattaarriinnaa KKRROOFFEELL, rojena 29. 10. 1932, umrla
29. 7. 2013
S svojim očetom sta se odločila, da bosta med
drugo svetovno vojno prispevala svoj delež
NOB. Kljub temu, da so bili časi težki in nevar-
ni, sta prenašala sporočila, in ostalo pošto za
partizane. Sreča jima je bila naklonjena, pričaka-
la sta težko pričakovano svobodo.
Katarina tudi po osvoboditvi ni ostala križem

rok. Tako kot mnogi njeni vrstniki, se je tudi ona vključila v obnovo
oz. izgradnjo rojstnega kraja Velenja.
Vključila se je v mladinsko delovno brigado Miha Pintar. Delovala je
tudi na kulturnem področju in bila pobudnica raznih drugih akcij, kjer
je tudi sama aktivno sodelovala. Dolga leta je bila članica Krajevne
organizacije ZB Stara vas.

TTeerreezziijjaa HHRRUUSSTTEELLJJ, rojena 24. 9. 1923, umrla
24. 8. 2013
Rodila se je v številni kmečki družini Mihelak v
spodnji Črnovi, Vinska Gora. Njeno občasno
sodelovanje s partizani je bilo od leta 1944 vse
do končne zmage nad fašizmom. Dva brata sta
bila borca Tomšičeve brigade. Tonček je v borbi
proti okupatorju padel na Vrheh nad
Trbovljami. Vanček je bil borec I. bataljona

Tomšičeve brigade. V spopadu z nemško vojsko je padel pri Bistrici na
Pohorju.
Bila je članica Krajevne organizacije ZB Vinska Gora.

SSiillvveesstteerr DDRREENN, rojen 20. 1. 1945 v Šmihelu
nad Mozirjem, umrl 29. 9. 2013
Silvester Dren in žena Vlasta sta bila dalj časa
člana v Krajevni organizaciji ZB Topolšica.
Silvester je bil v Krajevni organizaciji Topolšica
sekretar. Po njegovi zaslugi, pomoči, prizadev-
nosti in požrtvovalnosti je Krajevna organizaci-
ja ponovno zaživela. Pozneje sta se z ženo
Vlasto prestavila v Krajevno organizacijo ZB

Škale, kjer sta imela svoj dom. V Krajevni organizaciji ZB Škale je bil
Silvester Dren v odboru, kjer je bil tudi aktiven član in poverjenik.

PPeeppccaa PPUUŠŠNNIIKK, rojena 30. 3. 1928, umrla 25.
10. 2013
Aktivno je sodelovala v Narodnoosvobodilnem
boju. Opravljala je različne naloge kot kurirka. 
Dolga leta je bila članica v Krajevni organizaciji
ZB Škale.

AAnnttoonn LLAAHH, rojen 08. 1. 1934 v Kaplji vasi na
Dolenjskem, umrl 30. 12. 2013
V družini je bil tretji od štirih sinov. Njegov oče
je bil zaposlen v kraju Čuprija v Srbiji. Ko se je
začela II. Svetovna vojna je bil z družino izseljen,
nato se je po končani vojni leta 1945 vrnil v
domač kraj, kjer pa je bila sama velika ruševina. 
Še zelo mlad se je zaposlil v Krmelju, nato še v
Hrastniku, kjer je srečal svojo življenjsko sopo-

tnico Justi in se leta 1959 z njo tudi poročil in se leto pozneje preselil
zaposlil na Rudniku Velenje in leta 1972 z ženo zgradil hišo na
Konovem.  Po možganski kapi leta 2007 je z veliko pomočjo žene Justi
štiri leta preživel doma, zatem pa so zanj skrbeli v Domu za varstvo
odraslih
Bil je član Krajevne organizacije ZB Konovo

TToonnččkkaa ŠŠKKEETT,, rojena 16. 2. 1928, umrla 29. 10.
2013
Aktivno je sodelovala v Narodnoosvobodilnem
boju. Opravljala je različne naloge kot kurirka. 
Dolga leta je bila članica v Krajevni organizaciji
ZB Škale.

