
Šaleški upornik je interno glasilo območnega združenja ZB NOB Velenje, letnik XIIII, številka 1, julij 2016

Združenje borcev za vrednote NOB Velenje, Planinsko društvo Velenje,
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Velenje, Območna zveza slovenskih častnikov Velenje, 
Policijsko veteransko društvo Sever za celjsko območje, odbor Velenje ter Društvo brigadirjev Velenje,
 prirejajo

Vabljeni!
Bojan Kontič
Predsednik OZB NOB Velenje

dr. Franc Žerdin
Predsednik organizacijskega odbora

GRAŠKA GORA 2016

30. spominsko srečanje borcev, planincev in članov veteranskih organizacij, 
ki bo v soboto, 27. avgusta 2016, ob 11. uri na Graški gori - gori jurišev.

Prireditev je posvečena 71. obletnici konca druge svetovne vojne in podpisu delne nemške kapitulacije v Topolšici,
25. obletnici osamosvojitve Slovenije, ter prazniku Mestne občine Velenje.
Pozdravni nagovor zbranim bo imel Bojan Kontič, predsednik ZB NOB Velenje, slavnostna govornica na spominskem srečanju
bo Andreja Katič, ministrica za obrambo Republike Slovenije.

V programu bodo sodelovali: praporščaki in spremljevalni partizanski Dolenjski bataljon, Šaleška konjenica, Godba veteranov Univerze za 
III. življensko obdobje Velenje, solo pevka Marjetka Popovski, moški pevski zbor KUD Ravne pri Šoštanju, Ansambel bratov Avbreht in 
moderatorka ter recitatorka Karmen Grabant.

Odkritje spomenika 320 padlim 
borcem na Graški Gori, leta 1961
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Zgodovina slovenskega naroda je dol-
ga, pestra in bogata. Polna je velikih 
dogodkov, pomembnih za nas, Slovence, 
pa tudi za širši prostor. Kot zgodovina 
nasploh je seveda tudi naša narodna 
zgodovina izjemno zgovorna, poučna. 
Žal pa lahko vedno znova ugotavlja-
mo, da se s pomočjo učiteljice življenja, 
kakor radi rečemo zgodovini, premalo 
naučimo. Dosti manj, kot bi se lahko; 
dosti manj, kot bi se morali. 

Lani so se svet, Evropa in Slovenija 
spominjali konca druge svetovne vojne. V 
Velenju, v Šaleški dolini, smo  sedemdeset 
let svobode lepo zaznamovali z bogatim 
sklopom raznovrstnih prireditev. Tudi 
letošnje leto je leto obletnic in praznovanj. Mineva petindvajset let 
od osamosvojitve Slovenije. Osvoboditev izpod jarma nacizma in 
fašizma ter nastanek nacionalne države sta povezana bolj, kot so 
nekateri pripravljeni priznati. Dejstvo je, da brez osvoboditve ne 
bi bilo osamosvojitve, a to je še ena od mnogih tem, ki naš narod 
vztrajno delijo na dva pola. Nekateri kot slovensko zgodovino 
pač priznavajo le dogajanje od leta 1991 dalje.  Tako razumem 
tudi nedavne izjave našega zunanjega ministra Karla Erjavca. 

Slovenska zgodovina se je pisala več stoletij. Seveda je bilo dvaj-
seto stoletje, zaznamovano s svetovnima vojnama, v marsičem 
prelomno in odločilno. Pot do samostojne Slovenije so tlakovali 
tudi vojaki v prvi svetovni vojni in Maistrovi borci, pomembna 
pa je bila tudi vloga domoljubnih, narodno zavednih politikov. 
Eden teh je bil naš rojak, poslanec Karel Verstovšek, ki je Maistru 
pomagal do njegovih uspehov, precej zaslug pa je imel tudi za usta-
novitev univerze v Ljubljani. Letos bomo v Velenju izdali knjigo, 
s katero bomo njegova delo in vpliv skušali bolj približati javnosti.  

Seveda brez upora proti okupatorju 
samostojne Slovenije ne bi bilo. In, prizna-
mo ali ne, komunisti so imeli pri odločitvi 
za upor pomembno vlogo. V osvobodilni 
fronti so se povezali z drugimi naprednimi 
silami ter se postavili po robu  okupatorju 
in tudi tistim, ki so zaradi strahu pred 
spremembami poprijeli za orožje in ga 
uprli proti partizanom in proti vsem, ki so 
osvobajali domovino. Seveda se v vojnah in 
povojnih obdobjih dogajajo tudi napake in 
krivice. Prav je, da jih priznamo. Vendar 
to priznanje ne more in ne sme spreme-
niti bistva: bili so ljudje, ki so se borili za 
svobodo in bili so tisti, ki so sodelovali z 
okupatorjem. Tudi zato, da bi ohranili 
lastnino in nazadnjaški družbeni red.

