
Šaleški upornik je interno glasilo območnega združenja ZB NOB Velenje, letnik XV, številka 2, julij 2017

Prireditev je posveèena 72. obletnici konca druge svetovne vojne in 
podpisu delne nemške kapitulacije v Topolšici ter prazniku

Mestne obèine Velenje.

Spomini 
Toneta 
Ulriha – 
Kristla

V teh dneh je Muzej Velenje v 
knjižni obliki izdal še eno zani-
mivo pričevanje o predvojnem 
političnem dogajanju in prvem 
obdobju NOB v Šaleški dolini 
in njeni okolici. Vasja Ulrih, sin 
Toneta Ulriha Kristla (in Ele 
Ulrih Atene) je namreč podaril 
spomine, ki jih je njegov oče 
zapisal kmalu po vojni, v njih 
pa opisuje napredno gibanje in 
njegove glavne predstavnike v 
Šaleški dolini, ter kot aktivni 
udeleženec govori o začetkih 
partizanskega gibanja v dolini 
in na Pohorju. Spregovori o 
španskih borcih s katerimi se je 
boril, o napadu na Šoštanj, pa 
o znanih rodoljubnih družinah 
v dolini.

V prejšnji številki Šaleškega 
upornika smo že objavili odlo-
mek iz Ulrihovih spominov, 
v naslednjih bomo z objavo 
odlomkov nadaljevali …
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Rad imam poletje! In verjamem, da nas 
je takšnih veliko. Le komu, še posebej 
zdaj, ob našem hitrem ritmu življenja, ob 
mnogih zahtevnih izzivih ter (pre)števil-
nih informacijah, ne bi bil ljub ta vendar-
le nekoliko sproščenejši čas? Zadovoljen 
sem, ker nam v zadnjih letih v Velenju 
uspeva vsako poletje našim občankam 
in občanom ponuditi več in da je tudi 
navdušenih obiskovalcev Šaleške doline 
iz leta v leto več. 

Z velikim veseljem se, kadar mi le čas 
dopušča, tudi sam napotim na Velenjsko 
plažo in se udeležim katere od velenj-
skih poletnih prireditev, saj me to vedno 
napolni z novo energijo. Še posebej pa 
moje poletje vsako leto zaznamuje prire-
ditev, ki je res ne želim zamuditi. Naše tra-
dicionalno srečanje na Graški gori! Koliko 

motivacije za delo in življenje dobim tam! 
Redko katero druženje bi se lahko kosalo 
s tem. Vesel sem, da vas lahko na Graško 
goro povabimo tudi letos in se ob tem 
iskreno zahvaljujem vsem, ki sodelujejo 
pri organizaciji srečanja, ter vsem, ki ga 
s podporo in z donacijami omogočajo. 

Vam, spoštovani članice in člani, pa 
predlagam, da na naše srečanje povabite 
tudi svoje bližnje, sorodnike in prijatelje. 
Morda predvsem tiste mlajše. Naj se nam 
pridružijo, naj se imajo v naši družbi lepo 
in naj spoznajo, zakaj Graška gora ni le 
hrib, ampak je mnogo več. Gora jurišev!

Srečno!

Bojan Kontič, 
predsednik Območnega združenja borcev 
za vrednote NOB Velenje

Desetega aprila letos je svoj 90. rojstni dan praznovala Fanika 
Hudarin. Rojena je bila v Trbovljah, kot edinka, kjer je tudi preži-
vljala svoja otroška leta. Pozneje je hodila v meščansko šolo. Med 
Drugo svetovno vojno je zbirala oblačila in razni sanitetni material 
za partizane. Pozneje se je poročila z borcem 5. prekomorske bri-
gade Hudarin Slavkom. 
Zaradi moževe službe 
in zagretosti do nogo-
meta sta se leta 1951 s 
sinom Slavkom preselili 
v Mostar. Po letu bivanja 
v Mostarju so se preselili 
nazaj v Trbovlje. A ne za 
dolgo. Leta 1954 so pri-
šli v Velenje, kjer sta se 
oba z možem zaposlila 
na RLV. 

Kasneje se je Fanika 
zaposlila na Komunali, 
kjer je delala vse do upo-
kojitve. Oba z Slavkom 
sta bila od začetka člana 
ZB Desnega brega in aktivno sodelovala, saj je Slavko tudi nekaj 
časa bil predsednik. Zato smo člani UO ZB Desnega brega v sestavi 
Knez Jožefa, Pirih Slavica in Leopold Jelenko jo obiskali prav na 
njen 90 rojstni dan. 

Kljub njeni visoki starosti, nam je znala veliko povedati, kaj vse 
lepega in slabega je v življenju doživela. Nato smo se poslovili in ji 
še veliko zdravja zaželeli.

Leopold Jelenko

Spoštovani članice in člani Združenja borcev  
za vrednote NOB, tovarišice in tovariši!

Krajevna organizacija zveze 
borcev Škale je 5. maja 2017 pra-
znovala 70. letnico ustanovitve. 
Poleg kulturnega in družabnega 
programa smo pripravili skupaj 
z muzejem Velenje tudi razstavo 
fotografij žrtev fašizma na tem 
območju v letih 1941 do 1945.

Ob tej priliki je bil izdan tudi 
zbornik, ki zajema delo naše 
organizacije od leta 1947 do 
današnjih dni. V lepo pripra-
vljenem kulturnem programu so 
sodelovali: Godba univerze UNI 
3, mešani pevski zbor Škale, 
učenci podružnične šole Škale 

in mladi harmonikarji glasbene 
šole Roberta Goličnika. 

K slavnostnemu vzdušju pa 
so prispevali tudi ministrica za 
obrambo republike Slovenije 
gospa Andreja Katič, predse-
dnik območnega združenja bor-
cev za vrednote NOB in hkrati 
župan mestne občine Velenje 
tov. Bojan Kontič in praporščaki 
vseh veteranskih organizacij. Ob 
spremljavi mladih harmonikarjev 
smo prireditev končali s Kajuho-
vo pesmijo o štirinajsti diviziji.

