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Izvršni odbor območnega ZZB za vrednote 
NOB želi v letu 2017 svojim članicam in 
članom obilo zdravja, zadovoljstva in 

čimveč skupnih srečanj!

Murska Sobota
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Dejstvo je, da se v novejši zgodovini Slovenije dolga naše generacije  do 
generacij, ki so v vojni proti okupatorjem žrtvovali svoje življenje ne zaveda-
mo dovolj. Že kmalu po osamosvojitvi Slovenije je del slovenske zgodovine, 
povezan z 2. svetovno vojno, na žalost, v veliki meri bil izključen iz učnih 
programov v naših šolah. Mladi, o dogajanjih v času druge svetovne vojne 
vedo malo. Tako  čas, ki ga je v svojih pesmih   občuteno opisoval  pesnik 
Kajuh, intenzivno tone v pozabo. Manevrskega prostora za izkrivljanje 
resnic o dogajanjih v drugi svetovni vojni je več kot ga je bilo kadarkoli prej. 
Čemu in zakaj se to dogaja? Je to posledica ne dosežene sprave, o kateri že 
nekaj desetletij naši politiki intenzivno razpravljajo? 

Pred nekaj meseci sem, po petnajstih letih, ponovno, kot rudar, bil v Hudi 
jami, tokrat sem obiskal Barbara rov. Pretresen sem bil ob pogledu na tisoče 
kosti ter večjih in manjših človeških lobanj, ki so, bolj ali manj označene 
in urejene, zložene v zaboje ali še vedno neurejene, umazane ležijo  na 
kupih v rovih, ki so jih rudarji, leta 1902, izdelali za namen opravljanja 
gospodarske dejavnosti in so tej dejavnosti, skupaj s številnimi slepimi jaški, 
služili do njihovega zaprtja, leta 1942. Več kot tisoč trupel še vedno leži v 
rovih in jaških Hude jame, enajst zidnih pregrad jih je in mnoge še vedno 
loči od resnice, ki je še vedno ne poznamo v celoti. Čeprav so ti rovi in jaški 
napolnjeni s tisoč in več trupli, s kostmi odraslih in glede na velikost lobanj 
tudi otrok, rudarski rovi ne morejo postati njihovi grobovi. Zadnje počivališče 
je tem ljudem  potrebno urediti, potrebno jih je pokopati in jim izpolniti 
poslednjo pravico, ki jo ima vsak človek na tem svetu, to je, biti pokopan v 
grobu. Dejstvo, da se je pokop žrtev povojnih pobojev začel, je izraz strpnosti 
današnje generacije državljanov Slovenije do ljudi , ki so se po končani 
vojni, iz različnih razlogov, odločili zbežati iz Jugoslavije. Pobeg več tisočem 
domobrancem, ustašem in drugim državljanom iz Jugoslavije ni uspel, saj 
so jih Angleži kmalu po njihovem prestopu meje z Avstrijo, zavrnili. Angleži 
pravijo, da so to storili na osnovi dogovora držav zmagovalcev, ki je bil »da 
bodo prebežnike vračali na ozemlja, kjer so se v času vojne nahajali. Tu ni 
šlo samo za vrnitev prebežnikov v Jugoslavijo, enako so Angleži naredili s 
Kozaki, ki so jih vrnili Rdeči armadi, pa za  poboje Nemcev, ki so živeli v 
Češki. Podobne stvari so se dogajale v Poljski, masovno tudi v Rusiji, bolj ali 
manj so se dogajale povsod po Evropi«. (Povzeto iz pričevanja zgodovinarja 

Keitha Lowea, objavljenega v tedniku Mladina, 2.11.2016). Seveda so 
Angleži natančno vedeli, kakšna usoda čaka vrnjene prebežnike. Ker v 
tistem času država Jugoslavija v smislu pravno organiziranih  institucij 
ni delovala, državnih sodišč in nadzora ni bilo, zato je bila pobita velika 
večina zavrnjenih prebežnikov. Če bi zločine in grozodejstva  obravnavala 
sodišča, se poboji v tako velikem obsegu zagotovo ne bi zgodili.

Pri ugotavljanja krivcev za masovne povojne poboje ljudi, se stvari v 
Sloveniji zapletajo bolj, kot drugje v Evropi. V večini evropskih držav so ta 
del zgodovine »zapakirali« v ugotovitev, da vojne, kjer se ne dogajajo zloči-
ni, krivice, umazanije ne obstajajo, kot tudi, da je vojno začela nacistična 
Nemčija in je zato v nekem smislu kriva tudi za to, kar se je dogajalo ne 
samo v vojni, pač pa tudi po njej. 