Graška Gora, kjer se bomo srečali tudi letos, je bila prepojena s 
krvjo partizank in partizanov. Tradicionalno srečanje na Graški 
Gori je dokaz, da je sodelovanje domoljubnih organizacij mogoče 
in smiselno tudi danes. Čas je, da ponovno povemo, pokažemo in 
dokažemo, da moramo in zmoremo sami odločati o svoji usodi. 
Imamo sicer svojo državo, a ne povsem takšno, kakršne smo si 
želeli. Siromašni upokojenci, mladi in starejši brez zaposlitve, 
nizke plače, neurejeno zdravstvo … Vse to teži številne Slovenke in 
Slovence. Premoženje, ki so si ga nekateri neupravičeno nagrabili 
na račun vseh nas, ne sme ostati njihovo. Denar, ki je odtekel v 
tujino, se mora vrniti v Slovenijo. Premoženje, ki ni zakonito pri-
dobljeno, mora postati last države. Ne, ne gre za »jugonostalgijo« 
ali poveličevanje prejšnjega režima. A morda je še čas, da ustavimo 
razprodajo državne lastnine! To je sporočilo, ki ga bomo med 
drugim letos z našega srečanja poslali odločevalcem.

Vabljeni na Graško Goro - goro jurišev!

Bojan Kontič

Tako, kot vsa leta doslej je odbor krajevne borčevske organizacije  
ZB Desnega brega svoje člane, ki so v letu 2015 praznovali svoj 
80 rojstni dan povabila na skupno kosilo z upravnim odborom. V 
letošnjem letu so v naši  organizaciji trije člani praznovali ta visoki 
jubilej. Žal se eden zaradi bolezni tega ni udeležil. Skupno kosilo 
smo imeli na Ribiškem domu Velenje.

Leopold Jelenko

Pogostitev članov ZB Desnega brega,  
ki so v tem letu praznovali svoj 80. rojstni dan

Drage bralke in bralci Šaleškega upornika!
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V nič kaj obetavnem vremenu smo se čla-
nice in člani Krajevne organizacije združenja 
borcev za vrednote NOB skupaj s člani in 
članicami iz Braslovč odpravili na izlet. Cilj 
izleta je bila pot k Ruski kapelici na Vršiču in 
ogled muzeja v Kobaridu. Vodja izleta je bil 
predsednik  Krajevne organizacije združenja 
borcev Šmartno ob Paki Jože Aristovnik, ki 
je vse izletnike najprej pozdravil in se zahva-
lil za tako številčno udeležbo. Pozdravom 
pa sta se pridružila tudi podžupanja občine 
Braslovče in predsednik Krajevne organiza-
cije združenja borcev Viktor Zorec.

Pot nas je najprej vodila v Planico, kjer 
smo si ogledali smučarski center,  nato pa 
naprej na Vršič.  

Na poti na Vršič smo se ustavili pri Ruski 
kapelici.   Kapelica je postavljena v spomin 
ruskim vojakom, ki jih je zasul snežni plaz 
med gradnjo ceste čez gorski prelaz Vršič. 
Kapelica je urejena v pravoslavnem slogu. 
Zgradili so jo leta 1916 in letos mineva 100 
let od njene postavitve.  Ob njej pa je tudi 
grob teh vojakov. Spomenik na grobu je v 
obliki piramide z napisom v ruščini: »Sino-
vom Rusije«. Natančno število umrlih voja-
kov ni znano, domneva pa se, da je med 
gradnjo ceste umrlo od 170 do 300 ruskih 
in od 10 do 80 avstrijskih vojakov. Samo 8. 
3. 1916 je v enem plazu umrlo 110 Rusov 
in 7 avstro-ogrskih stražarjev.

 Po kratkem okrepčilu smo pot nadaljevali 
naprej na Vršič.  Gorski prelaz Vršič je s 1611 
m najvišji cestni prelaz v Vzhodnih Julij-
skih Alpah. Visokogorska cesta od Kranjske 
Gore prek Vršiča do Loga v Trenti pa ima 

50 serpentin, 24 na kranjskogorski strani in 
26 na trentarski strani. Po kratkem postanku 
v Tičarjevem domu smo se po serpentinah 
spustili v  dolino. Vso pot sta nas spremljala 
dež in hladno vreme, a to ni pokvarilo vese-
lega vzdušja v avtobusu.

Cilj: Kobarid, Muzej 1. svetovne vojne.  Na 
poti v Kobarid nas je spremljala smaragdno 
zelena Soča. Muzej prikazuje dogajanje med 
prvo svetovno vojno na soški fronti ter še 
posebej 12. soško bitko, ki je znana kot »bitka 
pri Kobaridu«. Bila je eden največjih spopa-

dov v gorati pokrajini v zgodovini na slo-
venskih tleh. V muzeju so nam na kratko je 
predstavili tudi zgodovino Kobarida od praz-
godovine do danes. Za prispevek k evropski 
kulturni dediščini je muzej prejel muzejsko 
nagrado Sveta Evrope za leto 1993.

Da pa ne bi omagali smo se oglasili v gostil-
ni Pri Štefanu na pozno kosilo. Pot domov 
je bila tako lažja, a nič manj vesela. Pred 
slovesom pa smo sklenili, da na takšne izlete 
še gremo.

Marjana Boruta

Vršič - Ruska kapelica - Kobarid

Na nedavni skupščini Območnega združenja ZB NOB 
Velenje je predsednik Bojan Kontič izročil visoko repu-
bliško priznanje Srebrno plaketo ZZB NOB SLOVE-
NIJE Bojanu Vohu. 

