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... če pa krogla me zadane,
pa molite zamé! ...
                                                                                          (Kajuh)
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Želim si, da bi vas ta moj nagovor dosegel zdrave, dobrega počutja in 
dobre volje! 

Kljub temu da razmere niso rožnate in je zahtevnih vprašanj, na 
katere moramo poiskati najboljše odgovore, veliko, se ne smemo odpove-
dati optimizmu in predati malodušju. Razlogov 
za zadovoljstvo imamo veliko! Morda se bo komu 
zdelo nesmiselno, morda komu patetično, pa vendar. 
Včasih je dobro, če svoj položaj ocenimo s preprosto 
primerjavo.

Letos smo bili po dolgem času deležni nekaj pravih 
zimskih dni, ki so prinesli tudi precej nevšečnosti. 
Ampak – večinoma lahko mrzle dni preživimo v 
dobro ogrevanih prostorih, iz pip nam vedno prite-
če topla voda, ceste in pešpoti so (četudi morda ne 
povsod prvi hip) očiščene in urejene … Predvsem pa: 
verjamem, da se doma lahko počutimo varne! In ta 
naša letošnja zima ni niti približno tako ostra, kot 
je bila tista dobrih sedem desetletij nazaj!

V februarju se bomo z različnimi prireditvami 
spominjali tudi dogodkov iz zime leta 1944, ko 
je v naše kraje prišla znamenita 14. partizanska 
divizija in tu utrpela velike izgube. A kljub več kot 
očitni vojaški premoči je okupatorju ni uspelo uniči-
ti! Njeni borke in borci so se odlikovali po izjemnem 
junaštvu in požrtvovalnosti, njihova danes skorajda 
nepojmljiva moč je izvirala iz vere in upanja, iz 

zavesti, da so na pravi strani, na strani pravice. Za preživetje 14. divizije 
pa je bila odločilna tudi podpora lokalnega prebivalstva. Lado Ambrožič – 
Novljan je v svojem delu Pohod Štirinajste zapisal: »Od Paškega Kozjaka 
pa čez Graško goro in Ravne do Mozirskih planin je Štirinajsto spremljalo 

osvobodilnemu gibanju vdano prebivalstvo. Hranilo 
jo je in jo razbremenjevalo s tem, da je prevzemalo 
v oskrbo ranjence.« 

Danes se včasih zdi, da nas je tistih, ki se zaveda-
mo pravega pomena in vloge osvobodilnega gibanja, 
vedno manj. Zato pa je toliko bolj pomembno, da 
svoje vedenje, prepričanje in stališča javno izražamo, 
da ohranjamo tradicijo, da skrbimo za seznanjanje 
mladih s preteklostjo, s potjo, ki so jo naši predniki 
prehodili in z njo tlakovali našo pot v prihodnost. 
Velenjčani, Šalečani, Slovenci … Zmoremo ogromno. 
Pogoji so dobri. Le ne zapravimo svoje priložno-
sti! Ne dovolimo, da med nami zavlada strah, ne 
zapirajmo se in ne osamimo, ne dovolimo, da nas 
razdvajajo nevednost, nestrpnost in demagogija! 
Zaupajmo vase, zaupajmo v prihodnost!

Iskreno se veselim bližajočih se srečanj z vami in 
vas prisrčno pozdravljam,

Bojan Kontič, predsednik Združenja borcev 
za vrednote NOB Velenje

Tako , kot vsa leta doslej je odbor Krajevne borčevske organizacije 
ZB Desnega brega svoje člane, ki so v letu 2016 praznovali svoj 
80 rojstni dan povabila na skupno kosilo z upravnim odborom. V 
letošnjem letu je v naši organizaciji praznovalo pet članov ta visoki 
jubilej. Žal se eden zaradi oddaljenosti tega ni udeležil. Skupno kosilo 
smo imeli na Ribiškemu domu Velenju.