Skupna značilnost vsega pobijanja in zločinov po drugi svetovni vojni 
je maščevanje. Zgodovinar Lowe v že omenjenem razgovoru, v zvezi z 
maščevanjem povzema pripoved Ivana Dolničarja, legendarnega koman-
danta XIV. divizije, ki jo povzemam « Na Koroškem smo na tovorne 
vlake naložili ujetnike, ki smo jih zajeli, Nemce, ustaše, domobrance, in jih 
vozili v Maribor, kjer smo jih izročili Tretji armadi. Na vlaku je bil neki 
bosanski podoficir, eden izmed vodij transporta. Temu človeku so v zadnji 
vagon peljali ljudi, in on jih je pobijal z nožem. Drugega za drugim. Do 
Maribora so mu jih pripeljali veliko. Tega podoficirja so potem ustavili, 
zagrabili in pripeljali k meni. Vprašal sem ga, zakaj je to počel – kaj mu 
je bilo? Odgovoril mi je: Ko bi vedeli, kaj so ustaši naredili z mojo družino; 
takrat sem bil še mlad fant in sem gledal, kako so klali očeta, mamo,…«. 

Ali je današnji generaciji sploh mogoče razumeti vzroke za pobijanja po 
drugi svetovni vojni?

Danes živimo v pravni državi, imamo  ustavo, zakone in državne 
inštitucije, ki bodo, v to sem prepričan, v strpnostjo današnje in prihodnjih 
generacij ljudi,  po vojni pobitim omogočili pokop v grobu. 

Doc.dr. Franc Žerdin

Slika, ki samo po sebi ne pove veliko, ko pa dodamo, 
da je to komemoracija pri spominski plošči padlim med 
drugo svetovno vojno pa je to bistveno drugače. Čeda-
lje več slišimo takšnih in drugačnih kritik, kaj je bilo 
prav in kaj ne, kako  pa bi ti kritiki ravnali v tistih časih 
in okoljih pa ni strokovnjaka, ki bi to upal povedati.

Zato smo še toliko bolj hvaležni domači osnovni šoli 
oz. učiteljicam in učencem, ki tako lepo poskrbijo, 
da spomin na padle vsako leto oživi in na tak način 
dokažemo,da grozot, ki jih prinese vojna nihče ne 
mara. Hvala vsem, ki program pripravijo!

Marija Kuhar

Komemoracija v spomin padlim med NOB  
v Šentilju pri Velenju

Strpnost je tudi priznati pravico do groba 
vsem ljudem
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Zadnjo soboto v avgustu smo 
se borci, planinci in člani ostalih 
veteranskih organizacij v prele-
pem vremenu ponovno zbrali na 
Graški gori – gori jurišev. Letos 
smo pripravili že 30. tradicional-
no srečanje, ki je bilo kot vedno 
do sedaj zelo dobro obiskano. 

V zelo lepem programu so letos 
sodelovali: Godba veteranov uni-
verze za III. življenjsko obdobje 
Velenje, moški pevski zbor KUD 

Ravne pri Šoštanju, solo pevka 
Marjetka Popovski, ansambel 
bratov Avbreht, spremljevalni 
partizanski Dolenjski bataljon, 
Šaleška konjenica in moderator-
ka in recitatorka Karmen Gra-
bant. Scenarist programa je bil 
Ivo Stropnik in prav njemu gre 
zahvala za čudovit program. 

Pozdravni nagovor je imel 
predsednik ZB NOB Velenje 
tov. Bojan Kontič, slavnostna 
govornica pa je bila ministrica 
za obrambo RS tov. Andreja 
Katič. Oba sta bila ob svojih 
besedah deležna dolgih spon-
tanih aplavzov, najglasnejši pa 
je bil ob pozivu predsednika, da 
združeno zapojemo himno Gra-
ške gore – Pesem XIV. divizije. 

