
Šaleški upornik je interno glasilo območnega združenja ZB NOB Velenje, letnik XV, številka 3, december 2017

verjetno že vsi veste, da je Kajuh tisti pesnik, ki je meni med 
vsemi najbliže in najbolj drag. Pred dnevi sem, kakor to večkrat 
storim, spet vzel v roke knjigo, v kateri so zbrane vse njegove 
pesmi. In se ustavil ob tej drobni pesmici, zapisani zgoraj. Kajuh 
jo je spisal okoli novega leta 1944, torej ob zadnjem novem letu, ki 
ga je dočakal. Ta mladi fant, ki je v svojem kratkem življenju toliko 
doživel, naredil, vedel, razumel, znal. Njegove pesmi in njegova 
dejanja govore o tem, kako velik domoljub je bil in kako goreč 
borec za pravice zatiranih, za boljši in pravičnejši svet. Vedno zno-
va nam je lahko za zgled in v navdih, za vedno moramo ohranjati 
živ spomin nanj in na njemu podobne, na njihove žrtve in zasluge. 
S hvaležnostjo in s spoštovanjem se jih moramo spominjati ter se 
truditi, da bi jim bili čim bolj podobni. Sledimo njihovim ciljem, 

idealom in sanjam, borimo se tudi mi, vsak pač na svoj način, za 
boljši in pravičnejši svet! Postavimo stvari na njihovo pravo mesto 
in ne pozabimo, kaj je tisto, kar šteje največ. Ohranjajmo mir in 
ostanimo ljudje. Bodimo človeški. Torej humani do vsakega in 
vseh! In ne pozabimo: naša dolžnost je, da smo hvaležni za vsak 
dan, ki ga srečno predihamo.

Naj vas vsak dan leta, ki prihaja, spremljajo pogum, radost, 
hvaležnost in sreča!

Bojan Kontič, 
župan Mestne občine Velenje in predsednik Območne 

organizacije Zveze borcev za vrednote NOB Velenje

Dragi bralke in bralci Šaleškega upornika,

Zdaj smo spet na koncu enga leta
in zato dolžnost je naša sveta
se spomniti vseh prostih dni,
ki smo srečno jih predihali.

Karel Destovnik Kajuh
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''Boleči spomini na premnoge nerazumljive strahote 2. svetovne vojne nas neneh-
no opominjajo, da se kaj takega nikoli ne sme ponoviti''. To misel je slavnostna 
govornica gospa Violeta Tomič izrazila na tradicionalnem spominskem srečanju 
pri domačiji Peršman v Lepeni na Avstrijskem Koroškem. Pri njih se je tik pred 
koncem vojne zgodil zločin, saj je okupator ustrelil vseh 11 družinskih članov zgolj 
zato, ker so bili v srcih naklonjeni partizanskim aktivnostim.

Člani KO ZB za vrednote NOB Vinska Gora skrbno varujemo pridobitve 
partizanskih bojevanj. Zato smo vedno prisotni na spominskih srečanjih. Prav ta 
srečanja nam potrjujejo našo pravo prepričanje, da je treba vrednote NOB ceniti 
in spoštovati. Gorska kmetija Sadovnik pri Peršmanu je našo prisotnost nagradila 
z brezplačnim ogledom njihovega modernega muzeja sodobne zgodovine. Prika-
zana so preganjanja in odpori Koroških Slovencev. Posebno mesto imajo žrtve te 
domačije.Prepričani smo, da smo s svojo prisotnostjo potrdili nujnost, da zanamcem 
jasno predstavimo zgodovinsko poslanstvo naših borcev za svobodo. Mi in zanamci 
smo dolžni ohranjati svobodno domovino Slovenijo.

Ivan JOVAN Predsednik KO ZB za vrednote NOB Vinska Gora

Člani krajevne borčevske organizacije ZB desnega 
brega, smo se v sredo dne 21.6.2017 odpravili na izlet 
v najvzhodnejši del naše države v Lendavo. Na pot 
smo krenili ob  7 uri izpred Merkatorja tržnica. Prvi 
postanek je bil na počivališču v Tepanjah, kjer smo 
izpili jutranjo kavico in si postregli z aperitivom. Nato 
smo nadaljevali do Lenarta, tu smo v gostišču Petovar 
imeli  za malico žgance in golaž. Seveda je bilo tudi 
možno kupiti pravo bučno olje. Po obilni malici smo 
nadaljevali proti Lendavi. Že od daleč smo lahko videli 
stolp VINARIUM, kar pa je bil naš namen ogled 
stolpa. Z vrha stolpa, ki je visok 53,5 m smo lahko 
opazovali prelepe Lendavske gorice del Madžarske 
in Hrvaške, žal pa zaradi oblakov smo imeli slab raz-
gled proti Avstriji. Po končanem ogledu stolpa, smo 
še nekaj časa posedali ob stolpu in si odganjali žejo 
s pivom saj je bil zelo vroč dan, tako da za kakšen 
sprehod je bilo prevroče, zato pa smo imeli s sabo 
muzikanta, da je poskrbe za dobro voljo in smo tudi 
kaj zapeli. Nato smo nadaljevali do okrepčevalnice 
Ribiški dom, kjer je bilo  kosilo. Okrog 17 ure pa smo 
se odpravljali nazaj proti Velenju. Seveda zaradi dolge 
vožnje je bilo potrebno da smo v počivališču Tepanje 
se še enkrat ustavili,tako, da smo okrog 19,30 prispeli  
nazaj v Velenje. Kljub temu, da jebil dan zelo vroč, 
smo se lepo imeli. Nasvidenje do prihodnjega izleta.