Leopold Jelenko

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

Poklon mlademu kurirju
 Ob dnevu mrtvih smo kot vsako leto pripravili komemoraci-

jo v spomin padlemu mlademu kurirju Ludviku Blagotinšku v 
Paki pri Velenju. v kulturnem programu so sodelovali pevci zbora 
Paški Veseljaki , otroci DPM Paka , slavnostna govornica pa je bila 
domačinka Jožica Kumer. 
V svojem govoru je opisala 
kratko življenjsko pot mla-
dega kurirja , ki je padel pri 
opravljanju zadanih nalog. 
Komemoracijo na kateri 
so bili prisotni domačini , 
člani in simpatizerji naše 
organizacije smo zaključili 
v prijetnem klepetu. 

V lanskem letu nam je 
po večletnih prizadevanjih 
uspelo grob obnoviti,  za 
kar se v prvi vrsti zahva-
ljujemo izvajalcu Viljemu 
Rošerju iz Mislinje, ki je 
dela opravil brezplačno. 
Iskrena zahvala pa gre tudi 
našemu prijatelju Gašperju 
Koprivnikarju, ki je opravil vse potrebne razgovore in oglede z 
izvajalcem. Brez njega nam ne bi uspelo. Za opravljeno delo so nam 
izrekli zahvalo tudi Blagotinškovi sorodniki.

KO ZZB Paka Šalek Gorica Bevče 

Spoštovani bralke in bralci Šaleškega upornika!
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Spominski pohod po 
poteh XIV. divizije

Učenci Podružnične šole Plešivec smo se danes  odpravili na spo-
minski pohod po poteh XIV. divizije iz Plešivca na Graško Goro.

Pohodu so se pridružili tudi člani KO ZZ Borcev iz Plešivca.  Pri 
spominski sobi nas je  pričakal oskrbnik sobe g. Marjan Štumpfel in 
nam predstavil pot XIV.  divizije in boje na tej poti.  Pri pripove-
dovanju sta se pridružila še  Pavla Krenkar in predsednik KO ZZB 
Plešivec Roman Volk.

Ob izteku leta 2016 smo v KO 
ZZB Paka, Šalek, Gorica, Bevče 
pripravili srečanje članov organi-
zacije. Za uvod sta za dobro voljo 
poskrbeli Slavka Mijoč in Štefka 

Koželjnik s kratkim skečem, ki 
je med prisotnimi dvignil dobro 
voljo in nastopajoči sta poželi 
kar nekaj aplavza. Srečanje smo 
nadaljevali ob klepetu, obujanju 
spominov na pretekle dogodke. 
Hkrati pa smo že delali plane 

kako in kaj v organizaciji in pri-
vatnem življenju v prihajajočem 
2017. Seveda pa smo druženje 
zaključili s pesmijo in dobrimi 
željami.

Nastopajočim in organizator-
jem hvala za izvedbo srečanja, 
ki ga bomo seveda v bodoče 
ponovili.

KO ZZB Paka ,Šalek, Gorica, 
Bevče 

Novoletno srečanje Karel Destovnik 
Kajuh 
13. 12. 1922 – 22. 2. 1944

… če pa krogla me zadane,
pa  molite zamé!

Po izidu Kajuhovih pesmi leta 2015 me je poklical gospod 
Rajmund Lušnic povedal, da je Kajuh na njihovi domačiji njegovi 
mami napisal pesem. Takole nekako sem zabeležil njegovo izjavo:

»Štirinajsta divizija (oz. njen del) se je pred prebojem z južne-
-vitanjske strani na Basališče na Kozjaku 17. (?) februarja 1944 
proti večeru ustavila tudi na kmetiji Kovačevih (po domače 
– pravi priimek je Lušnic – danes tam v treh hišah živijo tri 
družine nečakov Rajmonda Lušnica) v Gornjem Doliču 36. S 
kmetije je mogoče hiter umik v 500 m oddaljen gozd in graben. 
Nad Kovačevo kmetijo  je bil kmet Kričej, partizanski zaupnik, 
kamor je oče večkrat vozil les.

Partizani so se ustavili v hiši in mama jim je pripravljala hrano. 
Mama je bila razgledana in ljudje, ki so brali so za  Kajuha že 
vedeli.  Tako je med partizani spoznala Kajuha in ko je končala 
z delom v kuhinji sta se zaklepetala. In takrat naj bi ji Kajuh 
napisal pesem.