ZZooffkkaa KKUUHHAARR, rojena 26. 4. 1923, umrla 11.
12. 2013
Zofka je bila najstarejša članica Krajevne organi-
zacije ZB Šentilj. Bila je ena še od aktivnih ude-
leženk NOB, ki je najbolj občutila grozote
vojne, saj je med vojno izgubila moža.
Vedno je bila svetel vzgled v naši organizaciji,
pripravljena pomagati, predvsem pa je z svojo
dobro voljo in vedno čilim in zdravim razmiš-

ljanjem poskrbela za dobro voljo.
Žal pa jo je v začetku decembra lani bolezen premagala in nas je za
vedno zapustila.

MMiirrkkoo VVAASSLLEE, rojen 3. 6. 1949, umrl 14. 8.
2013
Mirko Vasle je bil član Krajevne organizacije ZB
za vrednote NOB Šentilj. Četudi sam ni skusil
teh grozot, je pa iz pripovedovanja njegovih
staršev in sorodnikov občutil stiske ljudi, ki so
te grozote preživljali. Zato je sklenil, da se bo
zavzemal za ohranitev spomina na tiste čase in
skrb, da se to nebi ponovilo, žal pa mu je nesre-

ča, ki je povzročila njegovo smrt, to preprečila.

KKrriissttiinnaa VVOOHH, rojena 28. 3. 1928, umrla 7. 10.
2013
Kristina je bila kot mlado dekle vključena v
NOB, tako, da je zbirala zdravila, hrano in osta-
le stvari za partizane.
Kot dolgoletna članica Krajevne organizacije ZB
Šentilj pa je bila aktivna, za kar ji gre lepa hvala.
Ko jo je zapustilo zdravje in je bila odvisna od
pomoči svoje hčerke in sina, se je umak-

nila in nas dokončno zapustila v oktobru lanskega leta. 9
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MMaarriijjaa BBIIZZJJAAKK, rojena 5. 1. 1926, umrla 24. 12.
2013
Njen rojstni kraj so Preloge pri Velenju, kjer je
prebivala vse do leta 1974, nato se je preselila v
Velenje, Šercerjeva 13. 
Po končani osnovni šoli je šolanje nadaljevala v
takratni meščanski šoli. Leta 1948 se je zaposli-
la na centru za socialno delo v Velenju, kjer je
delala vse tja do upokojitve. Marija je bila vse-

stransko aktivna, bila je gasilka, rada je hodila v hribe, delovala v raz-
nih krožkih.
Bila pa je tudi članica Krajevne organizacije ZB Desni breg in redna
udeleženka proslav. Nazadnje je bivala v Domu upokojencev Velenje.

AAnnddrreejj OOVVEENN, rojen 28. 2. 1945 v mestu
Cendras v Franciji, umrl 23. 9. 2013
Leto dni po njegovem rojstvu, se je z starši pre-
selil nazaj v Slovenijo v Velenje, kjer je preživljal
svoja otroška leta. Leta 1963 se je izučil za
poklic rudarja in se tudi zaposlil na rudniku v
Velenju, kjer je svoj poklic opravljal vse do upo-
kojitve.
Od 11. septembra 2002 je bil član Krajevne

organizacije ZB Desni breg. Andrej pogrešali te bomo!

MMaarriijjaa SSEEVVŠŠEEKK, rojena 20. 4. 1926, umrla 15. 10. 2013
Stanovala je v Velenju na Kidričevi 17. Bila je članica Krajevne organi-
zacije ZB Desni breg.