Predsednik KO ZB Škale  
Frančišek ( Branko) Rednak  

V Škalah smo praznovali

90 let Fanike Hudarin
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Zlata para
V vrstah zveze združenj 

borcev za vrednote NOB 
se dogajajo tudi zelo vese-
li jubileji. Pred kratkim so 
zlati jubilej - petdesetletnico 
skupnega življenja prazno-
vali naši zvesti člani Jožica 
in Ivan Strmčnik (desno), 
ter Ivana in Henrik Fišer. 
Kar pogumno do biserne 
poroke!

V soboto 18. februarja 2017 
smo člani Odbora ZB Vinska 
Gora obiskali na domu tov. 
Huberta Mravljaka iz Velenja, 
ki nas je prijazno sprejel.

Ob tej priložnosti smo mu 
čestitali za visoko dosežen 
življenjski jubilej. Predsednik 
Ivan Jovan pa mu je izročil pri-

znanje za častnega člana KO ZB 
Vinska Gora. S solzami v očeh 
se je iskreno zahvalil za prejeto 
priznanje. S kozarčkom rujnega 
smo nazdravili in zapeli zdravico 
''Oče nebeški, glej, še ta kozar-
ček zdej, hvalo bom vekomaj, 
vekomaj pel''.

Tovariš Mravljak je bil borec 
Tomšičeve brigade. Po vojni je 
bil zaposlen na Rudniku ligni-
ta Velenje vse do upokojitve. 
Opravljal je razne funkcije pri 
sindikatu RLV, bil predsednik 
medobčinske zveze DU in pred-
sednik pokrajinske zveze Vele-
nje. Aktivno je sodeloval tudi 

pri ZB.
Za uspešno opravljeno delo je 

prejel medobčinsko in občinsko 
ter republiško priznanje, na kate-
re je zelo ponosen.

Preden smo odšli je dejal: 
''Fantje, še eno zapojmo''!

Ne dolgo tega je bila Zveza 
združenj borcev za vrednote 
NOB Slovenije povabljena na 
sejo parlamentarnega odbora za 
obrambo, ki se ga  je, skupaj z 
drugimi predstavniki veteran-
skih organizacij, udeležil pred-
sednik ZZB Tit Turnšek. ZZB 
je bila na seji zasuta z lažmi in 
žalitvami, ki naj bi jih predsednik 
ponižno poslušal. Ko je hotel 
ugovarjati, ni dobil besede. Ko se 
je lažnivcem kljub temu postavil 
po robu, ga je Žan Mahnič, pred-
sednik odbora za obrambo vrgel 
iz parlamenta. S tem je vrgel ven 
Zvezo borcev.

Opozarjamo vso slovensko jav-
nost, da je početje predsednika 
odbora za obrambo omogoče-
no tudi in predvsem za to, ker 
sta odbor za obrambo, kot tudi 
komisija za nadzor obveščeval-
nih služb v rokah ene politič-
ne stranke, kar je v nasprotju 
z demokratičnimi normami in 
omogoča zlorabe institucij naci-
onalno varnostnega sistema. Pri 
tem izgovarjanje na pravilnike 
in zakone ne vzdrži. Tudi Hitler 
se je polastil oblasti v skladu z 
zakoni.

Ne, dovolj je! Bobu je treba 
reči bob in lažnivcu, da laže.

Laži Ivana J. Janše, Franca 
Breznika, Žana Mahniča in Anje 
Bah Žibert, ki se ponavljajo, so 
nedostojne, nevzdržne, žaljive in 
pomenijo širjenje sovraštva. Žalji-
ve so ne samo do našega naro-
dno osvobodilnega boja, padlih 
borcev in bork, ki so se borili 

skupaj z zavezniki za obstoj slo-
venskega naroda. Žaljive so tudi 
do Slovencev in Slovenk, ki so 
jih pobili fašisti in nacisti med 
II. svetovno vojno, pobitih Judov 
in tudi do zaveznikov (državlja-
nov Sovjetske zveze, Francozov, 
Angležev, Američanov).

Žalitve in sovraštvo so prese-
gle vse meje dostojnosti, povsem 
nedopustno pa je potvarjanje 
zgodovine, tudi lažnivo zanika-
nje holokavsta. Zato smo prisilje-
ni obvesti širšo evropsko javnost 
in politične stranke Evrope o 
tem za evropske norme nedo-
pustnem ravnanju. Prav tako 
se čutimo dolžne o zanikanju 
holokavsta obvestiti judovsko 
skupnost v Evropi in Izrael.

Ne ugovarjamo nazorskim in 
političnim delitvam po strankar-
skih pripadnostih. To je del naše 
svobode.

Tisto, kar nas skrbi so delitve 
na poštene in tiste osumljene 
kriminalnih dejanj, na lažnive 
in ne lažnivce, na tiste, ki širi-
jo sovraštvo med nami in tiste, 
ki se temu zoperstavljajo. To so 
hujše delitve, ki jih ne bi smeli 
dopustiti. Ni mogoče dopuščati 
širjenja sovraštva s sklicevanjem 
na svobodo govora.

Novi fašizem dviguje glavo 
tudi v Sloveniji.

Žal pa tudi ugotavljamo in 
obžalujemo, da v naši družbi 
ob vsem tem molčijo tisti, ki 
bi morali biti vrhovne moralne 
avtoritete.

Ljubljana, 1.6.2017
PREDSEDSTVO ZZB NOB 

Slovenije Tit Turnšek, 
predsednik

Ob visokem jubileju –  
95-letnici Huberta 
Mravljaka

Laži in ponarejanja

Izjava za javnost
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Spoštovani gospe in gospodje, tovariši in 
tovarišice, cenjeni sodržavljanke in sodrža-
vljani, dragi prijatelji.