List s pesmijo je kasneje zaradi strahu pred Nemci in ostalimi, 
ki so se umikali čez te konce, nekam skrila, ampak po vojni ga 
niso več našli.«

G. Rajmund (ki je bil takrat star štiri leta) pravi, da je mama v 
spominu ohranila  dva verza: … »če pa krogla me zadane, pa  molite 
zamé!« Skoraj zanesljivo je to zadnje, kar je Kajuh napisal … tri, 
štiri dni pred smrtjo …

G. Lušnic, ki zdaj živi v Ljubljani, si je verza zapomnil iz 
maminega pripovedovanja in ju zdaj objavljamo prvič!

V. Vrbič

Linorez, Arpad Šalamon
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V četrtek, 19. januarja je pra-
znoval 90. rojstni dan Franc 
Hudomal iz Raven.

Tovariš Hudomal je bil vsa leta 
po vojni nepogrešljivi aktivni 
član ZB NOB Velenje, opravljal 
pa je še vrsto drugih pomemb-
nih funkcij v občini.

Poleg župana občine Šoštanj 
in ostalih krajevnih funkcio-
narjev ter sosedov in prijateljev 
sta ga obiskali tudi predstavnici 

območnega Združenja borcev za 
vrednote NOB Velenje

Marjana Koren in Lojzka Rih-
taršič ter mu v imenu Izvršnega 
odbora in predsednikov Krajev-
nih organizacij ZB zaželeli še 
veliko zdravih in srečnih let ! 

Vse najboljše, tovariš Hudo-
malj !

Marjana Koren

90 let Franca Hudomala

Članice in člani Krajevne 
organizacije združenja bor-
cev za vrednote NOB Vin-
ska Gora smo se v  četrtek 
15. septembra 2016 odpra-
vili na enodnevni  izlet. Pot 
nas je vodila v Planico, kjer 
smo si  ogledali smučarski 
center, nato pa nadaljevali 
pot proti Ruski kapelici pod 
Vršičem.

Predsednik  ZB  tovariš 
Ivan Jovan je pri kapelici  na 
kratko obrazložil dogodke 
iz tistega časa. Letos mineva 
sto let ene izmed največjih 
nesreč tukaj pod Vršičem, 
v  kateri je leta 1916 umrlo 
približno  300 ruskih voja-
kov. Nanjo danes spominja 
Ruska kapelica, znamenitost 
Vršiča, ki je z nadmorsko  
višino 1611 metrov najvišji 
slovenski  preval.  Spominu 
na ta tragični dogodek se 
je 30. julija poklonil  ruski 
predsednik Vladimir Putin. 
Popoldne pa je na ljubljan-
skih Žalah odkril spomenik 
na slovenskem  ozemlju 
padlim ruskim vojakom med 
prvo in drugo svetovno  voj-
no. V osmih letih obeh vojn je na naših tleh 
padlo okrog 3000 vojakov, zato spomenik 
sestavlja osem stebrov, na katerih so vklesana  
njihova imena, na vsakem stebru je upodo-
bljen žerjav. Spomenik,  ki je delo ruskih 
avtorjev  je zgrajen iz slovenskega marmorja.

Da se vrnem nazaj na tukajšnje dogodke:

Sredi leta 1915 se je med Avstro-ogrsko  
monarhijo in Italijo vnel spopad, tako ime-
novana soška  fronta. To je bila med letoma 
1915-1917 največja vojaška operacija, ki je do 
tedaj potekala na  slovenskih  tleh.

Edina možnost za preskrbo vojske na soški  
fronti je bila graditev ceste čez prelaz Vršič, 

ki je povezala Gorenjsko z 
dolino Trente. Pred začet-
kom zime leta 1914 jo je 
začelo graditi približno 
12.000 ruskih ujetnikov 
različnih narodnosti. Delo 
so spremljale hude vojne 
razmere, pomanjkanje 
hrane in oblačil, bolezni, 
mraz, bivanje v skromnih 
lesenih barakah.  Nato pa 
se je 12. marca 1916 zgo-
dila še nesreča.  S strmin 
Mojstrovke se je usul sne-
žni plaz in pokopal od 170 
do 300 ruskih ujetnikov 
ter od 10 do 80 avstrijskih 
vojakov. Natančno število 
žrtev ni znano.

