
Uredništvo glasila Šaleški upornik iz številke v številko sprejema vse
več vaših prispevkov. To nas zelo veseli, saj s tem dokazujete, da je gla-
silo postalo zelo brano čtivo in tako je tudi prav. Dokazuje tudi, da
naše Krajevne organizacije dobro delajo.
Z vsem tem pa se je povečal obseg dela pri prepisovanju vaših prispev-
kov, zato smo se odločili, da vas zaprosimo za sledeče:
-  Vse tiste, ki imajo možnost pošiljanja prispevkov po elektronski

pošti prosimo, da jih pošiljajo na sledeči naslov:
ozoj.dr@gmail.com z oznako: ZA ŠALEŠKI UPORNIK;

-  Seveda pa bomo vaše prispevke še vedno sprejemali tako kot
doslej strojepisni ali ročno pisani obliki.

Vsakega vašega prispevka se veselimo, saj to je glasilo vseh nas in z vašim
pisanjem, drage borke in borci skrbite, da se mlajši rod 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, 23. 8. 2014
Avtobus št. 1
Odhod iz avtobusne postaje v Velenju ob 7.00 uri do starega
kamnoloma v Škalah. Ta avtobus je za pohodnike po delu poti
XIV. divizije..
Po opravljenem prevozu v Škale bo avtobus št. 1 od 9. ure
dalje, sprejemal udeležence proslave  na avtobusni postaji v
Velenju in nato v smeri Graške gore na avtobusnih postajah pri
pošti, tržnici, rondoju in v Škalah. 
Avtobus št. 2
Odhod ob 9.00 uri iz Topolšice ( pri gasilskem domu ) proti
Šoštanju na avtobusno postajo, ob 9.15 proti Skornemu do
gostišča Acman, 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 8.15 uri izpred glasbene šole Velenje proti Graški
Gori. Po prihodu na Graško goro gre avtobus št. 3 nazaj v
Gaberke, Ravne in Šoštanj na avtobusno postajo in nadaljuje
pot proti Pesju, avtobusni postaji Velenje, tržnici in Graški
Gori.
Avtobus št. 4
Odhod ob 8.30 uri iz Šentilja od gostilne Pirh v Kavče na avto-
busno postajo pri Hrvatu, nato proti Podkraju, mimo pokopal-
išča do AP v Pesju pri banki. Odhod iz Pesja ob 9.00 uri do
avtobusne postaje Velenje, od koder bo nadaljeval pot proti
Graški gori ob 9.15 uri. Udeležence proslave sprejema na vseh
avtobusnih postajah.
Avtobus št. 5
Odhod ob 8.30 uri iz Pake (pri gostilni Kovač), v Šalek in na
Gorico do obračališča za avtobuse. Približno ob 9.00 uri
nadaljuje 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; tretji
avtobus ob 15.00 uri, četrti avtobus ob 15.30 uri; peti avtobus
ob 16.00 uri.

Pripravila: Marjana Koren

Vesna Dejan

SVOBODI

Tiho prihaja k nam, 
plah je njen korak, 

kdo? Svoboda. 
Srce, zakaj drhtiš? 
Česa, povej, si želiš 

v tej minuti.

Ali je jata želja 
šla tja do daljnih zemlja 

osvobojenih 
ali prek naših si trat 
začulo pesem granat 

in mitraljezcev?

Gromko prihaja k nam, 
nič več ni plah njen korak, 

že je pred vrati. 
Srce, ti nič več ne drhtiš, 

tu imaš, kar si želiš, 
sonce svobode!

Obiščite spletno stran OO ZZB

NOB Velenje na naslovu:
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Šaleški upornik je interno glasilo območnega združenja ZZB NOB Velenje, letnik XII, številka 2, julij 2014

Dobitnici in dobitniki priznanj za dolgoletno prizadevno delo v krajevnih organizacijah Zveze borcev s presednikom 
OO ZZB NOB Bojanom Kontičem
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V ponedeljek, 16. 06. 2014 smo se v sejni dvorani MO Velenje zbrali dele-
gati borčevske organizacije, da ocenimo opravljeno delo v mandatnem
obdobju 2010-2014, razrešimo staro vodstvo in izvolimo novo, katero bo
vodilo združenje v mandatu 2014-2018.
Po uvodih pesmih, katere je zapel Moški pevski zbor Ravne in pozdrav-
nem nagovoru predsednika združenja Bojana KONTIČA, smo podelili
priznanja združenja članom, ki so si z dosedanjim delom to zagotovo
zaslužili. Priznanja za dolgoletno požrtvovalno delo v borčevski organiza-
ciji so prejeli: Jožefa KNEZ - PEPCA (KO ZB Desni breg), Ivan JAN (KO
ZB Vinska gora), Anton MEŽA (KO Stara vas), Anton KOŠIR (KO ZB
Pesje), Frančiška in Ivan TOPLIŠEK (KO Ravne pri Šoštanju). 
Nato smo izvolili delovno predsedstvo, katerega je vodil podpredsednik
združenja Franc ŽERDIN ter vse ostale potrebne organe. Poročila o delu
so nato podali predsednik območnega združenja Bojan KONTIČ, sekre-
tarka Marjana KOREN, predsednik Nadzornega odbora Jože MELANŠEK
ter Fadil KRUPIĆ, predsednik komisije za spomeniško varstvo. 
V preteklem letu je bilo opravljenega zelo veliko dela, organiziralo se je
veliko proslav in srečanj, katera so bila odlično organizirana in zelo dobro
obiskana. Tako smo odlično organizirali svečanosti ob 70. letnici prihoda
legendarne XIV. divizije na naše - Štajersko področje, obeležili 70. letnico
smrti pesnika in narodnega heroja Karla DESTOVNIKA - KAJUHA, obe-
ležili spomin na dan zmage in podpis kapitulacije v Topolšici in Velenju,
opravili konference po krajevnih organizacijah, izvedli komemoracije ob