Ja, prijatelji!
Morda se bo komu zdelo zelo nenavadno, 

da vas naslavljam tako. In morda ima malo 
tudi prav. 

Res je, da vas večine ne poznam osebno. 
Pa vendar vem o vas tisto, kar moram vedeti, 
tisto, kar je pomembno, tisto, kar šteje. 

Ker ste danes tukaj, vem, da 
imate radi Slovenijo, da imate 
radi našo domovino. Vem, da 
spoštujete preteklost; vem, da 
ste hvaležni, ker živimo v miru, 
v lastni državi; vem, da se zave-
date, da to ni samoumevno 
in vem tudi, da spoštujete vse 
tiste, ki so nam svobodo, samo-
stojnost in suverenost priborili. 
Vem torej, da cenite tisto, kar 
cenim jaz. Tako smo si, četudi na 
prvi pogled tujci, dosti bolj blizu, 
kot z marsikom, ki ga sicer zelo 
dobro poznam. 

Delimo si iste vrednote, misli-
mo in čutimo enako. Vemo, da je 
vsako življenje vredno enako, da 
si vsi zaslužimo enake možno-
sti in dostojno, človeka vredno 
življenje. Zavzemamo se za str-
pnost, pravičnost in za resnico. 

Bi morala vedeti več?
Vesela sem, da sem danes tukaj, 

na ta lep poletni, prvi julijski 
dan. Graška gora in njena okolica 
sta mi bili kot otroku zelo blizu. 
Poznala sem zgodbe teh krajev, 
tukajšnje narave, domačij in ljudi. 
Mama je pisala vodnik po Šaleški 
planinski poti, oče pa je natanč-
no in skrbno popisoval tukajšnjo zgodovino. 
Njegovo življenjsko delo, bi lahko rekli, je 
bila zgodovina širšega območja Šaleške doli-
ne in Štajerske v času druge svetovne vojne. 

Rada se vračam na poti, ki smo jih preho-
dili skupaj.

Dogodki in druženja, kot je današnje, pa 
so sploh prijetni. Pa tudi izjemno pomembni 
in dragoceni. Še posebej zdaj, ko se dostikrat 
zdi, da nekateri žive le za to, da iščejo tisto, 
kar nas ločuje, tisto, kar nas razdvaja, kar 
med nas vnaša nemir, prepir, nezadovoljstvo.

Ne morem se torej strinjati s tistimi, ki 
menijo, da dogodki, kakršen je današnji, niso 
potrebni, da ne sodijo v današnji čas. 

Tisti, ki mislijo tako, se ne zavedajo, da 
brez ohranjanja spomina, brez spodbujanja 
narodne zavesti in samozavesti tudi nas ne 
bo več. Ne bomo obstali.

Naj torej dovolimo, da nas odnese plaz? 
Ker nas je malo? Gotovo da ne! Kakor je 
zapisal Karel Destovnik Kajuh, moramo tudi 
mi jasno, glasno in odločno, kadarkoli in 
kjerkoli je to potrebno, povedati in ponavljati 
: »Nikoli in nikdar!«

Pa se nekoliko vrnimo v preteklost, v Kaju-
hov čas, v čas, ki si ga danes tisti, ki ga nismo 
doživeli, četudi o njem vemo veliko, le stežka 
predstavljamo.

Od maja 1942 je v Šaleški dolini delova-
la skupina 1. štajerskega bataljona oziroma 
šaleška partizanska skupina. Nemcem je v 
začetku junija uspelo, da so skupino razbili in 
tedaj je v Lokovici padel tudi njen komandir 
Miha Pintar Toledo. A to skupine ni uničilo. 
Pridružili so se ji novi borci in 1. julija 1942 
je bila tukaj, na Vrhorskem vrhu, ustanovlje-
na Šaleška četa. Ob ustanovitvi je štela 22 
partizanov. Na šaleško–mislinjskem območju 
je samostojno delovala do 6. oktobra, ko 

se je pridružila legendarnemu Pohorskemu 
bataljonu. 

Območje Završ, Graške gore in Zarazborja 
je bilo med narodnoosvobodilno borbo zelo 
pomembno. Tu so se partizanske enote pogo-
sto zadrževale, tu so izbojevale številne bitke. 
Tu je delovalo več partizanskih ustanov, tod 
so vodile pomembne partizanske poti, ki so 
povezovale osvobodilno gibanje v Šaleški in 
v Mislinjski dolini. In tu so bili doma dobri 

ljudje! Kleni, zavedni Slovenci. 
Kljub pomanjkanju, kljub temu 
da so bili v življenjski nevarno-
sti, se je na tukajšnjih domovih 
za vse pomoči potrebne vedno 
našlo dovolj prostora, za vse je 
bilo dovolj hrane. 

V teh, za marsikoga morda še 
vedno odmaknjenih krajih, so se 
takrat tkale vezi, ki nas povezu-
jejo še danes. Tega sem izjemno 
vesela! Ponosna sem, da znamo 
tukajšnji ljudje še vedno premo-
stiti takšne in drugačne razlike, 
odmisliti meje, se povezovati, 
sodelovati in si pomagati. 

Dokaz za to je nenazadnje 
tudi današnja prireditev ...

Naša naloga je, spoštovane in 
spoštovani, poskrbeti, da bodo 
to znali in zmogli tudi naši otro-
ci. Pa tudi naših otrok otroci …

Le tako, ob negovanju tradi-
cije, ob spoštovanju preteklosti, 
ob zavedanju moralne odgovor-
nosti do vseh, ki so se v minu-
lih vojnah borili za slovenstvo 
in umirali zanj; le če bomo z 
domovino in z vsem, kar nas 
opredeljuje kot narod, ravnali 
skrbno, previdno in z ljubezni-

jo, nekdanje žrtve, nekdaj darovana življenja 
in nekoč prelita kri ne bodo zaman ter bo 
življenje takšno, kot si ga želimo in si ga 
zaslužimo.

