
Šaleški upornik je interno glasilo območnega združenja ZB NOB Velenje, letnik XVI, številka 10. december 2018

Počasi že preštevamo dneve do takrat, ko bomo obrnili poslednji list letošnjega koledarja.  
Menda nam ne gre tako slabo, a bilo bi lahko bolje. Predvsem tistim, ki so vsak dan na robu 
preživetja, tistim, ki nimajo hrane, tistim, ki nimajo strehe nad glavo. Pomislimo kdaj na nje, 

pomislimo pa tudi na tiste, ki so se bili prisiljeni podati od doma in jih je pot zanesla v naše kraje. 
Tudi oni potrebujejo našo toplino in solidarnost.

Veliko topline, zdravja in uspehov v letu 2019  
vam želijo članice in člani Izvršilnega odbora  

Območne organizacije Zveze borcev za vrednote NOB Velenje!
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32. srečanje borcev, planincev in ostalih 
veteranskih organizacij

na Graški Gori

Kot že tolikokrat do sedaj, smo se zadnjo 
soboto v avgustu borci, planinci in člani 
ostalih veteranskih organizacij ter združenj 
ponovno zbrali na Graški gori – gori jurišev. 
Letos smo pripravili že 32. tradicionalno sre-
čanje, katero je bilo posvečeno 70. obletnici 
ustanovitve ZZB NOB Slovenije in 75. oble-
tnici ustanovitve legendarne – udarne XIV. 
divizije. Srečanje je bilo ponovno zelo dobro 
obiskano, program odličen, govor slavno-
stnega govornika več kot to, samo vreme 
ni bilo na nivoju prejšnjih let. Letos je med 
srečanjem lilo kot iz škafa, pa vendar zaradi 
tega ni bilo udeležencev srečanja in dobre 
volje nič manj. 

Zbirati smo se pričeli takoj po deveti uri, 
tako da so mnogi prisostvovali že vaji nasto-
pajočih in z njimi zapeli. V zelo lepem pro-
gramu so letos sodelovali: Godba veteranov 
univerze za III. življenjsko obdobje Velenje, 
moški pevski zbor KUD Ravne pri Šošta-
nju, solo pevka Marjetka Popovski, ansam-
bel bratov Avbreht, Spominska partizanska 
enota - Dolenjski bataljon, Šaleška konjeni-
ca in moderatorka ter recitatorka Karmen 
Grabant. Scenarist programa je bil kot vrsto 
let do sedaj Ivo Stropnik in prav njemu gre 

zahvala za čudovit program. 
Slavnostni govornik je bil župan MOV in 

predsednik ZB za vrednote NOB Velenje 
tov. Bojan Kontič, kateri je imel zelo lep in 
udaren govor, zato je bil ob svojih besedah 
deležen dolgih in gromkih aplavzov, naj-
glasnejši pa je bil ob pozivu, da združeno 
zapojemo himno Graške gore – Pesem XIV. 
divizije. 

Prav lepo je bilo slišati petje iz cca. 1500 
grl udeležencev tega srečanja. Bil je to veliča-
sten zbor, ki je nato nadaljeval s petjem tudi 
ob nadaljevanju programa - petju Marjetke 
Popovski. Tako smo doživeli skoraj eno urni 
koncert partizanskih pesmi iz tisočerih grl in 
kar nekaj oči se je ob tem zarosilo.

Med nami so bili tudi predsednik borče-
vske organizacije tov. Tit Turnšek, Franc 
Sever – Franta, Albin Pibernik ( najmlajši 
udeleženec legendarnega Igmanskega marša 
čez Sarajevsko polje leta 1941 ), delegaciji 
borcev iz avstrijske koroške ter BiH ( Saraje-
vski kanton ) in člani borčevskih organizacij 
iz celotne Slovenije.

To srečanje smo izkoristili tudi za podelitev 
nagrad nekaterim članom naše organizacije, 
ki so s svojim dosedanjim delom dokazali, 

kako se je vredno boriti za ohranjanje in 
podajanje zgodovinskih vrednot obdobja 
druge svetovne vojne mlajšim rodovom, 
kateri se v šolah tega ne učijo več. Kot da bi 
se narod sramoval svoje zgodovine in boja 
za svoj jezik, kulturo in obstoj. 

Tako sta predsednik ZZB NOB Slovenije 
Tit Turnšek in predsednik ZB NOB Velenje 
podelila Srebrno plaketo ZZB NOB Slove-
nije družini Toplišek iz Raven pri Šoštanju, 
Zlato plaketo ZZB NOB Slovenije Fadilu 
Krupiču Belemu iz Velenja in Zlato plaketo 
za življenjsko delo Ivanu Jovanu iz Vinske 
gore. Ob tej priložnosti je republiško pri-
znanje Praporščak prejel nosilec območnega 
prapora ZB NOB Velenje praporščak Jože 
Dračko.