dnevu mrtvih, izdali brošuro Kajuhovih PESMI, izdali monografijo
posvečeno Kajuhu in XIV. diviziji, uspešno izvedli srečanje na Graški

gori, osvetlili smo spomenik Josipu BROZU - TITU ter ga opremili z napi-
som in še bi lahko naštevali. Kljub krizi, katera ni zaobšla tudi naše orga-
nizacije, smo poslovali zelo dobro in nekaj denarja privarčevali tudi za
aktivnosti v letošnjem letu. Tako bomo lahko obnovili tudi nekaj napisov
na spomenikih in spominskih obeležjih, katere bodo javile posamezne
KO (po prioriteti, katera se bo izdelala na podlagi prijav), izvedli srečanje
na Graški gori, sodelovali na Menini planini, Podgorju pri Slovenj Gradcu
(1. Šaleška četa), Komelju, Dobrniču, pripravili komemoracije…
Na skupščini je bilo prisotnih 92% izvoljenih delegatov, ki smo vse pred-
lagane sklepe sprejemali soglasno in z aplavzom. Razrešili smo staro vod-
stvo s predsednikom Bojanom KONTIČEM na čelu in se mu zahvalili za
res dobro opravljeno delo, nato pa soglasno izvolili novo.  
Tako bo naše združenje v obdobju 2014-2018 vodilo naslednje vodstvo: 
Bojan KONTIČ - predsednik, Franc ŽERDIN in Bojan VOH - podpred-
sednika, Marjana KOREN - sekretarka ter Izvršni odbor: Srečko MEH,
Andreja KATIČ, Dragica POVH, Lojzka RIHTARŠIČ, Karel Drago SEME,
Jozo DRAČKO, Ivo STROPNIK, Vlado VRBIČ, Ludvik HRIBAR, Slavko
HUDARIN, Valentin STAKNE, Vojko REŽEN, Ivan JUVAN, Fadil KRU-
PIĆ, Ivan TOPLIŠEK, Anton BRLOŽNIK in Božidar DELČNJAK.
V Nadzorni Odbor so bili izvoljeni: Jože MELANŠEK (predsednik) ter
Franci BLATNIK ter Metka GRABNER (člana).
Novi - stari predsednik se je v imenu vseh izvoljenih zahvalil za zaupanje
ter nanizal nekaj nalog, ki nas čakajo v naslednjem obdobju, ki pa so več
ali manj stalnica v našem programu dela.

Bojan VOH

O žaljivkah ob državnem

prazniku

Predsedstvo Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije je
obravnavalo izjave objavljene ob letošnjem dnevu državnosti, ki
žalijo, obrekujejo in kriminalizirajo borce NOB in skušajo razvred-
notiti njihov boj in delovanje Zveze borcev, kot nosilke vrednot
NOB.  Predsedstvo zavrača neutemeljene trditve in ugotavlja:
1. Neresnična je trditev, da je Zveza borcev v odločilnem času
nasprotovala samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije.
Nasprotno, ves čas je zagovarjala univerzalno načelo o pravici do
samoodločbe, vključno s pravico do odcepite in se s številnimi
dokumenti dejavno vključevala v ustavno razpravo in v nastajanje
nove zakonodaje. Javno se je pozitivno opredelila do plebiscita,
agresijo JLA pa večkrat odločno obsodila.
2. V Zvezi borcev spoštujemo državo in njene institucije, tudi ko
imamo kritična stališča do politike vlade, parlamenta in drugih
državnih organov. V kritiki smo konstruktivni, ne destruktivni.
Podpiramo pravosodne organe v njihovi neodvisnosti in smo
prepričani, da je sodbe sodišč potrebno spoštovati ne glede na to,
kdo se z njimi strinja ali ne. Necivilizacijsko je izvajati ulične in
medijske pritiske  in groziti sodnikom z represijami, postopke in
sodbe pa z lažnim prikazovanjem zlorabljati za politične namene. 
3. Leta 1991 smo uveljavili samostojnost in neodvisnost slovenske
države, vendar je v Temeljni ustavni listini o samostojnosti in neod-
visnosti Republike Slovenije jasno zapisano, da je bila Republika
Slovenija država že v tedanji veljavni ustavni ureditvi. Država torej

ni nastala leta 1991, pač pa se je proces začel že prej: z zametki v
letih 1918-1920, postopoma v NOB od prvih volitev v narod-
noosvobodilne odbore na osvobojenih ozemljih, do Kočevskega
zbora, črnomaljskega zasedanja SNOS-a in mednarodnega priz-
nanja nove Jugoslavije po sporazumu Tito-Šubašić, preko prve
slovenske vlade v Ajdovščini, do prve Ustave LRS januarja 1947 in
naprej do osamosvojitve.
4. Na ustanovnem sestanku OF v noči 26. na 27. april 1941 je bil
sprejet trden sklep o organizaciji oboroženega upora proti naci-
fašističnim okupatorjem. Zato je zlobna in neutemeljena trditev, da
je šlo tedaj za prvo kolaboracijo komunistov z okupatorji. Tedaj naj
bi podpirali pakt Molotov-Ribentrop - 1939, kar se je sicer zgodilo
mnogo pred okupacijo in pred zavrnitvijo trojnega pakta z
množičnimi protesti 27. marca 1941. Ob ustanovitvi OF to ni imelo
nobenega pomena več.
5. Rdeča zvezda je simbol svobode in osvoboditve. Pod tem sim-
bolom je za slovensko domovino padlo 28.472 partizanov, 5.325
aktivistov OF ter 10.369 taboriščnikov. Oznake, ki jih je imela JLA
ob agresiji na Slovenijo, ne morejo zanikati pomena, ki ga je sim-
bolizirala rdeča zvezda v NOB.  Zato je upor rdeči zvezdi v resni-
ci namenjen stigmatizaciji NOB in posredno opravičevanju kolab-
oracije v nesposobnosti razumeti in priznati zgodovinska dejstva.
Nesporno je tudi, da je bil narodnoosvobodilni boj pod rdečo zvez-
do sestavni del velike zavezniške antihitlerjevske koalicije, kar je
bilo letos ponovno potrjeno s prisotnostjo partizanske delegacije na
proslavi 70. obletnice invazije v Normandiji.

