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Letos mineva 75 let od prihoda Štirinajste divizije na Štajersko.  
Vabljeni na slovesnosti v spomin na herojski pohod slavne štirinajste.  

Koledar prireditev si oglejte na zadnji strani.

Črt Valenčak 
 SAMO EN CVET;  

foto: Frenk Špiler.
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74 let po koncu tragičnih in 
nasilnih dogodkov druge sve-
tovne vojne se spominjamo ene 
najtemnejših poglavij zgodovine 
kot opomin in opozorilo. Med-
narodni dan spomina na žrtve 
holokavsta smo v Sloveniji tokrat 
počastili z osrednjo proslavo v 
Centru urbane kulture v kinu 
Šiška, v soorganiziaciji koordi-
nacijskega odbora žrtev vojnega 
nasilja pri Zvezi združenj borcev 
za vrednoste NOB Slovenije pa 
jo je pripravila TV Medvode.

Slovesnosti sta se udeležila tudi 
predsednik Republike Slovenije 
Borut Pahor in Vlasta Nussorfer, 
varuhinja človekovih pravic.

Rdeča nit prireditve je bil opo-
mnik na grozote v taboriščih s 
pesmimi taboriščnikov, z upa-
njem, da bo jutrišnji dan druga-
čen, ker se to ne sme več nikdar 
ponoviti. Nastopali so voditeljica 
Mojca Poredoš, Glasbena šola 
Ljubljana Moste – Polje z godal-
nim orkestrom pod vodstvom 
prof. Ksenije Trotovšek Brlek, 

glasbenica Ditka ob spremlja-
vi Gorazda Čepina, glasbeni-
ka Tone Habjan in Nejc Jemc, 
recitatorji Maša Kavčič, Lina 
Potočki Vozny, Anže Škofic in 
Urban Pipan ter Mija Pungeršič, 
plesalka na vozičku, plesalec in 
koreograf Branko Potočan, ter 
na harmoniki Marko Brdnik.

Slavnostna govornica dr. Maca 

Jogan je svoj govor zaključila: 
»Ob spominjanju na holokavst 
se lahko vsakdo odloči, ali bo v 
globini zavesti ohranjal sporočilo 
»Deutschland, Deutschland uber 
alles…« in »naredite mi to deže-
lo zopet nemško«, ali pa bo dal 
prednost Prešernovi želji »Žive 
naj vsi narodi, ki hrepene doča-
kat dan, da koder sonce hodi, 

prepir iz sveta bo pregnan«. Za 
odločanje pa je potrebno celo-
vito vedenje o preteklih grozo-
dejstvih, kajti le tako se lahko 
z izobraževanjem in vzgojo 
oblikujejo osebnosti, ki se jim 
bodo v prihodnje upirale in jih 
preprečevale.«

Ob dnevu spomina na žrtve holokavsta
1. novembra 2005 je Generalna skupščina OZN sprejela resolucijo s katero je 27. januar,  to je na dan, ko je bilo leta 
1945 osvobojeno največje koncentracijsko taborišče Auschwitz Birkenau, razglasila kot mednarodni dan spomina 
na žrtve holokavsta. 

Paka, Cirkovce, Osreške Peči, Graška Gora, Žlebnikova domačija, 
Osankarica, Dražgoše, Topolšica, Auschwitz, Dunkerque, Stalingrad, 
Igman … pogosti so dnevi, ko nas zgodovina spominja na dogodke 
iz časa največje svetovne morije. Na obletnice dogodkov, ki slavijo 
zmago zaveznikov nad fašizmi, vsako leto prihajajo množice ljudi. 
Ne samo pri nas, povsod po  svetu. Le zakaj? Pravzaprav: le čemu 
se sploh moramo vprašati – zakaj? Kot da bi se morali ves čas ne-
kako opravičevati, da so se posamezniki in narodi branili in v vojni 
pač – zmagali!