Leopold Jelenko

Izlet v LendavoBoleči 
spomini na preštevilne žrtve

Železna Kapla, 25. junij 2017

Septembra so na kmetiji Žleb-
nik v Šentvidu nad Zavodnjami, 
kjer je 22. februarja 1944 padel 
pesnik Kajuh, ob 95-letnici nje-
govega rojstva, odprli spominski 
objekt, posvečen velikemu pesni-
ku. Objekt je zasnoval arhitekt 
Rok Poles, ki je v njem združil 
moderno s tradicionalnim. V 
zgradbi je večnamenski prostor 
za manjše skupine obiskovalcev, 
ki si lahko ogledajo panojsko raz-
stavo o pesniku, njegovo sodob-
no skulpturo in video posnetke 
o Kajuhu. 

V kulturnem programu so 
sodelovali oktet Kajuh s I. gim-
nazije v Celju in učenci osnovne 
šole Karla Destovnika Kajuha 
Šoštanj. Slavnostni govornik na 
odprtju objekta je bil predse-
dnik Državnega zbora RS Milan 
Brglez, gostji pa sta bili med dru-
gimi tudi ministrica za obrambo 
RS Andreja Katič in ministrica 
za šolstvo Maja Makovec Bren-
čič. O pomenu pesnika Kajuha 
za Šoštanj in Šaleško dolino 
je spregovoril župan Občine 
Šoštanj Darko Menih.

Občina Šoštanj se je poklonila Kajuhu
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Na novembrski seji sveta 
Mestne občine Velenje so svetniki 
obravnavali osnutek proračuna za 
leto 2018 v katerem je med dru-
gim zajeta tudi ureditev okolice 
Titovega spomenika, ki je bila 
sicer zastavljena že pred nekaj 
leti. Osnutek je bil sicer soglasno 
sprejet, a razpravo je zaznamovalo 
izrazito odklonilno stališče Anto-
na De Coste glede obnove. 

Takole je dejal:
»...........bi pa se seveda tu osredoto-

čil predvsem na to točko investicije, 
investicije v zvezi z obnovo Titove-
ga spomenika za 100.000 EUR. Da 
bom lažje nekako razumljen v svo-
jih zadevah, bom nekako primerjal 
aktualno dogajanje, ki se je zgodilo 
na haaškem sodišču pred dnevi, ko 
so obsodl enega največjih vojnih 
zločincev v balkanski vojni Ratka 
Mladića in ga obsodl na dosmrtno 
ječo. Med prebivalci muslimanske 
narodnosti (je) seveda izzvalo veli-
ko zadoščenje, da je končno prišla 
na plan, (da je končno) zadošče-

no pravici, mi celo organiziramo 
memorialni kolesarski izlet na račun 
Srebrenice, ampak v Vojni krajini, 
torej Srbski krajini pa je Ratko Mla-
dić še vedno heroj. To je zgražanja 
vredno, ampak podobna zgodba je 
tudi pri nas. Tudi mi imamo vojne-
ga zločinca, enega največjih, saj mu 
pripisujejo od 600 do 1.200.000 
pobitih ljudi izvensodno, pri nas v 
Sloveniji preko 100.000, 100.000 
je bilo izseljenih, 4 koncentracijska 
taborišča ala Auschwitz, vse to je 
dejansko delo maršala Tita, ki je s 
svojo, kako bi rekel, politično polici-
jo pravzaprav izvajal ta teror 45 let. 
V Srbski pokrajini je kljub Mladiću 
vladala parlamentarna demokracija, 
zato se mi zdi kakršnokoli dodatno 
izvajanje v zvezi s tem spomenikom 
nedopustno in tudi protiustavno. 
To tudi je tale nekako dopis znan, 
ko je bil izposlan leta 12 po šolah 
in tko naprej, v katerem je, citiram: 
Ustavno sodišče je ugotovilo, da je 
Josip Broz Tito simbol totalitarnega 
režima, da je vsako poveličevanje 