V Ljubljani, 1. 7. 2014
PREDSEDSTVO ZZB NOB SLOVENIJE
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Tov. JOŽEFA KNEZ - PEPCA kot
jo kličejo njeni sotovariši, borci, je
bila aktivna udeleženka NOB in
ima status vojne veteranke.
Je dolgoletna članica ZB v KO
Desni breg, zadnjih petnajst let
(15) pa požrtvovalno in nesebič-
no deluje v upravnem odboru KO
ZB Desni breg in kot poverjenica,
ki skrbi za 45 članov. Svoje delo
opravi vedno pravočasno in
dobro, veliko pa pomaga še dru-
gim poverjenicam, zlasti pri obis-
kovanju bolnih in onemoglih čla-
nov ZB.
Med ljudmi je zaradi svoje duho-
vitosti in pozitivne energije zelo
priljubljena, zato je v članstvo pri-
dobila več novih članov.

Tovariš IVAN JAN aktivno deluje
v Izvršnemu odboru KO ZB
Vinska gora in to od začetka leta
2004 dalje.
Posebej aktivno se zavzema pri
organizaciji članov za množično
udeležbo na proslavah in drugih
zgodovinskih svečanostih.
Zelo uspešno je pomagal izpeljati

tudi obnovo vseh spominskih
obeležij padlim borcem v Vinski
gori.
Tov. Jan uživa velik ugled tako v
KO ZB kot celotni KS Vinska
gora, zato je zelo uspešen pri pri-
dobivanju novih članov v našo
organizacijo ZB.  

Tovariš ANTON MEŽA je dolgo-
letni član KO ZB Stara vas.
Od leta 2000 dalje opravlja funk-
cijo praporščaka, udeležuje se
vseh proslav, komemoracij in
pogrebov, svoje delo pa opravlja s
ponosom, saj mu je nošenje pra-
pora tudi v čast.
Tovariš Anton je tudi član
Izvršnega odbora KO ZB Stara
vas in poverjenik za velik okoliš.
Že njegovi starši so bili partizan-
ski aktivisti, zato je tudi on vnet
zagovornik vrednot NOB in zgo-
dovinske resnice o NOB.

Tovariš ANTON KOŠIR je dolgo-
letni član KO ZB Pesje
Je neutruden zagovornik vrednot
in zgodovine NOB, kot član

Izvršnega odbora pa dober akti-
vist, saj je s svojim vzgledom pri-
dobil več novih članov v borčev-
sko organizacijo.
Tov. Košir  je tudi dolgoletni bla-
gajnik v KO ZB Pesje, katera še
nikoli ni zašla v finančne težave,
kar je tudi njegova zasluga.

FRANČIŠKA IN IVAN TOPLI-
ŠEK sta dolgoletna člana KO ZB
Ravne, kjer tudi neumorno deluje-
ta že mnogo let.  Tov. Ivan je bil
najprej član Izvršnega odbora KO,
sedaj pa že nekaj let opravlja
funkcijo podpredsednika.
Oba sta trda zagovornika vrednot
in zgodovine NOB, s svojimi deja-
nji pa pridobivata v borčevske
vrste nove člane. Posebnost njune-
ga delovanja pa je neomajna skrb
tov. Fanike za urejanje spomenika
in njegove okolice v Osreških
pečeh.
V zadnjih treh letih je gozd ob
spomeniku doživel dve katastrofi
in sicer pred dvema letoma hudo
neurje, ki je izruvalo kar nekaj
dreves in letos še žled, ki je unič-

il ves nasad okrog spomenika.
Samo zaradi Fanikine vztrajnosti
so lastniki gozda pravočasno
odstranili nastalo škodo, Fanika
pa je okolico spomenika in spo-
menik sama uredila in zasadila.
Letos na proslavi 70. Obletnice
prihoda XIV. divizije na Štajersko
posledice ujme skoraj niso bile
več vidne.
Tov. Ivana vsi poznamo kot strast-
nega pevca v Moškem pevskem
zboru Ravne, kateri nastopa na
vseh naših pomembnejših prire-
ditvah, saj je ta zbor eden redkih
v dolini, ki poje partizanske
pesmi.
Ivan ni le eden izmed pevcev v
zboru, ampak je tudi dolgoletni
predsednik zbora, zato mu lahko
rečemo samo " hvala, da ste
vedno z nami" !
Najbolj pa se izkaže njuna dobro-
ta vsako leto meseca februarja, ko
nesebično odstopita na razpolago
svojo hišo in dvorišče, da lahko
na nivoju izvedemo proslavo v
Osreških pečeh. 3

Dobitnici in dobitniki priznanj na skupščini:

Udeleženci 
programsko volilne skupščine
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SPOMINI NA NOČ 
s 30. aprila na 1. maj leta 1944