V spomin na ta dogodek 
so preživeli ruski ujetniki 
do 1. novembra 1916 s 
prostovoljnim delom  zgra-
dili leseno kapelico, ki je 
dobila ime Ruska kapelica. 
Zgrajena je v pravoslavnem 
slogu in je bila  med prvo 
svetovno vojno veliko več 
kot le spomin na trpljenje 
ruskih vojnih ujetnikov, ki 
so izgubili  življenje tisoče 
kilometrov stran od svoje 

domovine. Bila je kraj molitve, kjer je ujetni-
kom vera budila  upanje. Ob pravoslavnem 
prazniku svetega Vladimirja, ki goduje v juli-
ju, so se srečevali ob Ruski  kapelici.

Izlet s poznim kosilom smo zaključili v 
gostilni ''Kozovc'' Angele Švarc v Radovljici.

Ivan  Jovan

Jesenski izlet ZB Vinska Gora
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JAVNE PROSLAVE

1. Pohod XIV. divizije - pri spomeniku v Paki pri Vele-
nju - 17. 2. 2017 ob 15.00 uri Organizator je ZB NOB 
Velenje in KO ZB Šalek Gorica Paka 

2. Prihod XIV. divizije - pri spominski plošči na osnovni 
šoli v Cirkovcah – 17. 2. 2017 ob 16.30 uri. Organizator 
je ZB NOB Velenje in KO ZB Škale 

3. Preboj XIV. divizije  - pri spomeniku v Osreških pečeh 
-  18. 2. 2017 ob 11.00 uri Organizator je ZB NOB 
Velenje in KO ZB Ravne   

4. Boj XIV. divizije in smrt K. D. Kajuha - pohod in nato 
proslava pri spomeniku v Zavodnjah - 18. 2. 2017 ob 
14.00 uri. Organizator je ZB NOB Velenje in Občinska 
organizacija Socialnih demokratov Šoštanj. 

5. Večer ob kresu in partizanskih pesmih - Gorica pri 
Šoštanju  - 27. april 2017 Organizator je Občinska orga-
nizacija Socialnih demokratov Šoštanj in KO ZB Šoštanj 

6. Osrednja proslava ob obletnici podpisa pogodbe o kapi-
tulaciji fašizma v jugovzhodni Evropi - pri spominski 
sobi v Topolšici - 9. maj 2017  Organizator je ZB NOB 
Velenje .  

7. Pohod ob spominskih obeležjih in družabno srečanje 
borcev in simpatizerjev NOB pri Domu krajanov v 
Kavčah – junij 2017. Organizator je KO ZB Podkraj-
-Kavče in ZB NOB Velenje 

8. Proslava v spomin padlim borcem - Skorno nad Šošta-
njem - 25. 6. 2017 Organizator je ZB NOB Velenje in 
KO ZB Skorno Florjan 

9. Proslava v spomin na ustanovitev Šaleške čete –Podgor-
je pri Šoštanju – 1. julij 2017 Organizator je ZB NOB 
Velenje in KO ZB Šoštanj  

10. Proslava pri spomeniku padlih partizanov - Petelinjek 
pri Vinski gori - maj 2017 Organizator je ZB NOB 
Velenje in KO ZB Vinska gora 

11. Tradicionalno »Srečanje borcev, planincev , Brigadirjev 
in drugih veteranskih organizacij na Graški Gori – gori 
jurišev – 26. avgusta 2017 ob 11.00 uri – organizator 
je ZB NOB Velenje . 

12. Spominska slovesnost v spomin na osvoboditev mesta 
Šoštanj – pri centralnem spomeniku v Šoštanju - okto-
ber 2017 Organizator je ZB NOB Velenje in KO ZB 
Šoštanj

13. Spominska svečanost in srečanje sorodnikov padlih par-
tizanov pri spominski plošči – Skorno nad Šmartnim ob 
Paki – 31. oktober 2017 Organizator je ZB NOB Velenje 
in KO ZB Šmartno ob Paki 

 Napovednik programa nalog za leto 2017
KOMEMORACIJE OB 1. NOVEMBRU

Vse komemoracije bo izvedlo območno ZB NOB Velenje skupaj s 
tistimi KO ZB kjer spominske svečanosti potekajo, razen pri osrednji 
žalni slovesnosti, kjer pa sodelujemo z Mestno občino Velenje. Za 
vse grobove in spominska obeležja skupaj nabavimo sveče in cvetje, 
grobove in obeležja pa KO ZB predhodno uredijo. Žalne slovesnosti 
bodo potekale od 25. 10. do 1. 11. 2015, na vseh pa sodelujejo otroci 
iz osnovnih šol.