Iskrena hvala vsem, ki ste prišli in skupaj 
z nami počastili spomin na borce in borke 
ter zaznamovali petinsedemdeseto obletnico 
ustanovitve Šaleške čete!

Najlepša hvala vsem nastopajočim, hvala 
praporščakom, hvala organizatorjem in pod-
pornikom prireditve ter seveda domačinom, 
našim tukajšnjim gostiteljem.

Zaradi ljudi kot ste vi, je danes lepši in 
jutri svetlejši!

Slovesnosti ob 75. obletnici ustanovitve  
Šaleške čete na Vrhorskem vrhu, 1. julija 2017

Iz govora Mojce Ževart 
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Redna letna skupščina ZB NOB Velenje je 
bila 12. junija v prostorih MO Velenje. Vodil 
jo je delovni predsednik tov. Franc ŽERDIN s 
pomočnikoma: tov. Vojko REŽEN in tov. Jože 
ARISTOVNIK. Po izglasovanem dnevnem redu, 
izvolitvi delovnih organov skupščine in sprejetjem 
poslovnika skupščine je ta nadaljevala delo po 
poročilih. 

Najprej je delo združenja v obdobju od zadnje 
skupščine leta 2016 pa do danes orisal njen pred-
sednik in župan MO Velenje tov. Bojan KONTIČ. 
Pohvalil je delo celotnega združenja kot njegovih 
upravnih organov ( izvršni odbor združenja in 
vodstva krajevnih organizacij ZB ) in ocenil, da 
so bile vse zadane naloge uspešno realizirane. 
Vse svečanosti, posvečene prihodu legendarne 
udarne XIV. Divizije na Štajersko, Topolšica ( 
podpis kapitulacije ), Menina planina, Vrhornik v 
Podgorju ( ustanovitev Šaleške čete ), tradicionalno 
srečanje na Graški gori in komemoracije so bile 
dobro obiskane. Zelo dobro je sodelovanje med 
združenjem in krajevnimi 
organizacijami ter lokal-
nimi skupnostmi, ki vse 
podpirajo naše združenje z 
dotacijami krajevnim orga-
nizacijam za njihovo delo 
ali pri obnovi spomenikov 
NOB na svojih področjih, 
kakor je trenutno zelo velik 
projekt v občini Šoštanj – 
postavitev spominske sobe 
Karlu DESTOVNIKU – 
KAJUHU pri Žlebniku, 
kjer je narodni heroj padel, 
star komaj 22 let. 

Nekaj težav je pri svečanosti v Topolšici, kjer bo 
potrebno nekatere stvari doreči in podpis kapitu-
lacije vnesti v koledar državnih prireditev, saj je 
Topolšica ena izmed treh krajev v Evropi, kjer so 
bile podpisane delne kapitulacije nemške vojske. 
Kar nekaj spomenikov in obeležij NOB se je tudi 
v tem letu obnovilo, glasilo Šaleški upornik pa je 
zelo bran in težko pričakovana publikacija, ki izide 
tri do štirikrat na leto. Naši člani se radi udeležujejo 
spominskih svečanosti tudi drugod ( Poljana, Pod-
ljubelj, Dobrnič, Komelj na avstrijskem koroškem, 
Igmanski marš v BiH, Gradec v Avstriji, … ). V 
programu za naslednje leto ima MO Velenje zapi-
sano, da bi se uredila pešpot do spomenika Josipu 
BROZU TITU in stopnice, da se bodo obiskovalci 
lahko slikali ob vrhovnemu komandantu partiza-
nov in tvorcu nove Jugoslavije. Jeseni se pripravlja 
otvoritev SPOMINSKEGA CENTRA 91, kjer bo 
prikazan razvoj dogodkov ob osamosvojitveni vojni 
leta 91 na našem področju. 

Svoje poročilo je končal z ugotovitvami, s kateri-
mi se je strinjala celotna dvorana in je požel velik 
aplavz: RDEČE ZVEZDE NE DAMO; NE 
DAMO SPOMENIKA PRVEMU KOMAN-
DANTU PARTIZANSKIH ENOT JUGOSLA-

VIJE – MARŠALA JOSIPA BROZA – TITA; če 
bo potrebno, bomo rdečo zvezdo namestili še na 
preostala ustrezna mesta – svoje zgodovine se naše 
združenje ne sramuje!

Finančno poročilo za leto 2016 je podala sekre-
tarka združenja tov. Marjana KOREN. Kljub 
težkim časom okoli financ in realiziranim zelo 
obsežnim programom je združenje poslovalo pozi-
tivno, kar je ugotovil tudi Nadzorni odbor in pre-
dlagal skupščini, da poročilo sprejme. Skupščina je 
poročilo in predlog nagradila z dolgim aplavzom. 

Svoje poročilo sta podali tudi komisija za spo-
meniško varstvo oz. njen predsednik tov. Fadil 
KRUPIĆ – BELI in Komisija za popis osnovnih 
sredstev oz. njen predsednik tov. Ludvik HRIBAR.

Ker je bila skupščina sklepčna, saj je bila udeležba 
delegatov kar 85 %, so bila po opravljenih razpra-
vah o svojih gledanjih na težave in problematiko 
našega združenja, kjer je sodelovalo več delega-
tov, vsa poročila tudi pravno veljavno sprejeta in 
potrjena.  

Pri nalogah za naslednje obdobje je bilo izposta-
vljen boj za nove člane našega združenja, njegove 
pomladitev in iskanju tem, ki bi pritegnile mlade. 
Prvi korak bi že bil, če bi se vsak član doma pogo-
voril s svojimi v družini ( sinovi, vnuki ) in bi ti ob 
sebi pripeljali v združenje še svoje prijatelje. Mladi 
niso proti rdeči zvezdi, samo neradi se združujejo 
– organizirajo. 