Kogar ni bilo z nami, mu je lahko ponov-
no žal, da se srečanja na Graški Gori – gori 
jurišev ni udeležil. Pa vseeno, drugo leto bo 
nova priložnost, da se nam pridružite, saj 
bomo pripravili že 33. Srečanje …… in zato 
vam že sedaj kličem: Na svidenje na 33. tra-
dicionalnem srečanju na Graški Gori 2019! 

Bojan VOH

Delegaciji iz Avstrije, Bosne in 
Hercegovine ter Franc Sever Franta, 
Valerija Skrinjar Tvrz in Albin Pibernik
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Zadnje lokalne volitve na 
našem območju Zveze zdru-
ženj borcev niso prinesle 
kakšnih presenečenj. Vsi tri-
je dosedanji župani so že v 
prvem krogu zmagali: v Vele-
nju Bojan Kontič, v Šoštanju 
Darko Menih in v Šmartnem 
ob Paki Janko Kopušar. Iskreno 
čestitamo, saj so to politiki, ki 
spoštujejo vrednote NOB in 
so naši organizaciji tudi vedno 
priskočili na pomoč!

Naši novi 
župani
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Ob prihodu nacifašistične voj-
ske na našo ozemlje so prebivalci 
sprejeli podobno kot drugod v 
gospodarsko in družbeno zao-
stalih predelih naše domovine. 
Tudi tisti, ki so verjeli nacifa-
šistični propagandi so kmalu 
spoznali svojo zmoto in pričeli 
podpirati narodno osvobodilno 
gibanje.

Prvi partizanski aktivisti OF 
so se v Vinski Gori pojavili že 
oktobra 1941. leta pri kme-
tu Uranjeku v spodnji Črnovi  
Franc Leskovšek Luka s svojo 
skupino in druga skupina Franc 
Povh Izak pri Tušovi domačiji 
na Lopatniku. Povedali so, da 
je oborožen upor slovenskega 
naroda proti okupatorju neiz-
bežen. V prvih dveh letih je 
bilo sodelovanje domačinov s 
partizani zoženo na posamezne 
obiske terenskih aktivistov. Leta 
1943 se je sodelovanje povečalo 
in prihajalo v organizirano obli-
ko. Organizirane so bile javke 
in kurirske poti v drugi polovici 
leta 1943 je tukaj na Razgorcah 
v bunkerju začela delovati parti-
zanska propagandna tiskarna za 
širše območje Celjske regije pod 

vodstvom politkomisarja Mitja 
Fišerja in delovala nemoteno do 
konca II. svetovne vojne.

Prvega junija 1944 je bil raz-
porejen po obronkih Petelinjeka  
tretji bataljon Tomšičeve briga-

de. Zaradi izdajstva je okupator 
organiziral dobro premišljen 
napad na partizanske položaje. 
Sovražna vojska je prihajala iz 
dveh smeri celjske in velenjske, 
borci so bili presenečeni in spre-
jeli borbeni spopad. V spopadu 
so padli trije partizani, kjer jim 
je sovražnik prišel na zahrbtno 
stan. Zaradi premoči sovražnika 
so se morali borci umakniti pre-

ko Petelinjeka proti Janškovemu 
selu pri tem so imeli partizani 
ugodnejše položaje. V spopadu 
je sovražna vojska imela težje 
izgube in veliko ranjenih. Eden 
od padlih partizanov je bil Ivan 

Sitar iz Velenja, ostala dva pa iz 
okolice Maribora ali Hoč. Sovra-
žna vojska je padle partizane 
pustila na kraju spopada. Med-
tem, ko je svoje odpeljala s seboj. 

Spominsko obeležje tukaj na 
Petelinjeku pa nas nemo opo-
zarja, da se ne bi nikoli več kaj 
takega ponovilo.

 »Številne posameznice in posa-
mezniki so v preteklosti žrtvo-

vali največ, kar so lahko za našo 
domovino – svoje življenje. Naj 
imajo njihova dejanja večen spo-
min, hkrati pa pomenljiv opo-
min naši prihodnosti, kako se je 
potrebno vseskozi boriti za inte-
rese naroda. Bodimo ponosni na 
naše dosežke, hkrati pa strnimo 
vrste za optimistično prihodnost.« 
so bile besede predsednice KO 
Vinska Gora Janje Rednjak, ki 
se je ob tej priložnosti gospodu 
Ivanu Jovanu, kateri je bil zaradi 
bolezni odsoten iskreno zahva-
lila za njegov dolgoletni trud, 
njegovo delo in nesebično moč 
ohranjanja zgodovine. Ob koncu 
proslave je svoj govor zaključila 
z besedami »Želim si, da skrbno 
negujemo in nadaljujemo delo 
dolgoletnega predsednika tova-
riša Ivana Jovana in s skupnimi 
močmi še naprej negujemo in 
ohranjamo zgodovinske tradi-
cije, prenašamo vrednote NOB 
na mlajše generacije in si hkrati 
prizadevamo za strpno, mirno in 
solidarno družbo. »

