
Šaleški upornik je interno glasilo območnega združenja ZB NOB Velenje, letnik XII, številka 3, december 2014

Tudi s področja občin Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki so nemški okupatorji »ukradli« nekaj deset otrok. Mnoge od njih so 
v Nemčiji uporabljali za delovno silo, najmlajše so posvojile pravoverne nemške družine, da jih napravijo »Nemce«. Usode teh 
otrok so bile krute, danes si jih težko predstavljamo. O Ivanu Pirečniku, ki ga je mati iz Nemčije dobila šele po tožbi na sodišču, 
so pisali vsi svetovni časopisi, o njegovi usodi je bil posnet film z naslovom Razdvojeno srce. Letos so njegovo zgodbo obudili Knji-
žnica Velenje in Vila Mayer iz Šoštanja, v prihodnjih številkah Upornika pa bomo spoznali še nekatere druge ukradene otroke.

Izvršni odbor območnega ZZB za 
vrednote NOB želi v letu 2015 svojim 
članicam in članom obilo zdravja, 
zadovoljstva in čimveč skupnih srečanj!
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Kljub slabi vremenski napove-
di, smo se vseeno odpravili na 
pot. Iz Velenja smo  se odpeljali 
ob  7,30.

Najprej smo se ustavili na Fran-
kolovem pri spomenikih žrtvah 
fašističnega nasilja med drugo 
svetovno vojno, kateri so bili na 
naj okrutnejši način umorjeni. 
Ob prižganih svečkah smo tudi 
zapeli lepo slovensko pesem 
Počiva jezero v tihoti. 

Pot smo nadaljevali  do vasi 
Gorenje  nad Zrečami do  gostišča  Smogavc,  
kjer smo imeli toplo malico. Nato nadaljuje-
mo do Rogle in naprej do koče na Pesku, žal 
pa zaradi megle nismo  dosti videli. Zaradi 
posledic  nalivov  ceste niso bile prevozne 
za to smo se vrnili nazaj skozi Zreče do 

avtoceste in naprej do Maribora. To pa je 
bil tudi namen našega izleta ogled drugega 
največjega mesta v Sloveniji, Maribora. Tu 
nas je pričakala vodička in nas skozi dvourno 
razlago popeljala skozi mesto. Nato se odpe-
ljemo proti Štatenbergu, kjer smo v gostišču 

AČKO imeli kosilo. Seveda smo imeli s sabo 
muzikanta, zato se je kosilo podaljšalo vse 
tja do dvajsete ure. Srečni in veseli z željo, 
da se še večkrat takole skupaj dobimo okoli 
enaindvajsete ure vrnili domov. 

Leopold  Jelenko

Izlet krajevne organizacije ZB Desnega 
brega po Štajerski
Izlet krajevne organizacije ZB Desnega 
brega po Štajerski
Izlet krajevne organizacije ZB Desnega 

Predsednica KO je v uvodu povedala, da je 
bila : »v soboto 2. junija 1988 otvoritev spo-
minske plošče na  Domu Krajevne skupnosti 
Podkraj –Kavče. Leta 2012  pa so zaradi 
obnove fasade na Domu  ploščo odstranili 
in zato smo se člani ZB NOB KO Podkraj 

– Kavče odločili, da zanjo najdemo novo 
lokacijo. Pritrdili smo jo na večjo skalo, ki 
smo jo namestili na zelenico pred Domom 
KS. Pred kratkim pa je bila sama plošča in 
tudi napisi na njej temeljito obnovljeni, zato 
je prav, da jo svečano ponovno odkrijemo 
in ponosno pokažemo Vam tukaj zbranim 

in vsem, ki se bodo zavestno ali naključno 
ustavili pred njo. »

Ob tej priložnosti so pripravili priložnostno 
razstavo slik z osebnimi podatki in kratkimi 
življenjepisi vseh trinajstih žrtev, katerih ime-
na so vklesana na plošči. 

Lep kulturni program, ki so ga pripravili 
otroci pod vodstvom Andreje Oder-Grabner, 
pevci  iz Kavč in citrar s svojimi pevkami 
iz Šaleka, je  povezovala Metka Grabner. 
Prireditev, ki je bila obenem tudi svečanost 
ob Dnevu spomina na mrtve,  je zaključila  
z besedami:« Poklonimo se spominu padlih, 

poklonimo se naši zgodovini in bodimo 
nanjo tudi ponosni. A spoštujmo tudi pri-
hodnost! Vsi, ki so dali svoja življenja za 
Slovenijo v NOB pred dolgimi desetletji, 
so nas s tem obvezali, da delamo v dobro 
domovine tudi še v desetletjih, ki prihajajo. 

Hvala in slava vsem, ki so nam s svojim 
ravnanjem in tudi s svojim življenjem omo-
gočili, da lahko danes svobodno govorimo 
in živimo.

Slava padlim borcem in pogum ter modrost 
vsem nam! »

Krajevna organizacija ZB NOB Podkraj - Kavče 
svečano odkrila obnovljeno spominsko ploščo
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Vida Peer
Kot dolgoletni članici KOZB 

med vojno tudi aktivni borki, 
smo v Krajevni skupnosti Kono-
vo v soboto dne, 8.11.2014, v 
sklopu drugih priznanj podelili 
tudi zahvalo tovarišici Vidi Peer 
s kratko obrazložitvijo.

Z besedo hvala želimo izreči 
vse, kar čutimo do tebe, draga 
Vida. Med vojno si sodelovala 
kot borka nato pa si bila dolga 
leta zavedna članica KOZB, neu-
morna so bila tvoja prizadevanja, 
ali je bilo to obveščanje članov  
ali sodelovanje na srečanjih pri 
spomenikih po vsej Sloveniji. Ti 
si bila vedno za. Veš, draga tova-
rišica Vida, tudi motor se obrabi, 
tako se je zgodilo tudi tebi, da v 
jeseni življenja doživljaš bolečine 
in manj prijetne trenutke. Verje-
mi, ko bo zasijal spomladanski 
sonček, boš tudi ti okrevala.