Predsednik nas je opozoril še na dosledno pazlji-
vo trošenje in obračunavanje članarine in ostalih 
dotacij, za kar je dobro povprašati in spoštovati 
napotke naše sekretarke tov. Marjane KOREN. 

Pozdravil se je tudi predlog, da se na naslednjo 
skupščino povabi koga iz glavnega odbora, saj naše 
združenje ni najmanjše ( šteje preko 1000 članov ) 
in bi bilo prav, da se v Ljubljani z našimi težavami 
in predlaganimi rešitvami seznanijo iz prve roke.

Za konec je predsednik skupščine tov. Franc 
ŽERDIN zaželel vsem članicam in članom našega 
združenja obilo zdravja in dobre volje ter prijetna 
druženja na naših prireditvah, ki jih tudi v leto-
šnjem letu ne bo primanjkovalo.  

Podpredsednik OZB NOB Velenje:  
Bojan VOH

Poudarki iz redne letne skupščine SVOBODA
Kaj pomeni beseda SVOBODA?
Je začetnica vsega dobrega sloven-
skega naroda.
Za nas, ki po vojni smo se rodili,
so vse dobro naši starši postorili.

Bili so dnevi, meseci, leta,
ko je svoboda bila daleč,  
kot svetlobna leta.
In končno se je prikazala,  
saj jo je hrabra
slovenska vojska izklesala.
Ni prišla kar čez noč,  
ampak je bilo potrebno
prebiti marsikateri  
sovražnikov obroč.
Res, to bili so dnevi žrtvovanja
in velikega srčnega odrekanja.

Veliko je sedaj na svetu ljudi,
a svobodni še niso vsi.
So še vojne in nasilje,
zato bodimo srečni za naše obilje.

Kaj vse bi človek žrtvoval,
da srečen ter svoboden bi postal.
Ozrimo se nazaj v stare čase,
kako težka bremena so starši  
sprejemali nase.
Zato spoštujmo, to kar imamo
in da svobode nikomur več  
ne damo.
Res lepo je zdaj v svobodi živeti,
toda za njo jih je moralo veliko 
umreti.

Če bi kdaj se kaj nepričakovanega 
zgodilo,
se bi mlado in staro ponovno za 
svobodo borilo.
Ne smemo se zdaj opustiti,
ampak moramo se še naprej za 
svoje cilje boriti.
Svoboda ni le za kratek čas in 
samoumevna kot španska vas.
Smrt fašizmu, svoboda narodu!

F.B. Frenk

Obiščite tudi 
spletno stran  

ZB NOB Velenje: 
www.zb-nob-velenje.si 
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Marija STRAHOVNIK, rojena 
2.03.1929, umrla 2.02.2017

Naša pokojna članica Marija Strahovnik, 
rojena Bizjak, se je rodila v narodno zavedni 
Grmadetovi družini v Velikem vrhu nad 
Šmartnim ob Paki. Ker je spoštovala tradicije 
NOB, je bila dolga leta, dokler ji je zdravje 
to dopuščalo,  naša aktivna in prizadevna 
članica. Vsi člani KO ZB Šmartno ob Paki jo 

bomo ohranili v lepem spominu. Naj ji bo lahka slovenska zemlja, 
ki jo je tako zelo ljubila!

Jožefa JELEN, rojena 15.02.1934, 
umrla 01.04.2017

Rojena je bila v Sv. Vidu nad Mislinjo, kjer 
je preživela vojno vihro in obiskovala osnov-
no šolo. Po osnovni šoli se je šla učiti za šivi-
ljo v obrtno šolo v Šoštanju. Med šolanjem 
je stanovala na Selu, kjer je spoznala moža 
Lojzeta, Po poroki se je preselila na Špitalovo 
kmetijo, kjer je s svojim marljivim delom in 

ljubeznijo vzgojila tri otroke. Vključila se je v razna društva in tako 
tudi v Zvezo borcev. 

Smiljka NOVAKOVIĆ, rojena 
16.06.1940, umrla 07.04.2017

Njena rojstna domovina je Srbija, kjer je 
tudi preživljala svoja otroška leta. Po konča-
nem šolanju se je podala v širni svet za boljši 
kos kruha. Najprej v Nemčijo, potem v Bosno 
in nato v Slovenijo. Najprej je bila zaposlena 
v smučarskem središču Golte, kasneje pa v 
tovarni Gorenje, kjer je delala vse do upoko-

jitve. Dolga leta je bila članica ZB Desnega brega Velenje.

Anton POMPE, rojen 11.04.1931, 
umrl 27.04.2017

Tone izhaja iz zavedne kmečke družine, 
zaposlen je bil na Rudniku lignita Velenje, 
po poklicu rudar. Leta 1959 se je poročil z 
Ano Škvorc. V zakonu se je rodil sin Željko. 
Na skupni življenjski poti sta si zgradila novo 
hišo v Črnovi 50 in se vselila leta 1977.

Vrsto let je bil član Krajevne organizacije 
ZB Vinska Gora. Tone hvala ti za vse, kar si dobrega storil za našo 
organizacijo in za našo širšo skupnost. Ohranili te bomo v lepem 
spominu.

Emil HUDOMALJ, rojen 31.08.1931, 
umrl 09.12.2016

Rodil se je v zavedni slovenski rudarski 
družini v Kisovcu pri Zagorju. Njegov sta-
rejši brat je že zgodaj odšel v partizane, zato 
so okupatorji preostalo družino leta 1943 
izselili. Do konca vojne je svoja mladostna 
leta preživel v delovnem taborišču pretežno 
v Coburgu v Nemčiji, kjer je bila ob osvoba-

janju taborišča ustreljena njegova mama, sam pa je bil hudo ranjen.
Po vojni se je izšolal za elektrotehnika in se z ženo Ano preselil 

v Velenje, kjer sta si ustvarila prijeten dom in družino. Vse do 

upokojitve je delal na Rudniku lignita, kjer je opravljal tudi številne 
pomembne funkcije v samoupravnih organih in družbenopolitičnih 
organizacijah. Izkazal se je z udarniškim delom pri izgradnji Velenja, 
z delom v SSK, pa tudi v raznih kulturnih dejavnostih.