komunističnega totalitarnega reži-
ma protiustavno, saj ga je mogoče 
(....) razumeti kot priznavanje nek-
danjemu nedemokratičnemu reži-
mu in je neustavno. Poveličevanje 
simbola, ki nasprotuje spoštovanju 
vrednot zapisanih v Ustavi RS, je 
po odločbi ustavnega sodišča v 
nasprotju z načelnim spoštovanjem 
človekovega dostojanstva, ki sodi v 
samo jedro ustavne ureditve Rebu-
blike Slovenije. Se pravi tudi doda-
tno nameščanje rdeče zvezde in 
tko naprej na spomenik je dejansko 
razdvajanje ljudi in  je protiustav-
no, kajti vsi ti simboli so bli simboli 
totalitarnega sistema. To velja tudi 
za nacifašistične simbole, ki jih reci-
mo v Evropi nikjer ne vidimo. Ta 
spomenik, ki tu stoji, bi moral biti 
za mene že leta 91 odstranjen, na 
njegovo mesto bi postavil rudarja, 
al pa če hočte našega strašnega vod-
ja, o katerem smo tudi pred dnevi 
imeli čudovito proslavo tu v Vele-
nju, to je general Maister. Glede na 
to, da je tu 100.000 EUR, bi js ta 

sredstva nekako preusmeru, in sicer 
vedet mormo, da je blo tudi v sami 
Šaleški dolini pobitih skoraj 1000 
ljudi, 800 v okolici Šoštanja, 60 v 
okolici pod Kožljem, zato dajem 
pobudo, da bi 10.000 EUR dali za 
to, da se uredi memorialni del tega 
morišča z ustreznimi potjo in tko 
naprej, 20.000 EUR bi dal za izde-
lavo kipa Ervinu Prislanu in ga bi 
postavil zraven Lipe samostojnosti, 
enako bi postavil tam tetraeder, ki 
je nekako na najbolj eminentnem 
mestu in bi pasal zraven te Lipe 
samostojnosti, predvsem pa, kot 
sem že omenu, seveda bi začel tudi 
postopek za to, da se ta simbol tota-
litarizma odstrani in da na njegovo 
mesto pride nekaj, kar pravzaprav 
nas spominja na demokratičen sis-
tem, to pa je recimo rudar, ki je 
dejansko postavu mesto Velenje v 
tej veličini, kot ga poznamo danes, 
zdi se mi pa tudi general Maister 
bi bil ustrezna rešitev. Hvala lepa.«

Komentar verjetno ni potreben!

Tone De Costa: Maršal Tito je kriv za vse

Člani krajevne borčevske orga-
nizacije ZB desnega brega, smo se 
v sredo dne 21.9.2017 že drugič v 
tem letu odpravili na izlet. Tokrat 
smo šli na Gorenjsko na ogled sve-

tovno znanega rekreacijskega smu-
čarskega središča in ogled največje 
naprave v smučarskih poletih na 
svetu planiške velikanke v Planici.  
Na pot smo krenili ob  7 uri izpred 

Merkatorjatržnica. Prvi postanek je 
bil na bencinski postaji v  Kamni-
ku, kjer smo si postregli z aperi-
tivom. Nato smo nadaljevali do  
gostišču Zajc v Cerkljah, kjer smo  

imeli  za malico žgance in golaž. 
Po obilni malici smo nadaljevali 
proti Planici. Čeprav je pred dve-
ma dnevomapobelil sneg vrhove 
gora, smo imeli zelo lepo in toplo 
vreme tako, da je bil pogled proti 
skakalnicam še lepši. Pri povratku 
smo se še ustavili na Brezju. Ob 15 
uri pa smo v Hotelu Marinšek v 
Naklem imeli obilno  kosilo. Okrog 
17 ure pa smo se odpravljali nazaj 
proti Velenju. Seveda zaradi dol-
ge vožnje je bilo potrebno da smo 
na Trojanah popili še kavico in si 
nakupili krofov,tako, da smo okrog 
19.15 prispeli  nazaj v Velenje.