BBaallttaazzaarr ŽžEERRJJAAVV,, rojen 2. 1. 1925 v Spodnji Črnovi na Lamperčki
domačiji, umrl 16. 12. 2013
V rani mladosti ga je doletela grozljiva II. Svetovna vojna, katera tudi
njemu ni prizanesla trpljenja in gorja. Že leta 1943 so ga okupatorske
oblasti prisilno mobilizirale v nemško vojsko, kjer so ga leta 1944 zaje-

li Rusi je vstopil v 1. jugoslovansko brigado,  s
katero se je po Jugoslaviji boril do osvoboditve,
za kar je prejel več odlikovanj.
Po vojni je bil požrtvovalen član družbeno poli-
tičnih organizacij v KS Vinska Gora in aktiven
član Krajevne organizaciji ZB Vinska Gora vse
svoje njegove onemoglosti. Bil je vrsto let pra-
porščak in vzorni blagajnik. 

AAnnttoonn--ZZvvoonnee LLEESSJJAAKK, rojen 26. 12. 1937, umrl
25. 12. 2013
Globoko prizadeti in brez besed smo ostali, ko
smo izvedeli, da Zvoneta ni več med nami. Bil
je eden izmed aktivnih članov Krajevne organi-
zacije ZB NOB Vinska Gora. Pozneje je bil izvo-
ljen za podpredsednika naše organizacije.
Udeleževal se je pomembnejših spominskih in
zgodovinskih proslav širom Slovenije in tudi

Avstrije. Bil je pravi zagovornik zgodovinskih vrednot NOB.
Zvone pogrešali te bomo - počivaj v miru!

CCiillkkaa PPOODDJJAAVVEERRŠŠEEKK, rojena 16. 11. 1944,
umrla 1. 7. 2013
Bila je članica Krajevne organizacije ZB Ravne.
Bila je ena mlajših članic naše organizacije a je
bila kljub temu zelo aktivna.

MMaarriijjaa ŽžEERRDDOONNEERR, rojena SKOBIR 9. 7. 1927,
umrla 26. 6. 2013
Rojena je bila kot druga od sedmih otrok na
domačiji Žnidar v Sv. Duhu pri Podgorju pri
Slovenj Gradcu. Pogumno je služila kot kurirka
okoliškim partizanskim enotam, njihova doma-
čija pa je partizanom postala postojanka h kate-
ri so se večkrat zatekli po prenočišče in hrano.
Po tem, ko ji je njen prvi mož umrl, se je poro-

čila s Francem Žerdonerjem in se z njim naselila v Pesju, kasneje pa sta
se preselila v Gaberke.

MMaarriijjaa VVIINNDDEERR, rojena SSEEŠŠEELL 20. 8. 1933,
umrla 6. 1. 2014
Med II. svetovno vojno je celotna Metuljeva
družina na Graški Gori sodelovala s partizani.
Kot 11 letna deklica je preživela veliko strahu,
zaradi pogostih spopadov z nemško vojsko in
policijskimi enotami na tem področju. Leta
1958 se je poročila in se preselila v Spodnjo
Črnovo. Bila je vrsto let članica Krajevne organi-

zacije ZB Vinska Gora.

AAnnggeellaa KKOOVVAAČČ, rojena 16. 5. 1926, umrla 5.
08. 2013
Angela je bila rojena na veliki kmetiji
Podjavoršek na Paškem Kozjaku. Komaj 17 letna
se je vključila v odpor proti okupatorju.
Opravljala je kurirske naloge za partizane, še
posebej po prihodu XIV. divizije leta 1944 na
Paški Kozjak. Z možem Francem sta si na
Kovačevi domačiji na Konovem ustvarila druži-

no s štirimi pridnimi otroki. Zapisana bo ostala v spominu tudi kot zelo
aktivna krajanka Konovega. Sodelovala je pri izgradnji doma krajanov,
bila je članica v odboru sekcije za aktivnost žena, članica Krajevne orga-
nizacije ZB Konovo, članica Rdečega križa, v društvu ''Invalid''…

VViiddaa PPAAHHOORR, stanujoča v Velenju, Žarova 81, rojena 23. 5. 1938,
umrla 5. 2. 2013 Bila članica Krajevne organizacije ZB Staro Velenje.