Vse lepo ti iz vsega srca želijo 
člani KOZB Konovo.

Pavla Golob

To so besede pesnika Otona 
Župančiča, ki so marsikje na 
komemoracijah izražale veliko 
čast, slavo in zahvalo vsem, ki 
so žrtvovali življenja za svobo-
do za domovino.  Tudi v Škalah 
se vsako leto s krajšo slovesno-

stjo spomnimo žrtev, ki 
so padli za domovino 
kot borci, talci ali pa 
preminuli v koncentra-
cijskih taboriščih. Naša 

vas ježrtvovala kar 32 življenj. 
Spominsko svečanost pripravi-
mo pri spominski plošči pri OŠ 
Škale. Kulturni program pripra-
vijo učenci podružnične šole in 
člani mešanega pevskega zbora 
Škale. Harmonikar Jure Knez 

pa je zaigral nekaj lepih, skoraj 
pozabljenih, partizanskih pesmi. 
Na težke čase med NOB pa je 
spomnil govornik Samo Kopu-
šar. Na spominski slovesnosti se 
je zbralo veliko članov in kraja-
nov. Predsednik KO ZB Škale se 
je vsem nastopajočim zahvalil za 
sodelovanje.

KO ZB Škale 

Dne 22.8.2014 je svoj 90 roj-
stni dan praznovala naša članica 
in pa udeleženka NOB  Anto-
nija  Florjan.

Rojena je bila 22.8.1924 v vasi 
Varpolje Rečica  ob Savinji, kjer 
je tudi preživljala svoja otroška 
leta. Ko je bila stara 15 let, se 
je šla učit v Šmartno ob Dreti k 
gos. Remic  Ferdinardu, kateri 
je imel gostilno in trgovino. Tu  
je delala v trgovini in gostilni, 
povsod je bila učenka. Po oku-
pacij fašistične Nemčije, je tako 
kot vsa takratna zavedna mladina 
se je tudi ona vključila v NOB, 
najprej kot obveščevalka kasneje 
pa kot aktivna udeleženka. Toč-
no se spominja kako so na veliki 
petek prišli Nemci z oklepnimi 
vozili, čez dva dni še naši ver-vozili, čez dva dni še naši ver-vozili, čez dva dni še naši ver
mani in nato še SS grupa. Takoj 
so izpraznili osnovno šolo, ter se 
vanjo naselili. Seveda so dobili 

v gostilni ukaz za koliko ljudi 
bo potrebno kuhat. Sčasoma se 
je bolje spoznala z vermani in 
prisluhnila vsaki besedi, ki so se 
med sabo pogovarjali kaj in kdaj 
bodo kje napadli. Seveda je takoj 
javila naprej kaj Nemci namera-
vajo, zato so bile njihove hajke 
neuspešne. 

Nekega jutra je ob štirih zjutraj 
tekla v Rovte nad Šmartnim, da 
jih je obvestila. Naslednji dan je 
izvedela, da je  iz Štukljevih peči 
rešila Mitjo Ribičiča, Ludvika 
Zupana in nekaj ranjencev.  Ko 
so Nemci  izvedeli, da je eden od 
njih izdajalec in da bi lahko bila 
to ona,  je bil eden od Verma-

nov  toliko dober, da jo je pravi 
čas opozoril. Tako je 11.11.1943 
zbežala k partizanom, kjer je bila 
vse tja do konca vojne. V parti-
zanih je bila kurirka, saj imela je 
veliko izkušenj in je prehodila 
skoraj celotno Slovenijo.

Paziti je morala, da ne zaide v 
kakšno sovražnikovo zasedo, še 
posebej se je morala paziti izda-
jalcev, katerih pa ni manjkalo. 
Največ  jih je bilo na  Dolen-
skem.

Po končani vojni je bila zelo 
aktivna v raznih društvih. Od 
leta 1975 pa je tudi članica bor-leta 1975 pa je tudi članica bor-leta 1975 pa je tudi članica bor
čevske organizacije ZB desne-
ga brega, v kateri je dokler ji je 
zdravje dopuščalo tudi aktivno 
sodelovala. Zato ji v imenu ZB 
desnega brega zaželim še mnoga 
zdrava srečna leta.

  Leopold  Jelenko

Devetdeset srečnih let Antonije Florjan

Komemoracija KO ZB Škale
,,Postoj, kdor mimo greš:ta kraj je svet;

  izpran krvi je mučeniške sled,
  toda domisli strašnega se dne, 

  in mrtva skala rdeč požene cvet''

upornik37i.indd   3upornik37i.indd   3upornik37i.indd   3upornik37i.indd   3 25.11.2014   8:05:4025.11.2014   8:05:4025.11.2014   8:05:4025.11.2014   8:05:4025.11.2014   8:05:4025.11.2014   8:05:40



4

Letošnje, že 28. srečanje čla-
nov  Območnega  združenja 
borcev za vrednote NOB Vele-
nje, Območnega združenja 
veteranov vojne za Slovenijo 
Velenje, Območnega združenja 
slovenskih časnikov Velenje, 
Policijskega veteranskega zdru-
ženja Sever, Društva brigadirjev 
Velenje in Planinskega društva 
Velenje, smo izvedli 23. avgusta 
2014, na Graški gori. Srečanje 
smo posvetili 70. letnici prihoda 
XIV. divizije na Štajersko in 55. 

letnici odprtja mestnega središča 
v Velenju. S priložnostnim kul-
turnim programom  smo  obe-
ležili tudi spomin na 70.letnico 
smrti našega rojaka, pesnika in 
udeleženca pohoda XIV. divi-
zije, Karla Destovnika Kajuha. 
Slogan srečanja je ostal enak  lan-
skoletnemu »Pod zvezdo smo 
bili močnejši«.