1. Pokopališče v Šmartnem pri Velenju - pri spomeniku padlih borcev ;
2. Zdraviliški park v Topolšici - pri spominski plošči pri spominski 

sobi ;
3. Staro Velenje  - pri spomeniku talcev ;
4. V Šembricu pri Velenju – pri spomeniku padlih borcev VDV 

brigade ;
5. V Paki pri Velenju - pri spomeniku padlega partizana Blagotinška ;
6. Šalek pri Velenju - pri spomeniku padlim v vojni pri gasilskem 

domu ;
7. V Pesju pri domu krajanov - pri spomeniku padlim partizanom ;
8. V Vinski gori  - pri centralnem spomeniku žrtev fašizma ;
9. V Škalah - pri spomeniku pri osnovni šoli ;
10. Šentilj pri Velenju - pri spomeniku pri domu krajanov ;
11. Plešivec pri Velenju - pri partizanskem spomeniku na pokopališču;
12. V Kavčah pri Velenju - pri spominski plošči za padle v NOB pri 

domu krajanov ;
13. V Šoštanju - pred centralnim spomenikom padlih borcev v NOB 

na Trgu svobode;
14. V Ravnah pri Šoštanju – pri spomeniku pri Ploštajnerju v spodnjih 

Ravnah ;
15. V Šmartnem ob Paki – pri centralnem spomeniku padlih borcev;
16. V Lokovici pri Šoštanju - pred spominsko ploščo na gasilskem 

domu ;
17. Velenje – na Titovem trgu pri spomeniku »Onemele puške«. To je 

osrednja slovesnost. , ki je posvečena vsem 668 padlim borcem in 
drugim žrtvam fašizma v Šaleški dolini. 

PREDVIDENE MEDNARODNE DEJAVNOSTI 

1. ZB NOB Velenje bomo aktivno sodelovali  pri izvedbi nekaterih  
proslav na Avstrijskem koroškem z Zvezo Koroških partizanov 
(Komelj, Železna Kapla……) in  z zvezo Antifašistov  Bosne 
in Hercegovine (Igmanski marš ) ter z Zvezo borcev Hrvaške 
(Kumrovec)  

2. Komisija za internirance, taboriščnike in ukradene otroke se že 
vsa povojna leta udeležuje in sodeluje pri organizaciji spominske 
slovesnosti oz. proslave v taborišču Mauthhausen, na Podljubelju 
in v Grazu.  

POSEBNI PROJEKTI
1. Pripravljali  in izdajali bomo  lastno glasilo »Šaleški upornik« 

trikrat letno v nakladi 1200 izvodov. Glasilo je namenjeno obve-
ščanju članstva in drugih za ZB NOB pomembnih oseb o našem 
delu, o raznih zgodovinskih dogodkih in o umrlih članih ZB.
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Cilka SUŠEC, rojena 17.11.1922, 
umrla 4.8.2016

Rodila se je v Škalskih Cirkovcah kot naj-
mlajša izmed osmih otrok v skromni kmečki 
družini, kjer se je kmalu srečala s težkimi 
časi za preživetje. Med NOB je od prihoda 
XIV. Divizije na območje Cirkovc in Graške 
gore do začetka januarja 1944 delovala le v 
ilegali, po 1. maju 1944 pa se je vključila v 

organizirano delo. Od takrat dalje je po nalogu obveščevalnih oficir-
jev zbirala in posredovala podatke o stanju in premikih okupatorja, 
zbirala za NOV hrano in druge materialne potrebščine, ter bila 
vključena v SKOJ. Bila je organizirana in marljiva politična delavka 
vse do osvoboditve. 