Janja Rednjak in Ivan Jovan 
KO Vinska Gora

Slavnostna obeležitev v spomin trem 
padlim borcem 

V mesecu juniju smo se v Vinski Gori zbrali ob 74. obletnici padlim borcem na Petelinjeku, kjer smo se poklonili 
in obudili spomine na tiste težke vojne čase, ko nam je sovražnik stregel po našem življenju. 

Za člane Krajevne borčevske organizacije 
ZB desni breg, kateri so v letu 2018 prazno-
vali svojo okroglo obletnico 80 let, smo tudi 
v letošnjem letu pripravili skupno kosilo. V 
letu 2018 je kar 6 naših članov praznovalo 
ta visoki jubilej. 

Kosilo smo imeli dne 8.11.2018 na ribi-
škem domu v VELENJU.

J

Pogostitev članov KO ZB desnega brega, ki so v letu 
2018 praznovali 80 rojstni dan.
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V jutranjih urah v mesecu okto-
bru smo se člani KO Vinska Gora 
odpravili na izlet v Pivko. Pot nas 
je popeljala najprej na Trojane, 
kjer smo se okrepčali z bogato 
enolončnico. Našo pot do Pivke 
je na avtobusu popestril trio ljud-
skih godcev in čudovit sončen dan. 
Po prihodu v muzej nas je že pred 
vhodom v objekt  Komanda na 
pretekle dogodke opomnil spome-
nik, ki ponazarja dogodek, ki je to 
vojašnico vpisal v nacionalno voja-
ško zgodovino 26. junija 1991saj 
so na ta dan iz te vojašnice na ceste 
zapeljali prvi taki Jugoslovanske 
armade in s tem pričeli agresijo 
na pravkar osamosvojeno Republi-
ko Slovenijo. Pot smo nadaljevali 
mimo Nemške lokomotive vrste 
52, ki je bila razvita med drugo 
svetovno vojno za potrebe nem-
škega osvajanja Evrope. Vojne 
razmere so namreč narekovale 
zasnovo robustne, močne, pa tudi 
čim bolj enostavne lokomotive, 
ki bi bila kos surovim razmeram 
na terenu.  Ogledali smo si tudi 
razstavo »Titova Jugoslavija kot 
federativna država«, ki je v Soci-
alistični republiki Sloveniji zaje-

mala veliko večino slovenskega 
nacionalnega ozemlja.  Pot smo 
nadaljevali z ogledom nekaterih 
pomembnih razstavnih ekspona-
tov iz tistega obdobja. Tako smo 
videli letalo MiG-21, tank M-84 
in oklepni vozili BVP ter BTR.  
Pomembni »relikviji« vojne ’91 
sta še helikopter Gazela z oznako 
Velenje TO-001, ki je prvo zračno 
plovilo, kateremu je uspelo pobe-
gniti iz jugoslovanskega vojnega 
letalstva, in tank T-55 kot del tan-
kovske enote, ki je ravno iz piv-
ške vojašnice prva začela agresijo 
jugoslovanske vojske. Med atrak-
tivnimi razstavnimi eksponati je 
tudi 19-metrska in 76 ton težka 
podmornica P-913 Zeta.Razsta-
vljena podmornica nosi ime po 
črnogorski reki Zeti, ob splovi-
tvi pa ji je bila botra črnogorska 
občina Nikšić.Osnovno posadko 
so sestavljali štirje člani, prevažala 
pa je lahko do šest podmorniških 
diverzantov. Podmornica je v Park 
vojaške zgodovine prišla leta 2011 
kot darilo Republike Črne gore 
po velikem prizadevanju članov 
društva Podmorničar, ki združuje 
nekdanje slovenske podmorni-

čarje.Ogledali smo si tudi  zbirko 
vojaških vozil različnih zvrsti in 
tipov, skupno vsem je le to, da jih 
je uporabljala Jugoslovanska ljud-
ska armada. Poleg tankov in dru-
gih oklepnih vozil smo videli tudi 
paviljon, ki je posvečen artiljeriji 
– kraljici bojišča, kot so jo včasih 
imenovali. Po končanem ogledu 
smo pot nadaljevali na  Posestvo 
Grad Prestranek. Kjer se kmetijski 
del posestva  razprostira na 300 
hektarjev obdelovalnih površin, 
usmerjen pa je v pridelavo ekolo-
škega mleka, žit ter vzrejo goveda 
Nemški črni Angus.V zgodovin-
skih virih je bil dvorec omenjen 
že leta 1581. Zgradili so ga baroni 
Edling iz Vipave. Leta 1728 je pri-