Le zakaj bi se morali zmagi (obče gledano – je to za človeštvo sploh 
kakršna koli zmaga – če nenaravne smrti umre desetine milijonov 
homo sapiensov?) zdaj, po pretečenega tri četrt stoletja, odrekati? Ni-
kakor! Seveda ne gre se naslajati nad zmago, jasno in glasno pa je 
potrebno povedati, kaj in zakaj se je dogajalo – zato, da damo pri-
znanje tistim, ki so premagali mračne, zločinske sile in zato, da ve-
dno znova skušamo opozarjati na nesmisel vojn.

Karel Destovnik Kajuh je v času svoje ljubljanske ilegale leta 1942, 
izjavil, da bo nas Slovence pokopalo sovraštvo med belogardisti in 
partizani! Razvoj dogodkov je pokazal, da so bili partizani na pravem 
mestu - med zavezniškimi državami, ki so priznale pomembno vlogo 
jugoslovanske partizanske vojske v borbi proti fašizmu. To je dejstvo. 

Na naših tleh so zmagali partizani in tega se ne da spremeniti. In tudi 
tega se ne da spremeniti, da so se domobranci (prej še belogardisti) 
vrgli v objem okupatorja in bili skupaj z njim na koncu poraženi. To 
je dejstvo, ki ga ne spremenijo niti grozovitosti (za katere ni opravi-
čil, so le razlage), ki so jih zmagovalci počeli takoj po vojni. Danes 
lahko mirno rečemo, da je imel Kajuh vsaj zelo, zelo dober občutek. 
Sovraštvo nas sicer ni pokopalo, dobili smo svojo državo. Toda seme 
sovraštva je bilo zasejano in ponekod še vedno uspešno kali. Nekateri 
radi govorijo o razkolu med Slovenci med drugo vojno in s tem sku-
šajo zmanjšati tako obseg, kot pomen tistega dela prebivalstva, ki se 
je na takšen ali drugačen način uprlo fašizmu. In skušajo oprat čast 
tistemu delu, ki je sodeloval z okupatorjem – češ, da je bila to modra 
taktika, ki bi ohranila Slovenijo in slovenstvo. Govoriti o razkolu po-
meni, da so sile malodane uravnotežene, pa ni res! Večina Slovencev 
se je opredelila proti okupatorju in velika večina Slovencev še danes 
pritrjuje narodnoosvobodilni vojni. Zato je prav, da  Paka, Cirkovce, 
Osreške Peči, Graška Gora, žlebnik, Osankarica, Dražgoše, Topolši-
ca, Auschwitz, Dunkerque, Stalingrad, Igman … ostanejo kraji, ka-
mor se bomo hodili pokloniti spominu na mrtve. Tudi zato, da nas 
njihove smrti odvrnejo od novih vojn.

V. Vrbič

Uvodnik
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Igmanski marš (27. januar 
1942) je bil najpomembnejši 
pohod med drugo svetovno 
vojno na ozemlju bivše Jugosla-
vije, na katerem so si partizani 
v dramatičnih razmerah, ponoči  
in v hudem mrazu ( – 32°C) 
s pogumom in medsebojno 
pomočjo izborili pot iz obroča 
na osvobojeno ozemlje. Pohod 
je trajal neprekinjeno 19 ur. 

V maršu je sodelovalo 700 
borcev in 50 ranjencev. Zaradi 
ozeblin so 200 pohodnikom 
morali kasneje amputirati del 
telesa, le 6 borcev je umrlo na 
pohodu zaradi podhladitve.

Spominsko prireditev je orga-
nizirala Zve za antifašistov in 
borcev NOB – SABNOR-a 
v kantonu Sarajevo pod vod-
stvom našega prijatelja Ibrahi-
ma Durmo.