Za uvod v srečanje je Muzej 
Velenje, v brunarici na Graški 
gori pripravil odprtje razstave o 
XIV. diviziji. Pretresljivi doku-
menti na razstavi so pri mnogih 
udeležencih  sprožili živahno, 
tudi boleče obujanje spominov 
na čase, ko je mnogim ljudem iz 
Graške gore ter tudi od drugod, 
bilo povzročenega zelo veliko 
gorja. Nekaj pretresljivih zgodb 
o takratnem dogajanju, o trplje-
nju in junaštvu borcev XIV. divi-
zije, o neverjetnem pogumu in 
solidarnosti  s strani domačinov 
iz Graške gore v začetnih mese-

cih leta 1944, sta  udeležen
cem razstave zelo doživeto 
predstavila domačin Martin 
Pustatičnik in direktorica 
Muzeja Velenje, Mojca 
Ževart.

s kova l cev 
srečanja na osre
dnjem prizori

šču, pod šotorom na športnem 
igrišču, je bilo veliko, blizu 2000. 
Prišli so iz Šaleške in Mislinjske 
doline, iz Celja, Kranja, Brežic, 
skoraj iz vseh koncev Slovenije. 
Navdušeno smo pozdravili šte-
vilne nosilce praporov, Pihalni 
orkester veteranov, organiziran 
v krožku pri Univerzi za tretje 

življenjsko obdobje Velenje, 
Moški pevski zbor KUD Ravne 
pri Šoštanju, citrarko in voka-
listko Tanjo Lončar. Navdu-
šeni smo bili tudi nad obču-
tenim vodenjem priprire-

ditve s 
strani Kar-strani Kar-strani Kar

men Grabant.
Slavnostni govor-
nik na osrednji 

prireditvi je bil župan Mestne 
občine Velenje in predsednik 
Združenja borcev za vrednote 
NOB Velenje, Bojan Kontič. 
Kot to zna napraviti le on, je  z 
zanosom, ponosno in na trenut-
ke tudi prizadeto slikal dosežke 
ter tudi mnoge negativne pojave 
v naši domovini ter v svetu.  » 

Žal spomini na dogodke  med 
drugo svetovno vojno, ideali za 
katere so svoja življenja izgu-
bili mnogoštevilni borci NOB 
in tudi mnogi civilni državljani 
Slovenije, preveč naglo tonejo 
v pozabo, se izgubljajo v mno-
žici vsakodnevnih dogodkov 
in premalokrat poudarjajo, kot 
da ti dogodki niso bili sestavni 
del naše, časovno še malo ne 
odmaknjene zgodovine. Prav je, 
da  vedno znova, s ponosom in 
spoštovanjem, v opomin vsem 

državljanom Slovenije, obujamo 
spomine na čase, ko Slovenci 
nismo imeli svoje države, na 
čase, ko so se mnogi med nami, 
predvsem pa naši starši, dedje in 
pradedje, še kako dobro zavedali 
pomena besed, kot so svoboda, 
samostojnost, dostojanstvo«, je 
med drugim poudaril. In požel  
gromek aplavz podpore s strani 
prisotnih.

Srečanje je, kot že tudi leto 
poprej, z veselimi slovenski-
mi narodnimi vižami, zaključil 
Ansambel bratov Avbreht.

»Kmalu, najkasneje naslednje 
leto v avgustu, se bomo na Gra-
ški gori ponovno srečali«, smo si 
udeleženci  srečanja obljubili in 
verjamem, da bo temu res tako.

Dr. Franc Žerdin, predsednik 
organizacijskega odbora.

Pod zvezdo smo bili močnejši
cih leta 1944, sta  udeležen-
cem razstave zelo doživeto 
predstavila domačin Martin 
Pustatičnik in direktorica 
Muzeja Velenje, Mojca 
Ževart.

O b i -
s kova l cev 
srečanja na osre-
dnjem prizori-

življenjsko obdobje Velenje, 
Moški pevski zbor KUD Ravne 
pri Šoštanju, citrarko in voka
listko Tanjo Lončar. Navdu
šeni smo bili tudi nad obču
tenim vodenjem priprire

ditve s 
strani Kar

men Grabant.
Slavnostni govor
nik na osrednji 
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Eden izmed velikih dogodkov 
je nedvomno predstavljal prihod 
XIV. divizije na Štajersko.

O težkih medvojnih časih so 
mi pripovedovali starši, od kra-
janov pa mi je izredno veliko pri-
povedovala tašča Matilda Plazl iz 
Završ. Slikovito mi je prikazala 
težke boje partizanov z Nemci in 
o tegobah ljudi – civilov – med 
vojno, ko so skupaj s partizani 
delili mnogokrat zadnji košček 
skorjice kruha. Zelo jo je priza-
delo, kakor tudi njene starše, ko 
so ji na domačem pragu Nemci 
ustrelili sestro Marijo z majhnim 
otrokom. S solzami v očeh mi je 
pripovedovala, kako so Nemci 
v boju s partizani pred seboj za 
živi zid potiskali domačine.

Na ta način sta na isti dan izgu-
bila življenje Metulov Pepek, 
Danijelov Jože – oba štirinajst 
let stara – in drugi...

Tem in ostalim žrtvam posve-
čam v spomin pričujoči tekst o 
Graški Gori in okoliških vaseh.

»Pilštajn, Bohor, Senovo, Plani-
na, Sevnica, Konjiška gora, Lin-
dek, Paški Kozjak - en sam pekel 
in mraz ter sneg do pasu. Smrt 
je postala za marsikaterega bor-je postala za marsikaterega bor-je postala za marsikaterega bor
ca skoraj uteha. Sledil je prehod 
preko Pake, pot skozi Cirkovce 
in nastanitev v vasi Plešivec. Kal-
varija se za trenutek ustavi, 24 ur 
počitka in miru je bog naklonil 
utrujenim, prezeblim, zdesetka-
nim in ranjenim borcem, doma-
čini pa so jih prijazno sprejeli in 
jim nudili hrano, toplo hrano po 
tolikem času.

