
Šaleški upornik je interno glasilo območnega združenja ZB NOB Velenje, letnik XVI, številka 1, februar 2018

Kar jih niso pozaprli,
kar jih niso upokorili,
so se v gore umaknili.
V njih strahu ni, ni bojazni,
ne boje se smrtne kazni.
Stari svet bodo zrušili,
zemljo delovnih ljudi zgradili,
in kot plamen brez meja
prek sveta bo zavihrala,
živo rdeča zasijala
narodov bo vseh zastava …!

Kajuh

Foto: D. Kljajič
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februar je mesec kulture, pustovanj, zaljubljencev ... Za nas, ki imamo 
radi svojo domovino in jo cenimo, za nas, ki spoštujemo njeno preteklost 
ter se zavedamo pomena in teže dejanj naših prednikov, pa je februar tudi 
mesec spomina in hvaležnosti.
Februar 1944 je bil tako zelo drugačen od februarja, ki ga lahko živimo 
zdaj! Svobodna domovina, v kateri bi naš narod lahko bil sam svoj gospo-
dar, je bila takrat le še del sanj. Osebna svoboda, ta osnovna človekova 
pravica, pa za premnoge nedosegljiva. 
Takrat res ni bilo lahko živeti. V času, 
ko je bilo največ, kar si si lahko želel – 
preživeti. Kot človek in kot narod. In 
ljudje so umirali, da je narod preživel. 
Na našo srečo jih je bilo dovolj – moč-
nih, pogumnih, odločnih, pripravljenih 
na vse. Od kje jim ta moč? Iz vere in 
zaupanja, iz trdnega prepričanja, da so 
na strani pravičnih.
V Šaleški dolini je osvobodilno gibanje 
v množično narodno vstajo preraslo 
po prihodu 14. divizije na Štajersko. 
Domačinom so borci legendarne 
partizanske enote, v kateri je bilo tudi 
precej tukajšnjih fantov in mož, prinesli 
upanje, novo voljo in pogum. Številni so 
se pridružili partizanom, okrepile pa so 
se tudi druge oblike narodnoosvobodil-

nega gibanja. Prebivalci so s partizani in drugimi aktivisti sodelovali na 
različne načine, jim pomagali ter jih podpirali. Nemci so to gibanje skušali 
zatreti in prebivalce od upora odvračati s terorjem. Ljudi so zapirali, 
izseljevali, streljali so talce. Štirinajsta divizija je, ko je 6. januarja 1944 
krenila na Štajersko, štela 1.112 partizanov, 26. februarja pa je bilo za 
borbo sposobnih le še 440 partizank in partizanov. Padlih, ujetih ali 
pogrešanih je bilo 367 pripadnikov štirinajste. Kljub teži časa, kljub smrti, 

ki je kosila med njimi in jim dihala 
za ovratnik sleherni dan, so borke in 
borci 14. divizije tudi februarja 1944 
živeli, ustvarjali in ohranjali slovensko 
kulturo in običaje ter si dovolili ljubiti. 
Težko bi rekli kaj drugega kot: »Hvala, 
čast in slava jim!« V Muzeju Velenje se 
trudimo, da ohranjamo in širimo vede-
nje o tem času in teh ljudeh. Hvaležni 
smo vsem, ki razumete, da smo obeležja 
postavljena njim v spomin, dolžni ohra-
njati in pri tem pomagate. Februarja se 
veselim tudi zato, ker se bomo srečevali 
na spominskih slovesnostih!
 
Prijazen pozdrav in srečno.
 

Mojca Ževart, 
direktorica Muzeja Velenje

Spoštovani bralci Šaleškega upornika,

Veleposlanik Ruske 
federacije v Republiki 
Sloveniji dr. Doku 
Zavgajev je skupaj 
z delegacijo obiskal 
vodstvo Zveze združenj 
borcev za vrednote NOB 
Slovenije. 

Ljubljana, 12. december 2017 
– Veleposlanik je izpostavil 
dobro sodelovanje med sloven-
skim in ruskim narodom, ki se 
je okrepilo že med 2. svetov-
no vojno. Tako na slovenskih 
kot ruskih tleh je 
življenje izgubilo 
mnogo Slovencev 
in Rusov, ki so se 
borili za skupni cilj 
– zmago nad naciz-
mom in fašizmom. 
Ob tej priložnosti 
je ruski veleposla-
nik v znak dobrega 
sodelovanja z ZZB, 

tej poklonil repliko prapor-
ja, s katerim so vojaki Rdeče 
armade osvojili nemški Reich-
stag. Simbolika tega praporja 
predstavlja konec 2. svetovne 
vojne v Evropi in zmago nad 
nacizmom. V imenu ZZB je 
prapor sprejel predsednik Tit 
Turnšek, ki se je zahvalil za 

dobre odnose med Zvezo borcev 
in Rusko federacijo. Prav tako 
so se prisotni zavezali, da bodo 
medsebojno sodelovanje negova-
li tudi v prihodnje.

Tekst in foto:  
Aljaž Verhovnik

ZZB prejela častni prapor Ruske federacije
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Moram podati odgovor na trditev omenje-
ne osebe, da je bil Tito kriv za vse, kar se je 
dogajalo v drugi svetovni vojni in po njej in 
ga primerjal celo z zločincem Ratkom Mla-
dićem. Tako izjavo lahko da samo oseba, ki 
bi za lastno promocijo naredila vse, ki nima 
nobene odgovornosti in meji že na nepri-
števnost. Mogoče si je s tem želel prislužiti 
kakšno točko pri strankarskem šefu Janezu 
Janši, da bo potrdil njegovo kandidaturo 
za velenjskega župana. Ker to osebo dobro 
poznam, se sprašujem, kako bo vodil občino, 
saj je imel velike težave že z vodenjem ene 
same košarkaške ekipe.