Iz obširne obrazložitve, ki jo je prebral delovni pred-
sednik skupščione Franc Žerdin je razvidno, da je Bojan 
Voh priznanje prejel za »dolgoletno predano, uspešno 
in aktivno delovanje v zvezi borcev«. 

Srebrna plaketa  
Bojanu Vohu



4

Skupščina območnega združenja ZB NOB Velenje

Bojan Kontič:
• Zaskrbljujoče je upadanje članstva ( 

zaradi starosti je prisotna velika umr-
ljivost, ni pa podmladka ), zato bo v 
naslednjem obdobju potrebno veliko 
dela opraviti na pomlajevanju

• Na dan 31.12.2015 je bilo včlanjenih 
v območno ZB NOB Velenje 1109 
članov in članic

• Krajevni odbori po KS in MČ dobro 
delujejo v vseh treh občinah, ki jih 
pokriva naše območno združenje, 
za kar gre velika zahvala posame-
znim predsednikom in sekretarjem 
ter njihovim upravnim odborom, 
ravno tako pa imamo srečo, da nas 
podpirajo vsi trije župani

• « Sedanji izobraževalni sistem se 
zelo mačehovsko vede do pol pre-
tekle zgodovine, saj skoraj nič ne 
omenja NOB, niti osamosvojitveno 
vojno 91; narodu, ki se sramuje svoje 
zgodovine se zelo slabo piše

• Imamo svojo državo, za katero smo 
odgovorni. Pokazati je potrebno več 
spoštovanja, ponosa in odločnosti pri 
posameznih odločitvah

• Vloga našega združenja ni samo 
ohranjanje spomina na pol prete-
klo zgodovino, v današnjem času je 
predvsem v opozarjanju na napake, 
katere delamo ( gonja proti izgra-
dnji TEŠ 6 in venomer poudarjanju 
prisotne korupcije, katere pa pravo-

sodni organi nikakor ne uspejo doka-
zati; izgradnja 2. tira proge Koper 
– Divača, 3. val lastninjenja, … ) in 
klicanje h glasu razuma

• Pa vendar – rdeče zvezde ne damo; 
ne damo spomenika prvemu koman-
dantu partizanskih enot jugoslavije 
– maršala Josipa Broza –Tita; če bo 
potrebno, bomo rdečo zvezdo name-
stili še na preostala ustrezna mesta 
– svoje zgodovine se naše združenje 
ne sramuje!

Fadil KRUPIĆ:
• «Topolšica je eno izmed treh mest, 

kjer je nemška vojska podpisala 
kapitulacijo in to bi morali izkoristi-
ti in svečanost predati v organizacijo 
državnega protokola kot državno 
proslavo in spominsko sobo v Topol-
šici registrirati kot državni spomenik. 

• «Vse bolj je prisotno poveličevanje 
sil, ki so se borile z ramo ob rami z 
okupatorjem ( bela in plava garda, 
ustaši, četniki,… )

Franc ŽERDIN:
• Upadanje članstva je res zaskrbljujoč 

dejavnik in tej problematiki bomo 
morali v bodoče nameniti veliko časa 
ter opraviti veliko dela na pridobiva-
nju novih članov, najprej kar doma

• S Sklepom  o določitvi višine stro-
škov praporščakom združenja in 

KO za udeležbo na prireditvah in 
pogrebnih slovesnosti članov združe-
nja odpravljamo razlike med izplačili 
stroškov praporščakom v različnih 
krajevnih organizacijah. Pripravljen 
je enotni obrazec Nalog za izplačilo 
praporščaku, katerega vsi predse-
dniki KO lahko dobite na sedežu 
združenja pri sekretarki tov. Marjani 
KOREN ali tov. Lojzki RIHTARŠIČ

Esad SMAJIĆ 
• Zakaj prihaja do razlik pri plačevanju 

stroškov praporščakom med posame-
znimi KO?

Drago SEME:
• V imenu internirancev in ukradenih 

otrok se zahvaljujem za pomoč pri  
obisku svečanosti na Ljubelju in v 
Gracu ( Avstrija )

Bojan VOH:
• Zaradi razlik med plačevanjem stro-

škov praporščakom na prireditvah 
in pogrebnih svečanostih med posa-
meznimi KO predlagamo danes v 
sprejem sklep o enotnem plačevanju, 
še vedno pa prosimo, da kakšno pot 
opravimo volontersko, saj denarja 
enostavno ni dovolj za vse stroške, 
kar predvsem občutijo manjše KO, 
čeravno jim ostane v porabo celotno 
pobrana letna članarina

23. junija je bila v sejni dvorani Mestne občine Velenje redna letna skupščina Območnega združenja ZB NOB Velenje. 
Na njej je 44 delegatov obravnavalo delo v preteklem letu in sprejelo okvirni program dela za prihodnje obdobje.

Nekaj poudarkov s skupščine
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Slavnostni govornik Boris 
Pahor je opozoril, da Evropa 
pozablja na delovna taborišča, v 
katerih so bil zaprti ljudje z rde-
čimi trikotniki, ki so bili v tabori-
ščih zaradi svojega antinacizma, 
ki so morali garati pod brcami 
in udarci, dokler so lahko stali 
pokonci, in bili lačni od jutra do 
večera.