V ta namen smo na vse mize 
pripravili liste z njenim besedi-
lom in prav lepo je bilo slišati 
petje iz cca. 2000 grl, kolikor se 
nas je zbralo na tem srečanju. Bil 
je to veličasten zbor, ki je nato 
nadaljeval s petjem tudi ob nada-
ljevanju programa - petju Marjet-

ke Popovski. Tako smo doživeli 
skoraj eno urni koncert partizan-
skih pesmi iz tisočerih grl in kar 
nekaj oči se je ob tem zarosilo. 
S svojo udeležbo nas je razve-
selil tudi predsednik borčevske 
organizacije tov. Tit Turnšek, žal 
pa se je mesec dni pred sreča-
njem od nas za vedno poslovil 
udeleženec pohoda XIV. divizije 

general Miha Butara.
Bilo je to zelo lepo srečanje, 

katerega so se udeležili mnogi 
iz celotne Slovenije in delega-
cije borcev iz avstrijske koroške 
ter BiH ( Sarajevski kanton ), s 
katerimi zelo dobro sodelujemo 
in kjer se tudi naša delegacija 
udeležuje njihovega pohoda – 
legendarnega Igmanskega marša.

Kogar ni bilo z nami, mu je 
lahko ponovno žal, pa vendarle, 
drugo leto bomo pripravili že 
31. Srečanje in kličem vam na 
svidenje na 31. tradicionalnem 
srečanju na Graški Gori 2017.

Bojan Voh

Jubilejno, 30. srečanje borcev, planincev 
in ostalih veteranskih organizacij
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Naša nedavno preminula tovarišica Manja 
Janežič je bila rojena slovenskemu očetu 
Josipu Pejovniku in ruski materi Rozaliji 
dne 13. 9. 1932  v vasi Mihajlovka v Sibiriji 
v Rusiji (okrožje Novosibirsk – Omsk). Njen 
oče je bil v Sibiriji 7 let vojni ujetnik iz 1. 
svetovne vojne in si tam ustvaril družino s 
hčerko družine, kjer je živel in vdovi materi 
pomagal pri domačih delih. Bil je spreten 
in načitan in se je izučil za kolarja, ves čas 
pa je spremljal tudi politična dogajanja. Pre-
ko pisem je ohranjal stike z domačimi in si 
prizadeval, da bi se lahko vrnil domov v 
Slovenijo.  Leta 1937, ko je  bilo Manji 4 leta 
in pol, se je po 10 letih prizadevanj z ženo, 
tremi hčerami (poleg Manje še starejši Tonja 
in Anica) in 3-mesečnim sinom Vinkom 
končno odpravil na dolgo potovanje. Prišli 
so med domače, vendar pa so bili brez imetja 
in brez doma. Živeli so najprej kratek čas 
pri  stricu v Preboldu, nato pa na različnih 
naslovih v okolici Šoštanja (od takrat je tudi 
fotografija iz Metleč, na sliki je Manja z devet 
let starejšo sestro Tonjo in mamo Rozalijo na 
poti iz cerkve). 

Med drugo svetovno vojno so živeli v 
Gaberkah in se kmalu priključili odporniške-
mu gibanju. Mama Rozalija je pri tem igrala 
pomembno vlogo. Sestri Tonja in Anica sta 
se priključili najprej kot terenki, maja 1944 
pa sta odšli v partizane. Obe sta bili borki 
slavne XIV. Divizije. Anica je bila bolničarka 
v Tomšičevi brigadi, Tonja je bila najprej  
prav tako borka Tomšičeve, potem kuharica 
v štabu divizije, svobodo pa je dočakala v 
brigadi Mirka Bračiča. Manja je prav tako že 
kmalu po svojih močeh pomagala kot teren-
ska delavka in kurirka v Gaberkah in okolici. 
Zbirala je hrano in ostale potrebščine za par-
tizane in prenašala koristne informacije, za 
katere se v svoji mladosti najbrž ni vedno v 
celoti zavedala, kako zelo pomembne so. A  
je svoje delo pogumno in dobro opravljala.

Po vojni je s pomočjo sester končala 
meščansko šolo in si želela nadaljevati na 
pedagoški šoli, vendar ji ni uspelo pravoča-
sno pridobiti štipendije in je ostala doma. 
S 15 leti se je zaposlila in ni več poskušala 
z nadaljnjim izobraževanjem. Pomagala  je 
mami pri skrbi za brata, oče jih je namreč 
zapustil. Leta 1954 se je poročila in se pre-
selila k Janežičem v Velenje, se za nekaj let 
ponovno vrnila v Šoštanj in potem nazaj v 
Velenje, kjer sta si z možem ustvarila lasten 
dom na domačiji Janežičev. Imela sta dve 
hčerki in Manja se je vedno zelo trudila, da  
jima je omogočila vse, kar je sama v otroštvu 

in v  mladosti pogrešala. Bila je nežna in tiha 
prijateljica in tenkočutna poslušalka, ki je 
znala prisluhniti sočloveku. Ohranjala pa je 
v sebi tudi delček Rusije, še v zadnjih tednih 
je prepevala in zapisovala ruske pesmi, da bi 
jih vtisnila v spomin potomcem in tudi nam, 