Maršala Tita je večina prebivalcev takratne 
skupne države izredno spoštovala, kot tudi 
večina svetovnih politikov oziroma vodite-
ljev, tudi kapitalističnih. Kdo pa spoštuje vas 
politike od osamosvojitve naprej? Saj ste vi, 
kvazi demokrati in vam podobni tako okradli 

našo Slovenijo, da smo sedaj bolj zadolženi 
kot vsa bivša juga. Tita ni obdolžilo nobeno 
sodišče na svetu za kakršen koli zločin. Vaš 
prvak Janez Janša pa je bil pravnomočno 
obsojen zaradi korupcije, da ne omenjam 
orožarske afere, kjer je bil glavni akter, pa 

ga je vseeno tisto ustavno sodišče, ki ga ti 
omenjaš, osvobodilo zapora, če da bi to bil 
udarec za demokracijo. Toliko o kredibilnosti 
takratnega ustavnega sodišča. Samo upamo 
lahko, da se bo uresničila napoved novinar-
ja Aleksandra Lucuja, da bodo pred haško 
sodišče prišli tudi mešetarji z orožjem in 
posredni krivci za poboje v Bosni in da jih 
bo doletela pravična kazen, v kolikor nimajo 
tudi tam kakšnih svojih podrepnikov.

Vas Janševcev so polna usta demokracije, 
ki pa je v vaši stranki sploh ni, jo pa izra-
bljate na vse mogoče načine z potvarjanjem, 
lažnimi obtožbami, sprenevedanjem ter celo 
blatenjem Slovenije izven njenih meja. Res 
ste pravi domoljubi!

Franc Cerar 
Kidričeva 17, 3320 Velenje

Tone De Costa, politik, karierist in bivši komunist, član SDS

Tako kot vsa leta doslej je 
odbor Krajevne borčevske 
organizacije ZB Desnega brega 
svoje člane, ki so v letu 2017 
praznovali svoj 80 ali 90 rojstni 
dan povabila na skupno kosilo z 
upravnim odborom.

V letošnjem letu je v naši orga-
nizaciji praznovalo šest članov, 

dva člana 80 let in štirje člani 
90 let. Žal se zaradi drugih 
obveznosti dve članici, ki sta 
praznovali 80 let tega srečanja 
nista udeležili. Skupno kosilo 
smo imeli na Ribiškem domu 
Velenje.

Leopold Jelenko

Člani ZB Desnega brega, ki so v letu 2017  
praznovali svoj 80 ali 90 rojstni dan

Na srečanju članov KO ZB smo se zbrali 1. 
decembra 2017, se poveselili, malce okrep-
čali, zapeli nekaj partizanskih in narodnih 
pesmi in se predvsem veliko pogovarjali ter 
si na koncu zaželeli vse lepo in veliko zdravja 
v letu 2018. 

S kratkim skečem so nas razveselili člani 
KUD LIPA KONOVO Slavka, Jože in Mile-
na, od katerih sta prva dva tudi člana ZB v 
KO Konovo.  Stroške malice je iz svojega 
žepa pokril naš najmlajši  član Jan Škoberne, 
sicer poslanec iz vrst SD v Državnem zboru. 

Kljub obljubi, da se bo našega srečanja tudi 
osebno udeležil, mu je to zadnji hip preprečil 
zastoj na cesti na poti iz Ljubljane. Za nje-
govo podporo se mu iz srca zahvaljujemo, 
saj nam je omogočil, da ni bilo potrebno 
udeležencem prispevati nič iz lastnega žepa.

D.P.

Prednovoletno srečanje članov  
KO ZB Šalek - Gorica - Paka - Bevče
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FEBRUAR - 23. 02. 2018
Pohod XIV. divizije - pri spomeniku 
v Paki pri Velenju 
Organizator je OZB NOB Velenje in KO ZB 
Šalek Gorica Paka

FEBRUAR - 23. 02. 2018
Prihod XIV. divizije  - pri spominski 
plošči na osnovni šoli v Cirkovcah
Organizator je OZB NOB Velenje in KO 
ZB Škale

FEBRUAR - 24. 02. 2018
Preboj XIV. divizije   -  pri 
spomeniku v Osreških pečeh
Organizator je OZB NOB Velenje in KO 
ZB Ravne

FEBRUAR - 24. 02. 2018
Boj XIV. divizije  in smrt K. D. Kajuha  
-  pri spomeniku v Zavodnjah
Organizator je OZB NOB Velenje in Mladi 
forum Socialnih demokratov

FEBRUAR 
Tradic. streljanje na glinaste golobe 
za pokal XIV. div. na Kozjaku
Organizator je OZB NOB Velenje in Lovska 
družina Velenje

APRIL
Večer ob kresu in partizanskih 
pesmih  - ob Šoštanjskem jezeru 
Organizator je OZB NOB Velenje in KO 
ZB Šoštanj

APRIL
Proslava ob Dnevu upora proti 
okupatorju
Organizator je MO Velenje in ZB NOB 
Velenje 