POŽGANE HIŠE 
SREDI ZIME
(štiriindvajseti januar 1945 -
težka bitka z Nemci od 8. do 19. 
ure zvečer na Graški Gori)

Ko se od hiše je umaknil zadnji 
partizan,
prišel je črni nemški vran,
pred sabo je postavil živi zid
- vanj potisnil domačine -.
Boj začel se ognjevit,
živi zid premine,
pod streli padel je Metulov Pepek,
za njim še Danijelov Jože,
sneg krasile so krvave rože
od mraza kmalu otrdele...

Tolpe nemške so norele
nosile slamo so v hiše.
Sinek mali pravi:
»Mami, ali bodo tu prespali?
Odgovora ni slišal.
»Mami, ali bodo tu prespali?«
Odgovora ni slišal.
Je krčevito mati zajokala,
oče bridke solze brisal.

So družino v sneg nagnali,
zanetili so ogenj in se maščevali.
Hiša vsaka zase joče,
domačija tu je stala več stoletij,
v njej se grelo je od nekdaj
mnogo generacij,
dokler ni prišel vrag prekleti.

Zublji ognja so plapolali v temo, 
v noč,
ko se groze sklenil je obroč
sanje o svobodi so spolzele proč.
Od daleč ogenj zrle so družine,
ogenj ta prekleti je odpiral srčne rane,
za sabo puščal stene je ožgane.

»Mami, mami, kje pa bomo danes 
spali?«
»Mami, mami, kje pa bomo danes 
spali?«
»Mami, mami, kje pa bomo danes 

Mati sinka krčevito stiska...
mraz pa vedno bolj pritiska.
Sredi zime so brez hrane.,strehe..
oblačil ostali,
ko jih zapustile nemške so drhali.

Zavel je veter,...še bolj zavel...
se krošnje stresejo drevesa,
groze spušča se zavesa,
sova žalostno skovika,
svobode žarek se izmika...

(Prof. Martin Pustatičnik)

Dne 27.9.2014 smo si člani KO ZB Konovo ogledali Muzej na 
Graški Gori,  ki prikazuje dogodke in slikovno gradivo XIV. divizije 
na Graški gori.

Člani s Konovega 
na Graški Gori

Graška Gora
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Štefan Maks DOLEJŠI, rojen 3. 3. 
1944, umrl 14. 4. 2014

Rodil se je v partizanski družini v Ribnici 
na Dolenjskem slovensko – češkima staršema 
Tončki in Štefanu. Po osnovni šoli v Kamniku 
in Šoštanju je obiskoval učiteljišče v Celju. 
Po končani srednji šoli ga je takratna politika 
izbrala in s štipendijo podprla za študij politič-
nih ved in novinarstva na Univerzi v Ljublja-

ni. Po študiju se je zaposlil na Občinskem komiteju Zveze mladine 
in po nekaj letih na Občinskem komiteju Zveze komunistov Velenje. 
Po desetih letih dela na političnem področju se je zaposlil kot vodja 
kadrovske službe v trgovskem podjetju ERA in za en mandat kot 
direktor v ERINI enoti Koplas. Nato se je odločil za delo v domači 
firmi Dolejši – Modni gumbi. Bil je predsednik OO ZB Staro Velenje.

Stanislava - Slavka RAMŠAK, rojena 
24. 10. 1925, umrla 2. 6. 2014

Izhajala je iz zavedne družine, ki se je že 
kmalu vključila v NOB in tudi Slavka se je že 
leta 1943 vključila v delo obveščevalne službe  
ter kot kurirka - obveščevalka za področje 
Ponikva pri Žalcu – Šmiklavž pri Slovenjem 
Gradcu prenašala pošto na odseku od Šentilja 
do Zgornjega Šaleka (do Francelaka na Selu), 

včasih pa še preko reke Pake in ceste Velenje – Slovenj Gradec do 
Šembrica. Skrbela je tudi za oskrbo pripadnikov NOB in ranjencev. 
Pri svojem obveščevalnem delu je veliko sodelovala s takratnim vod-
jem obveščevalcev na celotnem območju, Milanom Razdevškom, ki 
je bil 16. 5. 1944 soudeležen v preboju kurirjev pri šoli v Paki, ko 
je padel mladi kurir Ludvik Blagotinšek - Boris. Po vojni si je Slavka 
ustvarila družino in s skrbnim delom na mali kmetiji skupaj z možem 
vzgojila tri otroke. Kljub napornemu življenju je dočakala visoko 
starost. Po svojih močeh se je ves čas vključevala v delo krajevne 
skupnosti in pomagala v različnih krajevnih organizacijah in komisi-
jah. Bila je dolgoletna članica KO ZZB Šalek Gorica Paka Bevče in 
članica KO RK Bevče. 

Alojz VENIŠNIK, rojen 23.05.1929, 
stanujoč v Topolšici 43, umrl 
08.07.2014

Že kot 16. letnik se je priključil NOB 
decembra 1944. Demobiliziran je bil 
26.06.1945 iz 4. armade mariborskega voj-
nega področja. V članstvo ZB Topolšica se je 
vključil leta 1978, kjer je aktivno sodeloval na 
proslavah in prireditvah.Vse do upokojitve je 

bil zaposlen v Bolnišnici Topolšica.

Franc OŠTIR, rojen 28. 9. 1927, umrl 
16. 9. 2014

Doma je bil iz Pake pri Velenju. Komaj 
sedemnajstleten se je vključil v partizansko 
vojsko in je kot borec Tomšičeve brigade 
9. maja 1945 tudi sodeloval v Topolšici ob 
podpisu kapitulacije. Za svoje aktivno sode-
lovanje v NOB je prejel odlikovanje »Zaslu-
ge za narod«.  Zaposlen je bil kot kopač na 

Premogovniku Velenje, član organizacije ZB je bil od leta 1948, bil 
je član KO ZZB Šalek Gorica Paka.