Imela je težko življenje, najprej je izgubila dva mala otroka, nato 
moža, po njegovi smrti pa ji je pričelo odpovedovati še srce. A je s 
svojo vztrajnostjo in s pomočjo medicinskega pripomočka - srčnega 
vzpodbujevalnika živela še polnih 35 let in pol. Dobro leto pred nje-
no smrtjo, pa se je morala soočiti še s smrtjo njenega tretjega otroka.

Vsa leta pa je bila zavedna članica krajevne organizacije ZB Škale, 
kjer je aktivno sodelovala na vseh proslavah in prireditvah. 

Karel STRNIŠNIK, rojen 06.07.1928, 
umrl 07.12.2016

Karel se je rodil v Holandiji. Leta 1936 se 
je s starši preselil v Spodnjo Savinsko dolino.

Že zelo mlad se je zaposlil v rudniku Zabu-
kovica. S svojo življenjsko sopotnico se je 
preselil v Velenje in se zaposlil v Premogov-
niku. V zakonu sta se jima rodila dva sinova 
Srečko in Drago. Na Konovem si je ustvaril 

nov dom in se takoj aktivno vključil v okolico. Veliko je pripomogel 
skupnosti z udarniškim delom. V času 2. Svetovne vojne je deloval 
kot kurir – obveščevalec. Dolga leta je bil član Zveze borcev.

Ivanka KOREN, rojena 23.08.1930, 
umrla 23.12.2016

Rojena je bila v Gaberkah pri Šoštanju. Leta 
1954 se je poročila na Korenovo domačijo 
v Škalah. Z možem Francom sta obdelovala 
skromno kmetijo. Rodila je dve hčeri. Mož 
Franc je bil borec pete prekomorske brigade. 
Bila je pridna in skrbna mati in gospodinja. 
Rada se je udeleževala naših prireditev in 

izletov, dokler ji je to dopuščalo zdravje. Vse do smrti je živela na 
domačiji. Zanj sta skrbeli njeni hčeri. Članica KO ZB Škale je bila 
dolgo vrsto let. 

Fanika BREŠAR, rojena 22.2.1942, 
umrla 5.1.2017.

Fanika je bila rojena na majhni kmetiji v 
Plešivcu. Odraščala je še skupaj z dvema 
sestrama. V času NOB so starše odpeljali v 
nemško taborišče. Mama je preživljala težke 
čase v Ravensbriku, oče pa je bil odpeljan v 
Mathausen, kjer je tik pred koncem vojne 
umrl. Mati se je po končani vojni vrnila na 

opustošeno kmetijo. Dve mlajši sestri sta ostali doma. Oskrbovali so 
ju sosedi. Faniko pa je stara mama odpeljala na Bovhovo kmetijo na 
Graško goro. Po osvoboditvi so srečno zaživele na svoji domačiji. 
Leta 1965 se je poročila s Tonetom Brešarjem in si ustvarila družino 
v Hrastovcu. Rodila sta se jima dve hčeri. Fanika je postala članica 
krajevne organizacije ZB Škale leta 1990. Ves čas do smrti je bila 
naša aktivna članica. 

Marija HOLZKNECHT, rojena 
7.10.1934, umrla 10.12. 2016

Njen rojstni kraj so Škale pri Velenju, kjer je 
tudi živela do smrti. Med NOB je bila kurir-
ka na območju Škal. Kasneje si je z možem 
Francem ustvarila družino in delala na Rovše-
kovi domačiji. Vseskozi je s svojo frajtonerico 
skrbela za dobro voljo ljudi tako doma, kot v 
ožji in širši okolici  in ni nikoli manjkala ob 

proslavah 8. marca v kraju. Skoraj vsako leto je s svojo harmoniko 
spremljala škalske pionirje pri prenašanju znamenite kurirčkove pošte.

Stanko GREGORN, rojen 
30.10.1940, umrl 7.12.2016

Rojen malo pred začetkom druge svetov-
ne vojne na skromni kmetiji, v družini še s 
petimi sestrami in dvema bratoma. Zaradi 
osamljene lege kmetije ob pešpoti iz pake 
proti Cirkovcam in naprej proti Graški gori, 
ter zaradi prijaznih ljudi na kmetiji, so jo 
partizani radi obiskovali. To pa je botrovalo 

temu, da so običajno za njimi prišli tudi Nemci.
Stanko je rad povedal, da se spomni enih in drugih, a so jim običaj-

no odnesli še tisto malo hrane, ki so jo hranili na tej skromni kmetiji. 
Z nasmehom pa je pripovedoval, da je vedno po njihovem odhodu 
sam odšel za njimi, ker se je na tej poti tudi vedno kaj našlo, od 
nabojev, delov opreme, čutarice, noži vilice ali pa kakšen kos oblačila.