AAnnttoonn BBRRIITTOOVVŠŠEEKK, stanujoč v Velenju,
Ljubljanska 48 a, rojen 6. 1. 1929, umrl 7. 1.
2014 Bil je dolgoletni član Krajevne organizaci-
je ZB Staro Velenje in nekaj let tudi njen pred-
sednik.

JJaannkko GGOORRIIČČNNIIKK - John, rojen 7. 2. 1942, umrl
13. 7. 2013
Rodil se je v Velikem vrhu na domačiji
Potočnikovih. Usoda je hotela, da sta oče in
mati že tri mesece po rojstvu Johna aretirana in
kar nekaj mesecev bila zaprta v Starem piskru v
Celju. Dojenčka Ivana so vzele v oskrbo sestri
od očeta Mirka v Rečico ob Paki, kjer je kot
naslednik gospodarstva ostal le on. Kot profesor

zgodovine bil najprej predavatelj, potem pa do upokojitve kustos v
muzeju v Velenju. in seveda tudi predavatelj na šolah v tem kraju. Bil je
velik pristaš in zagovornik narodno osvobodilne miselnosti, zato se je
včlanil v ZZB za vrednote NOB Šmartno ob Paki in bil njen tvoren član.
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Minevajo dnevi, eden za drugim drsijo skozi čas, nič jih ne ustavi.
Toda kaj, ko pridejo trenutki, žalostni in črni. Takšni, za katere
želimo, da bi bile le črne sanje in ki bi jih radi izbrisali za vedno.
Vendar so tu. Sejejo žalost, mokrijo s solzami obraz.
Neizprosna kosa smrti je spet usodno udarila v naše vrste. V novem-
bru  smo se poslovili  od Marije Habe,sredi decembra nas je zapusti-
la  Marjana Stajan in po dobrem tednu še Stanko Kovač. Odšli so
tiho in nepričakovano.
V nas še vedno odzvanjajo njihove besede, njihov nasmeh, vidimo
njihove stopinje in sledi njihovega dela. Gotovo pa se med vsemi nji-
hovimi deli najbolj blešči dobrota. Dobrota iz srca. In te se bomo vsi
spominjali. Za dobrimi ljudmi ostaja vselej velika praznina. Na tis-
tih, ki ostanejo, je zaveza in dolžnost, da nadaljujejo. Nadaljevali
bomo.

Krajevna organizacija ZB NOB Podkraj-Kavče

Marija Habe Marjana Stajan Slavko Kovač

V slovo našim krajanom

RAJŽALI NA PRIMORSKO
Zadnjo soboto v avgustu so Turistično društvo Šmartno ob Paki,
Slovenske železnice in Izletnik Celje pripravili tradicionalno, osmo dru-
ženje z vlakom. Ta je tokrat 110 udeležencev iz regije Saša in njenih
sosedov popeljal na Primorsko.
Sosedi in prijatelji iz regije so se z vlakom odpeljali do Celja, od tam s
pendolinom do Kopra, kjer sta jih čakala avtobusa, ki sta jih najprej
popeljala v Trst - v mesto,
kjer je še leta 1910 živelo
56 tisoč Slovencev. Tam
so storili to, kar jim je
pisatelj Boris Pahor pred
odhodom na pot svetoval:
približajte se mestu v zali-
vu in ga spoznajte.
Spoznali so zgodovino
koncentracijskega taboriš-
ča Rižarna - opomin zgo-
dovine za strpno prihod-
nost Evrope oziroma kraj
priče krutosti in opomina.
Po tem in ogledu mestne-
ga jedra so se v Narodnem
domu v Trstu srečali z
zelo uglednimi predstavni-
ki Zamejskih Slovencev.
Poleg Milana Pahorja, tržaškega zgodovinarja, ki je dom označil kot
''ponos in tragika'' zamejskih Slovencev, še s podpredsednikom
Državnega sveta Furlanije - Julijske krajine Igorjem Gabrovcem ter
Dušanom Jelinčičem, največkrat prevajanim slovensko-tržaškim pisate-
ljem ter urednikom slovenskih radijskih ter televizijskih informativnih
oddaj Radia Trst. Vsi so s predstavitvijo preteklih in aktualnih dogajanj
ter prizadevanj tamkajšnjih zavednih Slovencev poskrbeli za pravo
''učno uro'' o Slovencih in Slovenstvu na način, kot ga v svojih delih