Franc RIFELJ, rojen 3.10.1927, umrl 
4.7.2014

Bil je član Krajevne organizacije ZZB Šalek 
Gorica Paka.

Ivanka PINTARIČ, rojena 
MIKLAVŽINA, rojena 22.06.1924 v 
Škalah, umrla 25.09.2014

Tovarišica Ivanka je rojena v napredni 
kmečki, partizanski družini v Škalah. V 
začetku leta 1943 se je aktivno vključila v 
sodelovanje z NOB in delala kot kurirka, 
obveščevalka in zbirala zdravila in ostali 
material za potrebe NOB.

Po končani vojni se je takoj vključila v delo družbenih in političnih 
organizacij. Izučila se je trgovskega poklica in to delo opravljala vse 
do svoje upokojitve. Vse svoje povojno obdobje je bila aktivna članica 
ZB, bila je članica Krajevne organizacije ZZB Pesje.

Kristina OBLAK, rojena Justa 
LESJAK, 24.04.1923, umrla 
08.03.2014

Bila je edini otrok delavskih staršev iz 
Raven pri Šoštanju. Njen angelski glas, hre-
penenje, ter želja po nastopanju na velikih 
pevskih odrih se ji ni uresničila. Izučila se 
je poklica šivilje, a prišla je vojna. S silo so 
jo odpeljali na prisilno delo v tujino, ko pa 

se je po letu dni vrnila domov, se je vključila kot mlada aktivistka-
-partizanska kurirka v NOB, z vero v svobodo in boljše čase. Bila je 
dekle pokopanih iluzij, oropana za lahkotnost mladosti. Po vojni je 
rodila sina Eda, spoznala moža Toneta, rodila se jima je hči Vladka.

Vseskozi je bila aktivna članica ZB s statusom vojaške vojne vete-
ranke. Z leti je opešala, vendar je njen um do konca ostal neverjetno 
čil, njen pogum, optimizem ter volja do življenja pa zgled za vse nas 
za zmeraj. Bila je zares prava borka.

Zo�ja PUŠNIK, rojena 09.05.1926, 
umrla 13.04.2014

Bila je dolgoletna članica Krajevne organi-
zacije ZB Plešivec. Med 2. svetovno vojno je 
pomagala partizanom. Bila je zaprta v tabo-
rišču v Nemčiji.

Cecilija BOROVNIK, rojena 
14.11.1923, umrla 27.06.2014

Med 2. svetovno vojno je pomagala parti-
zanom na Graški Gori.

Bila je podpornica Krajevne organizacije 
ZB Plešivec in tudi dolgoletna članica.

O   D   Š   L   I      S   O
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Mihael VIDEMŠEK, rojen 
19.09.1919, stanujoč Florjan 272, 
umrl 11.06.2014

Zaradi vojnih razmer v času od 1941-1945 
je bila njegova mladost burna in težka. Po 
številnih nezavidljivih in težkih doživljajih 
se je leta 1944 pridružil partizanom, postal 
je aktivni borec Tomšičeve brigade in s tem 
tudi 14. divizije. Leta 1945 je bil na Pohorju 

ranjen in se je zdravil v tamkajšnji ilegalni partizanski bolnišnici, kjer 
je tudi dočakal svobodo. Bil je odlikovan z medaljo zaslug za narod 
in dobitnik medalje Tomšičeve brigade. Po izselitvi iz Družmirja, 
zaradi odkopavanja premoga, se je preselil v Florjan in na izrecno 
željo ostal član ZB za vrednote NOB Gaberke, kjer je tudi aktivno 
deloval pri ohranjanju pridobitev in tradicij NOB-a.

Jožef AVBERŠEK, rojen 09.03.1931 
v Lipju na Paškem Kozjaku, umrl 
01.07.2014

Otroštvo je preživljal skupaj s sestro Pepco 
na Lešnikovi kmetiji na Kozjaku. S svojo 
15-letno sestrično je za partizane opravljal 
kurirske naloge, ki niso bile preproste. Enkrat 
sta s sestrično naletela na zasedo in skušala 
pobegniti, a je sestrično nemška puška ubila, 

Jože pa je k sreči pobegnil.
Svoje nadaljnje življenje je preživel z ženo Slavko v Gaberkah, kjer 

sta bila oba člana Krajevne organizacije ZB.

Cirila MEH, rojena 05.07.1948, 
stanujoča Gaberke 228, umrla 
16.05.2014

Bila je ena mlajših članic ZB za vrednote 
NOB KO Gaberke. Izhajala je iz zavedne 
slovenske družine, zato ji časi druge svetov-
ne vojne niso bili tuji. V ZB se je včlanila 
in aktivno delovala v njej od leta 2002 in 
tako prispevala pozitiven delež v delovanju 

združenja ZB za vrednote NOB Krajevne organizacije Gaberke, vse 
dokler ji je to dopuščalo zdravje.

Slavko KAŠ, rojen 21.04.1940, umrl 
23.08.2014

Svoje otroštvo je Slavko preživljal v bližnjih 
Gabrkah, v družini 13 otrok. Ko je odraščal 
ga je pot zanesla med voznike. Tako je bil do 
smrti član ZŠAM Velenje. Leta 1960 pa je 
začel službo v Zdravstvenem domu Velenje. 
Bil je voznik reševalnega vozila, kjer je ostal 
vse do upokojitve.

Z življenjsko sopotnico Marjano in dvema hčerkama Mojco in 
Metko so se po dograditvi lastnega doma preselili na Konovo. Bil 
je član društev upokojencev, invalidov, Rdečega križa, in OO Zveze 
borcev Konovo…

Marija TAJNIK, rojena 19.01.1935, 
umrla 09.09.2014

Med vojno je odraščala skupaj s petimi 
sestrami na kmetiji v Ravnah, kjer je družina 
zaradi vojnih razmer utrpela veliko pomanj-
kanja hrane. Zaradi očetovega sodelovanja 
s partizani je preživela veliko strahu. Bila je 
članica Krajevne organizacije ZB Ravne od 
leta 1997.