ki smo jo obiskovali.
Bila je aktivna družbena aktivist-

ka, krvodajalka in odbornica RK 
Šalek ter zelo aktivna članica ZB, 
kjer je dolga leta opravljala delo 
blagajničarke in tajnice v KO Šalek, 
Gorica, Paka, vse dokler ji bolezen 
tega ni onemogočila. Ves čas bole-
zni je zanjo na domu skrbela mlaj-
ša hči Irena z družino, le zadnji 
mesec je preživela v Domu za var-
stvo odraslih v Velenju. Vedno je 
bila vesela in se je z veseljem ude-
leževala vseh aktivnosti, predvsem 
pa izletov, ki so bili posvečeni spo-
minu na dogodke med NOB. To 
dokazuje tudi fotografija iz njene-
ga arhiva, posneta pri Peršmanu 
na avstrijskem Koroškem (kjer je 
Manja v družbi tovarišev iz KO 
Šalek, Gorica, Paka).

Družin, kot je bila Pejovnikova, 
je bilo na naših tleh še veliko. Pre-
dana dekleta ob močni podpori 
matere, ki niti ni bila slovenske-
ga  rodu, so se z vso ljubeznijo do 
domovine borile za njeno osvo-

boditev in jo tudi vse srečno dočakale. Vse 
družine žal niso imele take sreče. Na nas pa 
je, da ne dopustimo, da bi take družine in 
posamezniki utonili v pozabo.

Dragica Povh

Pejovnikova Manja s sestrama  
Tonjo in Anico v boju za svobodo
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Rodila sem se v primorski vasici Ostro-
žno Brdo, kjer so se rodili in živeli Veli-
ki borci, zavedni Slovenci, bratje Maslo. 
Poleg revnih, prerevnih časov za prežive-
tje je bil tu tudi okupator – fašistična Ita-
lija, ki si je prisvajala, oziroma okupirala 
celotno Primorsko z delom Notranjske in 
tudi z namenom, da nas poitalijanči. V 
javnosti se ni smela slišati slovenska bese-
da, si bil takoj kaznovan. Zaradi mater-
nega govora je bil moj 13 letni brat (leta 
1936) pretepen do onemoglosti, da ga 
lastna mati ni takoj prepoznala.

Učenje v šoli se je začelo in nadaljevalo 
izključno v italijanščini. Do leta 1943 je 
bil za Primorce boj. Nato je sledila še 
vojna. Mlada moška populacija je bila 
vpoklicana v italijansko vojsko. Doma 
smo ostali le otroci, starčki in ženske. 
Sledile so aretacije, zapori, pobijanje, 
požigi, itd...

Septembra 1943 Italija kapitulira, sreč-
ni, da se bo agonija le končno zaključila, 
je trajalo kratko ali nič. Prihajali so še bolj 
kruti časi. Nemški okupator in z njim Slo-
venski izdajalci. Izhajala sem iz družine, 
kjer so bili moji trije bratje udeleženci 
NOB. Starejši, terenski obveščevalec, 
izdan od slovenskih bratov Domobran-
cev, zaprt v Koroneo v Trstu in nato 
deportiran v taborišče Mauthausen. Pre-
živel strahote in se okostnjak vrnil julija 
1945. Druga dva sta bila kurirja, nevarna 
opravila.

Po kapitulaciji Italije so se preživeli 
začeli vračat iz italijanske vojske in so 
množično vstopali v NOB. Primorska ni 
imela izdajalcev, le redki primeri. Decem-
bra leta 1943, kmalu po kapitulaciji, je 
bila na domu, v prisotnosti družine, tudi 
nas mlajših otrok, ustreljena moja sestra, 
stara 20 let.

Naša družina je bila zelo pod nadzo-
rom okupatorja, še bolj domobrancev. 
Zgodilo se je neke junijske noči, leta 
1944. Noč je bila zvezdnata, luna je 
sijala. Okrog polnoči, so se zaslišali prvi 
streli. V vasi je bila namreč postojanka 
domobrancev. Napad na postojanko! Boj 
se je namreč dokaj hitro končal. Rodilo 
se je jutro in z njim težek dan za nas in 
prebivalce vasi. Doma je bil začasno brat 
kurir na okrevanju po ranitvi. Brata so 
aretirali in odpeljali na nemško komando 
v Postojno.