MAJ
Osrednja proslava ob 73. obletnici 
podpisa pogodbe o kapitulaciji 
fašizma za jugovzhodno Evropo - 
pri spominski sobi v Topolšici  
Organizator je ZB NOB Velenje in KO ZB 
Topolšica

MAJ, 09. 05. 2018
Proslava ob osvoboditvi države 
izpod fašizma v 2. Svetovni vojni 
in Dnevu Evrope  – koncert Lare 
JANKOVIČ
Organizator MO Velenje in ZB NOB  
Velenje 

MAJ
Proslava pri spomeniku padlih 
partizanov – Petelinjek pri Vinski 
gori
Organizator je ZB NOB Velenje in KO ZB 
Vinska gora

JUNIJ
Pohod ob spominskih obeležjih 
in družabno srečanje borcev in 
simpatizerjev NOB pri Domu 
krajanov v Kavčah – obuditev 
Kurirčkove pošte
Organizator je KO ZB Podkraj-Kavče in ZB 
NOB Velenje  

JUNIJ, 25. 06. 2018
Proslava v spomin padlim borcem  - 
Skorno nad Šoštanjem
Organizator je KO ZB Skorno Florjan in  ZB 
NOB Velenje 

JUNIJ, 30. 06. 2018
Proslava v spomin na ustanovitev 
Šaleške čete –Podgorje pri Šoštanju
Organizatorji so ZB NOB Velenje in KO 
ZB Šoštanj 

AVGUST, 25. 08. 2018
Tradicionalno »Srečanje borcev, 
planincev, brigadirjev in 
veteranskih organizacij na Graški 
Gori – gori jurišev
Organizator je ZB NOB Velenje 

OKTOBER, 30. 10. 2018
Spominska svečanost in srečanje 
sorodnikov padlih partizanov pri 
spominski plošči – Skorno nad 
Šmartnim ob Paki. 
Organizator je ZB NOB Velenje in KO ZB 
Šmartno ob Paki 

NAPOVEDNIK PROGRAMA DELA ZA LETO 2018

Javne proslave

Komemoracije ob 1. novembru
Vse komemoracije izvede 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 
potekajo od 25. 10. do 1. 11. 2017, 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 spomin-
ski sobi  

3. Staro Velenj - pri spomeniku talcev  
4. V Šembricu pri Velenju – pri spomeniku padlih borcev VDV 

brigade  
5. V Paki pri Velenju - pri spomeniku padlega partizana Blago-

tinška  
6. Bevče - pri spomeniku padlim v 2. svetovni vojni 
7. V Pesju pri domu krajanov  - pri spomeniku padlim partiza-

nom  
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 pokopa-

lišču  
12. Kavče pri Velenju - pri spominski plošči za padle v NOB pri 

domu krajanov 
13. Šoštanj - pri centralnim spomenikom padlih borcev v NOB na 

Trgu svobode  
14. V Ravnah pri Šoštanju – pri spomeniku pri Ploštajnerju v spo-

dnjih Ravnah  
15. V Šmartnem ob Paki – pri centralnem spomeniku padlih borcev
16. 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. 

Na območju združenja imamo 34 spomenikov, 23 grobov in gro-
bišč, 46 spominskih plošč in 1 kenotaf, skupaj torej 103 spominska 
obeležja. V letu 2018 predvidevamo:
1. Obnovitev črk in zvezde na spomeniku v Šentilju
2. Popravilo ene številke na obeležju na Jakcu
3. Ureditev okolice spominskega obeležja na Paškem Kozjaku
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Draga moja Mica!
Pišem Ti po prvem dnevu mojega 
veličastnega vstopa v mariborsko 
realno gimnazijo. Ob najini ločitvi 
sem spoznal kako rad Te imam 
Mica in kaj si mi Ti sploh. Začutil 
sem silno resničnost svojih verzov 
»Mi nisi bonbonček v papirčke 
zavit.« Mica, piši mi kaj si čutila 
Ti ob najinem slovesu, čeravno 
je bilo to samo slovo za par dni. 
Gotovo Te bo zanimala moja 
pot v Maribor in moji skromni 
doživljaji , kolikor sem jih že 
mogel v tej najsevernejši trdnjavi 
jugoslovanske edinosti doživeti. 
Zjutraj ob tričetrt na 6 sva 
odjadrala z mamo na »trnjevo« 
pot. Zbudila sva se komaj ob 
pol šestih in sva tako 
skoro zamudila vlak. 
Nato je do Celja 
brez dogodkov. Z 
mamo se peljeva z 
Kovačevo mamo, ki 
gre v Celje k razpravi 
zaradi incidentov 
(incidenta) na prvega 
(prvem maju) maja. 
Piši mi o razsodbi, 
me namreč precej 
zanima. Na celjskem 
kolodvoru prisrčno 
slovo od lanskih 
tovarišev, mislim 
od mojih letošnjih 
celjskih sošolcev, v 
kolikor se vozijo v Celje. 
Od (iz) Celja teče brez 
večjih dogodkov. Vstopila 
sva v vagon s svati. Zanimivo 
je opazovati ljudi, ki se vsaj za 
trenutek sproste in iščejo utehe v 
alkoholu in muziki. Peljeva se 
drugače mirno, le mater vznemirja 
skrb, kaj pa če Te direktor ne bo 
sprejel, kaj pa (bo) potem, kaj? 
Skušam jo potolažiti in mirno 
prispeva v Maribor. Najprej k 
direktorju. Majhen možicelj, ki hoče 
prikriti svojo majhnost z držanjem, 
hudičevo strogim. Malo je bilo 
nerganja in javkanja in nato 
obljuba, da me sprejme za to šolsko 
leto. »Jutri se javite ob 8h v 6a.« 
- in odideva. Popoldne mine brez 
velikih dogodkov. Samo ogledovanje 