Ivanka TEKAVC, rojena 1. 4. 1929, 
umrla 28. 9. 2014 

Rodila se je kot druga od šestih otrok v 
družini Šteleker, po domače pri Gamprat v 
Golavabuki pod Pohorjem. Ivanka je bila kot 
najstarejša hči primorana kmalu poprijeti za 
kuho, pranje, ter varstvo svojih mlajših bra-
tov in sester. V bližini njihove kmetije se je 
naselil Pohorski bataljon za katerega borce se 

je vedno našla hrana tudi pri Gampratovih. Ivanka, čeprav mlada, je 
bila zelo pogumna in zanesljiva (vedela je celo za položaj partizanske 
bolnišnice), za svoj prispevek je dobila priznana dvojna leta za čas 
aktivnega sodelovanja v NOB. Takoj po padcu Pohorskega bataljona 
je nenadoma od skrbi za kapjo umrl njen oče in na kmetiji je ostala 
mama sama s šestimi otroki.

Leta 1965 se je z možem Antonom preselila v Topolšico in do 
upokojitve leta 1973 delala kot bolničarka v Bolnišnici Topolšica. 

Letos smo se žal poslovili kar od treh naših članic Krajevne 
organizacije ZB za vrednote NOB Šentilj in sicer:

Kristina KLANČNIK, rojena JEZERNIK, rojena 
14.02.1930, stanujoča v Lazah

Vse tri so bile članice naše organizacije od same ustanovitve. 
Rade so spregovorile o spominih, ki so jih doživele, čeprav še 
kot mladenke, v tistih težkih časih, ki so jih preživljali med voj-
no. Vedno so poudarjale, da se to ne sme nikdar več ponoviti 
in da je potrebno vse postoriti, da do nesoglasij ne pride, kaj 
šele do vojn.

Z svojim vedrim načinom preživljanja zadnjih let življenja 
so pomembno prispevale k dobri volji na naših vsakoletnih 
srečanjih, izletih itd. Nikoli niso bile zasvojene z negodovanji, 
vedno so pozitivno gledale na vsako tudi bolj neprijetno stvar, 
kar so se verjetno naučile v tistih najtežjih časih preživljanja 
svoje mladosti.

Pogrešali bomo njihovo vedrino in prisotnost. 

Marija TAJNŠEK, 
rojena JELEN, rojena 
07.01.1930, stanujoča 
Silova 1, Velenje,  umrla 
12.06.2014

Slavka JELEN, rojena 
OCEPEK, rojena 

13.09.1929, stanujoča 
v Lazah, umrla 

30.7.2014

Obiščite spletno stran OO ZZB NOB Velenje:
http://borci.velenje.si
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Ljudje se srečujemo, spozna-
vamo, vzljubimo in na koncu se 
razidemo... a nekaterih nikoli ne 
pozabimo...

V grenki nasmeh zažarelo je lice,
stisnili roki smo ti za slovo,
slišala nisi več krikov resnice,
šla si za vedno, nazaj te ne bo.

Navček odhod tvoj je vasi oznanil,
znanci,prijatelji, vsi so prišli,
v cvetju, med nami spomin te bo 
hranil,
v cvetju, med nami spomin te bo 
hranil,
v cvetju, med nami spomin te bo 

v meni srce pa v slovo ti kriči:

Hvala ti mama,za rojstvo – življenje.
Hvala za čast,za ljubezen,skrbi.
Hvala za bisere,vtkane v trpljenje.
Mama, naj večna ti lučka gori!

Kako težko je ujeti v besedo 
dušo plemenitih ljudi, izpostaviti 
vse dobro, kar bomo za vedno 
nosili s seboj tisti, ki smo poznali 
Lekšovo in Odrovo mamo!

Obogatile ste svoje in naše 
življenje,ne s stvarmi,ki imajo 
vrednost,ampak s stvarmi,ki so 
vrednota!

S hvaležnostjo vaju bomo ohra-
nili v trajnem spominu.
Krajevna organizacija ZB NOB 

Podkraj - Kavče

V letih 1942 in 1943 
so Nemci na podro-
čju Gorenjske, zlasti 
pa Štajerske načrtno 
izseljevali sorodnike 
ustreljenih talcev, 
padlih partizanov in 
sodelavcev narodnoosvo-
bodilnega gibanja. Odrasle in 
del otrok so poslali v uničevalna 
taborišča, od koder se jih veliko 
ni vrnilo, del otrok so naselili v 
posebne ustanove za prevzgo-
jo, najmlajše pa so namenili za 
posvojitev. Iz Slovenije je bilo 
ukradenih otrok okoli 650, zelo 
veliko od njih jih je bilo iz Šale-
ške doline in Šmartnega ob Paki, 

saj je bil tu zelo razvit upor proti 
okupatorju, in večina se jih je po 
vojni tudi vrnila domov.

Najbolj znan »ukradeni otrok« 
je bil Ivan Pirečnik iz Šoštanja. 
Očeta so decembra  1941 kot 
talca ustrelili v Mariboru, avgu-
sta 1942 pa so mamo Pavlo 
odpeljali v taborišče Auswitch, 
leto in pol starega Ivana pa v 
dom v Leipzigu, od koder sta ga 
posvojila zakonca Sirsch. Mama 
se je iz taborišča vrnila in šele po 
petih letih našla sled za izgublje-
nim sinom, ter ga leta 1952 po 
odmevni pravdi na ameriškem 
sodišču dobila nazaj. O tej pravdi 

in nesrečni usodi mame 
in sina so poročali vsi 
najbolj pomembni 
časopisi na vsem sve-
tu, po Ivanovi zgodbi 

pa je bil posnet leta 
1 9 5 4 

celo angle-
ški igrani film 
Razdvojeno 
srce.