šel v last notranjeavstrijske dvorne 
komore, za potrebe hitro razvija-
joče se kobilarne v Lipici. Največji 
pečat na posestvu je pustil Karel 
VI., ki je med drugim zgradil tudi 
štiri trakten hlev za 160 žrebet.

V domačem ambientu gostilnice 
Na Gradu smo uživali v bogastvu 
okusov specialitet iz bio govejega 
mesa Angus, vzrejenega na Pose-
stvu Grad Prestranek.Na terasi, 
obdani z naravo, smo lovili sončne 
žarke  ter uživali s pogledom na 
pašnik s konji. V poznih večer-
nih urah se je naša pot nadaljevala 
nazaj proti domu. Skupaj smo pre-
živeli lep s soncem obsijan dan.

Janja Rednjak 
predsednica KO Vinska Gora

Izlet v Pivko

Tudi letos smo pripravili v sodelovanju z 
društvom prijateljev mladine in s pevci iz 
Kavč,  komemoracijo ob spominskem obe-
ležju padlim v vojni. V uvodnem pozdravu 
je predsednik KS Peter Grabner, med dru-
gim dejal da: «Z obiskovanjem spominskih 
obeležij, spomenikov in grobov, ohranjamo 
njihov spomin in se jim s pesmijo, besedo in 
prižiganjem sveč iskreno zahvalimo za nji-
hovo nesebično žrtev«. Mladi iz Kavč so s 
svojimi recitacijami naredili spominski večer 
še posebno ganljiv. Kavškim pevcem  pa sta 
letos  stopili ob bok  Lana in Maša z prelepo 
odpeto pesmijo. Predsednica KO ZB NOB  
je v  priložnostnem govoru povedala: »Vsak 
med nami je imel koga v partizanih. Očeta, 
brata, strica, dedka. Verjeli so v vrednote tova-
rištva, prijateljstva, požrtvovalnosti in odre-
kanja. Verjeli so  v boljši in pravičnejši svet. 
Neustrašno  so se zoperstavili sovražniku in 
številni so za iste vrednote in iste plemenite 
ideale žrtvovali svoja življenja.

O tem se v preteklosti pri nas doma ni veli-
ko govorilo. Ni bilo potrebno, ker so bila 
dejstva narodnoosvobodilnega boja in upora 
proti okupatorjem v družbi, v kateri sem 
brezskrbno odraščala svoje otroštvo in mla-
dost, spoštovana in cenjena. Danes, v času ko 
se v Evropi in naši domovini ponovno razra-
šča ideja fašizma ter nacizma, pa je prav, da 
o vrednotah narodnoosvobodilnega boja in 
upora proti okupatorjem ponovno govorimo, 
jih negujemo in da jih branimo. Naša mladina 
si zasluži pogled v prihodnost, brez delitev 
na spol, raso, veroizpoved, kakršnokoli opre-
deljenost in usmerjenost, materialno stanje 
in vse, kar nas dela različne, a nas hkrati tudi 

bogati. Zato potrebuje odgovorne in stabilne 
starše, vzgojitelje ter učitelje, pa tudi voditelje.

Ker moramo naprej, v jutrišnji dan, brez 
bremen preteklosti, le s spomini, ki naj nikoli 
ne zamrejo!«

Metka Grabner 
Predsednica Krajevne organizacije  

ZB NOB Podkraj - Kavče

Komemoracija  
v Kavčah
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Ignacij HANŽIČ, rojen 20.07.1930, 
umrl 2.07.2018

Nace se je že v rani mladosti V Sloven-
skih Goricah srečal z realnostjo življenja in 
socialnimi krivicami. Težko in kruto je bilo 
viničarsko življenje v času gospodarske krize 
pred drugo svetovno vojno in prav ta kruta 
realnost je Naceta že v rani mladosti pre-
gnetla in prekvasila z izostrenim socialnim 

čutom do sočloveka in ga izklesala v prepričanega socialista in tem 
svojim stremljenjem in idealom je bil zvest vse svoje življenje. V času 
2. svetovne vojne se je kot kurir aktivno vključil v naše odporniško 
gibanje in v KO ZB Šmartno ob Paki smo mu hvaležni za vse, kar 
je kot naš dolgoletni član z svojim aktivnim delovanjem storil za 
ohranjanje vrednot NOB med nami.