Stanko je bil član krajevne organizacije ZB Škale.

Marija HRIBAR, roj. Kumar, rojena 
17.02.1928, umrla 08.09.2016

V času vojne je sodelovala s partizani, pre-
našala pošto iz Šaleka in Bevč. Leta 1954 
se je poročila s Hribar Janezom in ustvarila 
družino z dvema hčerkama in štirimi vnuki.

Članica je ZB od ustanovitve Krajevne orga-
nizacije Šalek in v njej je aktivno sodelovala 
do konca.

Stane KUČIŠ, rojen 10.04.1930, 
umrl 13.01.2017

Rodil se je v Florjanu pri Rogaški Slatini v 
številni delavski družini. Po končani šoli se 
je zaposlil v Cinkarni v Celju.

Kot upokojenec se je priselil v našo Krajev-
no skupnost kjer se je aktivno vključil v delo 
naše Krajevne organizacije ZB za vrednote 
NOB Skorno-Florjan-Bele Vode.

O   D   Š   L   I      S   O
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Marija AUBREHT, rojena 
26.05.1933, umrla 30.07.2016

Po dolgoletni težki bolezni nas je za vedno 
zapustila Marija Aubreht iz Lipja 22, Velenje. 
Bila je zvesta članica Krajevne organizacije 
ZB Vinska Gora. Z bolečino v srcu smo jo 
pospremili k zadnjemu počitku na pokopali-
šče v Vinski Gori.

Mihael VIDEMŠEK, rojen 
06.09.1942, stanujoč Prelska 7, 
Velenje, umrl 15.08.2016

Bil je član Krajevne organizacije ZB Vinska 
Gora. K zadnjemu počitku smo ga pospremili 
z vsemi častmi.

Jože CVIKL, rojen 23.01.1939, umrl 
16.12.2016

Izhaja iz zavedne kmečke družine, ki je 
sodelovala v NOB. Bil je vrsto let vzoren 
član Krajevne organizacije ZB Vinska Gora. 
Z bolečino v srcu smo ga pospremili na nje-
govi zadnji poti na pokopališče v Vinski Gori.

Marija KVARTIČ, rojena 2.9. 1936, 
umrla 23. 12. 2016

Prav ob slovesu od leta 2016 je odšla še 
ena naša članica KO ZZ borcev NOV Šentilj. 
Živela je v Silovi pri Velenju, pred časom pa 
se je preselila k hčeri.

Bila je članica KO ZZB Šentilj. Pogrešali 
jo bomo .

Ugasnila je luč življenja, se prižgala luč spomina,
ko ostaja v srcu tiha, skrita bolečina.

ŠUSTER MARIJA

1927 – 2016

Rojstvo  –  smrt
Drobna črtica med rojstvom in smrtjo je Življenje.

Kaj je Življenje?
Bojevanje.

So to zmage in porazi?
Je vsaka zmaga sladka in vsak poraz grenak?

Življenje je veliko več. So sanje. 
Življenje je upanje, so drobne radosti.

Življenje rojeva spomine.
Spomin pa je kot pesem, ki v srcih odzvanja,

spomin je kot cvet, ki nenehno poganja,
spomin je svetloba, ki dušo obliva,

spomin je ljubezen, ki v srcih prebiva.