mesta in obisk pri Dragici. Mesto se 
mi sprva ni zdelo zanimivo, zdaj 
pa postaja zanimivo. Obisk pri 
Dragici. Samo parminuten, ker 
ima dosti dela. Sploh je bila precej 
uradna. Drugo jutro v šolo. Ob 
8h pridem v razred 6a. Mešani 
razred. Torej skupaj z ženskami. 
Še nikoli nisem bil z njimi skupaj 
v razredu. In veš Mica, pa ni tak 
hudič, kot sem si mislil. Sicer pa 
bodi brez skrbi so vse nacionalistke 
in povrhu še niti ene ni 

čedne med 
njimi. V šolo 

sva šla skupaj s 
Kerinom, menda 

sem Ti že pravil o njem, 
star omladinec. Našla 
sva se slučajno na 
poti. Tudi on  hodi 
v šesti a. Vsedem se 
k nekemu našemu 

človeku, ki me je 
pogledal za zboraša. 

in jaz njega tudi. Čez 
nekaj časa razjasniva 

položaj in postaneva dobra 
prijatelja. Je predsednik F.S.a 

in mi je obljubil dati brezplačno 
legitimacijo za polovično vožnjo. 
Za razrednik imam Mlakarja, 
hudičevega pedanta in klerikalca. 
Že prvo uro me je zajebaval 
»Gotovo ste odličen dijak, kaj!« 
Jaz pa sem ga zabil ! »Ne, prav 
dober sem pa, prav dober!« 
Za matematiko imamo svinjo 
Tonina. Za latinščino historično 
babo Tominčevko. Za francoščino 
pijanca Potokarja. Za verouk 

defrandanta Bogoviča. Klasično 
prasico. Za zemljepis razrednika. 
Toda to je dobro, da meni ne 
morejo ničesar več. Dobil bom 
pozitivno izpričevalo in – basta.

Si »Sl. ml.« že dobila! Lepo jo 
razpečaj!

Mnogo, mnogo poljubov in poz-
dravov od Tvojega Karlija

(Kajuhovo pismo Mariji 
Medved, 28. maja 1940) 

Slika: portret Kajuha v 
spominskem objektu pri 

Žlebniku, avtor Rok Poles.

Predvidene mednarodne 
dejavnosti

Posebni projekti

Ostale aktivnosti

1. ZB NOB Velenje aktivno sodeluje pri izvedbi nekateri proslav 
na Avstrijskem koroškem z Zvezo Koroških partizanov (Komelj, 
Železna Kapla)

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

3. Prav tako se udeležijo in organizirajo žalno slovesnost na poko-
pališču v Gradcu in pri Peršmanu v Avstriji v spomin na naše 
žrtve fašizma.

4. ZB NOB Velenje je tudi aktivni udeleženec vsakoletnega Igman-
skega marša v BiH in Srečanja borcev in mladine v Kumrovcu na 
Hrvaškem ob 25. Maju, rojstnem dnevu maršala Josipa Broza Tita

1. Priprava in izdajanje lastnega glasila »Šaleški upornik« trikrat 
letno v nakladi 1300 izvodov. Glasilo je namenjeno obveščanju 
članstva in drugih za ZB NOB pomembnih oseb o našem delu, 
o raznih zgodovinskih dogodkih in o umrlih članih ZB.

2. Izdaja publikacije Spomini Janka Ulriha (ob obletnici ustano-
vitve 1. Šaleške čete)

3. Otvoritev obnovljene okolice spomenika Josipu Brozu Titu na 
Titovem trgu

1. Priprava in izvedba programsko - volilnih skupščin (konferenc) 
KO ZB za vrednote NOB Velenje

2. Priprava in izvedba programsko - volilne skupščine ZB za vre-
dnote NOB Velenje

3. Sodelovanje z ostalimi veteranskimi društvi in združenji

Gotovo Te bo zanimala moja 
pot v Maribor in moji skromni 
doživljaji , kolikor sem jih že 
mogel v tej najsevernejši trdnjavi 
jugoslovanske edinosti doživeti. 
Zjutraj ob tričetrt na 6 sva 
odjadrala z mamo na »trnjevo« 
pot. Zbudila sva se komaj ob 

kolikor se vozijo v Celje. 

Kerinom, menda 
sem Ti že pravil o njem, 

star omladinec. Našla 
sva se slučajno na 
poti. Tudi on  hodi 
v šesti a. Vsedem se 
k nekemu našemu 

človeku, ki me je 
pogledal za zboraša. 

in jaz njega tudi. Čez 
nekaj časa razjasniva 

položaj in postaneva dobra 
prijatelja. Je predsednik F.S.a 

in mi je obljubil dati brezplačno 
legitimacijo za polovično vožnjo. 
Za razrednik imam Mlakarja, 
hudičevega pedanta in klerikalca. 
Že prvo uro me je zajebaval 
»Gotovo ste odličen dijak, kaj!« 
Jaz pa sem ga zabil ! »Ne, prav 
dober sem pa, prav dober!« 
Za matematiko imamo svinjo 
Tonina. Za latinščino historično 
babo Tominčevko. Za francoščino 

KAREL 
DESTOVNIK KAJUH  
13. 12. 1922 – 22. 2. 1944
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Hubert MRAVLJAK, rojen 
11.07.1922, umrl 02.12.2017