Frančiška MAZE, rojena 8.03.1952, 
umrla 25.03.2018

Rojena je bila v Topolšici v narodno zave-
dni in domoljubni družini. Njena mama je 
bila med vojno vodnica partizanom v temnih 
nočeh po skrivnih poteh na Lomu. Tudi njen 
stric Ivan je bil partizan in je kot borec NOB 
tudi žrtvoval svoje življenje. Frančiška je od 
leta 1991 živela s svojo družino v Velikem 

vrhu. Ker je čutila pripadnost tradicijam in vrednotam NOB sta 
se skupaj z možem Janezom pred petimi leti včlanila v Krajevno 
organizacijo ZB Šmartno ob Paki.

Ignac NOVAK, rojen 16.05.1941, 
umrl 14.10.2018 

Ignac Novak se je rodil 16. maja leta 1941 v 
Šentjungartu pri Šmartnem v Rožni dolini oče-
tu Ignacu in materi Mariji. Po končani osnovni 
šoli se je priučil za mesarja, se nato najprej zapo-
slil v Elektro Celju in nato v celjskem EMU, 
kjer pa se je zaradi zdravstvenih težav leta 1968 
pri svojih komaj 27. letih bil primoran invalid-

sko upokojiti. Leta 1960 se je poročil z Ano-Marijo Pelko iz Rečice ob 
Paki. Po smrti svojih staršev je Ana Marija podedovala svoj dom v Rečici 
ob Paki, ki sta ga z Ignacom temeljito obnovila in se vanj s svojo družino 
leta 2001 tudi preselila iz Šentjungarta. Oba z ženo Ano-Marijo sta cenila 
in spoštovala ohranjanje vrednot NOB, zato sta se pred dvema letoma 
tudi oba skupaj včlanila v našo KO ZB Šmartno ob Paki. 

Marija STEBLOVNIK, rojena 
23.03.1931, umrla 11.07.2018

Rodila se je v Podgori kot ena izmed petero 
otrok v Kodretovi družini, kjer so skupaj 
z njo odraščali še bratje Franci, Marjan in 
Stanko ter sestra Tili. Osnovno šolo je obi-
skovala v času vojne vihre 2. svetovne vojne 
v Šmartnem ob Paki. Po končani osnovni šoli 
je ostala na svojem domu s svojima staršema 

mamo Marijo in očetom Martinom in pridno pomagala na domači 
kmetiji in gostilni. Kodretovi so bili narodno zavedna slovenska 
družina, ki je spoštovala tradicije NOB, zato se je pokojna Marija 
Steblovnik kmalu tudi včlanila v vrste Krajevne organizacije ZB 
Šmartno ob Paki, v kateri je vrsto let aktivno sodelovala.    

Jože REBERNAK, rojen 30.3.1942, 
umrl 28.9.2018

Bil je ves čas neizprosen zagovornik pri-
dobitev NOB in dolgoletni član Krajevne 
organizacije Zveze borcev NOB. Nobena 
naloga ali zadolžitev mu ni bila pretežka. 
Vse, kar mu je bilo zaupano, je zmeraj vestno 
opravil. Zadnja leta je tudi odlično vodil naše 
letne konference kot predsednik delovnega 

predsedstva. Bil je poln humorja in vsakomur pripravljen pomagati. 
Bil pa je tudi član Izvršnega odbora našega združenja v Šoštanju. Na 
Jožeta smo se lahko popolnoma zanesli in ga bomo zelo pogrešali.

Karel PUNGARTNIK, rojen 
14.6.1936, umrl 25.7.2018

Na vroč poletni dan nas je po hudi bolezni 
zapustil član Združenja za vrednote NOB 
KO Pesje Karel Pungartnik. Po preselitvi 
v našo KS se je z izrednim navdušenjem z 
ženo včlanil v našo organizacijo. Pred tem je 
bil član KO Šoštanj. Rodil se je v Šoštanju, 
kjer je tudi odraščal. Mladost je zaznamovala 

druga svetovna vojna saj je bil oče nekaj časa v ujetništvu. Sodeloval 
je tudi v Slovenski osamosvojitveni vojni. V Šoštanju si je ustvaril 
družino ter si našel zaposlitev, najprej v Tovarni usnja Šoštanj in 
nato v Termoelektrarni Šoštanj, kjer se je tudi upokojil. Karli, kakor 
smo ga klicali, je bil človek v pravem pomenu besede. Vedno je bil 
pripravljen na pogovor z vsakim, ki ga je srečal. Bil je dober strugar, 
predan gasilec, predvsem pa z vsem srcem pri glasbi.