Novembra 
so sodelav-
ci Knjižnice 
Ve len je  in 
Vile Mayer iz 
Šoštanja obu-
dili spomin 

na Ivana, ki 
je umrla leta 
1995 v Šošta-
nju. Pripravili 
so razstavo v 
šoštanjski knji-
žnici (januarja 
bo postavljena 
tudi v velenjski knjižnici), dva-
najstminutni dokumentarni film 
o Ivanu, okroglo mizo in ponov-o Ivanu, okroglo mizo in ponov-o Ivanu, okroglo mizo in ponov
no projekcijo filma Razdvojeno 
srce. Film in razstavo si bo ogle-
dal tudi velik del šoštanjskih in 
velenjskih šolarjev.

Spomin na najbolj znanega 
ukradenega otroka je bil pri-

ložnost, da ponovno in še več 
spregovorimo  otrocih, ki so 
doživeli podobno usodo kot mali 
Ivan in v nenehni opomin pred 
ponovitvijo zločinskih zablod 
človeštva. Še vedno je med nami 

kar nekaj ukradenih otrok, zato 
bodo v prihodnje ustanove še 
pripravile srečanja z njimi. Tudi  
v Šaleškem uporniku bomo še 
objavili zgodbe ukradenih otrok 
z našega območja.

V. V.

Odšli so

Slavka
Oder

Marija
Oblišar

Razdvojeno srce
Ganljiva 

zgodba o 

ukradenem 

otroku

Iz ameriške revije Life, oktobra 1952

Revija Arena, 1979

Prvo srečanje Ivana in mame Pavle, 1952

Uredništvo glasila Šaleški upor-Uredništvo glasila Šaleški upor-Uredništvo glasila Šaleški upor
nik iz številke v številko spreje-
ma vse več vaših prispevkov. To 
nas zelo veseli, hkrati pa doka-
zuje, da naše Krajevne organi-
zacije dobro delajo.. Prispevke 
pošljite na: 

• E-mail: borci@velenje.si
• Območno združenje 

borcev za vrednote NOB, 
Kopališka 3, 3320 Velenje
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Krajevna organizacija za vre-
dnote NOB Šmartno ob Paki 
je v petek, 31.10. organizirala 9. 
Spominsko srečanje pri lovskem 
domu v Skornem, kjer je spo-
minska plošča z napisi 25 žrtev 
fašizma iz Skornega.

Spominsko srečanje je posveče-
no spominu na skornske žrtve 2. 
svetovne vojne, Dnevu reforma-
cije in bližnjem prazniku občine 
Šmartno ob Paki.

Kulturni program je pripra-

vilo kulturno društvo Gore-
nje, sodeloval pa je tudi moški 
pevski zbor Franc Klančnik iz 
Šmartnega ob Paki.Zbranim je 
spregovoril predsednik Krajevne 
organizacije ZB Šmartno ob Paki 
Jože Aristovnik.

Člani lovske družine Oljka so 
pripravili okusni lovski golaž, s 
katerim so udeležencem postre-
gli prizadevni člani vaške sku-
pnosti Skorno in petkovo sreča-
nje je minilo v prijetnem tovari-

škem druženju.  
V ponedeljek, 3.11. pa so se 

člani Krajevne organizacije za 
vrednote NOB Šmartno ob Paki 

poklonili žrtvam fašizma 
na centralnem pokopališču v 
Gradcu v organizaciji Odbora 
internirancev, zapornikov, tabo-
riščnikov in taboriščnikov ukra-
denih otrok Velenje.Na poti v 
Gradec so se ustavili tudi pred 
spominsko ploščo pri zaporih 
v Mariboru in se poklonili tam-

kaj ustreljenim žrtvam.Tako pri 
spominski plošči v Mariboru, 
kot pri spomeniku na central-
nem pokopališču v Gradcu so v 
spomin žrtvam položili venca in 
prižgali svečke.

Jože Aristovnik 

Spominsko srečanje v Skornem in 
poklonitev žrtvam v Gradcu

Krajevna borčevska organizacija ZB Desni breg vsako leto svojim 
članom, ki  so med letom praznovali svoj 80. rojstni dan pripravi z 
upravnim odborom skupno kosilo. 

V letošnjem letu imamo v naši organizaciji 6 članov, ki so pra-
znovali svoj visoki jubilej. Skupno kosilo smo imeli 7. novembra v 
Kolodvorski restavraciji. Srečanje je bilo veselo, saj smo ob kozarčku 
vina in ob spremljavi harmonikarja Borisa tudi veselo zapeli.

Leopold Jelenko

Člani krajevne organizacije ZB 
Desnega brega, ki  so v letu 2014 
praznovali svoj 80. rojstni dan

9 udeležencev v Gradcu, 
predstavnikov ukradenih otrok

Polaganje 
venca pred 
mariborskimi 
zapori

Polaganje 
venca v 
Gradcu

Spominsko srečanje 
v Skornem
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Šaleški upornik, interno glasilo območnega združenja ZB 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

Tudi letos smo se člani ZB 
desnega brega podali na eno-
dnevni izlet, tokrat po prelepi  
DOLENJSKI.

Na pot smo se podali v četr-Na pot smo se podali v četr-Na pot smo se podali v četr
tek 26.06.2014 ob 7 uri zjutraj 
izpred tržnice, oz. Mercatorja. 
Peljali smo se skozi spodnjo 
Savinsko dolino, mino Trojan do 
Zagorja ob Savi. Tu je bil tudi 
prvi postanek, čas za aperitiv. 
Seveda pa nismo pozabili, da je 
v tem kraju bil rojen dr. Janez 
Drnovšek, za to smo se odpra-
vili v spominski park, ker nosi 
tudi njegovo ime in se ob njego-
vem doprsnem kipu z prižgano 
svečko  poklonili njegovemu 
spominu. 