Srečanja in pohoda se je 

udeležilo okrog petnajst tisoč 
udeležencev iz cele bivše Jugo-
slavije, kljub temu, da je bilo 
izjemno hladno in ogromno 
snega. Ceste in prireditvene 
prostore so lepo splužili, poskr-
bljeno pa je bilo tudi za vojaški 
pasulj, katerega so bili deležni 
vsi udeleženci.

Na vrhu Igmana so odmevale 
partizanske pesmi in pozdrav-
ni nagovori, na tisoče znancev 
in prijateljev si je podalo roke 
ali padlo v objem ob obujanju 
spominov na tiste težke čase, ki 
so jih preživljali naši predniki v 
drugi svetovni vojni.

Vodila nas je ena sama misel 
– da se ne bi nikoli ponovilo !

Marjana Koren

Igmanski marš
Člani ZB NOB VELENJA, člani Društva brigadirjev 
Velenja in člani Socialnih demokratov smo se udeležili 
tradicionalnega pohoda ob 77. obletnici Igmanskega 
marša v Bosni in Hercegovini.

Na veliko željo nekaterih članov KO ZB 
Šentilj smo zbrali pogum in organizirali izlet 
na katerega smo povabili tudi člane ZB Pesje 
in ZB Kavče, kar je se je izkazalo za pravil-
no, saj so se odzvali zelo pozitivno in so se 
našega izleta z veseljem udeležili. Sproščeno 
druženje in zadovoljstvo vseh udeležencev 
je bilo zelo prijetno in koristno. Saj smo si 
izmenjali svoje izkušnje, težave predvsem pa 
smo podali poudarek pozitivnem in zabav-
nem druženju

Naša pot nas je vodila po mislinjski in 
mežiški dolini, kjer so potekali zaključni boji 
že po uradnem koncu druge svetovne vojne 
v Evropi in tudi boji za severno mejo po 
koncu prve svetovne vojne.

Ustavili smo se v spominskem parku na 
Poljani pri Prevaljah in nato nadaljevali sko-
zi Črno in Sleme do Žlebnikove domačije 
v Belih Vodah, kjer je padel pesnik Karel 
Destovnik Kajuh. V novi spominski sobi 
nam je Kajuha in okoliščine njegove smrti 
predstavil domačin Branko Sevčnikar. Dru-
ženje smo zaključili v gostišču pri Janezu, 

kjer smo se dobro okrepčali.
Predsednica pa je kosilo začinila tudi s 

poročilom o finančnih sredstvih, ki jih ima-
mo za svoje delovanje iz katerega je bilo 
jasno razvidno, da takšna srečanja lahko orga-

niziramo samo z lastnimi sredstvi.
Vsi prisotni so bili nad izletom navdušeni 

in sklenili smo da bomo s takimi oblikami 
druženja v bodoče tudi nadaljevali.

Predsednica Marija Kuhar 

Izlet članov ZB iz Šentilja, Pesja in Kavč
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Ozrem se tja, kjer je prej sedel 
Janez (Janez Weiss Belač op. ure-
dnika). Sedaj leži skrčen na tleh 
in se ne gane. Skočim k njemu in 
ga pokličem. Molči. 
Obraz je negiben iz 
levega senca pa mu 
v dveh curkih počasi 
teče temna kri. Z gro-
zo se spomnim šol-
skega znanja o uso-
dnosti rane v sence; 
toda ne, v tem prime-
ru to gotovo ne velja. 
Čeprav vidim, da se 
Janez ne gane in da 
je čisto bled v obraz, 
čeprav vidim, da mu 
je kri udarila pri uše-
sih in se spominjam 
iz šole tudi kaj to 
pomeni. Toda v takih 
primerih smo kakor otroci, ki 
nočejo verjeti, kar je čisto jasno, 
ki se zatečejo v materino krilo po 
tolažbo. Jaz pokličem doktorja 
in trepetaje gledam nanj; za tre-
nutek sem globoko prepričana, 
da on more še pomagati. Da bo 
res tisto, kar bo on rekel in zato 