Terezija DREV, rojena 3. 10. 1925, 
umrla 17. 11. 2018

Rojena je bila na Podvršjakovi domačiji v 
Črnovi v času, ko je bil vsakdanjik drugačen 
od današnjega. Bogastvo življenja je našla v 
vsakodnevnem delu, odrekanju in spošto-
vanju vseh tistih vrednot, ki sta jih njej in 
njeni  pokojni sestri Mariji vsadila v srci mama 
Terezija in oče Ivan Uranjek, ki je bil tudi sam 

Maistrov borec. Idilo otroštva in zgodnje mladosti Terezije je prekinila 
vojna vihra, v kateri je družina sodelovala, saj je v bližini domačije 
v bunkerju delovala partizanska tiskarna. Od leta 1943 naprej do 
svobode je s sodelovanjem pridala svoj pomembni delež v boju z 
okupatorjem. Takoj po osvoboditvi se je vključila v življenje in delo 
Krajevne organizacije ZB Vinska Gora. Zvesta članica te organizacije 
je ostala do svojega zadnjega dne. Do 90. leta starosti  je sodelovala 
tudi v izvršnem odboru KO ZB Vinska Gora, za svoje nesebično 
delo v tej organizaciji pa je prejela tudi priznanje KS Vinska Gora.

O   D   Š   L   I      S   O
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Dragica PETEK, rojena  SEDOVNIK, 
rojena 15.4.1965, umrla 12.7.2018

Po dolgotrajni težki bolezni nas je za vedno 
zapustila Dragica Petek. Izhajala je iz zavedne 
kmečke družine, Lipje 25. Leta 1985 se je 
poročila z Brankom Petkom in se preselila 
v Pirešico. V zakonu je rodila pet otrok. Bila 
je članica KO ZB Vinska Gora od leta 1994. 
Ohranili jo bomo v lepem spominu.

Albert JELEN, rojen 9.3.1941, umrl 
18.11.2018

Poleg drugih zaposlitev je bil član kolektiva 
Premogovnika Velenje vse do svoje upokoji-
tve. Z ženo Marijo sta si zgradila dom iz kate-
rega sta imela lep razgled po Velenju. Leta 
2002 ga je bolezen hudo prizadela, kar mu je 
onemogočalo nadaljnje brezskrbno življenje. 
Kljub težki invalidnosti je bil še vedno druža-

ben in nasmejan. Udeleževal se je številnih aktivnosti v KS Konovo 
in se z nami poveselil. Bil je član Društva invalidov Konovo, Društva 
upokojencev, član Rdečega križa, Zveze borcev. Pogrešali ga bomo.

Bibijana ČAS (rojena Urbancl),  
16. 11. 1925, umrla 4. 8. 2018

Večino delovne dobe je bila učiteljica fizike 
in matematike na osnovni šoli v Mislinji, kamor 
se je preselila iz Podgorja pri Slovenj Gradcu. 
Po upokojitvi se je preselila v Velenje, kjer sta 
si z možem zgradila nov dom in se  vključila 
v našo KO ZB. Zadnja leta po smrti moža je 
preživela v Domu za varstvo odraslih Velenje

Karli JUHART, rojen 26. 9. 1943, 
umrl 26. 4. 2018

Rodil se je sredi vojne vihre v zavedni slo-
venski družini na območju današnjega Sonč-
nega griča na Gorici. Tam je tudi odraščal. 
Oba starša sta bila v partizanih. V organizaci-
jo ZB se je skupaj ženo Marijo včlanil v letih, 
ko so pričeli v članstvo sprejemati tudi simpa-
tizerje. Rad se je udeleževal naših prireditev. 

Marija KAŠ, rojena 25. 5. 1924, 
umrla  22. 11. 2018 

Rodila se je v družini Marovšek pod gra-
dom Vodriž v Šmiklavžu pri Slovenjem Grad-
cu. Med vojno je bila pri njih t.i. »partizanska 
hiša«, kjer so bili borci za svobodo vedno 
dobrodošli. Njen 20-letni brat je padel v par-
tizanih, Marija pa je prenašala partizansko 
pošto po okoliških javkah. Po vojni je ostala 

zvesta vrednotam NOB. Ko se je preselila v Šalek, se je vključila v 
vrste KO ZB Šalek, Gorica, Paka, Bevče in nam ostala zvesta vse do 
svoje smrti. Vedno je bila polna energije in optimizma. Prijatelji se 
je bomo z veseljem spominjali.