Po upokojitvi leta 1982 je živel mirno, a aktivno življenje, dokler 
ga ni premagala nenadna huda bolezen.

Marija STROPNIK, rojena 
19.02.1924, umrla 08.02.2017

Po dolgoletni bolezni nas je zapustila Mari-
ja Stropnik iz Plešivca 74, Šoštanj. Bila je 
dolgoletna članica Krajevne organizacije ZB 
Plešivec. Med vojno je sodelovala s partizani 
in pomagala pri različnih opravilih med voj-
no in po njej. K zadnjemu počitku smo jo 
pospremili na pokopališču v Plešivcu.

Avgust BRAČIČ, rojen 04.08.1930, 
umrl 29.01.2017

Izhaja iz zavedne kmečke družine, ki je 
sodelovala s terenskimi partizani na obmo-
čju Paškega Kozjaka. Po končani vojni se je 
najprej zaposlil kot gozdni delavec pri Goz-
dni upravi Vitanje. Potem pa leta 1952  na 
Rudniku lignita Velenje, kjer je ostal do upo-
kojitve. Leta 1961 je spoznal Zinko Žerdoner 

iz Lipja in se z njo poročil. Na skupni življenjski poti sta si zgradila 
novo hišo. V zakonu sta se rodili dve hčerki Marinka in Nataša.

V KO ZB Vinska Gora je aktivno sodeloval v odboru, bil je eno 
obdobje praporščak in nato član nadzornega odbora. Ohranili ga 
bomo v lepem spominu.

Stanko ANŽIČ, rojen 03.05.1926, 
umrl 10.04.2017

Stanko se je rodil v Dolah pri Litiji kot 
eden od dvanajstih otrok v zavedni sloven-
ski družini. 21.11.1941 je bil najprej kot vojni 
ujetnik odpeljan v koncentracijsko taborišče 
Rajhenburg, zatem v Baden Virtenberk, v 
Nunenvajer, potem pa še v francoskem Pat-
keleju. 16.11.1944 se je vrnil v domovino 

in že naslednji dan se je priključil NOB, kjer je sodeloval vse do 
15.05.1945 v 5. Prekomorski brigadi.

Po vojni je rudaril v Trbovljah, Kočevju, v Srbskem rudniku Vrdnik. 
Leta 1960 pa se je zaposlil v kolektivu takratnega RLV, kjer je leta 
1978 tudi dočakal zasluženo upokojitev.

Stanko je bil vedno trdnega značaja in nepopustljivost je bila nje-
gova velika vrlina. Bil je vsa leta do svoje smrti vesten in pošten član 
KO ZB za vrednote NOB Levi breg Velenje.

Stanko, ostala je praznina in večno boš ostal v naših srcih.

Herman LEŠNIK, rojen 12.1.1931 v 
Šoštanju, umrl 23.5.2017

Otroška leta je  svojo družino preživel na 
obrobju Šoštanja, v hiši na območju današnje-
ga TEŠ-a, kjer so se že kmalu začeli zbirati 
pripadniki, takrat še maloštevilnih partizanov 
in obveščevalcev. Z NOB je sodelovala cela 
družina, sam pa je v takratna dogajanja je bil 
vključen kot kurir.

O   D   Š   L   I      S   O
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Po vojni se je zaposlil v Tovarni usnja Šoštanj, se včlanil v  Indu-
strijsko gasilsko društvo TUŠ, kjer je poleg svojih rednih delovnih 
obveznosti v tovarni opravljal tudi različne funkcije za potrebe  
industrijskega gasilskega društva in takratne gasilske zveze Velenje. 
V TUŠ je dočakal upokojitev, do ukinitve Industrijskega gasilskega 
društva TUŠ je opravljal funkcijo predsednika.

V borčevsko organizacijo se je včlanil leta 1960. Po preselitvi v 
Velenje (1975) se je aktivno vključil v delo lokalne skupnosti ZB in 
leta 1996 prevzel vodenje KO ZB Stara vas in jo vodil vse do leta 
2012, ko je vodenje predal sedanji predsednici.

Bogdan KONTIČ, rojen 14.10.1929, 
umrl 24.03.2017

Bogdan je bil partizanski otrok, ki je mla-
dost večinoma preživel v gozdu in spoznal 
krutost okupatorja ter četnikov in ustašev. 
Zadnjo vojno je doživljal kot ponovitev zlo-
činov druge svetovne vojne.

Bil je dolgoletni,  aktivni član Krajevne 
organizacije ZB Stara vas.

Jožica VIHAR (roj. Zabukovnik), 
rojena 12. 5. 1930, umrla 31. 1. 2017

Rodila se je v Šaleku in že kot dvanajstletna 
deklica iz Šentilja čez Koželj v Velenje par-
tizanom prenašala pošto. Pri dvajsetih se je 
poročila z Jankom Viharjem in se preselila v 
Pesje, kjer je skrbela za moža in tri otroke. 
Pred četrt stoletja so se preselili v novo hišo 
v Bevče. Jožica je bila aktivna v številnih dru-

štvih, pri Rdečem križu, na  delovnih akcijah in predano pomagala 
na različnih prireditvah. Za vsa svoja prizadevanja je prejela priznanje 
Osvobodilne fronte slovenskega naroda. Bila je članica KO ZB Šalek, 
Gorica, Paka, Bevče.