ker bo on rekel in ne zato, ker je 
že sedaj to res. Doktor je pristo-
pil in seveda mu je bilo v hipu 
jasno. Toda, ker je videl kako 

vprašujoče ga 
gledam, se mu 
zdi potreb-
no, da mi ne 
pove kar takoj 
resnice. Pokliče 
kirurga in mu 
nekaj zašepe-
ta. In takrat 
sem nehala biti 
otrok, ki verja-
me, da more 
mati izpremi-
njati gotova 
dejstva, sedaj 
se čisto jasno 
zavedam, da 
sama čisto toč-

no vem, brez vsakega zdravni-
škega mnenja, da je človek, ki 
se mu je kri ulila iz ušes, mrtev. 
In takrat zajokam in se ozrem 
po ostalih. Tam zgoraj sta Kajuh 
in Brina in me kličeta. Napra-
vim par korakov proti njima.. 
»Janez..,« pravim, Kajuh pa me 

ponovno pokliče in me svari, naj 
ne ostajam na tem mestu. Počasi 
grem k njima. Brina je vsa iz sebe 
in si sploh ne upa do Janeza, 
kakor da bi s tem mogla izpre-
meniti resnico. Spet se vrnem k 
Janezu. Pri njem joka Krn. Tam 
ob bližnji smreki pa stoji Špik. 
Grem k njemu in mu pravim, 
da bi morda vsaj lahko pokopa-
li Janeza. Gleda me, pa vendar 
mu je pogled uprt nekam preko 
mene, oči ima vlažne, odgovar-
ja mi nekaj, pa ne vem prav za 
prav kaj. Stopiva k truplu. Kako 
kruto enostavno je življenje. V 
tem kratkem času mu je nekdo 
že sezul čevlje in slekel jopič. 
Neprijeten občutek imam, da ga 
zebe, ko leži takole na snegu. V 
tem se približa partizan in mu 
hoče sleči še hlače. »Ne, teh mu 
pa ne boste slekli!« skoro vzrojiva 
oba naenkrat in pripravljena sva 

ŠTIRINAJSTA NA ŠTAJERSKEM -  
21. FEBRUAR 1944

Dnevniški zapis Vere Hreščak Bebler

V GORAH

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 …!
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KAJUH (1944 – 2019)
Marsikdo ne ve, da je na pokopališču v Podkraju, kar na 

začetku, v prvi vrsti družinski grob Destovnikov. V njem 
leži tudi eden največjih slovenskih pesnikov Karel Destovnik 
Kajuh, ki je pri Žlebniku v Šentvidu pri Zavodnju padel 22. 
februarja, pred natanko petinsedemdesetimi leti. Kajuh je bil 
najprej dva, tri dni pokopan kar v snegu pri domačiji, potem 
pa so ga prepeljali in pokopali na pokopališču v Zavodnju. Po 
vojni so njegove ostanke prenesli na šoštanjsko pokopališče in 
v sedemdesetih letih, po ukinitvi šoštanjskega pokopališča, je 
našel svoj mir na pokopališču v Podkraju. 

Ob njem počivajo še njegova mama Marija, oče Jože, stara 
mama Marija, njen prvi mož (Kajuhov pravi ded po materi) 
Zdravko Vasle, njen drugi mož Franc Švarc in Hedvika Virb-
nik (Kajuhova teta po mamini strani). Na nagrobni plošči je 
zapisan tudi brat Jože, ki je padel v istih dneh kot pesnik, 
februarja 1944, na ruski fronti.