Leopold Jelenko

Stara navada je, da naša organizaci-
ja vsako leto organizira za člane eno-
dnevni izlet. Letos smo odšli na pot 
v soboto 14. oktobra. Peljali smo se 
mimo knežjega mesta Celje in spo-
znali na kratko zgodovino celjskih 
grofov. Nato smo zavili v dolino rek 
Savinje in Save. Nemirno Savo so 
omejili z akumulacijskimi jezeri za 
6 hidroelektrarn. Vse skupaj bodo 
dajale le 21% električne energije za 

potrebe Slovenije. Najprej smo se 
ustavili v Krškem. Ogledali smo si 
delo J. V. Valvazorja Slavo Vojvodi-
ne Kranjske in dela protestantskih 
piscev. Na gradu Rajhensburg smo 

si ogledali film o  usodi 45.000 Slo-
vencev, ki so jih okupatorji poslali v 
nemška taborišča od koder se mnogi 
niso vrnili nikoli več. V grajski trgo-
vini smo si kupili čokoladne izdelke, 

ki jih še vedno izdelujejo po receptih 
menihov trapistov, ki so bili lastniki 
gradu do prihoda Nemcev leta 1941. 
Za zaključek smo si ogledali še Sre-
miške vinograde in gostišče pri Treh 
lučkah. Privoščili smo si degustacijo 
njihovih vin. V jedilnici hranijo naj-
večjo stiskalnico grozdja v Sloveniji. 
Za dobro voljo je poskrbel naš mladi 
harmonikar Lars Lemež -Jeseničnik. 
Vso pot smo prepevali partizanske 
in slovenske ljudske pesmi. Bilo je 
lepo, ker je bilo nam naklonjeno 
lepo sončno vreme. Zmenili smo 
se, da bomo naslednje leto zopet 
obiskali nek zanimiv kraj iz NOB-ja.          

KO ZB Škale 

Obiskali 
smo Posavje 

Potepanje po Gorenjski
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Tudi v letošnjem letu je zadnjo 
soboto v avgustu na Graški 
gori potekalo tradicionalno, 
že 31.srečanje članov Združe-
nja borcev za vrednote NOB, 
planincev, veteranov vojne za 
Slovenijo, Združenja slovenskih 
častnikov, Policijskega veteran-
skega združenja Sever, Društva 
brigadirjev Velenje, Šaleškega 
društva »General Maister«. Pri 
organizaciji prireditve sta tudi 
tokrat zelo angažirano sodelo-
vala Muzej Velenje in Kulturno 
društvo Graška Gora. 

 Že nekaj let zapovrstjo sre-
čanje poteka pod geslom »Pod 
zvezdo smo bili močnejši«. 
Udeležence srečanja, bilo jih je 
več kot 1.500, je  tudi tokrat z 
udarnim nagovorom pozdravil 
predsednik Združenja borcev za 
vrednote NOB Velenje, Bojan 
Kontič. Pozdravni nagovor je 
imel tudi Tit Turnšek, predse-
dnik Zveze združenj borcev za 
vrednote NOB Slovenije, slav-
nostni govorni pa je bil Matjaž 
Han, poslanec Državnega zbora 
Republike Slovenije. 

Na srečanju so sodelovali šte-
vilni praporščaki, spremljevalna 
spominska partizanska enota 
Dolenjski bataljon, godba vete-
ranov Univerze za III. življenjsko 
obdobje Velenje, moški pevski 
zbor Kajuh Velenje, Moški pev-
ski zbor KUD Ravne pri Šošta-
nju, harmonikarji, pevka Zarja 

Gošnik in pevec Toni Babič ter 
Ansambel bratov Avbreht. Doži-
veto in prijetno je potek srečanja 
tudi tokrat povezovala Karmen 
Grabant. Prvi udeleženci so na 
srečanje prispeli že dve uri pred 
pričetkom prireditve. Vreme je 

bilo prijazno, kar je dobro vzduš-
je na prireditvi le še stopnjevalo. 
Zopet smo slišali lepo zapete 
partizanske pesmi, številne reci-
tacije, obujenih je bilo veliko 
spominov na dni, ko so partiza-
ni na Graški Gori bili ogorčen  
boj s fašisti, boj za našo svobo-
do, za slovenski jezik. Boj, ki je 
zahteval ogromno žrtev, tako pri 
partizanih, kot tudi med civilnim 
prebivalstvom. 

Nedvoumno mnenje udeležen-
cev srečanja je tudi tokrat bilo, da  

je tradicijo srečevanja na Graški 
Gori potrebno negovati, ne gle-
de na dejstvo, da je udeležencev, 
ki so v NOB aktivno sodelovali 
iz objektivnih razlogov vedno 
manj. Pomembno  je  resnico 
o NOB v Sloveniji prenašati na 

državljane, na vedno večje šte-
vilo članov Združenja borcev 
za vrednote NOB Slovenije, 
pomembno se je družiti, negova-
ti prijateljstvo, opozarjati na čas, 
ki je prinesel vojno, mnogo kri-
vic in gorja, ki se ne smejo  nikoli 
ponoviti. Pred nedavnim mi je 
pomemben član ene od sloven-
skih političnih strank očital, da 
je geslo »Pod zvezdo smo bili 
močnejši« zavajujoče, neustrezno 
in neresnično ter da se zaradi 
takega gesla srečanja na Graški 

Gori ne udeležuje in se ga tudi 
v prihodnje ne bo udeleževal. 
Obžaloval sem njegovo odloči-
tev, poskusil sem mu dopovedati, 
da zvezda s  politično pripadno-
stjo posameznikov  ni imela in 
tudi danes nima nobene zveze. 