Napad Bračičeve brigade na velenjski  rudnik 
Star sem bil 13 let. Moja družina je živela v Šoštanju. Tako kot vsi šolo-
obvezni otroci sem moral obiskovati šolo s poukom v nemškem jezi-
ku. S strani učiteljev, ki so bili seveda Nemci je bila v šoli  prepoveda-
na vsaka slovenska beseda. 
Del Šoštanja so nemški vojaki obdali z bodečo žico, vmes pa položili
mine. Znotraj tega območja so bile stavbe iz katerih so se morali izse-
liti vsi civilni prebivalci. Celotni sistem je bila povezan s strelskimi jarki,
vse hiše pa so imele strelske line. To območje se je imenovalo STUTZ-
PUNKT. Od tu so odhajale vsak dan močne parole v bližnjo okolico.
Šola je bila izven tega območja, občasno pa je bil pouk tudi v hotelu
Kajuh. Občasno so močne nemške enote, ki so prihajale od drugod
zasedle šolo.  Takrat je začasno odpadel pouk. Ob takih prilikah je
seveda med šolarji bilo nepopisno veselje. 
Na splošno je vladalo vojno stanje, ki smo ga občutili tudi mlajši. Proti
koncu vojne so vsak dan preko naših krajev letele močne formacije lete-
čih trdnjav, ki so nosile svoj smrtonosni tovor na nemška industrijska
mesta. Pogosto se je zgodilo, da so bili bombniki tarče nemških lovcev
oz. proti letalske obrambe. Zjutraj so bile formacije bombnikov ureje-
ne, okoli poldneva pa so se vračali razbiti in obstreljeni z tremi ali
dvema delujočima motorjema. Takrat so bila zavezniška letala lahek
plen nemških lovcev. Kar nekaj je bilo sestreljenih v bližnji  okolici.
Nekaterim pilotom je uspelo skočiti iz gorečih letal in so jih zajeli nem-
ški vojaki, nekaj pa so jih uspeli rešiti tudi partizani.

Še bi lahko našteval dogodke tistega časa, vendar bi rad opisal
dogodek na tisto noč, na prvi maj 1944. Takrat je bil napaden
velenjski rudnik .

Že zvečer 30. aprila je bilo čutiti napetost in slišati posamezno strelja-
nje. Bila je popolna zatemnitev v vsej dolili. Švigale so rakete in izstrel-
ki. Najhuje je bilo proti Velenju, kjer je bil opaziti velik požar.
Pozneje smo izvedeli, da je gorela deponija premoga. V samem Šoš-
tanju je bil v oporišču  dan znak za preplah z močno sireno, kar je
pomenilo, da je vojska zasedla položaje že ob mraku. Področje so osve-
tlili z raketami, občasno pa je padel tudi kakšen strel. Vojaki svojega
območja niso zapustili.
Ta dan ni bilo pouka, šolarji smo bili radovedni, kaj se je dogajalo v
Velenju. Zato se nas je nekaj s svojimi kolesi zjutraj odpeljalo proti rud-
niku. Zanimivo je, da nas vojaki niso ovirali pri vstopu na ožje podro-
čje rudnika. Vladala je popolna zmeda, vojaki so tekali levo-desno.
Ranjene oz. mrtve vojake so že odnesli z področja. Prizorišče bojev je
bilo nepopisno. Izruvani so bili tlakovci uporabljeni kot zaklon, ob njih
pa velika količina praznih nabojev in luže krvi. Levo iz izvoznega jaška
je bila deponija premogovnika, ki je silovito gorela. Spodaj kjer je bilo
majhno jezero je bilo videti sled dveh gumijastih koles po mokri mivki
v smeri Škal. Šele po osvoboditvi smo izvedeli, da je bil ob napadu s
strani partizanov zaplenjen top in odpeljan.
Da se povrnem nazaj, ta ogled prizorišča bojev je trajal morda nekaj
minut, na kar se je pojavil nemški oficir in nas vse grobo nagnal. Tako
smo nemudoma zapustili področje rudnika in odšli nazaj proti Šoš-
tanju. 
To je bilo le nekaj spominov na tiste hude vojne dni, ki jih človek niko-
li ne pozabi. 

Herman Lešnik4

SLOVESNOST NA PETELINJEKU
Krajevna organizacija združenja borcev Vinska
gora je v sodelovanju s Krajevno skupnostjo
Vinska gora in Združenjem borcev za vredno-
te NOB Velenje 31. maja pripravila spominsko
slovesnost v počastitev 70. obletnice smrti
treh padlih borcev 3. bataljona Tomšičeve bri-

gade, ki so padli pod streli okupatorske vojske
leta 1944 na Petelinjeku. Slovesnost je poteka-
la pri spomeniku na Petelinjeku v soboto, 31.
maja.  Kulturni program so pripravili člani
Kulturnega društva Vinska gora, slavnostni
govornik pa je bil predsednik Združenja bor-

cev za vrednote NOB Velenje in župan
Mestne občine Velenje Bojan Kontič.
Druženje udeležencev pa se je nadaljevalo pri
spomeniku pri večnamenskem domu v Vinski
Gori, kateri je posvečen vsem padlim borcem
Vinske Gore.
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Na seji ZZB - NOB Pesje je bil dan predlog, da bi se opisalo, kako so
se nekoč poimenovale ulice v našem kraju pred tridesetimi leti in
mogoče tudi več v Krajevni skupnosti. Ulice smo imenovali po osebah
in aktivistih, ki so darovali življenja za svobodo. Življenja, edino to kar
so ga imeli v določenem času.
Naselje Pesje leži ob Partizanski cesti, ki je povezovalna cesta med MO
Velenje in občino Šoštanj. Razdeljeno je na vzhodni in zahodni del ter
zaselkom Podgorje. Podgorska cesta nekako deli naselje na dva dela in
vodi proti Podgorju. Špeglova cesta je najdaljša v zahodnem delu Pesja
in se imenuje po aktivistu Francu Špeglu, ki je bil leta 1944 ustreljen
kot talec v mariborskem zaporu. Kmalu za njim je bil ustreljen tudi
brat Ciril. Starša se nista po vojni vrnila iz taborišča. Šolnova ulica je
imenovana po zavedni materi iz Šoštanja, ki je žrtvovala in žalovala,
ker je med NOB izgubila štiri sinove in hčerko. Lilijska ulica nam je
ostala v spominu po Lilijskem griču, na katerem je bila graščina iz
časov Celjskih grofov. Ulica Franca Sokliča - Brka je poimenovana po
prvoborcu partizanu, ki je padel leta 1941 na Pohorju. V spomin na
Španskega borca in delavskega pisatelja Lovra Kuharja je poimenovana
ulica v zahodnem delu Pesja. V počastitev 3. julija rudarskemu prazni-