»Lepo je živeti, toda za kar sem umrl, bi hotel še enkrat 
umreti!« pa je zapisano na podstavku s pesnikovim portretom, 
pod katerim pogosto leži cvet in gori svečka.

se stepsti z vsakomer, ki bi mu 
hotel še kaj vzeti. Tako se nama 
zdi, kot da sva že dovolj odstopila 
v svojih čustvih do Janeza, da več 
ne more terjati od nas nihče, ki 
še tako strogo zahteva realnosti 
in trdote, ki nas delajo odpornej-
še v borbi. Skloneva se k njemu 
in v naju je silna želja, da bi mu 
napravila v slovo še nekaj lepega, 
da bi se od njega poslovila. Špik 
vzame v roke njegovo kapo in 
mu jo položi na prsi. »Naj osta-
ne njemu«. Vzamem kapo in mu 
jo rahlo položim na glavo. Pre-
sune me groteskna neskladnost 
bledega in krvavega obraza s 
to kapo, ki tako čudno sedi na 
glavi. Sunkoma mu jo snamem 
in položim spet na prsi. Špik 
išče še po njegovem nahrbtniku 
slike, dokumente in podobno. 
Jaz odhajam k Brini in Kajuhu. 
Spotoma  me sreča znanec iz 
Tomšičeve. Vpraša me kaj mi je, 
povem mu. »A, tako.« Začudeno 
ga pogledam. Ali je mogoče? Niti 
malo se mu ni izpremenil izraz 
obraza, kot da se mu povedala 
najbolj vsakdanjo stvar. Blizu 
mene je Kajuh, ki me opozarja 
naj ne jočem vpričo vseh. Saj res. 
Taki moremo biti kot oni znanec 
iz Tomščičeve, kot da se ni nič 
zgodilo. Sej te so vsakdanje stvari, 
res že dolgo dni vsakdanje. Le za 
nas take je to tako čisto novo. Do 

sedaj smo se vsi skupno pogovar-
jali o onih, ki so padli in smo jih 
bolj ali manj poznali. Sedaj pa 
je mahoma padel nekdo izmed 
nas. Torej tudi nekdo izmed nas 
lahko pade, dosedaj se s to misli-

jo nisem nikdar resno ukvarjala 
in sem se smejala vsakomur, ki 
je kdaj o tem govoril. Sedaj pa 
Janez leži tam doli, bled obraz 
ima, in na sencih je črna, strje-

na kri, leži negiben in tam bli-
zu njega leži še nekdo, ki ga ne 
poznam, prav tako negibno kot 
on. Tudi njemu so slekli čevlje 
in jopič in tudi on je čisto bled. 

Bum… v zraku žvižga mina in 

vsi ležimo na obrazih in tako se 
ponavlja. Da bi skopali jamo za 
Janeza ni misliti. S čim pa? Zane-
sli so ga pod smreko in pokrili 
z vejami. Jože je v deblo vrisal 

njegovo začetnico. Zbrali smo se 
malo pod vrhom hriba, sedaj na 
drugi strani. Skoraj ne govorimo. 
Špik je zamišljen, in čisto poča-
si, tako kot samo on zna, pravi: 
»Tako bomo sedaj šli drug za 
drugim vsi…« Jaz se spet jezim, 
on pa se ne zmeni zame in spet 
ponovi isto trditev, kot da mu je 
to že čisto jasno in da ni drugače 
mogoče ter da je zato za vse naj-
bolje, da se s to resnico sprijaznijo. 

O mraku skliče komandir zbor. 
Hodili bomo za Tomšičevo. 
Streljanje še vedno ni potihni-
lo. Pomikamo se v strogi tišini 
naprej. Prišlo smo na gol gre-
ben. Čeprav je že čista tema, se 
jasno vidi daleč spredaj temna 
črta kolone. Vendar bi ne mogel 
nihče z gotovostjo trditi, da ni 
to samo grmičje. Dolgo časa sto-
jimo. Spredaj se mora nekaj ure-
jati. Spet se premaknemo in spet 
obstanemo. Brezbrižna snežna 
planjava, brezmesečna noč, veter 
brije. Kot nekje v Sibiriji. Nehote 
se spomniš na vzhodno bojišče. 
Vsi smo pod težkim dojemom 
današnjega dne. Ne samo, da 
smo zgubili Janeza, danes je bil 
dan posebej krvav, terjal je toliko 
žrtev kot še nikoli. Slišali smo 
posameznike iz brigad, ki so pri-
hajali mimo in pripovedovali o 
svojih izgubah. Gotovo najbolj 
črn dan naše divizije.