Ker je zvezda bila in je simbol 
pravičnega boja ljudi, ne le v Slo-
veniji,  je simbol, ki je  borce v 
boju proti okupatorjem Slovenije 
povezovala, jim pomenila upanje 
v zmago za pravico in svobodo.  
Državljani Slovenije smo pod 
zvezdo delovali resnično veliko 
bolj povezano kot danes, resnič-
no smo bili močnejši. Zato bomo 
geslo, pod katerim srečanje orga-
niziramo, ohranili tudi naprej.

Dr. Franc Žerdin 
foto: Slavko Hudarin

Pod zvezdo smo bili močnejši!

Na srečanju na Graški Gori je predsednik slovenske organizacije ZZB NOB Tit Turnšek za dolgoletno 
uspešno delo v organizaciji podelil Ivu Stropniku srebrno plaketo ZZB NOB, Vladu Vrbiču pa zlato 

plaketo ZZB NOB Slovenije.
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Obiščite tudi 
spletno stran  

ZB NOB Velenje: 
www.zb-nob-velenje.si 
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Avguštin LEMEŽ, rojen 21. 8. 1926, 
umrl 3. 8. 2017

Rojen je bil v številni kmečki družini v Cir-
kovcah pri Velenju. Tudi njegovo življenjsko 
pot je zaznamoval čas takratnih zgodovinskih 
dogajanj. Kot mlad fant je odšel v partizanske 
vrste, zaupana mu je bila naloga obveščevalca 
v Šercerjevi brigadi. Po končani vojni je odšel 
na nadaljnje vojaško usposabljanje, a želja po 

domačem okolju ga je pripeljala nazaj domov. Leta 1954 se je zaposlil pri 
Rudniku lignita Velenje, leta 1957 opravil kvalifikacijo za rudarja in leta 
1962 postal član takratnega kolektiva Rudarskega šolskega centra Velenje, 
vse do upokojitve. Z ženo Ano, roj. Klančnik, sta si v Šenbricu pri Velenju 
ustvarila družino. Njun skupni novi dom pa sta si ustvarila v Velenju, 
kamor sta se preselila leta 1963. Neskončno rad je imel naravo, delo, svoj 
dom in ljudi okoli sebe. Bil je dolgoletni aktivni član KO ZB Stara vas.

Edvard LIPNIK, rojen 12.10.1932, 
umrl 18.06.2017

Bil je dolgoletni član Krajevne organizacije 
ZB Škale. Izhajal je iz kmečke družine, kjer 
so se pogosto ustavljali partizani – terenci. 
Njihovo hišo so borci poimenovali kar ''pri 
palačinki''. Bil je velik ljubitelj narodnih in 
partizanskih pesmi. Hvala ti za tvoj prispevek 
k razvoju naše organizacije.

Ivan LIPNIK, rojen 13.12.1934, umrl 
29.09.2017

Ivan se je zelo mlad vključil v našo orga-
nizacijo. Opravljal je različne naloge. Bil je 
blagajnik, poverjenik, dolgoletni praporščak 
in tudi podpredsednik Krajevne organizacije 
ZB Škale, dokler mu je zdravje dopuščalo. Bil 
je tudi član upravnega odbora. Za dolgotrajno 
delo je prejel mnogo priznanj. Ivan hvala ti za 
vse, kar si storil za našo organizacijo.   

Marija SEVČNIKAR, rojena 
8.12.1936, umrla 24.09.2017

Marija Sevčnikar, rojena Šumljak, se je 
rodila v narodno zavedni Tajnkovi družini v 
Šmartnem ob Paki. Ker so se že zelo zgodaj 
vključili v odpor proti okupatorju, je njihova 
družina plačala velik davek. Marijini štirje 
strici, bratje njenega očeta Vinka, Tonče, Ivan 
in Franc so bili ustreljeni kot talci, Marijin 

oče Vinko pa s svojo družino deportiran v zapor. Marija je bila 
dolgoletna aktivna članica Krajevne organizacije ZB v Šmartnem ob 
Paki, ker je bila vneta privrženka ohranjanja spomina na vrednote 
NOB. Vsi člani KO jo bomo ohranili v lepem spominu. 