Po dolgotrajni težki bolezni nas je v 95. letu 
starosti zapustil naš dolgoletni član Krajevne 
organizacije ZB Vinska Gora. Izhajal je iz 
rudarske družine. Že leta 1943 je  Gestapo 
družino Mravljak aretiral in odpeljal v celjski 
Stari pisker. Po neznosnem zasliševanju ni 
priznal ničesar, prav zaradi tega je bila druži-

na izpuščena iz zapora. Kot aktivist OF je aktivno sodeloval od leta 
1943 do 1944. Po prihodu XIV. divizije se je pridružil Tomšičevi bri-
gadi. Po končani vojni je bil zaposlen na premogovniku Velenje kot 
poslovodja do upokojitve. Sodeloval je pri obnovi Velenja in bil ves 
čas družbeno-politični delavec. Po upokojitvi je bil od 1983 do 2006 
leta predsednik Medobčinske zveze društva upokojencev Velenje.

Za zasluge v NOB je bil odlikovan za Zasluge za narod in medaljo 
za hrabrost. Za svojo aktivnost je prejel Zlati grb MO Velenje leta 
2002, leta 2017 je postal častni član Krajevne organizacije ZB Vinska 
Gora. Ohranili ga bomo v nepozabnem spominu.

Slavka VEITHAUSER, rojena 
15.10.1930, umrla 14.12.2017

Slavka se je pred mnogimi leti iz Velenja 
preselila v Pesje in se takoj vključila v našo 
organizacijo. V njej je po svojih sposobnostih 
pričela aktivno sodelovati, kakor tudi v dru-
gih družbenih organizacijah – društvih, kot 
je Društvo prijateljev mladine, Krajevni sku-
pnosti in SZDL, skratka kjer je bilo potrebno.

Zaposlena je bila kot vzgojiteljica v vrtcu Pesje. Z njenimi varovanci 
je vedno sodelovala pri raznih svečanostih in prav tako pri kurirč-
kovi pošti. Ob odhodu v pokoj je po daljšem času težko zbolela in 
sta ji vedno stala ob strani in ji lajšala bolezen sin Vojko in hčerka 
Dragica z družinama. 

Rozika VRABIČ, rojena Stropnik 
19.03.1929, umrla 20.12.2017

Rozika je bila rojena na dokaj veliki, zave-
dni in napredni kmetiji v Prelogah p.d. Med-
vedova. Tam je preživljala z ostalimi družin-
skimi člani svoje srečno otroštvo. Toda čas 
ni trajal dolgo, kajti okupator je takoj aretiral 
očeta in mladoletnega sina Ivana in ju ustrelil 
v Mariborskih zaporih. Leta 1942 je izselil 

ostale člane, mami je ukradel Roziko in sestro Marto. Mamo in sestro 
Pepco je odpeljal v taborišče Auschwitz od koder se nista več vrnili. 
Njo in sestro je poslal v razna taborišča v Nemčijo, kjer star morali 
trdo delati in trpeti tudi lakoto kot ostali ukradeni otroci. Vzrok 
izselitve je bil, ker je družina tesno sodelovala s partizani.

Leta 1945 sta se sestri žalostni vrnili v svoj popolnoma izropani 
dom. Kot otroka sta ga pričeli obnavljati. Zopet so bili prizadeti, 
ker je bila kmetija, kot ostale Preloge potopljena. V Pesjem so si 
nato zgradili nov dom in se vanj vselili z možem in tremi hčerami 
Dragico, Darinko in Zalo. 

Leta 1970 se je Rozika priključila v organizacijo ZB ter aktivno v 
njej sodelovala. Bila je vneta privrženka za ohranjanje spomina in 
vrednot NOB.

Milan JEŽOVNIK, rojen 10.05.1936, 
umrl 23.10.2017

23. oktobra 2017 je naše Združenje za vre-
dnote NOB zapustil eden od najbolj zagretih 
in zvestih članov, ter velik zagovornik vre-
dnot našega boja. Dolgoletni član ZB NOB 
Šoštanj je bil med člani zelo priljubljen, vedno 
nasmejan in pripravljen pomagati ljudem. Bil 
je tudi vrsto let član izvršnega odbora našega 

združenja in prav nobeno delo, ki smo mu ga naložili, mu ni bilo 
težko v celoti in vestno opraviti. Med najpomembnejšimi nalogami, 
kot član izvršnega odbora KO ZB Šoštanj je bilo tudi vsakoletno 
vodenje naših letnih skupščin – konferenc našega združenja, kjer 
ga je zaznamovalo energično in korektno vodenje.

Resnično je bil zavzet, da se te vrednote pridobitev NOB ohranja-
jo. Milana bomo še posebej pogrešali člani izvršilnega odbora ZB 
NOB Šoštanj.

VLASTA DREN, roj. Vrabič, rojena  
5.1.1950, umrla 20.1.2018   

Že leta 1998 je Vlasta z možem Silvom 
postala članica krajevne organizacije ZB 
Topolšica. Takoj  po preselitvi v novo hišo 
v Škalah, sta se oba vključila v Krajevno 
organizacijo ZB Škale. Vlasta je živela je v 
družini, ki je cenila vrednote in pridobitve 
partizanskih bojev, saj je bila mama Marica 

obveščevalka in borka 14. divizije. Tudi na pobudo njene mame je 
bila naša organizacija v Škalah ustanovljena že pred 70. leti. Pred 
10. leti je sprejela in opravljala delo sekretarke v naši organizaciji. 
Bila je vesta in skrbna. Nudila pa je tudi svoje prostore za sestanke 
našega upravnega odbora. 