ku je imenovana ulica 3. julija.
Uriskova ulica je imenovana po Jožetu Urisku in njegovi soprogi, ki sta
skupaj žrtvovala svoja življenja v borbi Pohorskega bataljona na
Osankarici. V spomin na organizatorja družabnega življenja v kraju je
poimenovana ulica Janka Ulriha, ki se je utopil v ribniku pri reševanju
svojega prijatelja. Ulica Pohorskega bataljona nam vrača spomin na
herojsko borbo in hrabrost borcev v borbi proti okupatorju. Toledova
ulica nosi naslov po prvoborcu Mihi Pintarju - Toledu, Španskemu
borcu in komandirju Šaleške partizanske enote, ki je padel leta 1942 v
borbi proti Nemcem v Prelogah. Po Janku Vrabiču je imenovana ulica
v spomin, kot hrabremu skojevcu iz Šoštanja, ki je bil izseljen v Srbijo
leta 1941 in tam pustil svoje življenje kot borec Šumadijskega odreda.
Pokopališka cesta je povezovalna cesta proti pokopališču Podkraj in
naprej proti Andražu. Preloška cesta se imenuje po kraju Preloge, ki je
usahnil zaradi rudarjenja in izkopavanja premoga.

Marija Hostnik in Ludvik Hribar

5

V VEDNOST MLAJŠIM KRAJANOM

Člani Krajevne borčevske organizacije ZB Desnega brega Velenje, so
dne 14.03.2014 imeli letno konferenco v Kolodvorski restavraciji. Od
122 članov se je konference udeležilo 91 članov.
Na začetku je bil kratek kulturni program, na katerem je zaigral ansam-
bel Roberta Goličnika in pa Resnik Cveto, ki je ob spremljavi harmo-
nike, katero je igral Boris Jelenko zapel lepo pesem Počiva jezero v tiho-

ti. Poleg vseh udeležencev, sta se naše konference udeležila, sicer tudi
člana naše organizacije ZB, podžupan MO Velenje in pa predsednik
stranke DeSUS Srečko Korošec, in podpredsednik območnega združe-
nja ZZB NOB Velenje in podžupan MO Velenje dr. Franc Žerdin, ki
nas je v imenu predsednika območnega združenja ZZB NOB Velenje
in župana MO Velenje Bojana Kontiča prav lepo pozdravil.
Svoja poročila o delu so podali organi društva, in ugotovili, da je bilo
leto 2013 zelo delovno, in da so kljub pomanjkanju sredstev uresničili

vse zastavljene cilje in enako zavzeto že uresničujejo tudi smelo zastav-
ljen letošnji program.
Med uradnim delom konference je bil tudi sprejem novih članov. V ta
namen sta podpredsednik območnega združenja NOB Velenje dr.
Franc Žerdin in udeleženec NOB tovariš Milan Lukman vsakemu poda-
rila rdeč nagelj in pa knjigo o zadnjih bojih v Šaleški dolini.

Seveda pa nismo pozabili praznika dan žena. Tako kot vsa leta doslej
smo po končanem uradnem delu vsaki podarili cvetje.
Najbolj smo bili veseli, da se je seje konference udeležila tovarišica
Helena Ževart, najstarejša članica naše krajevne organizacije Desnega
brega, saj bo 4. aprila 2014 praznovala svoj 100. rojstni dan.
Sledilo je kosilo in prijetno druženje ob glasbi.

Leopold Jelenko

ZADOVOLJNI Z DELOM V PRETEKLEM LETU
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NAŠA MLADOSTNA MICI

Prav simbolično je na nekda-
nji dan mladosti, 25. maja
slavila svoj devetdeseti rojstni
dan naša dolgoletna članica
Marija Kaš iz Zgornjega Šale-
ka. Tako visoke starosti ji
nikakor ne bi pripisali, saj
deluje zelo mladostno in je še
vedno polna energije. Ob tej
priložnosti so ji sosedje, med
katerimi je zaradi svoje
vedrosti zelo priljubljena, na
pobudo in pod vodstvom
naše poverjenice Marice pri-
pravili veselo praznovanje z
glasbo in obilno pojedino.
Čestitkam ob visokem jubile-
ju se pridružujemo tudi vsi
člani Krajevne organizacije
Šalek - Gorica - Paka.

PRELEPIH 100 LET ŽIVLJENJA
V petek 4. aprila 2014 je članica naše
krajevne borčevske organizacije ZB des-
nega brega Velenje tovarišica Helena
Ževart praznovala svoj 100. rojstni dan.
Ganljiv sprejem je imela v Kolodvorski
restavraciji.
Rodila se je 4. aprila 1914 v Velenju,
bila je sedma od osmih otrok v družini
Povh. Po končani osnovni šoli, katero je
obiskovala v Velenju, se je zaposlila pri
trgovcu in gostilničarju Simonu
Blatniku v Stari Vasi v Velenju.
Poročila se je leta 1935 in v zakonu sta
imela pet otrok. Leta 1941 se je aktivno
vključila v NOB in aktivno sodelovala
pod tajnim imenom Vijolica kot obveš-
čevalka in preskrbovalka na območju
Šaleške in Mislinjske doline, pozneje je
tudi sodelovala z borci XIV. divizije, vse
tja do leta 1945.
Po končani vojni je bila vsestransko
aktivna, saj je bila vključena v razna društva. Tako je tudi članica naše borčevske organizacije ZB Desnega brega že od samega začetka.
Zato ti draga Helena v imenu borčevske organizacije ZB Desnega brega Velenje in v svojem imenu želim, da bi še ostala leta zdrava, srečna in
zadovoljna v krogu svojih najdražjih preživela.