Ivan SEVČNIKAR, rojen 10.12.1927, umrl 23.10.2017
Njegov rojstni kraj je Andraž pri Polzeli, kjer je tudi preživljal 

svoja brezskrbna otroška leta. Med drugo svetovno vojno, se je tako 
kot vsa takratna zavedna mladina tudi Ivan vključil v NOB, najprej 
kot kurir, nato pa kot borec med partizane, kjer je bil vse do konca 
vojne. Leta 1953 se je poročil in se preselil v Velenje. Zaposlil se je 
v Premogovniku Velenje, kjer je delal vse do upokojitve. Dolga leta 
je bil član Krajevne organizacije ZB desnega brega Velenje.

Dominik MIKLAVŽINA, rojen 
3.8.1934, umrl 19.6.2017

Bil je sin ugledne delavske družine iz Raven 
pri Šoštanju. Kot desetletni fant je bil priča 
krvavi vojni vihri druge svetovne vojne leta 
1944, ko je XIV. divizija bila na pohodu skozi 
vas Ravne in bila krvavi boj z okupatorjem.

V osnovno organizacijo ZB Ravne je vstopil 
17.07.1997 in bil vse do smrti zvest organi-

zaciji. Bil je vzoren član in velik prijatelj in tovariš, zato ga bomo 
pogrešali.

Rudi VRČKOVNIK, rojen 14.4.1945, 
umrl 25.7.2017

Njegov rojstni kraj so Škale pri Velenju, kjer 
je tudi obiskoval osnovno šolo in preživel 
svoja mladostna leta.

Zaradi izkopavanja premoga so se morali 
seliti. Najprej v Šoštanj, nato pa si je Rudi z 
družino zgradil hišo v Florjanu. Tu se je hitro 
vključil v življenje kraja, vodil ali sodeloval je 

pri realizaciji številnih projektov za razvoj kraja z okolico.
S svojo harmoniko nas je razveseljeval na prireditvah in družabnih 

srečanjih. Vsako leto je aktivno sodeloval pri organizaciji izleta, na 
katerem smo člani ZB za vrednote NOB Skorno-Florjan-Bele vode 
odkrivali lepote svoje domovine. Bil je dolgoletni predsednik Kra-
jevne organizacije ZB za vrednote NOB Skorno-Florjan-Bele vode.

Marija NAPOTNIK, rojena 
7.11.1933, umrla 5.7.2017

Mirno in tiho, kot je preživljala jesen življe-
nja, nas je zapustila naša dolgoletna članica 
Krajevne organizacije ZB za vrednote NOB 
Skorno-Florjan-Bele vode, Marija Napotnik.

Rodila se je v kmečki družini pri Kotniku v 
Topolšici. Imela je dva brata in sestro. Kmalu 
so izgubili očeta. Marija je pomagala mami 

pri vzgoji bratov in sestre ter pridno delala na domači kmetiji.
Spominjali se jo bomo kot pošteno, delovno in skrbno mamo, staro 

mamo in prababico.

Jože KRAJNC, umrl 28.06.2017
Naše vrste članov ZB Šentilj se neusmiljeno 

krčijo, ker člani postajamo čedalje starejši. 
Tako smo se v mesecu juniju zopet poslovili 
od enega naših članov, to je Jožeta Krajnca 
iz Laz.

Spominjali se ga bomo kot našega zvestega 
člana.

Angela DELČNJAK, rojena 2.9.1953, 
umrla 16.11.2017

Rana leta življenja je preživela v Golicah pri 
Tuhinju.  Stara komaj štiri leta se je z družino 
preselila v Velenje, ker je njen oče dobil služ-
bo v rudniku v Velenju. Po končani šoli se je 
zaposlila v Gorenju, kjer je nekaj časa delala 
v »galvaniki«, v zadnjem obdobju pa v pisarni 
»investicije in vzdrževanje«. V Gorenju je tudi 
spoznala mladeniča, s katerim si je ustvarila 
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dom. Družinska pot se je začela na domačiji partnerjevih staršev, 
kjer sta zgradila novo hišo. V zakonu sta se jima rodila dva otroka, 
hči Božica in sin Aleš. 

Kot je bila dobra do svojih najdražjih in prijateljev, je veliko lepega 
dela opravila tudi v Združenju borcev za vrednote NOB Škale, kjer 
je bila aktivna dolgoletna članica, kar pa ne preseneča, saj je bil v 
združenje včlanjen njen oče Franc Podbevšek – Maj, ki je bil prvo-
borec in tako je tudi Gelca z veseljem pomagala. 

Božidar GOLOB, rojen 7.4.193, umrl 
21.10.2017

Rodil se je v  Volčjih njivah pri Mirni na 
Dolenjskem. Med vojno je izgubil očeta in 
brata. Orožje ga je vedno zanimalo in pri 
razstavljanju najdenega je v nesreči izgubil 
oko. Mladost je preživljal na domači kmetiji. 
Po odsluženju vojaškega roka se je zaposlil 
v Premogovniku v Velenju. V tem času si je 

ustvaril družino. Imel je tri otroke. Zgradil si je dom, v katerem je 
zelo užival. Po sedemnajstih letih dela v jami so ga zaradi strožjih 
pravil, ker je bil slep na eno oko premestili na šolski center, kjer je 
opravljal delo vzdrževalca do svoje upokojitve leta 1988.