predstavlja pisatelj Boris Pahor.
S slednjim naj bi se udeleženci vlaka tudi srečali, a so ga minule prire-
ditve ob njegovem 100-rojstnem dnevu preveč izčrpale. Čeprav ga niso
videli, so ga s pomočjo omenjenih gostov doživeli. Po zaslugi brhkih
deklet v najlepših letih - skupine Cvet v laseh - je v dvorani odmeval
venček slovenskih pesmi. Eni in drugi so s tem pokazali, da se veseli-

jo srečanj, obiskov, ker jih bogatijo.
O besedah pesnika Srečka Kosovela, ki je zapisal ''Kako lep je Trst, ako
ga gledaš s spočitim, jasnim očesom'' so se lahko prepričali na poti z
avtobusom v slovensko občino Repentabor, kjer jih je pozdravil tam-
kajšnji župan in podjetnik Marko Pisani.
Ob vrnitvi proti Divači so se ustavili še pri spomeniku žrtvam v
Bazovici. Ob doživetem pripovedovanju sorodnika enega od ustreljenih
mladih zavednih slovenskih fantičev, kako in zakaj so padli, so se mno-
gim utrnile solze v očeh. V tišini je bilo slišati plapolati plamen svečke,
ki so jo - tako kot v Rižarni - prižgali v spomin predstavniki Občinskega
odbora ZZB NOV Šmartno ob Paki.
Zaslužen za čudovit izlet na Primorsko je poleg vodičk - novinarke
RTV Slovenije Mirjam Mužinič in njene novinarske kolegice - tudi orga-
nizator izleta Marjan Knez, ki bo za deveto druženje z vlakom pot
usmeril proti Škofji Loki.

Tatjana Podgor ek

Obiščite spletno stran OO ZZB

NOB Velenje na naslovu:
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DDAATTUUMM  LLOOKKAACCIIJJAA NNAAZZIIVV  DDOOGGOODDKKAA KKRRAATTEEKK  OOPPIISS  //
OOPPOOMMBBEE

OORRGGAANNIIZZAATTOORRJJII

8. 2. 2014 ob 19. uri Hiša mineralov Muzeja
Velenje

Lirikonfestova štirinajstin-
ka (degustacija liričnega
občutja):Prebiranje
Kajuhove poezije za
Kajuhovo spominsko
značko

Poklon slovenskemu parti-
zanskemu pesniku - ob
slovenskem kulturnem
prazniku

Ustanova Velenjska
knjižna fundacija in KUD
Muzaget

12. 2. 2014 ob 19. 19 uri Knjižnica Velenje Kajuhovi literarni dediči Predstavitev 23. številke
literarnega zbornika
Hotenja

Šaleško literarno društvo
Hotenja

14. 2. 2014 ob 19.19 uri Knjižnica Velenje Odprtje razstave Kajuh -
moj pesnik

Fotografsko gradivo, doku-
menti, knjižne izdaje
Kajuhovih pesmi …
Razstavo bo odprl dr.
Matjaž Kmecl.Ob tem
bodo izdali šest knjižnih
kazalk v priložnostni
kuverti.