Leopold Jelenko

POPRAVEK
V prejšnji številki glasila Šaleški upornik, v rubriki “odšli so”, sta se nam
pripetili dve neljubi napaki. Na strani 10 - pri fotografijah naših umrlih
članov - je fotografija Marije Sevšek pomotoma postavljena, kjer bi mora-
la biti fotografija Baltazarja Žerjava. Na strani 11 pa je bilo pod fotografi-
jo Stanka Kovača zapisano ime Slavko. Za napaki se vsem opravičujemo. 

Zahteva z letne konference ZZB Pesje je, da se pošlje glavnemu
odboru ZZB Ljubljana Oster protest, da smo energično vsi prisotni
na konferenci proti postavitvi stene obeležja (spomenika) domo-
brancem v Grahovem. Odločno zahtevamo, da se združijo tudi
zahteve ostalih organizacij, ki so na letnih konferencah ZZB raz-
pravljali o tem sramotnem dejanju, ki so si ga privoščili Janša, Šušni-
ki in njim podobni, ter se pridružujemo peticiji proti postavitvi take-
ga obeležja.
Da si upajo predstavljati neko slovensko vojsko leta 1943 in ob tem
prisegati nemškemu generalu in orožju, ki so ga pridobili od njih za
ubijanje partizanov in ostalih domoljubnih državljanov, ter ob istem
času pošiljati veliko ljudi v koncentracijska taborišča.
Glede na dejstvo, da v neposredni bližini stojijo že tri obeležja žrt-
vam od 1941 -1945 obsojamo tako ravnanje in smatramo, da je to
namerno sejanje sovraštva med ljudmi. Na konferenci KO ZZB Pesje
je članica ZZB, ki je bila svoj čas tam doma dejala, da so krajani že
zdavnaj pozabili na grozote 2. svetovne vojne, ki so se dogajale v
teh krajih in so živeli v normalnih pogojih, da obsojajo tako dejanje.
Smatramo in zahtevamo, da se taka nenormalna obnašanja nekate-
rih razpravlja tudi na letni konferenci ZZB Velenje in se jih javno
pokliče na odgovornost preko časnikov, ker navsezadnje so ta isti
rojeni daleč po 2. svetovni vojni in ne poznajo grozot, ki jih je vojna
prinašala in zagovarjajo samo eno plat te krvave igre.

KO ZZB NOB
Ludvik Hribar

Opomba uredništva:
Internetni naslov za podpis peticije: 
http://www.pravapeticija.com/grahovo

OSTER PROTEST
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V začetku maja smo upokojenci iz Velenja preživljali svoj dopust v
zdraviliškem mestu Fojnica v BiH in se ob dnevu zmage nad fašizmom
in nacizmom udeležili slovesnosti ob spomeniku žrtvam iz časa 2. sve-
tovne vojne iz tega kraja. Organizator je k besedi povabil tudi našega
predstavnika, sicer domačina iz teh krajev. Fadil Krupič - Beli je pozdra-
vil prijatelje v imenu naše organizacije ZZB, položili smo tudi šopek

cvetja. Med nami je bilo tudi precej članov ZZB, seveda pa so se nam
priključili tudi nečlani. Na žalost je bilo domačinov na slovesnosti
malo, zato je bila naša precej množična udeležba še toliko bolj dobro-
došla. 

Dragica Povh

Utrinek s seje izvršilnega odbora OOZ NOB Velenje

VELENJSKI BORCI POČASTILI DAN ZMAGE 
V FOJNICI V BOSNI IN HERCEGOVINI

Zadnja seja Izvršilnega odbora v
»stari« sestavi. Odbor se je pridno
sestajal zadnja štiri leta.
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Ivana STEPIC, rojena 06.05.1923, umrla
14.04.2014 Rojena je bila v Okonini v okraju
Mozirje. Kot vsa takrat zavedna mladina, se je
tudi ona vključila v narodno osvobodilno giba-
nje. Aktivno  je sodelovala v NOB od leta
1.4.1943 do 15.5.1945 , kot obveščevalka, kurir-
ka od 1.8.1944 do konca leta 1945 pa je bila
sekretarka SKOJ-a. na območju Pobrežje-Rečica.
Z možem Antonom se je najprej preselila v Šoš-

tanj, potem pa v Velenje. Aktivno je delovala tudi v drugih organizaci-
jah -SZDL-RK- ZB. V borčevsko organizacijo se je vključila leta 1958 v
Šoštanju. Zaradi starostnih težav  je  nazadnje bila v domu za ostare-
le v Topolščici.  Od leta 1984, pa je bila članica borčevske organizaci-
je ZB-desnega brega Velenje.

Štefan FELICIJAN, rojen 19.12.1930, umrl
10.4.2014. 
Rodil se je v vasi Lipje pri Velenju, od koder se
je preselil v Velenje, Jenkovo ulico 37. Od leta
2001 pa je bil član krajevne borčevske organiza-
cije  ZB desni breg Velenje. 

Franc ZAVOLOVŠEK, rojen 15.09.1927, umrl
13.05.2014. Franc Zavolovšek se je rodil v Sv.
Florjanu pri Gornjem Gradu v družini 6 otrok.
Pot življenja ga je pripeljala za delom po pred-
hodnih zaposlitvah na takratni RLV, v zasluže-
ni pokoj pa je odšel 19.5.1979.
NOB se je priključil 05.07.1944, kot borec in
partizan Gubčeve brigade se je boril na
Dolenjskem in s soborci je 15.05.1945 tudi

dočakal svobodo. V družini ki sta jo v Lazah ustvarila s Pavlo Plaznik
se jima je rodilo šest otrok, 15 vnukov in 12 pravnukov pa bo ponos-
no nosilo naprej v življenje spomin nanj. Kot dolgoletni član KO ZB
Šentilj je veliko pripomogel k prepoznavnosti naše organizacije.