Bil je pošten, načelen in vnet zagovornik človekovih pravic. V KS 
Konovo je bil član Društva upokojencev, Društva invalidov, Rdečega 
križa in tudi Zveze borcev.

IVAN KUMER – VANI

2.5.1927 – 14.10.2017

Poslovil se je naš tovariš, prijatelj in 
sovaščan Ivan Kumer – Vani. Bil je 
častni predsednik KO Zveze borcev za 
vrednote narodnoosvobodilnega boja 
Ravne pri Šoštanju in ustanovitelj KO 
ZB Ravne leta 1947, kjer je bil tudi prvi 
predsednik organizacije. Uspešno jo je 
vodil vse do leta 2010. Bil je zelo aktiven 
in vsa leta njegovega vodenja je KO ZB 

Ravne uspešno delovala. Prizadeval si je za pridobitev novih 
članov te organizacije, posebno skrb pa je imel za vzdrževanje 
spomenikov in spominskih obeležij. Za dolgoletno predsedo-
vanje in vodenje organizacije je prejel tudi številna priznanja 
in pohvale. V NOB-u je tudi aktivno sodeloval od 8.11.1944 
so 15.12.1944 na Pohorskem področju, od 15.12.1944 do 
24.12.1944 pa tudi v Komandi mesta Ljubno. Od 24.12.1944 
do 15.1.1945 je bil v zaporih Stari pisker v Celju, nato pa od 
15.1.1945 do 15.5.1945 v zaporih v Mariboru. V domačem 
kraju Ravne pri Šoštanju je bil zelo priljubljen, saj je poleg OO 
ZB bil aktiven tudi v drugih društvih kot so: Kulturno društvo, 
Športno društvo, Društvo upokojencev in Rdeči križ, zato ga 
bomo zelo pogrešali.

Za vsa njegova dela se mu iskreno zahvaljujemo. Ostal nam 
bo v lepem spominu.

Rado JEŽOVNIK

24.2.1948 - 11.11.2017

Ko smo v nedeljo odhajali od doma 
smo izvedeli neverjetno novico, da je 
obstalo plemenito srce našega predse-
dnika Rada. Ne zarosile temveč zasol-
zile so se nam oči, da smo lahko izgu-
bili tako dobrega in predanega člana 
za katerega beseda ''NE'' ni obstajala. 
Vsako zadolžitev je vestno izpolnil. 
Pomagal je tam kjer je bil in se čutil 

potrebnega. Nemalokrat je skuhal kosilo brezdomcem v Pesju.
Nekaj dni pred Dnevom spomina sta skupaj z ženo očistila 

cvetlična korita pred spomenikom in vanj nasadila novo cvetje. 
Na Dan spomina je k spomeniku položil lep in velik aranžma. 
Dragi Rado, ko bi ti to vedel, da je bilo to tvoje zadnje darilo 
osebam, ki so napisana na obeležju. Hvala Ti Rado.

Cenjeni Rado, poleg žene Marte, hčerke Nataše in Sonje, 
ki si jih tako ljubil, te bomo zelo pogrešali, ohranili v lepem, 
spoštovanem, trajnem in nepozabnem spominu.

Rado hvala ti še enkrat za vse kar si za nas in našo organizacijo 
ZB Pesje dobrega storil. Hvala ti!

Za vsa njegova dela se mu iskreno zahvaljujemo. Ostal nam 
bo v lepem spominu.

V spomin

Ni slovo, kar v srcu ostane
in ni slovo,

ko srce zastane.
Slovo je, ko pozabiš!

Ko v dno duše zakoplješ trenutke,
dneve, leta, ki so ti veliko pomenila.

Mi pa dobro vemo,
da vaju ne bomo nikdar pozabili.

Odšla sta preden smo vama rekli hvala,
za vse kar sta nam rekla, dala.

Nismo si vzeli časa, da bi povedali,
kako vaju imamo radi.

Sedaj vesta.
Zdaj, ko gledata nas z nebes,

poslušata naša opravičila in zahvale.
In vesta vse.

Vse, česar vama prej nismo povedali.