Knjižnica Velenje

15. 2. 2014 ob 10. uri Zbirno mesto: Titov trg Kulturni sprehod po
mestu ob 70. obletnici
smrti Karla Destovnika
Kajuha

Sprehod po mestu z ogle-
dom velenjskih
spomenikov, spoznavanje
utrinkov iz življenja
Kajuha, ogled razstave v
Knjižnici Velenje 

Mestna občina Velenje -
TIC

1166..  22..  22001144  oobb  99..  uurrii LLoovvsskkaa  kkooččaa  vv  LLookkaahh  pprrii
VVeelleennjjuu

TTeekkmmoovvaannjjee  vv  ssttrreelljjaannjjuu
nnaa  gglliinnaassttee  ggoolloobbee  zzaa
ppookkaall  XXIIVV..  ddiivviizziijjee

TTrraaddiicciioonnaallnnoo  tteekkmmoovvaannjjee LLoovvsskkaa  ddrruužžiinnaa  VVeelleennjjee

18. 2. 2014 ob 18. uri Velenjski grad Odprtje razstave Prihod
XIV. divizije na Štajersko

Spominska razstava.
Nastop pevskega zbora
KajuhRazstavo bo odprl
župan Mestne občine
Velenje Bojan Kontič.

Muzej Velenje

19. 2. 2014 ob 19. uri Mestna knjižnica Šoštanj Odprtje razstaveKajuh,
moj pesnik

Razstava prikazuje življen-
jsko pot šoštanjskega roja-
ka, pesnika in narodnega
heroja Karla Destovnika
Kajuha. Ob odprtju bo na
ogled že pozabljeno film-
sko in televizijsko gradivo
iz obdobja 1964 - 1975,
literati Šaleškega literarne-
ga društva Hotenja pa
bodo prebirali Kajuhovo
poezijo.

Knjižnica Velenje

Dogodki ob 70. obletnici prihoda XIV. Divizije

na Štajersko in 70. obletnici smrti Karla

Destovnika Kajuha v Šaleški dolini
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DDAATTUUMM  LLOOKKAACCIIJJAA NNAAZZIIVV  DDOOGGOODDKKAA KKRRAATTEEKK  OOPPIISS  //
OOPPOOMMBBEE

OORRGGAANNIIZZAATTOORRJJII

21.2. 2014 ob 18. uri Pri Kajuhovem spomeniku
v Kajuhovem parku v Šoš-
tanju

Slovesnost ob 70.
Obletnici smrti Karla
Destovnika Kajuha

Nastopajo učenci o.š.
Karla Destovnika Kajuha
in Aleš Črnko, slavnostni
govornik Peter Rezman

Zavod za kulturo Šoštanj

2211..  22..  22001144  oobb  1155..  uurrii Paka pri Velenju Proslava pri spomeniku
XIV. divizije 

ZB NOB Velenje in KO
ZB Šalek - Gorica - Paka

2211..  22..  22001144  oobb  1166..3300  uurrii Cirkovce Spominska slovesnost pri
spominski plošči na
osnovni šoli v Cirkovcah 

ZB NOB Velenje in KO
ZB Škale

22. 2. 2014 ob 10.30 uri Avla Doma kulture
Velenje

Kajuhova "rimokovačnica" Dogodek za najmlajše:
kovanje rim in spoznavan-
je strukture pesmi, otroška
delavnica Jaz sem droben,
droben list

Festival Velenje

22. 2. 2014 ob 11 uri Ravne pri Šoštanju Proslava pri spomeniku
padlih borcev XIV. divizije
v Osreških pečeh 

Na proslavi bo sodelovala
tudi častna straža.