Slavka JURKO, rojena 14. 10. 1940, 
umrla 22. 6. 2018 

Slavka se je rodila na Paškem  Kozjaku pri 
Ramšakovih (po domače Malovšek) komaj 
nekaj mesecev pred pričetkom druge sve-
tovne vojne. Kot vsi prebivalci Kozjaka, so 
tudi njeni domači pomagali partizanom, naj-
več seveda v začetku leta 1944, ko je na to 
območje prišla slavna XIV. divizija. Bila je 

naša dolgoletna članica in kot članica pevskega zbora Paški veseljaki 
sodelovala na prav vseh proslavah in komemoracijah v spomin na 
dogodke iz NOB v organizaciji  KO ZB Šalek, Gorica, Paka, Bevče. 

Rozalija (Zalika) BUKOVEC, rojena 
27. 8 1933, umrla  5. 10. 2018

Rodila se je v Paki pri Velenju v družini 
Oštir, po domače pri Končniku kot mlaj-
ša sestra našega nekdanjega člana in borca 
Tomšičeve brigade, leta 2014 umrlega Fran-
ca oštirja. V letu 1934 je kot osemmesečna 
deklica prišla na Zajčevo domačijo v Bevčah 
k stricu in teti, kjer je odraščala. Po poroki sta 

možem Francem Bukovcem 11 let živela v gasilskem domu v Bevčah, 
dokler se leta 1968 nista vselila v svojo hišo. Imela sta dva otroka, 
Nado in Cirila. V ZZB sta se oba včlanila leta 2002. Bila je vestna in 
predana svoji organizaciji, kot je bila tudi predana gasilka celih 60 let. 
Bila je članica zmagovalne ekipe veterank na prvem državnem prven-
stvu v novi Sloveniji leta 1991. Z veseljem se je bomo spominjali.

Hedvika KOLENC, rojena. 19. 9. 
1943, umrla 17.3. 2018

Pokojna Hedvika Kolenc, rojena Ocepek, 
se je rodila v Šentilju pri Velenju v številčni 
družini s trinajstimi otroki. Po končani osnov-
ni šoli v Šentilju je nadaljevala šolanje v nižji 
gimnaziji v Velenju. Leta 1964 si je z možem 
Jožefom ustvarila družino in se preselila v 
Kavče, kjer je domovala do svoje smrti. Njena 

družina je bila narodno zavedna, zato se je včlanila v vrste krajevne 
organizacije ZB Kavče, v kateri je do svoje smrti aktivno sodelovala. 
Tako člani ZB Šentilj, kot člani ZB Kavče jo bomo zelo pogrešali. 

Stanislava ŽERJAV, rojena 
HRIBAR, rojena 16.10.1932, umrla 
12.07.2018

Bila je dolgoletna članica KO ZB Vinska 
Gora. Izhajala je iz zavedne kmečke družine 
Hribar iz Črnove. Leta 1959 se je poročila z 
Baltazarjem Žerjavom in se preselila v Pire-
šico. V zakonu sta se rodila sin Iztok in hči 
Jelka. Aktivno je sodelovala v naši organizaciji 

od leta 1994. Bila je vzorna članica  in prava zagovornica zgodovin-
skih vrednot NOB. Na njeni zadnji poti smo jo pospremili z vsemi 
častmi. Ohranili jo bomo v lepem spominu



Dragi prijatelj.
K Tvojemu godu Ti želim prav mnogo sreče veselja 

in uspehov. Želim Ti tudi, da bi svoj god obhajal v 
kar največjem veselju, pri pitju se pa spolnite name 
in ga zvrnite kozarec na moje zdravje!

No, pa naj kar spočetka preidem na stvarni del 
pisma. Kako kaj živite v Šoštanju? Kako stoji 
stvar pri sokolu. (čeprav mi je do sokola toliko ko 
do lanskega snega, saj me menda vendar dovolj 
dobro poznaš) Nekje moraš delati, ker pa je sedaj 
prilika res lepa, jo moramo izrabiti. Teren je tre-
nutno dober, kar se tiče zlasti članstva še posebno. 
Skušaj vplivati na Dvornika in Končana, da bodo 
prvodecembersko akademijo dobro izpeljali. Kako 
pa stoji stvar z lutkami, ste že morda pričeli, čas je 
sedaj zelo primeren. Toda pri izbiri iger morate biti 
previdni! Slaba stvar lahko zelo škoduje.

Zelo me zanima kako stoji stvar glede „ledene 
plošče� in igranje sploh. Če so vsi vse pustili, pač pri-
mi zaenkrat Ti v roke, ??? igro, jo daj prepisati in 
vloge takoj razpošlji. Stroške bo kril sokol Šlžanova 
Ti bo sigurno dala odmor. Ti že igranje vsakega 
dobro poznaš in bi takoj vedel, kakšno vlogo lahko 
komu pošlješ. Če bi igrali ledeno ploščo, moraš pri-
tegniti Vrežeta in Marico, ti boš najlažje pridobil s 
pomočjo Cilke in ji boš obrazložil težak položaj, ki 
trenutno vlada.