Krajevna organizacija ZB NOB Podkraj-Kavče

FRANČIŠKA 
ŠELIGA 

BERNARD 
ZABUKOVNIK



Kot vsako leto, je Krajevna 
organizacija Zveze borcev za vre-
dnote NOB Staro Velenje tudi 
ob letošnjem dnevu spomina 
na mrtve pripravila spominsko 
slovesnost ob spomeniku talcem 
pri Hotelu Razgoršek na nekda-
njem velenjskem sejmišču. Na 
slovesnosti je z deklamacijo in 
s kratkim nagovorom nastopila 
znana nekdanja velenjska učite-
ljica in članica Zveze borcev za 
vrednote NOB Anica Podlesnik, 
ki je skupaj z učenci Osnovne 
šole Gustava Šiliha Velenje v 
spomin na žrtve fašizma in 
nacizma pri spomeniku prižgala 
sveče, cvetje pa sta pred 
spomenik položila pred-
sednik Krajevne organi-
zacije Zveze borcev za 
vrednote NOB Staro 
Velenje Srečko Forštner 
in predsednik Krajevne 
skupnosti Staro Velenje 
Andrej Kozlevčar. K 
slovesnosti je s svojim 
nastopom pripevala 
Veteranska godba Uni-
verze za tretje življenjsko 
obdobje Velenje, glavni-
no kulturnega programa 
pa so, kakor že večkrat 
doslej, pripravili učenci 
in učitelji Osnovne šole 
Gustava Šiliha Velenje. 

Ob tem dodajmo, da je še posebej 
pohvalno, da so bili številni učen-
ci in učitelji tudi med udeleženci 
slovesnosti. Slavnostna govornica 
na spominski slovesnosti v Sta-
rem Velenju je bila direktorica 
Muzeja Velenje Mojca Ževart 
Iskreno se zahvaljujemo vsem, 
ki so sodelovali pri organizaciji in 
v programu slovesnosti, ter vsem, 
ki so se je udeležili. Kakor seveda 
tudi vsem tistim, ki so pripravili 
spominske slovesnosti ob dru-
gih spominskih obeležjih žrtvam 
druge svetovne vojne, ter tistim, 
ki so jim prisostvovali.

Marija Britovšek

Komemoracija v Starem 
Velenju

V spomin na 
naš nekdanji 
stanovski praznik 
»Dan borca«, 
smo članice 
Združenja borcev 
za vrednote 
NOB Velenje 
položile venec 
k spomeniku 
tovariša TITA !

Ob devetdeset-
letnici rojstva 
smo člani 
KO ZB Šalek 
Gorica Paka 
počastili spomin 
na padlega 
kurirja Ludvika 
Blagotinška ob 
njegovem grobu 
v Paki.

Šaleški upornik, interno glasilo območnega 
združenja ZB NOB Velenje

Uredniški odbor: Marjana KOREN, Bojan VOH, Jože DRAČKO, Ivo STROPNIK, 
Vlado VRBIČ (urednik) Naslov uredništva: Združenje borcev za vrednote NOB, 

Kopališka 3, 3320 Velenje, naklada: 1300 izvodov Tisk: Gorenje IPC

Utrinki

V mesecu maju je lvan Jovan, 
naš dolgoletni predsednik KO 
ZB dopolnil mozaik svojih 90 
let. Koščki, ki sestavljajo mavri-
co njegovega življenja, so zelo 
pisani. Različni svetli in temni 
dnevi in meseci so gradili nje-
govo življenjsko pot:  takšni, ki 
si jih je želel, a žal so bila vmes 
tudi obdobja temnih oblakov, 
dolgih mesecev svetovne voj-
ne, ki je pustila bolest v srcu. A 
kot hraber borec je skozi realno 
življenje zmagoval in se veselil 
sončnih dni.

Velik del Ivanovega plodnega 
vodenja organizacije ZZB Vin-

ska Gora smo z njim sodelovali 
in delili prijetne trenutke tudi 
mi. Najprej  je bila drobna sled 
našega ustvarjanja. Potem je s 

številnimi idejami in cilji bogatil 
našo dejavnost in nas usmerjal 
v duhu prijateljstva in odkritih 
življenjskih nazorov. Iskreno 

hvaležni smo za njegova ple-
menita dejanja v našem doma-
čem kraju, v Vinski Gori. Svoj 
napor je vgrajeval v naše skupno 
dobro in predvsem v spomin-
ska obeležja in dogodke, ki so 
verna priča težkih vojnih časov. 
V mnogih manifestacijah Ivan 
vedno znova in znova poudarja 
plemenitost ljudi Vinske Gore 
in širše skupnosti.

Dragi Ivan, hvala za vse pri-
jetno preživete skupne urice! 
Potujte po sončni zdravi poti še 
številna leta!

Odbor ZZB NOV Vinska Gora

Naš spoštovani prijatelj Ivan Jovan je dopolnil 90 let

''Pogled ti včasih v dalj beži,  
ker  misliš na načrte tri,

kako stvari vse uredit,  
spomine zbrat, zapisat  vse,

kar se ti zdi, da zobu časa ubeži''.