ZB NOB Velenje in KO
ZB Ravne

2222..  22..  22001144  oobb  1111..3300  uurrii ZZbbiirrnnoo  mmeessttoo::  nnaasspprroottii
lleettaalliiššččaa  vv  LLaajjššaahh  pprrii  ŠŠoošš--
ttaannjjuu  ((KKooddrruunnoovvaa  ddoommaaččii--
jjaa,,  RRaavvnnee  1166//aa))

1155..  KKaajjuuhhoovv  ppoohhoodd  ddoo
Žž lleebbnniikkoovvee  ddoommaaččiijjee

MMllaaddii  ffoorruumm  SSDD  VVeelleennjjee
oorrggaanniizziirraa  ppoohhoodd  ddoo  Žž lleebb--
nniikkoovvee  ddoommaaččiijjee,,  kkjjeerr  bboo
oobb  1144..  uurrii  ppootteekkaallaa  pprroossllaa--
vvaa  vv  ssppoommiinn  KKaarrlluu
DDeessttoovvnniikkuu  KKaajjuuhhuu..

MMllaaddii  ffoorruumm  SSoocciiaallnniihh
ddeemmookkrraattoovv  VVeelleennjjee

2222..  22..  22001144  oobb  1144..  uurrii ZZaavvooddnnjjee  --  pprrii  Žž lleebbnniikkuu PPrroossllaavvaa  pprrii  ssppoommeenniikkuu  vv
ZZaavvooddnnjjaahh,,  kkjjeerr  jjee  ppaaddeell
bboorreecc  iinn  ppeessnniikk  XXIIVV..  ddiivviizz--
iijjee  KKaarreell  DDeessttoovvnniikk  KKaajjuuhh    

DDoo  pprriirreeddiittvveenneeggaa  pprroossttoo--
rraa  llaahhkkoo  pprriiddeettee  ppeešš  aallii  zz
aavvttoommoobbiilloomm,,  llaahhkkoo  ppaa  ssee
pprriiddrruužžiittee  1166..  KKaajjuuhhoovveemmuu
ppoohhoodduu..  VVssee  pprroossllaavvee  iinn
ppoohhooddee  bboo  lleettooss  žžee  1133..
sspprreemmlljjaallaa  ŠŠaalleešškkaa  kkoonnjjeennii--
ccaa..

ZZBB  NNOOBB  VVeelleennjjee

2222..  22..  22001144  oobb  1199..  uurrii DDoomm  kkuullttuurree  VVeelleennjjee OOssrreeddnnjjaa  ddrržžaavvnnaa  pprroossllaavvaa
oobb  7700..  oobblleettnniiccii  pprriihhooddaa
XXIIVV..  ddiivviizziijjee  nnaa  ŠŠttaajjeerrsskkoo
iinn  ssmmrrttii  KKaarrllaa  DDeessttoovvnniikkaa
KKaajjuuhhaa

NNaassttooppiillii  bbooddoo::  TTrržžaašškkii
ppeevvsskkii  zzbboorr  PPiinnkkoo
TToommaažžiičč,,  ZZoorraann  PPrreeddiinn,,
DDaarrkkoo  NNiikkoolloovvsskkii,,
AAlleekkssaannddrraa  CCaavvnniikk
……SSppoommiinnsskkii  ppookklloonn
sslloovveennsskkeemmuu  ppaarrttiizzaannsskkee--
mmuu  ppeessnniikkuu  zz  mmoonnooggrraaffiijjoo
KKaajjuuhh  --  ppeessnniikk  vvsseehh  lleettnniihh
ččaassoovv..

MMeessttnnaa  oobbččiinnaa  VVeelleennjjee,,
ZZBB  NNOOBB  VVeelleennjjee,,
VVeelleennjjsskkaa  kknnjjiižžnnaa  ffuunnddaaccii--
jjaa  iinn  FFeessttiivvaall  VVeelleennjjee

26.2. 2014 ob 19. uri Galerija Šoštanj Galerijski večer Kajuhovi literarni dediči -
predstavitev Hotenj in
branje Kajuhove poezije

Literarno društvo Hotenja

Poleg teh dogodkov bo še več literarnih nastopov na javnih mestih, vsa gospodinjstva v Mestni
občini Velenje pa bodo prejela pesniško zbirko Karla Destovnika Kajuha
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