Rozalija NAVRŠNIK, rojena 28.08.1950, umrla
7.06.2014. Stanovala je v Šlandrovi ulici 10 v
Velenju. Od leta 2013 pa je bila  pridružena  čla-
nica krajevne borčevske organizacije ZB desni
breg Velenje.

Drago MEH, rojen 15.06.1925, umrl 21.03,
2014 Rojen je bil 15.06.1925 v ugledni kmečki
družini očeta Jožefa in mame Rozalije z osmi-
mi otroki iz Završ. Šolal se je v osnovni šoli v
Završah in v meščanski šoli v Slovenj Gradcu.
Šolanje je prekinila 2. svetovna vojna, ko je bil
mobiliziran v nemško vojsko in poslan v Francijo
v Normandijo. Zaradi zloma roke je prišel domov
na dopust in se pridružil partizanom v

Zidanškovi brigadi. Bil je tesno povezan s krajem Topolšica. Ves
čas je bil zaposlen v Bolnišnici Topolšica. Vodil je ali sodeloval pri
realizaciji številnih projektov razvoja kraja z okolico. Vodil ali sode-
loval je pri številnih udarniških akcijah in bil prostovoljec. Bil je

tudi aktiven član družbeno političnih organizacij. Leta 1974 sta se z ženo
Slavico preselila v Velenje. Tudi po upokojitvi je bil zelo aktiven, rad je
pomagal v KS Stara Vas, pri organizaciji Rdečega križa, v Ribiški družini
v Šoštanju.

Ana KUMER, rojena 08.06.1924, umrla
22.02.2014. Rodila se je v številni kmečki druži-
ni Pirečnik v Skornem pri Šoštanju. Kot mlado
dekle je bila vključena v NOB tako, da je zbira-
la zdravila, hrano in ostale stvari za partizane,
ki so se kar pogosto zadrževali na njihovi kme-
tiji. Po koncu vojne je bila aktivna pri ustanovit-
vi Krajevne organizacije ZB Skorno - Florjan.

Vrsto let je opravljala tajniško poslovanje. Vedno je bila svetel vzgled v
naši organizaciji, pripravljena pomagati. Za aktivno delo v Krajevni
organizaciji ZB Skorno - Florjan - Bele Vode je prejela priznanje
Območnega združenja ZB NOB Velenje.

Franc VINDER, rojen 26.09.1928, umrl
24.02.2014
Izhaja iz kmečke družine iz Spodnje Črnove
20. Njegova življenjska pot ni bila lahka. Že kot
mlad fant je moral trdo delat na domači kmeti-
ji za preživetje. Med okupacijo je sodeloval s
terenskimi partizani. Bil je dolgoletni član
Krajevne organizacije ZB Vinska Gora.

Baltazar ŽERJAV, rojen 02.01.1925, umrl
16.12.2013. Že leta 1943 so ga okupatorske obla-
sti prisilno mobilizirale v nemško vojsko in po
krajši vojaški vežbi premestili tja daleč na rusko
ozemlje. Leta 1944, zajeli ruski vojaki. Še istega
leta je bila v Rusiji ustanovljena I. in II. partizan-
ska brigada, v katero je Bolt prostovoljno vstopil
in nato bil premeščen na jugoslovansko ozemlje
v bližini Čačka. Sodeloval je v borbi pri zavzetju

Beograda. Kot izkušen vojak je bil kaj kmalu povišan v čin podčastnika
in nato poveljeval partizanski enoti preko Sremske fronte, hrvaškega
ozemlja vse do vstopa na slovensko ozemlje Polje ob Sotli. Za vse napo-
re in težave v času NOB je Bolt zasluženo sprejel rusko odlikovanje, in
tudi medaljo za hrabrost in medaljo zasluge za narod. Bil je eden izmed
prvih pobudnikov in organizatorjev za obnovo svojega kraja. Sodeloval
je v družbenopolitičnih organizacijah iz našega kraja, aktiven je bil v bor-
čevski organizaciji, bil je vrsto let praporščak in vzorni blagajnik. 

Marija BOLE, rojena 27.03.1944, umrla 20.02. 2014. Bila je učiteljica,
prosvetna delavka, organizatorka kulturnega in
družbenega življenja v kraju, udeleženka v več
društvih in organizacijah. Kot taka se je z veli-
kim veseljem včlanila tudi v našo organizacijo
ZZB za vrednote NOB.
Za veliko družbeno aktivnost v kraju kakor tudi
v ZZB je prejela več priznanj in plaket za njeno
nesebično delovanje, prejela pa je tudi leta 2012
listino častnega občana občine Šmartno ob

Paki. Krajevno skupnost in ves čas v njej aktivno sodelovala. Bila je glas-
beni talent. Z njenim prizadevanjem je bila ustanovljena pevska skupi-
na pevke Stare vasi. Tako kot ona je tudi večina pevk včlanjena v našo
KO ZB. S svojim petjem in nastopi so pevke pod vodstvom Zofije
vedno popestrile dogajanje znotraj KO.8

O D Š L I  O D Š L I  S OS O
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Zofija GOROGRANC, rojena 10.05.1925, umrla
10.01.2014. Zofija je bila dolgoletna članica
Krajevne organizacije ZZB za vrednote NOB
Stara Vas. V organizacijo se je vključila takoj po
preselitvi v Krajevno skupnost in ves čas v njej
aktivno sodelovala. Bila je glasbeni talent. Z nje-
nim prizadevanjem je bila ustanovljena pevska
skupina pevke Stare vasi. Tako kot ona je tudi
večina pevk včlanjena v našo KO ZB. S svojim

petjem in nastopi so pevke pod vodstvom Zofije vedno popestrile doga-
janje znotraj KO.