Pot smo nadaljevali čez  
Bogenšperk do renesančnega 
gradu Bogenšperk. Najprej smo 
imeli jutranjo malico, nato nas je 
vodič popeljal na enourni ogled 
gradu, ki je lepo obnovljen in 
je zaradi svoje zgodovine eden 
najpomembnejših kulturnih 
spomenikov v Sloveniji. V tem 
gradu je domoval tudi JANEZ 
VAJKARD  VALVASOR, saj je 
bil od leta 1672 do 1692 tudi 
njegov lastnik. Po končanem 

ogledu gradu Bogenšperk, smo 
pot nadaljevali ob reki Krki, 
Žužemberku, čez Podturn do 
Kočevskega Roga baze 20.

Baza 20 je bila glavna baza CK-Baza 20 je bila glavna baza CK-Baza 20 je bila glavna baza CK
-KPS in izvršnega sveta odbora 
OF med drugo svetovno vojno 
v Kočevskem Rogu. Med letom 
1942-1944 je obsegala kom-
pleks 26 barak, v katerih se je 
zadrževalo  okoli 140 borcev in 
politikov. Od leta 1952 je Baza 
20 zaščitena kot kulturni spo-
menik, saj je bilo edino tovrstno 

oporišče v Evropi med drugo 
svetovno vojno. Seveda smo 
imeli ogled voden, tako da smo 
slišali še marsikaj zanimivega. 
Po dobrih dveh urah smo se od 
Baze 20 poslovili in  pot nada-
ljevali do Ribnice.

V Ribnici smo si ogledali javni 
zavod rokodelskega centra Rib-
nica, izdelavo suhe robe, muzeja 
in trgovine. Po vseh teh napor-in trgovine. Po vseh teh napor-in trgovine. Po vseh teh napor
nih ogledih je bilo tudi potrebno 
poskrbeti za prazne želodčke, 
zato smo se napotili kakšnih 

petsto metro vstran v gostišče 
Pildar, kjer smo imeli  zasluže-
no kosilo. Vračali smo se mimo 
krajev naših velikih umetnikov 
- književnikov kot so: FRAN 
LEVSTIK , JOSIP STRITAR, 
PRIMOŽ TRUBAR in vse tja 
do Trojan, kjer pač brez Trojan-
skih  krofov ne gre, seveda pa 
tudi kakšna kavica se je prilegla. 
V Velenje smo prispeli okoli 21.  
ure bogatejši za kanček pretekle 
zgodovine.

Leopold Jelenko 

V začetku novembra je delegacija Zveze zdru-
ženj borcev za vrednote narodnoosvobodilnega 
boja Slovenije na sedežu zveze sprejela rusko 
delegacijo Vseruske družbene organizacije vete-
ranov, Rusko zvezo veteranov. V prvi vrsti je bil 
namen srečanja podpis sporazuma o sodelova-
nju med zvezama in vzpostavitev sodelovanja 
na področju veteranske dejavnosti. 

Po pozdravnem nagovoru predsednika ZZB 
NOB Slovenije Tita Turnška in predsednika 
Ruske zveze veteranov armadnega generala 
Mihaila Moisejeva je spregovoril častni pred-
sednik Janez Stanovnik. Predsednik slovenskih 

borcev Tit Turnšek je Rusom predstavil sloven-
sko organizacijo in način dela. Tudi to, da je v 
organizaciji vedno več mladih, ki skrbijo da se 
ohranjajo vrednote narodnoosvobodilnega 
boja.  Predsednik Ruske zveze veteranov Mihail 
Moisejev je predstavil aktivnosti njihove orga-
nizacije ob prihajajoči 70. obletnici zmage nad 
fašizmom in nacizmom in tudi aktivnosti za 
vnovično povezovanje veteranskih organizacij 
zmagovitih držav druge svetovne vojne.  Častni 
predsednik ZZB Slovenije Janez Stanovnik je 
rusko delegacijo najprej nagovoril v ruščini, 
nato pa čustveno opisoval spomine na krvave 

boje in solze, ki so tekle v boju proti fašizmu in 
nacizmu. Primerjal je napad na Jugoslavijo in 
Sovjetsko zvezo in primerjal rusko domovinsko 
vojno z narodnoosvobodilnim bojem. V sporazu-
mu, ki sta ga oba predsednika podpisala danes, 
je med drugim zapisano, da bosta zvezi skrbeli 
za razvoj vsestranskih medsebojnih odnosov 
in delovnih kontaktov med organizacijama v 
Sloveniji in Rusiji, krepitev veteranske skupnosti, 
sodelovanja in medsebojne pomoči. Organizaciji 
bosta tudi sodelovali pri opozarjanju na pojave 
neofašizma, kjerkoli se ta v svetu pojavlja in 
ogroža mirno sožitje med narodi. Pomemben 

del sporazuma je tudi dogovor, da bosta pod-
pisnici tesno sodelovali pri organizaciji prazno-
vanja 70. obletnice zmage nad nacizmom in 
fašizmom in bosta ob tej priložnosti vzajemno 
povabili delegaciji, da se udeležita slovesnosti 
ob praznovanju. Podpisan sporazum velja do 
31.12.2019. Po sprejemu in podpisu sporazuma 
na sedežu ZZB NOB Slovenije je slovensko-rusko 
delegacijo sprejel še župan Mestne občine Lju-
bljana Zoran Janković. Delegacija je nato odšla v 
Cvibelj nad Žužemberkom, kjer je bila slovesnost 
s polaganjem vencev pri spomeniku. Govornik je 
bil državni sekretar ministrstva za obrambo Miloš 
Bizjak, ob zaključku pa je celotno delegacijo spre-
jel še župan Žužemberka Franc Škufca.

Sodelovanje slovenskih in ruskih borcev

Obiskali smo Kočevski Rog, zaščiten 
kulturni spomenik Bazo 20
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