Letošnja slovesnost je bila 
zaznamovana tudi s prazno-
vanjem 50-letnice pobratenja 
francoskega mesta Sainte-Marie-
-aux-Minesu in Tržiča. Mesti je 
združilo trplje-

nje ljudi v 
času druge svetovne 
vojne, saj sta bili v obeh občinah 
koncentracijski taborišči, v tržiški 
Ljubelj, podružnica Mauthau-
sna, v Sainte-Marie-aux-Mine-
su pa podružnica taborišča 
Natzweiller-Strutthof. Ujetniki 
obeh taborišč so gradili oz delali 
v predoru. V francoskem je bilo 
zaprtih veliko Slovencev, na Lju-
belju so bili najštevilnejši Fran-
cozi. Na teh temeljih se je leta 
1966 rodila želja po povezova-
nju, sodelovanju in pobratenju. 
»S pobratenjem smo postavili 
živ spomenik v usodnih dneh 
okupacije izpričani solidarnosti, 
samozavesti, pogumu v odpo-
ru proti okupatorju, humaniz-
mu, skratka vrednotam, ki so 
bile tudi sestavine slovenskega 
partizanstva. Tržičani pa smo si 
s pobratenjem odprli okno in 
vrata v svet. Od nas je odvisno, 
samo od nas, kaj hočemo videti 
oz. kaj smo sposobni videti,« je 
ob podpisu prisege leta 1966 
dejal Tine Tomazin, tudi častni 
občan mest Sainte-Marie-aux-
-Mines in Tržič.

Tokratnega dogodka se je ude-

ležila tudi številna, preko 100 
članska delegaciji iz Francije, 
tako občanov pobratene občine 
kot tudi francoskih parlamen-
tarcev, članov parlamentarne 
skupine prijateljstva s Sloveni-
jo. Claude Abel, župan Sainte-
-Marie-aux-Mines, je v pozdrav-
nem govoru poudaril to skupno 
žalostno žgodovino: “delimo 
skupno zgodovino trpljenja in 
solidarnosti. V teh temnih urah 
pa je posijal tudi žarek u p a n j a 
in člo-

večnosti, 
žarek upanja v sočlo-
veka v obliki pomoči lokalnega 
prebivalstva obeh mest, kljub 
okupatorjevi prepovedi. Ravno 
kalvarija deportirancev in žarek 
upanja, ki so jim ga ponudili 
žene in možje zlatih src, pred-
stavljajo steber pobratenja med 
našima mestoma, zapečatenega 
pred 50 leti.“

Župan Tržiča, Borut Sajovic je 
v svojem govoru poudaril tudi 
zavedanje občanov Tržiča o zgo-
dovinskih dejstvih: “Za nas že 
dolgo ni več dilema, kdo je bil 
v drugi vojni na pravi strani in 
kdo ne. Tu, na tem mestu, nek-
danjem koncentracijskem tabo-
rišču v Podljubelju, se je točno 
vedelo, kdo je bil lačen, bolan, 
izstradan in bos na eni strani, 
kdo pa večvreden na drugi strani 
bodeče žice. Ponosen sem, da 
smo to obdobje končali na strani 
zmagovalcev. Taboriščniki števil-
nih evropskih narodov so postali 
svobodni, nam, Slovencem, pa je 
uspelo ohraniti našo domovino 

in slovenski jezik.“
V imenu Koordinacijskega 

odbora žrtev vojnega nasilja, 
ki deluje pri ZZB za vredno-
ste NOB Slovenije, je prisotne 
nagovorila Vesna Dobre, in še 
posebej poudarila nujnost pre-
nosa zgodovinskega spomina na 
mlade: “Res je, da je zgodovina 
učiteljica življenja. A se zdi, da se 
prav danes namerava ta Evropa 
zopet skrčiti vase , se zagraditi 
z različnimi fizičnimi, kulturni-
mi, političnimi, ekonomskimi 
zidovi pred vsemi drugačnimi, 
zlasti pred bolj nesrečnimi in 
brez upanja, da bi tako zavaro-
vala svoj navidezni otok blago-
stanja in miru. Poskušajmo vsak 

dan narediti 

n e k a j 
za ohra- nitev miru in 
svobode danes, jutri, čez mesec, 
leto. Ponudimo roko pomoči 
potrebnim in ne iščimo izgo-
vorov. Zato se mi zdi izjemno 
pomembno, da se ohranja spo-
min na neizmerno trpljenje vseh 
preganjanih v času II. svetovne 
vojne in, da v to početje vključu-
jemo tudi mlajše generacije“, in 
svoj govor končala s pozivom: 
„Ne dovolimo, da geslo »NIKO-
LI VEČ« izgubi svojo težo in 
pomen!“

Slavnostni govornik prireditvi 
je bil Boris Pahor, eden najve-
čjih še živečih slovencev, anti-
fašist, taboriščnik in literat, ki je 
v knjigi Nekropola opisal svoje 
spomine na taborišče Natzweil-
ler-Strutthof. Tako je lahko pri-
sotnim francoskim obiskovalcem 
živo predstavil svoje taboriščno 
življenje v tem taborišču, vsem 
ostalim pa v svojem obširnem 
govoru jasno pokazal, da poslan-

stvo predajanja svobodomiselne 
ideje človeka ohranja čilega nav-
kljub 102 leti. Poudaril je da bi 
Evropa morala upoštevati tisto, 
kar je preživela in pretrpela v 
20 stoletju, predvsem pa ne sme 
pozabiti trpljenja “rdečih triko-
tnikov”.