Vsi odrasli prebivalci, razen otrok in 
starčkov, so morali na določeno zborno 
mesto. Moja mama je pričakovala dese-
tega otroka. Po cesti sta prihajala dva 
mladeniča, ponosna v svoji domobranski 
uniformi in se približala mami rekoč ''še 
malo, samo ena šibica, pa bo zagorelo''. 
Mama se je panično obrnila, šla odve-
zat žival, da ne bi zgorela. To sta domo-
branca opazila in se ponovno približala 
s pripombo ''saj ne bi bilo treba, itak bo 
naša''. Otroka nas je mama izročila sose-
dovemu starčku in odšla proti zbirnemu 
mestu. Opazil jo je nemški oficir, je pri-
šel nasproti in jo vprašal ''ali so ti otroci 
vaši''? Mama ga je razumela in pritrdila. 
Nadaljeval je rekoč ''poskrbite za otroke, 
nato me poiščite, tudi jaz imam doma 
tri otroke''. Ko se je ponovno vračala na 
zbirno mesto, se ji je ta oficir približal 
in dejal ''pojdite k otrokom in bodite 
mirni''. Mama se je vrnila domov in tudi 
hiša ni zgorela. Pri drugi hiši načrtovani 
za požig pa se je začelo kaditi. Po tem 
opisanem dogodku se lahko vprašamo 
kdo je bil večje zlo, okupator ali domači 
izdajalci.

Nekega dne, po nekem napadu ne 
daleč iz vasi, je bil ubit nemški vojak ali 
oficir, zaradi tega uboja sem se še ne tri-
najst letna deklica po naključju znašla 
pred strelnim zidom, bilo nas je sedem. 
Stražar se je sprehajal sem ter tja, in ko 
je bil s hrbtom obrnjen proti meni, sem 
stekla za vogal in tudi srečno ušla. Morda 
stražar tega ni opazil, ali ni hotel.

Tudi na straži sem večkrat bila, ko sta 
prihajala brata kurirja, pletla rokavice in 
nogavice za partizane, ter odnašala na 
določeno mesto. Čeravno še otrok , se mi 
je v času vojne dogajalo veliko kočljivih 
trenutkov.

Travme in težki spomini ostajajo, zato si 
za zaključek postavljam vprašanje. Kako 
oprostiti in sprejeti nepravično spravo, če 
so me vojne razmere in domači izdajalci 
zaznamovali in prizadeli za vse življenje?

Z velikim spoštovanjem zahvala bor-
cem, ter rdeči zvezdi, simbolu zmage 
in svobode. Zato spoštujmo našo zgo-
dovino in zaupajmo mladim nosilcem 
prihodnosti.

Jožica Jager

Odraščanje v času vojne
Vsako bitje, tudi človek, ko se rodi začenja nek boj. So pa okoliščine, ki jih povzroči 
ravno človek, da biješ dvojni boj, boj za preživetje in boj proti potujčevanju. Nato 
pride še tretji boj, ki ni boj ampak vojna.

NA JURIŠ

NA JURIŠ je bila beseda zlata.
Kdorkoli jo je poznal,
so se mu vedno odprla prav vsaka vrata.
NA JURIŠ bila je beseda le za partizane,
ki so preganjali Nemce, belogardiste in domobrance.
Kdor to besedo je poznal, se ni pred njo nikoli pokesal.
Bali so se je vsi, ki na silo so nas hoteli zatirati.
Prišla je iz ust mladega partizana,
ki ga je zatem v zvezde vseh zvezd tlakovala.
Srce imel je pogumno,
v prvih vrstah vedno napadal je sovražnike pogumno.
Zavedal se je svojih korenin, poštenosti in vseh vrlin.
Nikoli ni moledoval,
ampak se je vedno za svoje ideale in pravičnost bojeval.
NA JURIŠ tudi lepa slovenska pesem je nastala,
ter nam pravo pot v svobodo pokazala.
Ko sovražnik začul je to besedo,
je od strahu se kar sesedel.
Ko začula se je iz tisočerih grl,
ga ni na svetu, da ne bi jo čez drn in trn ucvrl.
Res NA JURIŠ naj bi ta beseda ostala
in naj bi jo od prvega do zadnjega vsa generacija spo-
štovala.
Ta beseda je že skoraj partizanska himna postala,
a je s tem si le lepo pot tlakovala.
Če si večkrat zavpil NA JURIŠ, je sovražnik dobil tak 
strah kot,
da mu pod bosimi nogami zakuriš.
NA JURIŠ, NA JURIŠ, naj ta sveta beseda,
ter simbol partizanstva za vedno ostaneta!