Nežika ZABUKOVNIK, rojena 
30.12.1925, umrla 09.01.2018 

Rodila se je v Javorju pod Uršljo goro. Tam 
je preživela svoja mladostna leta. Med NOB 
je pomagala partizanom s prenašanjem pošte. 
Bila je kurirka. Leta 1949 se je poročila na 
Konovo, na Poklačetovo kmetijo. Kmalu je 
na kmetiji ostala sama s tremi otroki. Lepo 
je skrbela zanje, kot tudi za kmetijo.  Bila 

je članica ZB Konovo od njene ustanovitve. Bila je delovna, polna 
energije in dobre volje. Takšno bomo tudi ohranili v lepem spominu. 

Martin BRIŠNIK, rojen 29.11.1944, 
umrl 25.11.2017 v Prelogah pri 
Velenju

Osnovno šolo in nižjo gimnazijo je obisko-
val v Šoštanju, Srednjo tehnično šolo pa v 
Mariboru.  Po končanem šolanju se je zaposlil 
na Premogovniku Velenje v strojnih delav-
nicah. V TGO Gorenje je bil vodja servi-
snih delavnic Gorenjskih aparatov v zahodni 

Nemčiji.  Večkrat se je vračal domov k družini. Ko se je vrnil iz dela 
v tujini, je začel lastno dejavnost..

 V letu 1944 je ob napadu na Ribnico na Pohorju izgubil očeta., 
ki ga tako ni nikoli ni poznal. Ta dogodek ga je spremljal skozi vse 
življenje.V krajevni skupnosti je bi priljubljen, dober do sosedov in 
družbe. Bil je član ZB Konovo od njenega nastanka.

O   D   Š   L   I      S   O
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Za časa nemške okupacije je 
bila pomembna cestna poveza-
va za vojaške transporte po cesti 
skozi Črni graben na relaciji 
Vransko – Lukovica. Zato so se 
Nemci dobro utrdili v Krašnji in 
v Blagovici. Ker so z razvojem 
partizanstva naraščale pogoste 
sabotaže, akcije in napadi iz 
zasede na prevoze in tudi na 
sovražne izvidnice, so Nemci 
kmalu začeli z utrjevanjem obeh 
postojank. Zazidali so hišna okna 
in naredili strelske odprtine, gra-
dili pregrade, betonske bunkerje 
na vseh smereh in podzemne 
rove do njih. Tudi žične ovire so 
postavili na vseh vmesnih prede-
lih okrog postojanke. Pričakovali 
so morebitni partizanski napad 
za varnimi zidovi.

Prvi partizanski 
napad 9. oktobra 
1944

Na skupnem sestanku obeh 
štabov Šlandrove in Zidanškove 
brigade na Češnjicah je bil izde-
lan načrt napada na okupatorje-
vo utrjeno postojanko v Blagovi-
ci in istočasno tudi na postojanko 
v Krašnji.

Enote obeh brigad so napra-
vile zasede na smereh od koder 
bi Nemci lahko dobili pomoč 
iz Lukovice, Domžal ali iz 
Tuhinjske doline in iz Moravč. 
Začetek napada je bil dolo-
čen za 9. oktober 1944. Tedaj 
so malo pred polnočjo enote 
Zidanškove brigade poskušale 
z nenadnim napadom in prese-
nečenjem zavzeti postojanko v 
Blagovici. Porušili so mrtvašni-
co pri cerkvi in poškodovali dva 
bunkerja. Zaradi premočnega 
sovražnikovega ognja so po eni 
uri napad morali opustiti in se 
umakniti, ker so v Blagovici s 
streljanjem Nemci zažgali gospo-
darska poslopja okrog postojan-
ke. Pri Bizelu je zgorel kozolec 
in gospodarsko poslopje z vso 
opremo. Pri Žoharju je zgorelo 
gospodarsko poslopje, orodje, 
seno in vozovi, pri Štacnarju tudi 
gospodarsko poslopje. Gostilni-
čarju in posestniku Krvinu so 
močno poškodovali hišo, zažgali 
gospodarsko poslopje in zgorelo 

je nekaj živali v njem. Ljudje so 
v vasi reševali, kar se je le dalo, 
a posledice so bile nepopravljive.

Izgube na partizanski strani 
niso znane, a tudi Nemci niso 
imeli nobenega mrtvega.

Tudi napad Šlandrove brigade 
na postojanko v Krašnji je bil 
brez uspeha.

Drugi napad 
na Blagovico 7. 
novembra 1944

K naši hiši v Korpe pod Lim-
barsko goro, nekaj dni po 1. 
novembru, sta prišla dva parti-
zana s čini na rokavih. Verjetno 
sta bila oba iz štaba IV. operativ-
ne cone in z nalogo poizvedeti 
podrobnosti o stanju in o utrje-
nih točkah nemške postojanke 
v Blagovici. Ker oče in mama 
o tem nista vedela kaj dosti 
njima povedati, sta takoj mene 
zadolžila, ker sem bil terenski 
obveščevalec-kurir, član ZMS, da 
podrobno poizvem vse o stanju 
in opremi nemške posadke. Naj 
narišem tudi skico, kje so tudi 
betonski bunkerji na prihodih k 
postojanki. Te podatke moram 
zbrati v treh dneh.