Na temo letošnjega spominja-
nja na holokavst “mednarodna 
solidarnost” je potekalo tudi 
polaganje vencev pred spome-
nik “Obtožujem”, kjer so številne 
mednarodne delegacije položile 
svoje vence, svoja venca pa sta 
položila tudi častni pokrovitelj 
slovesnosti, ki se sicer prireditve 
ni mogel udeležiti, predsednik 
RS Borut Pahor in premier, Miro 
Cerar. Poleg polaganja vencev 

je delegacija francoskega 

vele-
poslaništva 

na čelu z velepo-
slanikom odkrila tudi 

prenovljeno spominsko ploščo 
na enem stebru spomenika.

Tudi letošnja slovesnost je bila 
zaznamovana z izjemnim kultur-
nim programom, v katerem je 
scenaristka Silvana Knok izpo-
stavila zgodbi dveh taboriščni-
kov, Slovenca in Francoza, ki sta 
ju interpretirala gledališka igralca 
Jure Kopušar in Jernej Gašperin. 
Nastopali so še orkester sloven-
ske vojske pod vodstvom Grege 
Vidmarja, recitatorji OŠ Križe, 
Folklorna skupina Karavan-
ke, pevka Vivien Isabel Herak 
Hadaš s skupino “Jazz bi jezz”, 
harmonikarji Glasbene šole 
Tržič, baletnice Baletne šole Ste-
vens, plesni par Anja Pritekelj 
in Jure Bergant ter voditeljica 
Lucija Fabjančič.

Slovesnosti se je letos udeleži-
lo izjemno veliko obiskovalcev 
in pokazalo, da tradicija ohra-
njanja zgodovinskega spomina 
pod Ljubeljem še dolgo ne bo 
zamrla.

Slovesnost na Ljubelju
Obletnica osvoboditve Koncentracijskega taborišča Ljubelj 
obudila spomin na grozote razčlovečenja

francoskega mesta Sainte-Marie-
-aux-Minesu in Tržiča. Mesti je 
združilo trplje-

nje ljudi v 
času druge svetovne 
vojne, saj sta bili v obeh občinah 
koncentracijski taborišči, v tržiški 
Ljubelj, podružnica Mauthau-
sna, v Sainte-Marie-aux-Mine-

in člo-

večnosti, 
žarek upanja v sočlo-
veka v obliki pomoči lokalnega 

vala svoj navidezni otok blago-
stanja in miru. Poskušajmo vsak 

dan narediti 

n e k a j 

ni mogel udeležiti, predsednik 
RS Borut Pahor in premier, Miro 
Cerar. Poleg polaganja vencev 

je delegacija francoskega 

vele-
poslaništva 

na čelu z velepo-
slanikom odkrila tudi 

prenovljeno spominsko ploščo 
na enem stebru spomenika.

Tudi letošnja slovesnost je bila 
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Franc ŠTEFANČIČ, rojen 31.10.1932, 
umrl 18.01.2016

Ves čas je bil aktivno vključen v življenje 
svojega kraja. Za svoj prispevek gasilski orga-
nizaciji je prejel številna priznanja. Kaj kmalu 
pa se je vključil tudi v družbeno politično 
delovanje v svojem kraju in bil dolgoletni 
predsednik KS Gorenje. Aktivno se je vključil 
tudi v delovanje samostojne občine Šmartno 

ob Paki in v zahvalo za svoje življenjsko delo v letu 2014 prejel tudi 
najvišje občinsko priznanje – Grb občine Šmartno ob Paki. Franc 
Štefančič je bil član naše KO ZB Šmartno ob Paki od leta 2008.

Ivica RAMŠAK, rojena 22.06.1927, 
umrla 04.06.2016

Ivica je v krogu družine živela v lastni hiši 
na Konovem. Po bolezni moža Lojzeta je 
pred leti ovdovela. Bolezen tudi njej ni pri-
zanašala. Ko ji ni bila več kos, se je odločila 
za Dom starejših v Velenju, kjer je tudi v 
visoki starosti umrla. Med vojno je bila zelo 
aktivna. V novembru leta 1943 novembra je 

bila sprejeta v mladinski aktiv, spomladi pa kot sekretarka SKOJ. V 
bližini doma so imeli skritega komandirja Tomšičeve brigade. Skrivaj 
mu je nosila zdravila od zdravnika Gregoreka. Aktivna je bila do 
osvoboditve.  Bila je članica ZB Konovo vse od  ustanovitve.

Jože KARNIČNIK, rojen 27.02.1931, 
umrl 07.05.2016

Karničnik Jože je preživljal otroška leta v 
Hrastovcu pri Velenju na domači kmetiji. V 
času NOB je bil v rani mladosti skupaj z vso 
družino interniran v Celjski pisker. Imeli so 
vsaj to srečo, da je vsa družina ostala skupaj. 
Ko so se po težkih časih vrnili domov, so našli 
popolnoma izropano domačijo. Ob pomoči 

dobrih sosedov so si za silo uredili dom in naprej živeli s trudom 
pridnih rok. Jože se je zelo mlad zaposlil v Premogovniku. Po sedmih 
letih službe se je odločil za drugačno pot. Prevzel je domačo kmetijo. 
Leta 1970 se je z družino preselil na Žvižgavčevo domačijo kjer je 
kmetoval. Med desetdnevno vojno je bil aktivno vključen v delovanje, 
saj je bil na njegovi kmetiji štab TO. Bil jim je v veliko pomoč. Član 
ZB Konovo je bil od ustanovitve.