F.B. Frenk

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 (ure-
dnik) Naslov uredništva: Združenje borcev za 

vrednote NOB, Kopališka 3, 3320 Velenje, nakla-
da: 1300 izvodov Tisk: Gorenje IPC
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Antonija GORJUP, rojena 
28.04.1923, umrla 05.04.2016

8 aprila smo se poslovili od naše dolgoletne 
zalo aktivne in spoštovane tovarišice Anto-
nije Gorjup , rojene 28.4.1923 leta. Umrla 
je 5.4.2016 , malo pred njenim 93 rojstnim 
dnem.

Tovarišica Antonija je bila še ena redkih še 
živečih bork NOB v našem združenju ZB 

NOB Šoštanj. Bila je štabna kurirka v Šercerjevi brigadi , v katero se 
je vključila takoj , ko je XIV divizija prišla na naše ozemlje. V naše 
združenje se je včlanila med prvimi in bila vseskozi zelo dejavna , zato 
jo bomo zelo pogrešali. Bila je med članstvom tudi zelo priljubljena , 
zato jo bomo ohranili v lepem spominu.

Marija SLOKAN, rojena 15.06.1926, 
umrla 12.07.2016

Marija Slokan je bila ena od 25 otrok z 
območja občine Šmartno ob Paki, ki jih je 
okupator nasilno iztrgal iz rok njenih staršev 
in jih deportiral v nemška taborišča.Ko ji je 
bilo 13 let so jo skupaj z bratom odpeljali v 
taborišče.Ves čas po vojni, odkar je deloval, 
je bila aktivna članica Odbora internirancev, 

zapornikov in taboriščnikov-ukradenih otrok.Od samih začetkov 
njenega delovanja je bila tudi dolgoletna aktivna članica Krajevne 
organizacije ZB Šmartno ob Paki.

Ivanka PRAŠNIKAR, rojena 
25.04.1925, umrla 14.07.2016

Rodila se je na narodno zavedni Bošnakovi 
domačiji v Zgornjih Gorčah pri Braslovčah.

V 3. letniku celjske gimnazije so njeno šola-
nje nasilno prekinile vihre 2. svetovne vojne.

Bošnakovi so se kot napredna in domoljubna 
družina kmalu vključili v odpor proti okupa-
torju. Ivanka se je kot 17 letno dekle kmalu 

vključila v kurirsko delo in oskrbovanje partizanskih enot s hrano, 
predvsem v zgornji savinjski dolini.Po vojni je končala celjsko učiteljišče 
in si z možem Stanetom ustvarila svoj dom v Šmartnem ob Paki, kjer je 
vse do svoje upokojitve poučevala na tamkajšnji osnovni šoli.Z možem 
Stanetom sta se kmalu aktivno vključila v družbeni in gospodarski 
utrip Šmartnega ob Paki in bila od samih začetkov prizadevna člana 
Krajevne organizacije ZB.

Manja JANEŽIČ, roj. Pejovnik, 
rojena 13. 9. 1932,  umrla 16. 8. 
2016

Rojena je bila v vasi Mihajlovka v Sibiriji v 
Rusiji, kjer  je živel oče kot vojni ujetnik iz 1. 
svetovne vojne in si tam ustvaril družino. Leta 
1937, ko ji je  bilo 4 leta in pol, so se vrnili 
v očetov domači kraj. Manjini starejši sestri 
Tonja in Anica sta bili med NOB partizanki, 

Manja pa je skupaj z mamo po svojih močeh pomagala kot kurirka 
in terenska delavka v Gaberkah. Leta 1954 se je poročila in preselila 
k Janežičem v Velenje, kjer sta si z možem ustvarila lasten dom. Bila 
je zelo aktivna članica in je dolga leta opravljala delo blagajničarke in 
tajnice v KO Šalek, Gorica, Paka, vse dokler ji bolezen tega ni več 
dopuščala. 

Alojzija ZAPUŠEK, rojena 
29.04.1931, umrla 01.11.2016

Njena življenjska pot ni bila z rožcami pose-
jana. Med drugo svetovno vojno je živela na 
kmetiji po domače pri Rogovniku. Življenje 
je bilo težko. Kljub temu pa je bila vedno 
dobre volje. Z možem in tremi otroki je živela 
skromno. Bila je dobra žena in skrbna mati 
ter gospodinja. Svoja stara leta je preživljala 

pri hčerki Erni in vnukoma, ki so lepo skrbeli zanjo, prav tako tudi 
zet Peter. Bila je članica ZB za vrednote NOB Ravne od leta 2002.