FRANC BLAŽIČ, rojen 2. 9. 1946, 
umrl 25. 6. 2017 

Po daljšem boju z zahrbtno boleznijo nas 
je zapusti naš dolgoletni član KO ZB Šalek, 
Gorica, Paka, Bevče. Izhajal je iz zavedne 
družine. Njegova mama je bila med drugo 
svetovno vojno izgnana v Nemčijo na prisil-
no delo, oče pa si je v gozdu v bližini svo-
jega doma na Paškem Kozjaku v »bunkerju« 

ustvaril zasilno čevljarsko delavnico, kjer je popravljal in izdeloval  
obutev za partizane. Po končani vojni sta si ustvarila družino in na 
svoje otroke sta prenesla pozitivne vrednote NOB, ki jih je Franc 
vneto negoval. Bil je velik ljubitelj narave ter partizanske in slovenske 
narodne pesmi. S svojim žametnim glasom nam je polepšal naše 
izlete in srečanja KO in njegovo petje bomo ob naših prihodnjih 
srečanjih najbolj pogrešali. 

Poslovil se je naš tovariš, prijatelj in dol-
goletni podpredsednik Zveze združenj 
borcev NOB Slovenije, Slavko GRČAR, 
nosilec najvišjega priznanja Zveze, ki se 
je vseskozi javno zavzemal za resnično 
podobo NOB, kar je izražal s številnimi 
članki, govori, publikacijami in drugi-
mi javnimi nastopi. Imel je pomembno 
vlogo pri pripravljanju in sprejemanju 

aktualnih dokumentov in stališč organov Zveze o NOB ter o 
sedanjih razmerah v družbi in državi; prizadeval se je za urejanje 
zakonskih pravic udeležencev NOB in žrtev vojnega nasilja; za 
obsežno dolgotrajno organizacijsko delovanje v organih Zveze 
in za napredek njenih organizacij.

Pri Žlebniku, v Šentvidu pri Zavodnjah, je v polnem teku gradnja 
večnamenskega objekta, v katerem bo tudi predstavitev  Karla 
Destovnika Kajuha, ki je prav na tej domačiji padel leta 1944. V 
tem objektu bodo lahko skupine obiskovalcev posedele, si ogledale 
dokumentarno gradivo o velikem pesniku, obiskovalcem pa bo na 
voljo tudi kontaktni material. Objekt, ki ga je zasnoval arhitekt Rok 
Poles, financira pa ga občina Šoštanj, bo predvidoma odprt že za 
šoštanjski občinski praznik v mesecu septembru. 

Spominski objekt  
pri Žlebniku

Takole je vnuk svoji babici Jožici Vihar, med vojno pogumni 
kurirki, zapisal v slovo: 

Bila si sonce, ki odganja sence.
Bila si topla odeja, ki te objame čez dan.

Bila si pogum, ki te ohrabri takrat, ko ga zmanjka nam.
In bila si za vsakega topla, tolažilna dlan.

Zdaj boš lahko šla tja, kamor si vedno želela.
Pa spomladi čez travnik, polje, gozd in znova boš lahko plesala in pela.

V mislih in naših srcih boš ostala za vedno z nami.

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

Uredništvo sprejema vse več vaših 
prispevkov, zaradi česar se povečuje 
obseg dela pri prepisovanju, zato pro-
simo vse, ki imajo možnost pošiljanja 
prispevkov po elektronski pošti, da jih 
pošiljajo na: borci@velenje.si. 

Seveda bomo vaše prispevke še vedno 
sprejemali v strojepisni ali ročno pisani 
obliki. Naš naslov je še vedno isti: 
Območno združenje borcev za vrednote 
NOB, Kopališka 3, 3320 Velenje..

Uredništvo glasila Šaleški upornik iz šte-
vilke v številko sprejema vse več vaših pri-
spevkov, zaradi česar se je povečal obseg 
dela pri prepisovanju, zato prosimo vse 
tiste, ki imajo možnost pošiljanja prispev-
kov po elektronski pošti, da jih pošiljajo na 
sledeči naslov: borci@velenje.si. 

Seveda pa bomo vaše prispevke še vedno 
sprejemali v stroje pisni ali ročno pisani 
obliki. Naš naslov je še vedno isti: Združenje  
borcev za vrednote NOB Velenje, Kopališka 
3, 3320 Velenje

Uredništvo glasila Šaleški upornik iz šte-
vilke v številko sprejema vse več vaših pri-
spevkov, zaradi česar se je povečal obseg 
dela pri prepisovanju, zato prosimo vse 
tiste, ki imajo možnost pošiljanja prispev-
kov po elektronski pošti, da jih pošiljajo na 
sledeči naslov: borci@velenje.si. 

Seveda pa bomo vaše prispevke še vedno 
sprejemali v stroje pisni ali ročno pisani 
obliki. Naš naslov je še vedno isti: Združenje  
borcev za vrednote NOB Velenje, Kopališka 
3, 3320 Velenje



Spomenik Josipu Brozu Titu smo gra-
dili in postavili pod geslom  » TITO 
NAŠ VZOR«. Že sama ideja za postavi-
tev skulpture maršala Tita je bila velika 
stvar.  Ko smo na svečani seji Skupščine 
občine Velenje oktobra 1974 leta sklenili, 
da postavimo skulpturo, je bila odločitev 
na skupščini sprejeta z odobravanjem in 
ploskanjem. Zakaj ta ideja? V Velenju 
smo osrednji trg poimenovali po tovarišu 
Titu, ki je naše mesto obiskal štirikrat, 
19.08.1958, 27.08.1962, 30.08.1963 in 
27.04.1969. Postavitev spomenika je bila 
tudi počastitev pomembnih jubilejev, 
kot so 85. rojstni dan maršala Tita, 40 
obletnica prihoda na čelo Komunistične 
partije Jugoslavije, 40 let, odkar je bila 
na Čebinah ustanovljena KP Slovenije in 
dnevu jugoslovanskih samoupravljavcev.