Enkrat bo treba govoriti z Danico glede Celjskih 
grofov. Kako misli ona s tem. Poleg nje bi naprosili 
še Tevža in še druge, ki bi bili potrebni. Mislim, da 
bi se dalo stvar z malo truda prav dobro izpeljati, 
blagajni bi pa tudi nekaj pripadlo.

Sicer se bomo pa o vsem tem lahko še pogovorili. 
Malo se pa že lahko menite, kako bi sestavili zabav-
ni program za silvestrovo. To bomo mogli tudi mi 
prevzeti, ker drugače ne bo nič.

Zelo dobro bi bilo, če bi članstvo pripravilo 
miklavžev večer. Lani je bilo čisto prijetno. Boljšega 
Miklavža od Bajrižija ne moreš najti. Efekt bi bil 
popoln! Seveda mu je treba sestaviti dober govor in 
pa že za vsakega primerno malo pridigo! Boljše bo 
gotovo govoril, kot je Oblak lani kvasaril. 

V novem študiju se prav dobro počutim, stvar me 
silno zanima in silno redno posečam  vsa preda-
vanja. Počasi si utrjujem želodec, saj moram imeti 
svinjski želodec, sicer sem se pa vozil z Zoro, takrat 
je pa človek moral imeti svinjski želodec.

V prostem času grem v gledališče in kino. Videl 
sem Prodano nevesto, v drami pa Antigono. Anti-
gona mi je zlasti ugajala, igralci so se res pokazali 
kot pravi mojstri. Scenerija je bila pa na višku. Te 
stvari res ne bom kmalu pozabil.

Od filmov sem videl doslej Werter (zelo zanič, 
čeprav je francoski, zelo zelo zaljubljena stvar), 
Ultimat , tudi francoski pa tudi slab in pa Miste-
rijoznosti mistra Vanga. Pri tem filmu sem lahko 
videl, kaj današnja publika od filma hoče. Če hočeš 
imeti dober promet naroči ta film, pri reklami pa 
napiši, da se bodo ljudem ježili lasje in kino bo poln.

Sporoči mi kdaj pride Joži v Ljubljano, da ga 
bom lahko poiskal, da bova lahko malo poklepetala. 
Kako se kaj z Micko razumeta, gotovo dobro!

Dušica mi je pisala, priložila mi je pa pesem, ki 

Ti jo prilagam, sama jo je prevedla, objavljena je 
pa bila v »Novi srednješolec« ki izhaja v Vršču.  
Vrednost prevoda lahko oceniš sam.

Poizvej, koliko je resnice na nesreči z našim leta-
lom, koliko se je letalo polomilo in kaj je bilo z 
Vrhovnikom. Malo me res ta stvar zanima.

Drugih posebnih novic ni, upam, da mi boš Ti 
lahko kaj več pisal. Piši mi o otvoritvi kavarne in 
kakšna da je. Sploh mi piši o delu pri sokolu in 
o vsem drugem, saj veš da me vse zanima. Prav 

prisrčno pozdravi Vašo mamo, reci ji da ji iz srca 
želim skorajšnjega okrevanja. Prav tako pozdravi 
očeta in Jožija. Prisrčno pozdravi tudi Micko, ??, 
Žožija in ostale. Tovariško Te pozdravlja 

Henshen

Piši kmalu!
P. S.
Pri g. Kajzel
Ciril – Metodova 19/I.

Na Brišnikovem jezu – prvi z leve Janko 
Platzer, prvi z desne Karel Destovnik

Janezovo pismo Karliju
V Kajuhovi zapuščini je ohranjenih tudi nekaj pisem, ki mu jih je pisal prijatelj Šoštanjčan Janez Platzer med 

študijem v Ljubljani, podpisoval pa  se je kot Henschen.  
Objavljamo eno od njih, ki je nastalo verjetno v začetku novembra 1938.

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

Uredništvo glasila Šaleški upornik spreje-
ma vse več vaših prispevkov, zaradi česar 
se je povečal obseg dela pri prepisovanju, 
zato prosimo tiste, ki imajo možnost pošilja-
nja po elektronski pošti, da jih pošiljajo na 
sledeči naslov: borci@velenje.si. 
Seveda bomo prispevke še vedno spreje-
mali v strojepisni ali ročno pisani obliki. Naš 
naslov: Združenje borcev za vrednote NOB 
Velenje, Kopališka 3, 3320 Velenje

Obiščite 
tudi spletno 

stran ZB NOB  
Velenje: 
zb-nob-

velenje.si 