Alojzija HUDOURNIK, rojena 
05.05.1931, umrla 28.04.2016

Med drugo svetovno vojno je živela pri star-
ših na hribovski kmetiji v Ravnah. Po domače 
pri Vocu. Ker je bila Vocova domačija oddalje-
na od doline, so se pri njih večkrat zbirali tudi 
partizani. To je bilo težko življenje za mlado 
Lojzko, ker je morala večkrat posredovati kot 
kurirka med partizani.

Po koncu druge svetovne vojne se je poročila z Brdnikovim Anto-
nom, kjer sta si ustvarila novi dom in družino. Bila je skrbna mati 
in dobra gospodinja. Bila je članica ZB za vrednote NOB Ravne od 
leta 2007.

Marija MEŽNER, rojena 18.11.1923, 
umrla 25.11.2016

Rodila se je v številni kmečki družini po 
domače pri Petkovniku v Lepi Njivi. Bilo je 
devet otrok. Pred vojno je pomagala z delom 
na kmetiji.

Med NOB je skupaj z ostalimi člani druži-
ne pomagala osvobodilnemu gibanju in se je 
večkrat znašla v nevarnosti, ko je kot kurirka 

prenašala pošto v Šoštanj in nazaj. V Šoštanj so vsak dan nosili mleko. 
Pri njihovi domačiji pa je bila partizanska javka.

Leta 1952 se je poročila na kmetijo pri Mežnarju v Florjan. Skupaj 
z možem sta se vključila v delo naše organizacije ZB NOB Skorno – 
Florjan – Bele Vode kjer sta aktivno sodelovala.

Ohranili jo bomo v lepem spominu.

Marija KUMAR, rojena 03.02.1925, 
umrla 08.10.2016

Rodila se je v vasi Mali Dol pri Vojniku, 
kjer je tudi preživljala svoja otroška leta vse tja 
do pričetka druge svetovne vojne. V avgustu 
leta 1941 je bila njena družina odpeljana v 
taborišče Rajhenburg, nekaj dni kasneje pa 
v Požego v Srbijo. Tako kot vsa takratna mla-
dina, se je tudi ona vključila v NOB, kjer je 

aktivno delovala vse tja do 18 avgusta 1945, ko se je družina vrnila 
nazaj v Slovenijo.

V članstvo ZB NOB je bila sprejeta leta 1949 v Celju. Leta 1965 sta 
se z možem preselila v Velenje in od takrat je bila tudi članica Krajevne 
organizacije Desni breg Velenje.

O   D   Š   L   I      S   O
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So� ja SEME, rojena 12.05. 1928 v 
Žalcu, umrla 12. 04. 2016

Kot otrok živela v Lazah pri Velenju in bila 
v času NOB aktivno vključena kot kurirka. 
Z možem Ivanom Semetom sta si ustvarila 
topel dom v Šmartnem, v zakonu pa se jima je 
rodila hči Irena. Zofija je bila kot šivilja dolga 
leta zaposlena v hotelu Paka v Velenju in vse 
življenje z veseljem opravljala delo šivilje tudi 

doma... Bila je članica OO ZB Šmartno. Kot plemenita oseba, tako žena 
kot mati in občanka, je opravila veliko poslanstvo v svojem življenju. 

Ivan TAMŠE,  rojen 17.4.1926, umrl 
28. 10. 2016

Ivan Tamše se je rodil pred dobrimi devet-
desetimi leti v Plešivcu pri Velenju, kjer je 
mladost preživel v mežnariji. Še kot mladinec 
se je seznanil z osvobodilnim gibanjem in se 
leta 1944, po prihodu slavne XIV. divizije v 
naše kraje, priključil partizanski vojski. Postal 
je mitraljezec v Tomšičevi brigadi. Po vojni 

je bil zaposlen v policijskih vrstah do leta 1955, ko je sprejel delo 
na velenjskem rudniku in tam ostal vse do upokojitve leta 1979. Ves 
čas po vojni je bil član ZB in se je trudil s svojim delom ohraniti pri 
ljudeh svetal spomin na NOB. Kar 30 let je bil predsednik Krajevne 
organizacije ZB Šalek, Gorica, Paka, aktiven je bil tudi v odboru Tom-
šičeve brigade. Ko je zaradi bolezni prepustil dolžnost predsednika 
KO svojemu nasledniku, smo ga imenovali za častnega predsednika, 
kar si je s svojim delom nedvomno zaslužil. Ko smo ga letos ob 90 
letnici obiskali na njegovem domu, nas je bil vesel, čeprav se je lahko z 
nami družil le za kratek čas. Bolezen mu je namreč vzela veliko moči. 
Vdano je zanj skrbela žena Anica s pomočjo ostalih članov družine.  
Vsi člani KO ga bomo ohranili v lepem spominu. Naj mu bo lahka 
slovenska zemlja, ki jo je tako zelo ljubil.