Podal sem se korajžno na 
ogled. Tedaj sem bil majhne 
postave in znal nekaj nemških 
besed od enoletnega obiskovanja 
nemškega pouka v blagovški šoli.

Da bi dobil vse zahtevane 
podatke, sem moral iti v nemško 
postojanko, ki je imela sedež v 
župnišču. Z lažnim obvestilom 
sem pregovoril stražarja, da 
moram njihovi kuharici Lilič 
Urši povedati o smrti njenega 
bližnjega sorodnika. Ona je bila 
naša zaupnica in je že večkrat kaj 
sporočila, če je le mogla, ker je 
stanovala kar v postojanki. Od 
nje sem na hitro izvedel o pri-
pravljenosti, o orožju in številu 
50 članov posadke, to je 20 žan-
darjev in 30 policistov.

Doma sem napravil skico raz-
poreda stavb, betonskih bunker-
jev, žičnih ovir ter koridorjev do 
posameznih utrjenih točk in da 
je tudi na strehi župnišča utrjena 
opazovalnica, druga opazovalni-
ca pa je v cerkvenem zvoniku.

Na dogovorjeni dan sta prišla 

partizana, njunih imen ne vem, 
po zbrane moje podatke. Nista 
hotela verjeti, da je vse tako, 
kakor se jaz njima narisal na skici 
in opisal stanje nemške postojan-
ke. Rekli so, da bodo vse na hitro 
pripravili in zavzeli postojanko.

Za napad je bila določena 
Tomšičeva brigada. 1. bataljon 
bo zaščitil smeri morebitnega 
prihoda nemških enot na pomoč 
napadenima postojankama. 2. 
bataljon bo napadel nemško 
postojanko v Krašnji, a posto-
janko v Blagovici bo napadel 3. 
bataljon Tomšičeve brigade.

Zvečer 7. novembra okrog 22. 
ure, bilo je brez snega, je z Lim-
barske gore k nam prišla večja 
partizanska skupina Tomšičevih 
borcev. Takoj so me poklicali in 
po kratkem pogovoru o stanju 
v postojanki, so me določili za 
vodiča do postojanke za obko-
litev z zahodne strani. Ko sem 
jih pripeljal v temni noči v bliži-
no postojanke, sem lahko odšel 
domov.

Napad partizanov se je pri-
čel ob enih ponoči. Borci so 
se skušali približati bunkerjem 
pod zaščito ognja iz mitraljezov 
soborcev, a zaman je bil vsak 
poskus zavzetja in miniranja utr-
jenih točk. Tako je minila noč in 
z dnem so se borci umaknili na 
varnejša mesta. Iz zvonika pa je 
čez dan večkrat zaropotal nem-
ški mitraljez, če je straža opazi-
la kake premike okoli nemške 
postojanke.

Med prvim napadom tega dne 
so imeli Tomšičevci 7 mrtvih in 
11 ranjenih.

Ponoči 8. novembra se je pričel 
ponovni napad na postojanko. 
Borci so zavzeli pokopališče in 
minerci so pri cerkvi poruši-
li zakristijo. Z gasilsko črpalko 
so borci zalili dva bunkerja in 
oslabili odpor z južne strani. Več 
uspeha pa niso imeli. Čez dan so 
poskušali posadko prepričati na 
vdajo. K Nemcem v postojanko 
so poslali pogajalko Lijo Varšek 
iz Domžal na razgovor za pre-
dajo. Ker so v postojanki Nemci 
imeli radijsko zvezo, so zvedeli, 
da jim že prihaja na pomoč moč-
na nemška kolona s tankom na 

čelu, zato na predajo niso pristali 
in pogajalko so zaprli. Po nekaj 
dnevih po napadu so Lijo Varšek 
izpustili. Borci Bračičeve brigade 
nemškega napredovanja iz Luko-
vice proti Krašnji niso mogli zau-
staviti. Zato so se partizani začeli 
umikati proti Češnjicam.

Hrano za borce med napadom 
na Blagovico so domačini kuhali 
pri Mlakarju v Zgornjih Lokah 
in jo dostavljali do Režka v Pod-
smrečje. To so pozneje zvedeli 
Nemci in Mlakarjeve nekaj dni 
zaprli in zasliševali, nato pa jih 
vse spet izpustili domov.

Tomažu Igliču-Krvinu so 
Nemci po napadu popolnoma 
porušili enonadstropno hišo, ki 
je stala čez cesto blizu župnišča. 
Že ob prvem napadu je bila hiša 
hudo poškodovana. Njegova 
družina se je nato preselila k 
Brezovcu v domači vasi.

V obeh postojankah, v Krašnji 
in Blagovici, je okupatorska voj-
ska ostala vse do 9. maja 1945, 
to je do končne nemške kapi-
tulacije.

Ob umiku Nemcev iz Blagovi-
ške postojanke 9. maja 1945, so 
še vse odvečno orožje, strelivo in 
eksploziv znosili na dvorišče sta-
re šole. Ko so prižgali zažigalno 
vrvico, so naglo pobegnili proti 
Krašnji. Ker je vse to njihovo 
početje opazoval partizan Resnik 
Janez-Kašenkov iz Gaberja, je 
po odhodu posadke hitro skočil 
in prekinil tlečo vrvico ter tako 
vas rešil še večjega uničenja.