Zato bomo Vašo črtico ohranjali v naših spominih!
Krajevna organizacija ZB NOB Podkraj - Kavče

Obiščite spletno stran OO ZZB NOB Velenje: www.zb-nob-velenje.si 

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: borci@velenje.si;
Seveda pa bomo vaše prispevke še 

vedno sprejemali tako kot doslej stroje-
pisni ali ročno pisani obliki. Naš naslov 
je še vedno isti: Območno združenje  
borcev za vrednote NOB, Kopališka 3, 3320 
Velenje
Vsakega vašega prispevka se veselimo, saj to 

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

Šaleški upornik, 
interno glasilo 
območnega združenja 
ZB NOB Velenje

Uredniški odbor: Marjana 
KOREN, Bojan VOH, Jože 
DRAČKO, Ivo STROPNIK, 
Vlado VRBIČ (urednik)

Naslov uredništva: Združe-
nje borcev za vrednote NOB, 
Kopališka 3, 3320 Velenje, 
naklada: 1300 izvodov Tisk: 
Gorenje IPC



Združenje borcev za vrednote NOB Škale, praznuje v letu 
2017 sedemdeset letnico ustanovitve krajevne organizacije. 
V počastitev tega visokega jubileja nameravamo pripraviti 
slovesnost, na kateri bomo obudili spomine od ustanovitve 
pa vse do današnjih dni. Za ponazoritev dogodkov v tem 
obdobju, bomo pripravili priložnostno razstavo s slikovnim 
gradivom.

Že sedaj vabimo vse organizacije zveze borcev in udele-
žencev NOB Velenje, da se udeležijo te slovesnosti, ki bo 
v petek 21.4.2017 v Gasilskem domu v Škalah.

Vabi KO ZB Škale

Vabljeni v Škale! 

Spominske slovesnosti 
ob 73. letnici prihoda 
XIV. divizije
V spomin na 73. obletnico prihoda XIV. divizije 
na Štajersko bo Združenje borcev za vrednote 
narodnoosvobodilnega boja Velenje skupaj 
s krajevnimi organizacijami ZB organiziralo 
spominske slovesnosti, ki bodo potekale v Paki, 
Cirkovcah, Ravnah in Zavodnjah.

V petek, 17. 2. 2017 ob 15.00 uri bo potekala slovesnost pri spo-
meniku v Paki, kjer bo slavnostni govornik Bojan Voh, podpred-
sednik Združenja borcev za vrednote NOB Velenje, v programu 
pa bodo nastopili otroci DPM iz Pake, učiteljice osnovne šole 
Šalek z recitali in pevski zbor Paški veseljaki.

•••

V petek, 17. 2. 2017 ob 16.30 uri pa bo slovesnost pri spominski 
plošči na osnovni šoli v Cirkovcah, kjer bo slavnostni govornik 
Srečko Meh, član Izvršnega odbora ZB NOB Velenje,  v programu 
bo nastopil  Pevski oktet  iz Doliča, učenci osnovne šole Cirkovce, 
harmonikar in Ansambel bratov Avbreht.

•••

V soboto, 18. 2. 2017 ob 11.00 uri bo potekala slovesnost v Rav-
nah pri Osreških pečeh, slavnostni govornik bo predsednik Zdru-
ženja borcev za vrednote NOB Velenje Bojan Kontič, v programu 
pa bodo sodelovali še Moški pevski zbor KUD Ravne, Ženski pev-
ski zbor KUD Ravne, Vaška godba, harmonikarji  in recitatorji. 

•••

Občinska organizacija Socialnih demokratov Šoštanj skupaj z ZB 
NOB Velenje pa organizira v soboto, 18. 2. 2017 ob 11.30 uri v 
Lajšah pri domačiji Kodrun zbor pohodnikov, ki bodo krenili na 
pot k Žlebniku v Zavodnje, kjer je padel naš borec in pesnik Karel 
Destovnik Kajuh. Ob 14.00 uri pa se bo pričela proslava, kjer bo 
slavnostni govornik Jan Škoberne, poslanec v Državnem zboru RS, 
nastopil pa bo tudi Moški pevski zbor Kajuh in učenci osnovne 
šole z recitalom.

•••

Na vseh prireditvah bo prisotna tudi Šaleška konjenica, ki bo 
prehodila celotno pot XIV. divizije od Sedlarjevega do Žlebni-
ka v Zavodnjah, na pot pa bo krenila že v petek, 10. 2.2017 iz 
Sedlarjevega. Na prireditve vabimo vse ljudi, ki spoštujejo našo 
zgodovino in narodnoosvobodilno borbo, brez katere danes ne bi 
imeli svoje države.

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 
spoštovala.

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