Ljudje se srečujemo, spoznavamo, 
vzljubimo in na koncu se razidemo ...

A nekaterih nikoli ne pozabimo ...

Antonija MEŽA  

Stanislav JEVŠNIK

Vekovečna drugih je bližina. Smrt je le združitev na večer.
Zemlja skupno je pribežališče in poslednji cilj vseh nas je mir.

(Mila Kačič)

Ne bomo tožili, ker sta odšla.
Hvaležni smo, ker sta bila.

Krajevna organizacija ZB NOB Podkraj - Kavče

V KO ZZB NOV za 
vrednote NOB Šentilj 
smo še posebej vese-
li takole nasmejane 
naše članice FANIKE 
PIRH. ki je ena najsta-
rejših članic, to je že 
od same ustanovitve 
organizacije.

Sliko smo posneli 
ob obisku za njen 90. 
rojstni dan. Na njenem 
domu so jo obiskale 
predsednica KO ZB 
Šentilj Marija Kuhar in članica 
Helena Petek. Ob prijetnem 
klepetu in obujanju spominov 
na tista medvojna leta, ki jih je 

Fanika doživela kot mladenka 
in je sodelovala predvsem s 
prenašanjem pošte. Želimo ji še 
mnogo nasmejanih let.

90 let 
Fanike 
Pirh

Uredništvo glasila Šaleški upornik iz številke v številko 
sprejema vse več vaših prispevkov. To nas zelo veseli, saj s 
tem dokazujete, da je glasilo postalo zelo brano čtivo in tako 
je tudi prav. Dokazuje tudi, da naše Krajevne organizacije 
dobro delajo. Z vsem tem pa se je povečal obseg dela pri 
prepisovanju vaših prispevkov, 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: 

• 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 skrbite, da se mlajši rod sezna-
nja z vašim trpljenjem med NOB in da zgodovina ostane 
zapisana in ne zamre.



Frankolovo – 
kraj bolečega 
spomina
To niste vi, ki v temni tej gomili,
straniške zemlje naše tihem krili,
ležite zdaj molče !
Smrt je le telesa vaša strla,
hvaležnost in pa lep spomin,
na vas vse, predragi naši,
v nas nikdar ne bosta umrla !

Dolga leta so za vami žalovali,
vaši starši, sestre, bratje hčere in sinovi,
žal mnoge teh smo zdavnaj pokopali,
zdaj našo generacijo bolečega spomina  
stiskajo okovi !

Zato smo zopet zbrali tu na kraju  
se bolečega spomina,
sinovi, hčere in nečaki, kakor vaši vnuki,
vsi mi, ki danes žalujoča smo rodbina,
da spoštljivo, družno spet poklonimo se vaši 
nečloveški muki !  

Vsi mi zavezo vašim staršem,  
bratom smo in sestram dali,
da naprej gojili bomo na vse vas  
spoštljiv spomin,
na dan današnji vsako leto družno tukaj 
bomo žalovali,
saj ponosni smo potomci vaših korenin!

Med 100 nesrečnimi žrtvami frankolovskega 
zločina je bil tudi moj stric Tone Aristovnik iz 
Škal pri Velenju. Njemu in vsem ostalim fran-
kolovskim žrtvam v spomin sem napisal pesem, 
ki sem jo v imenu vseh svojcev žrtev, ki se vsako 
leto udeležujemo komemoracije na Stranicah, 
prebral na letošnji komemoraciji.

Jože Aristovnik

Spominski zapis 
Toneta 
Ulriha

Objavljamo delček iz spominskih zapi-
sov Toneta Ulriha, prvoborca iz Pesja in 
povojnega funkcionarja. Bil je brat Jan-
ka Ulriha, po katerem je poimenovana 
ulica v Pesju, žena Toneta Ulriha je bila 
Ela Ulrih Atena. Dragocene, doslej še 
neobjavljene zapise je Knjižnici Velenje 
podaril sin Vasja Ulrih. 

Na fotografiji družina Ulrih – Oče 
Mihael, mati Elizabete in sinovi Miloš, 

Franc, Jože, Janko in Tone.