Marica LEMPL, rojena 09.03.1934, 
umrla 20.01.2016

Marica se je rodila v Stični na Dolenjskem, 
kjer preživljala svojo mladost. Med vojno sta 
z očetom prenašala pošto na javko. Včasih je 
morala to opraviti tudi sama. Leta 1953 se je 
po končanem šolanju za kuharico preselila na 
kmetijo Lemplnovih na Konovo pri Velenju. 
Z možem Jožetom sta preživljala lepa leta, 

ko sta se jima rodila sin Igor in hči Zdenka. Aktivno se je vključevala 
v življenje v krajevni skupnosti in bila članica vseh organizacij, med 
drugimi tudi  Zveze borcev, kjer je bila član izvršnega odbora. 

 

Marija BOROVNIK, rojena 21. 11. 
1923, umrla 21. 11. 2015

Marija, oziroma Kremplova Micka, kot so 
jo poznali vsi, se je rodila na Klinčevi doma-
čiji na Paškem Kozjaku. Kot prvorojenka je 
morala kmalu poprijeti za delo in skrbeti tudi 
za mlajše brate in sestre. Šolo je obiskovala na 
Kozjaku. Med NOV je skupaj z ostalimi člani 
družine pomagala osvobodilnemu gibanju 

in se večkrat znašla v veliki nevarnosti, ko je kot dobra poznavalka 
skrivnih poti med Kozjakom in Vitanjem prenašala pošto in vodila 
partizanske enote. Po vojni se je preselila na kmetijo h Kremplovemu 
Poldu, s katerim sta imela štiri otroke. Marija je  z velikim veseljem 
delala na kmetiji in z ljubeznijo skrbela za dom in družino. V letu 
2015 jo je bolezen priklenila na posteljo in umrla je natanko na svoj 
dvaindevetdeseti rojstni dan. Bila je delavna, polna energije in dobre 
volje, predvsem pa zavedna in ponosna Slovenka in tako jo bomo ohra-
nili tudi v našem spominu. Bila je članica KO Šalek – Gorica - Paka

Matija STROŽIČ, stanujoč Florjan 
182, Šoštanj, rojen 19.02.1931, umrl 
28.11.2015

Bil je dolgoletni član Krajevne organizacije 
ZB NOB Šoštanj.

Pavla KRANJC, rojena 05.01.1935, 
umrla 06.06.2016

Že v rani mladosti je Pavla okusila grenko-
bo druge svetovne vojne. Bila je ranjena, ko 
je nesla pošto v mlin. Komaj 21-letna se je 
poročila z Edvardom Kranjcem in se preselila 
k njemu na kmetijo Preloz v Šenbricu. Skupaj 
sta gospodarila in v zakonu so se jima rodili 
trije otroci Tatjana, Branko in Irena. V življe-

nju ji ni bilo nič podarjeno. Kmalu ji je umrl mož in tako je ostalo 
vse breme na njenih plečih.  Pridno je gospodarila. Veliko veselje je 
imela z vnuki in pravnuki. Članica ZB je bila od ustanovitve.

Radovan ŽELEZNIK, rojen 
6.04.1927, umrl 22.03.2016

Radovan Železnik je bil rojen v zavedni Mli-
narjevi družini v Rečici ob Paki. Kot rosnega 
mladeniča so ga zajele vihre 2. svetovne vojne 
in kot 17 letni mladenič se je junija 1944 pri-
družil borcem legendarne Šlandrove brigade 
in ostal z njo vse do osvoboditve. Za svojo 
aktivno udeležbo v NOB je prejel medaljo 

za hrabrost in 2 medalji zaslug za narod. Skoraj 70 let, vse od njene 
ustanovitve pa je bil tudi prizadevni član Krajevne organizacije ZB 
Šmartno ob Paki.

IVAN ZIDAR, rojen 23. 7. 1946, umrl 26. 3. 2016.
Bil je otrok povojne dobe, kot zagovornik vrednot ZB se je vključil 

v KO Šalek, Gorica, Paka v lanskem letu. Že letos pa ga je zahrbtna 
bolezen iztrgala iz naše sredine.

O   D   Š   L   I      S   O
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Ivanka TONKLI, rojena 04.07.1923, 
umrla 28.12.2015

Rodila se je v Vitanju, kjer je tudi preživljala 
svoja mladostniška leta. Med drugo svetovno 
vojno je bila na prisilnem delu v Avstriji.

Zadnje leto je bila v Domu upokojencev v 
Velenju. Od leta 2001 je bila članica Krajevne 
organizacije ZB NOB Desni breg. 

Stanislav ŠTRAMEC, stanujoč Laze 
52 b, Velenje, rojen 08.10.1938, 
umrl 08.12.2015

Poslovil se je še eden zvestih članov Krajev-
ne organizacije ZB NOB Šentilj.