Imenovan je 27 članski odbor, za pred-
sednika je bil izvoljen Nestl Žgank in za 
sekretarja Ljuban Naraks. Člani odbora 
so bili ugledni občani, ki so se izkazali v 
svojem delu v politiki ali gospodarstvu, 
naj omenim nekaj meni znanih obča-
nov: Franjo Korun, Ivan Atelšek, Mirko 
Bizjak, Lado Zakošek, Berto Felicijan, 
Hermina Klančnik, Miha Krofl, Filip 
Lesjak, Alojz Fijavž, Avgust Jeriha, Ivan 
Jamnikar, Milan Valenčak itd.

Imenovani odbor se je sestajal po 
potrebi in na svojih sejah temeljito obrav-
naval narejene naloge od pretekle seje. 
Spomnim se, da sta največ organizacijske-
ga dela opravila predsednik in sekretar 
Žgank in Naraks.

Titov spomenik je največji in najlepše 
delo znanega hrvaškega kiparja Antuna 
Augustinčića in njegovega asistenta aka-
demskega kiparja Vladimirja Herljevića. 
Spomenik je visok10 metrov, od tega 
podstavek 4 in figura kip 6 metrov. Figu-
ra je narejena iz brona podstavek pa iz 
posebnega betona, obložen z granitni-
mi ploščami rudnika granita Jablanica 
v Bosni.

Financiranje izgradnje spomenika 
je potekalo iz več virov prostovoljnih 
prispevkov posameznikov in podjetij. 
Zaposleni v Velenju so prispevali svoj 
enodnevni ali dvodnevni zaslužek. Pri-
spevki so prihajali tudi od posameznikov 
iz bivše skupne države. Najbolj pozitiv-
no presenečen sem bil nad prispevkom 
hišnega sveta  Kraigherjeva 8. v znesku 
slabih 6.000 din in prispevkom 10.000 
din, ki ga je daroval pokojni Mate Parlov, 
svetovni prvak v boksu.

Na otvoritev Titovega spomenika v 

Velenju, 25. junija 1977 ob 10. uri, so bili 
povabljeni ugledni gosti iz bivše države 
in naše republike Slovenije. Glavni odbor 
za izvedbo prireditev in manifestacij v 
občini Velenje je vabil na osrednjo pro-
slavo, ki smo jo prirejali v čast 40. letnice 
prihoda tovariša Tita na čelo KP Jugosla-
vije, 40. letnice KP Slovenije, 85. Titove-
ga rojstnega dne in dneva jugoslovanskih 
samoupravljavcev.

Slavnostni govornik na proslavi, ki se 
je je udeležila ogromna množica ljudi iz 
vse Slovenije in bivše države, je bil Štefan 
Nemec, predsednik zbora združenega 
dela Skupščine SR Slovenije. Izveden 
je bogat kulturno zabavni program. Ko 
so fanfare utihnile, je skupina mladih 
pritekla k odru, kjer jim je predsednik 
skupščine občine  Nestl Žgank, ki je pri-
šel s svečane tribune, predal miniaturno 
skulpturo spomenika v čuvanje in pove-
dal (citiram): 

Tovarišice in tovariši mladinci ! Srečen 
in ponesen sem, da vam lahko danes v 
imenu delovnih ljudi in občanov občine 
Velenje predam v varstvo skulpturo Mar-
šala Tita. Velenje je otrok socialistične 
revolucije, in ideja o postavitvi Titove 
skulpture v Velenju je stara toliko kot 
novo Velenje. Titove misli so bile vodilo 
našega dela. Vedno smo si želeli njegove 
bližine, njegovih vzpodbudnih besed, ki 
nam jih je izrekel ob vsakokratnem obi-
sku. Doslej  je bil že štirikrat v naši sredi-
ni. To nam je dajalo novih moči, novega 
poleta. Nič ni neuresničljivega za nas. Z 
zagnanostjo smo vse načrtovano uresni-
čili. In kot je v delovni zagnanosti vzni-
knila ideja o postavitvi skulpture, prav 
takšna je bila tudi pripravljenost delovnih 
ljudi, da jo uresničijo. Tako Velenjčani na 
svoj način slavimo pomembne jubileje 
Partije in Tita. 

Glede na vse, kar se dogaja okoli spo-
menika, je ogromna večina naših obča-
nov še bolj naklonjena tovarišu Titu in 
njegovemu imenu. Veseli bi bili tudi, da 
se čim prej naredi pristopna steza do 
spomenika in postavijo že predlagane 
stopnice okrog spomenika, s katerimi 
bi še bolj poudarili videz spomenika. 
Omenjene stopnice bi bile tudi mesto za 
fotografiranje večjih skupin obiskovalcev 
našega lepega mesta Velenja.

Fadil KRUPIĆ – Beli, Predsednik 
komisije za  spomeniško varstvo pri 

OZBU NOB Velenje

Kako smo postavili spomenik 
Josipu Brozu - Titu 

VOZNI RED 
AVTOBUSOV ZA 
PREVOZ NA GRAŠKO 
GORO 
v soboto, 26. 8. 2017

Avtobus št. 1
Odhod iz avtobusne postaje v Velenju ob 7.00 
uri do Jovana v Gaberkah. 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 
proti Podkraju, mimo pokopališča do AP v Pes-
ju pri banki. Odhod iz Pesja ob 9.30 uri do avto-
busne postaje Velenje, od koder bo nadaljeval 
pot proti Graški gori ob 9.45 uri. Udeležence 
proslave sprejema 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 Vele-
nju, mimo pošte, tržnice, rondoja proti Graški 
gori (potnike sprejema na vseh vmesnih avto-
busnih postajah).

Po končani prireditvi bodo avtobusi 
vozili udeležence proti domu po 
naslednjemu razporedu: 
Prvi avtobus ob 14.00 uri; drugi avtobus ob 
14.30 uri; tretji avtobus ob 15.00 uri; četrti 
avtobus ob 15.30 uri; peti avtobus ob 16.00 uri 