Pri obnovi po osvoboditvi so 
domačini z udarniškim delom 
porušili pregrade, bunkerje in 
popravljali poškodovane stavbe. 
Pri treh kmetih so obnovili tudi 
pogorela gospodarska poslopja, 
le hiše gostilničarja Tomaža Igli-
ča-Krvina niso obnovili. Pozne-
je, ko se je širila makadamska 
cesta skozi vas Blagovico, bi bila 
hiša na ostrem ovinku gotovo 
ovira v letu 1958, ko so izvajali 
obsežnejša dela z asfaltno pre-
vleko.

Zapisal po spominu in po zna-
nih podatkih

Franci Hudomal.

Spomini: Napad na Blagovico



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

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

Pri spomeniku v Paki v petek,  
23. februarja 2018 ob 15.00 uri.
Program slovesnosti pripravlja  KO ZB Šalek – 
Gorica – Paka – Bevče in osnovana šola Šalek. 
Slavnostna govornica bo svetnica v svetu Mestne 
občine Velenje Irena Poljanšek Sivka.

Pri spominski plošči na osnovni šoli v 
Cirkovcah v petek, 23. februarja 2018  
ob 16.30 uri.
Program slovesnosti pripravlja KO ZB Škale v 
sodelovanju z osnovno šolo Cirkovce. Slavnostni 
govornik bo podžupan Mestne občine Velenje 
Peter Dermol.

V Ravnah pri Osreških pečeh v soboto, 
24. februarja 2018 ob 11.00 uri.
Program pripravlja KO ZB Ravne skupaj s 
Kulturno umetniškim društvom iz Raven. 
Slavnostna govornica bo ministrica za obrambo 
RS Andreja Katič. 

V Zavodnjah pri Žlebniku, kjer je padel 
naš borec in pesnik Karel Destovnik 
Kajuh pa  bo proslava v soboto,  
24. februarja 2018 ob 14.00 uri.
Program pripravlja Mladi forum SD Šaleške 
doline in občinska organizacija SD Šoštanja. 
Slavnostni govornik bo predsednik Združenja 
borcev za vrednote NOB Velenje Bojan Kontič. 
Tudi letos bo iz Lajš pri Šoštanju do Žlebnika 
potekal že 20. pohod, ki se bo pričel  ob 11.30 
uri. Za napitek in sendviče bo poskrbela KO ZB 
Topolšica in ZB NOB Velenje. 
Na vseh prireditvah bodo prisotni tudi praporšča-
ki in Šaleška konjenica, ki bo krenila na pot že v 
petek, 9. 2. 2018 iz Sedlarjevega.
V ZB NOB Velenje smo ponosni tudi na to, da 
smo v zadnjih dveh letih uspeli obnoviti spomeni-
ke in okolice v Paki, Ravnah in pri Žlebniku, zato 
vabimo vse ljudi, ki spoštujejo našo zgodovino 
NOB, da se proslav tudi množično udeležijo.

Marjana Koren

Spominske slovesnosti  
ob obletnici pohoda XIV. divizije

XIV. DIVIZIJA 
V RAVNAH
Brigade Štirinajste divizije slavne 
so se po boju z Graške gore napotile 
na gozdnato področje kraja Ravne, 
da bi se nemškim zasedam izognile.

Rožičev gozd tedaj priča je usodi.
Komandni kader borcem tam naroča:
''Naprej, skozi zasede pot nas vodi!
Le juriš reši nas iz tesnega obroča!''

Pri Kaplanu so Nemci tiho že čakali, 
v snegu skrite bile sovražne so zasede, 
a borci junaško so v juriš se pognali 
ob tresku bomb, strelov pušk in brede.

Mihov vod je branil ozki le predor, 
da Nemci kolono borcev ne zdrobijo. 
Rešilna pot je le ozek strmi koridor. 
Čez Osreške peči nezadržno pohitijo.

Pri Žurmanovih so že pekli krofe, 
pustni torek, tisti zimski dan je bil, 
ko borci so prešli iz Osreške grape. 
Tam pred hišo se Kajuh je odpočil.

Dolga kolona se je dalje premaknila 
na področje Zavodnje, tja k Žlebniku, 
a jih je nemška patrulja zopet izsledila. 
Padel je Kajuh, drugi se rešili v umiku.

Končno zasnežene Mozirske so planine 
sprejele utrujene borce v zavetje… 
Ej, tedaj, ko ta krvava zima mine, 
pride svoboda zlata in naše bo poletje!

V Osreški grapi na nekdanje težke dni, 
koder cesta vodi ob potoku po dolini, 
lepo spominsko obeležje zdaj stoji. 
Na vojne čase ne zbledijo nam spomini.

Franci Hudomal

Letos mineva 74 let od legendarnega pohoda XIV. divizije na Štajersko. V naše kraje je prispela preko 
Suhorja, Sedlarjevega, Gračnice, Kozjaka, Pake, Graške Gore, Raven in v Zavodnje 20. in 21. Februarja 
1944 leta. Na tej poti je pod streli sovražnikovih pušk v hudih bojih padlo skoraj polovica borcev, veliko 
pa je bilo ranjenih.

V spomin na te tragične dogodke in padle borce pa Združenje borcev za vrednote NOB  Velenje v 
sodelovanju s Krajevnimi organizacijami  ZB vsako leto pripravi spominske slovesnosti v krajih, kjer so 
se zgodile najhujše nesreče, v krajih, kjer je padlo največ borcev XIV. divizije.

Te spominske slovesnosti bodo tudi letos potekale v naslednjih krajih:

Obiščite tudi  
spletno stran  

ZB NOB  
Velenje: 

zb-nob-velenje.si 