Marija KRENKER, rojena 
30.09.1930, umrla 11.12.2015

Mladost je preživljala na Plešivcu, kjer ji ni 
bilo z rožami postlano saj so Nemci velikokrat 
napadali peš in z letali bombardirali v tej 
okolici Frgunovga vrha in Graške gore. Par-
tizanom je pomagala cela družina, z hrano in 
oblačili so pomagali ranjencem, ki jih je bilo 
tu okrog zelo veliko. Od samega začetka je 

bila članica Krajevne organizacije ZB NOB Plešivec in se udeleževala 
vseh sestankov in izletov dokler je bilo to mogoče.

Vinko FAJFAR, rojen 04.07.1939, 
umrl 30.11.2015

Rojen je v kraju Hrastovec pri Ptuju, kjer je 
preživel šolska mladostna leta. Po poklicu je 
bil zidar. Leta 1961 se je zaposlil na Rudniku 
lignita Velenje, kjer je delal do upokojitve. 
Leta 1957 je spoznal Anico Lednik iz Lipja 
in se z njo poročil. V zakonu se jima je rodil 
sin Milan. V skupnem življenju sta si zgradila 

novo hišo v Lipju. Bil je vzoren član KO ZB Vinska Gora od leta 2011. 

Martin JURIČAN, rojen 23.10.1932, 
umrl 06.02.2016

Rodil se je v kraju Brezanec, Šmarje pri 
Jelšah, kjer je tudi preživljal svoja otroška leta. 
Med drugo svetovno vojno, so kot večino lju-
di iz teh krajev, Nemci tudi njegovo družino 
leta 1941 izselili v Nemčijo, kjer so bili vse 
do avgusta leta 1945. Kot mladoletni otrok 
po statutu ZB NOV Slovenije ni imel pravice, 

da se ga sprejme v ZB, zato je to storil kasneje.
Zaposlil se je v Rudniku lignita Velenje, kjer je delal vse do upoko-

jitve. Od leta 2001 je bil član borčevske organizacije ZB Desni breg.

Miroslav LORGER, rojen 18.07.1946, 
umrl 13.01.2016

Bil je član Krajevne organizacije ZB Levi 
breg Velenje, ohranili ga bomo v lepem spo-
minu.

Fanika RAMŠAK, rojena 17.05.1927, 
umrla 28.02.2016

Izhaja iz male zavedne kmečke družine iz 
Laz – Šentilj. Med okupacijo leta 1944 je 
aktivno sodelovala s terenskimi partizani OF 
kot kurirka na področju Šentilj-Ponikva-Bevče 
vse do končne zmage nad fašizmom. Po vojni 
se je poročila s Stankom Ramšakom, borcem 
Tomšičeve brigade. V Lipju sta si zgradila 

novo hišo, v zakonu sta se rodila sin Stanči in hčerka Silva. Bila je 
članica Krajevne organizacije ZB Vinska Gora od leta 1996. Sodelo-
vala je na pomembnejši proslavah NOB vse do njene onemoglosti. 

Elica REDNJAK, stanujoča Laze 12 a, 
Velenje, rojena 15.05.1941, umrla 
10.04.2016

Bila je podporna članica Krajevne organi-
zacije ZB za vrednote NOB Šentilj. Pogrešali 
bomo njeno, nekoliko zadržano a kljub temu 
prizadevno delovanje v naši organizaciji.

Marija ŠUŠTER, rojena 10.05.1929, 
umrla 22.02.2016

Rodila se je v kraju Buliči na Hrvaškem, 
kjer je tudi preživljala svoja otroška leta. Kot 
vsa takratna zavedna mladina, se je tudi ona 
vključila v NOB in sicer je pomagala v bolni-
šnici v Buličih blizu njenega doma. Leta 1953 
se je poročila in prišla v Velenje. V službo ni 
hodila, ampak je skrbela za dom in družino. 

Nazadnje sta bila z možem v domu ostarelih v Velenju. Od leta 1998 
pa je bila članica ZB Desni breg Velenje.

BALTAZAR PIRNAT -  BOLTI, rojen 
29.11.1928, umrl 14.3.2016

Luč sveta je ugledal kot najmlajši od devetih 
otrok v pošteni, domoljubni slovenski družini 
očetu Martinu, rudarju in mami Frančiški, v 
Gaberkah pri Šoštanju.Po okupaciji se je celotna 
njegova družina aktivno vključila v narodno – 
osvobodilni odpor, zato so okupatorji odpeljali 
v zapor njegova starša in brata, svaka pa kot talca 

ustrelili. Bolti je bil že kot 15 do 16 – letni fant član mladinske odporniške 
skupine pod vodstvom Primožič Martina. Zaupane so mu bile odgovorne 
naloge zbiranja obveščevalnih podatkov, terenska in kurirska dela. Zbrane 
podatke je posredoval zaupnim osebam na partizanskih postojankah in 
javkah ter bil pri tem nemalokrat izpostavljen življenjskim nevarnostim. 
Poleg tega je dostavljal zdravila, hrano in potrebni material partizanom v 
gozdove. Kot vesten in aktiven obveščevalec, terenec in kurir je z veliko 
odgovornostjo in predanostjo opravljal zaupane mu naloge vse do osvo-
boditve. Po osvoboditvi sta si z ženo Cvetko ustvarila nov dom v Velenju, 
kjer sta se jima rodila hčerka in sin, sčasoma pa so jima življenje popestrili 
štirje vnuki. Bil je dolgoletni član ZB Šmartno v Velenju in spominjali se 
ga bomo kot delovnega, poštenega in pokončnega Slovenca. 