Maksimiljan MEDVED, rojen 07.10.1922, umrl 07.02.2014. Tovariš
Medved je bil aktivni udeleženec NOB in dolgoletni predsednik
Krajevne organizacije ZB NOB Šoštanj. Vsem članom je bil svet vzor
in zelo priljubljen vsem našim članom. Za vsakega si je vedno vzel čas
in našel prijazne besede.

Slavka REŽEN, rojena 01.05.1928, umrla 20.03.2014. Bila je aktivna ude-
leženka NOB. Prva leta vojne je bila v službi na Krajevni upravi v
Mozirju, in od tam pridobljene podatke pošiljala v partizanske odrede,
ki so delovali na savinjskem teritoriju, ko pa je bila, v začetku leta izda-
na, je odšla v Savinjsko četo, na Dobrovlje in tam ostala do osvobodit-
ve. Bila je dolgoletna članica Krajevne organizacije ZB NOB Šoštanj.

Angela JURČIČ, rojena 29.05.1927, umrla
01.05. 2014. Otroštvo je preživela na istem griču
v naselju Gorica oz. Šalek, kjer sta si z možem
kasneje zgradila svoj dom na Cesti V. in kjer je
med drugo svetovno vojno njena družina poma-
gala partizanom s hrano in informacijami.
Sama ni bila aktivna udeleženka NOV, saj je
bila za odhod v partizane še premlada. Kasneje
se je vključila v delo organizacije ZZB, kjer je

aktivno sodelovala pri vseh njenih aktivnostih takorekoč do konca živ-
ljenja. Bila je članica Krajevne organizacije ZZB Šalek Gorica Paka.

Anka LEMPL, rojena 27.07.1918, umrla 01.05.
2014. Anke Lempl, najstarejša članica KO ZZB
Šalek Gorica Paka, je bila rojena v Šaleku, kjer
je preživela tudi vse svojih skoraj 96 let. Izhajala
je iz zavedne slovenske družine, ki se je v času
druge svetovne vojne aktivno vključila v parti-
zanski boj. Bratje so odšli v partizane, preostali
del družine pa je skrbel za obveščanje in pomoč
v hrani in obleki. Po vojni se je vključila v delo

organizacije ZZB, kjer je aktivno sodelovala vse dokler ji je zdravje to
dopuščalo. Bila je članica Krajevne organizacije ZZB Šalek Gorica Paka

Franc OREŠNIK, rojen 18.07.1936, umrl
14.04.2014
V Šaleško dolino se je z družino priselil iz
Zabukovce. Po končani obrtni šoli za mizarja, je
raje postal šofer v Hotelu Paka, potem se je
zaposlil pri zasebniku in se upokojil kot podjet-
nik. Aktiven je bil v Društvu upokojencev,
Društvu invalidov, pri Rdečem križu in v KUD
LIPA Konovo. Prek 20 let je bil zavedni prapor-

ščak pri Krajevni organizaciji ZB Konovo. 

Ivica SRŠA, rojena 03.08.1943, umrla 17.04.2014
Bila je članica Krajevne organizacije ZB NOB
Topolšica od 19.02.2001 do smrti. Bila je velika
pripadnica vrednotam NOB, saj se je redno
udejstvovala vseh prireditev in proslav v naši
občini.

Marija SPITAL, rojena 10.08.1935, umrla
06.04.2014 Bila je članica Krajevne organizacije
ZB NOB Topolšica od 22.02.2002.

Marija Mimica JAKOB, roj. ZUPAN, rojena
06.07.1928, umrla 04.04.2014. Bila je aktivna
udeleženka v NOV od 11. junija 1944 do 15.
maja 1945 za kar je imela priznano posebno
dobo. Delovala je v Kozjanskem odredu, kateri
je bil ustanovljen v aprilu 1944 in je deloval na
območju Kozjanskega. Bila je dolgoletna članica
Krajevne organizacije ZB NOB Topolšica.

Tekla GOLOB, rojena 13.09.1916, umrla
09.02.2014
Tekla je bila članica Krajevne organizacije ZB
NOB Topolšica od leta 1994.

Franc DROFELNIK - Viki, rojen 04.10.1927,
umrl  20.05.2014. Že kot 16-letnik se je 1. maja
1944 priključil enotam NOV, najprej v Šlan-
drovi brigadi nato pa v Kamniško Zasavskem
odredu. Opravljal je zahtevno delo kurirja, jese-
ni 1944 leta pa je bil premeščen na kurirsko
postajo T23. Po nesrečnem naključju je v bil
zimski ofenzivi 1944/45 v vasi Trnavče zajet,
vendar se je spretno izvlekel in ob prvi prilož-

nosti pobegnil nazaj v svojo enoto.
Po končani vojni se je z vsem srcem lotil del, ki mu jih je zaupala druž-
ba. Ko se je leta 1947 ustanavljala organizacija ZZB Šmartno ob Paki,
je bil član pripravljalnega odbora in nato vse do 1990 leta še član upra-
vnega odbora. Med drugim je prejel Grb občine Šmartno ob Paki.

Milan MENHART, rojen 02.09.1931, umrl
14.02.2014. Izhaja iz zavedne družine, njegov
oče je bil Maistrov borec in aktivist NOB, zaprt
v Celjskem piskru.
Milan je bil dolgoletni član Krajevne organizaci-
je ZB NOB Topolšica, od 22. februarja 2002 do
smrti pa tudi predsednik Krajevne organizacije
ZB NOB Topolšica.
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