JANEZ BURŠIČ, rojen 20. 4. 1929, umrl 22. 5. 2016.
Rojen je bil v Apneniku pri Krškem, kjer je preživljal otroštvo. Takoj 

po začetku vojne je bila v letu 1941 cela družina izseljena v koncentra-
cijsko taborišče Ravensbruck. Domov so se vrnili šele nekaj mesecev 
po koncu vojne, 26. oktobra 1945. V Velenju se je leta 1955 zaposlil 
v rudniku, tu si je ustvaril družino. Upokojil se je leta 1981 kot rudar. 
Bil je  dolgoletni član KO Šalek, Gorica, Paka. Vse dokler mu je zdravje 
dopuščalo, se je rad udeleževal vseh aktivnosti.



Uredništvo glasila Šaleški upornik iz številke v šte-
vilko 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 
prispevkov, zato smo se odločili, da vas zaprosimo 

za sledeče: Vse tiste, ki imajo možnost pošiljanja pri-
spevkov po elektronski pošti prosimo, da jih pošiljajo 
na sledeči naslov: 

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

borcev za vrednote NOB, Kopališka 3, 
3320 Velenje

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 skr-
bite, da se mlajši rod seznanja z vašim trpljenjem med 
NOB in da zgodovina ostane zapisana in ne zamre.

''TITOVKA''

Titovka je lep simbol,
kdor jo je nosil, je srečen in vesel hodil 
naokol'.

To je lepo pokrivalo,
če bi te v noge zazeblo,
bi jo lahko imel še za obuvalo.

Je topla in prilagodljiva,
ter za vsakega, ki jo je kdaj nosil, zelo 
očarljiva.

Na njej se sveti zvezda peterokraka,
ki očara vsakega junaka.

Ko daš si jo na glavo,
opaziš v njej pravičnost,
ki te pelje na pot tapravo.

Maršal jo vedno nosil je na glavi,
z njo kazal pot, radost, srečo,
da le svoboda se na pravo stran postavi.

Vedno te spominja na vsa dobra dela,
ki partizanska vojska jih je imela.

Zvezda vedno bila je rdeča,
tako da titovka zate bila je največja 
sreča.

Ko bili smo še otroci v šoli,
smo zmeraj z njo in rutico okoli vratu 
pozdravljali:
''S Titom naprej in da svobodni bi 
ostali''.

Okupator se jo je vedno ustrašil,
da le ne bi mu tazadnjo izprašil.

Včasih jo je nosilo staro in mlado,
kot bi tekmovali vsi za neko nagrado.

Če hotel si med borce priti,
si moral povedati geslo in se s titovko 
pokriti.

Nisi smel je kar tako odvreči,
ker potem življenje se ti ne bi več odvijalo 
po sreči.

Če bi znala govoriti,
za njo ni kotička,
kjer bi se dalo pred njo skriti.

Zato partizanska beseda naj velja,
da le njih titovka najiskrenejša je bila.

Smrt fašizmu – svoboda narodu!

F. B. Frenk

Avtobus št. 1
Odhod iz avtobusne postaje v Velenju ob 7.00 uri 
do spomenika pri Čuježu v Paki. Ta avtobus je za 
pohodnike po delu poti XIV. divizije.
Po opravljenem prevozu v Pako 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 9.00 uri iz Šentilja od gostilne Pirh v 
Kavče na avtobusno postajo pri Hrvatu, nato pro-
ti Podkraju, mimo pokopališča do AP v Pesju pri 
banki. Odhod iz Pesja ob 9.30 uri do avtobusne 
postaje Velenje, od koder bo nadaljeval pot proti 
Graški gori ob 9.45 uri. Udeležence proslave spre-
jema na vseh avtobusnih postajah.

Avtobus št. 5
Odhod ob 9.00 uri iz Pake (pri gostilni Kovač), v 
Šalek in na Gorico do obračališča za avtobuse. 
Približno ob 9.30 uri nadaljuje pot proti Velenju, 
mimo pošte, tržnice, rondoja proti Graški gori 
(potnike sprejema na vseh vmesnih avtobusnih 
postajah).

Po končani prireditvi bodo avtobusi vozili udele-
žence 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	

Vozni red avtobusov - Graška Gora 
Organiziran prevoz v soboto, 27. avgusta 2016

Obiščite spletno stran OO ZZB NOB Velenje:  http://borci.velenje.si

Šaleški	upornik,	interno	glasilo	območnega	združenja	ZB	NOB	Velenje
Uredniški odbor: Marjana KOREN, Bojan VOH, Jože DRAČKO, Ivo STROPNIK, Vlado VRBIČ (urednik) Naslov ure-
dništva: Združenje borcev za vrednote NOB, Kopališka 3, 3320 Velenje, naklada: 1300 izvodov Tisk: Gorenje IPC