PESEM XIV. DIVIZIJE
Zaplovi pesem borb in zmage preko gmajn, gora,

zaplovi pesem divizije Štirinajste v svet,
ponesi Tomšiča, duh Šercerja, duh Bračiča

Po vsej slovenski zemlji in prekali z njim srca.
»V borbo, Štirinajsta, juriš!«

naj se razlega prek sveta!
Dvignimo puške in naprej junaško
vsi za komandantom v boj. Naprej!

Ko domovina vstane iz trpljenja in gorja,
takrat bo Štirinajsta zmagovito stopala,

takrat med prvimi bo stala v vrsti divizij,
ki so borile se za boljše in srečnejše dni.

»V borbo, Štirinajsta, juriš!«
naj se razlega prek sveta!

Dvignimo puške in naprej junaško
vsi za komandantom v boj. Naprej!
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Februar 1939

Dragi Karli
Najlepša hvala za Tvoje pismo.
Danes Te prosim, da mi storiš malo uslu-

go. Pojdi k profesorici in jo vprašaj, kako je 
ispadla sodna razprava, ki je 
bila danes popoldne. Povpra-
šaj jo natančno, kako smo bili 
'obsojeni' in če mene doleti 
kakšna posebna kazen, ker 
se razprave kot 'obtoženec' 
nisem udeležil, temveč sem 
poslal samo pismen zagovor. 
Prosim Te stori to takoj  čim-
prej moreš in mi vse nemu-
doma sporoči, saj veš, da sem 
kakor na iglicah, dokler  ne 
vem pri čem da smo. To mi 
prosim uredi!

Nadalje mi sporoči, kdaj se 
profesorica odpelje iz Šoštanja 
in kako je nanjo delovala vest 
o samomoru dr Savića in dr. 
Kučere. Saj je gotovo čitala v 
časopisih.

S Kostjo sem bil v gledališču 
skupaj in mi je rekel, da Te 
pride obiskat.

Sedaj Ti moram pa popisati 
kako je bilo pri odkritju Can-
karjevega spomenika in pri 
premijeri „Hlapcev¯.

Kip so odkrili v veži drame 
in je res dobro izdelan. Can-
karjev obraz je lep, na njem 
vlada mir in spokojnost, na 
gledalca napravi mogočen vtis, 
da nehote skloni glavo in se 
pokloni velikemu geniju. Slo-
vesnost odkritja je bila veliča-
stna. Zbrali so se vsi, ki se ob 
takih prilikah smatrajo za kul-
turne. Slavnostni govor je imel Župančič, ki 
bi pa kot oseba in Cankarjev osebni prijatelj 
lahko povedal mnogo več kot pa je. Z nje-
govim govorom sem bil popolnoma neza-
dovoljen. Za njim se je zvrstilo še mnogo 
govornikov, od katerih pa ni nobeden nič 
posebnega povedal. Edino neki Hrvat je še 
govoril precej zadovoljivo.

Po odkritju se je vršila v drami slavnostna 
akademija. Govor je imel prof. Kobler, ki 
pa je Cankarja prikazal v pravi luči in je 
njegov govor sploh splošno ugajal. Nato 
so se vrstile razne recitacije, ki so bile vse 

dobro podane. Zvečer pa je bila, kar je naj-
važnejše, premijera 'Hlapcev'. Gledališče je 
bilo dobesedno natrpano. Vsakdo je napeto 
pričakoval pričetka. Na dijaškem stojišči je 
bilo, kot v škatlici sardin. Skupaj smo bili: 
Biba, Jan, Polh, jaz, Tinč, Kostja, nadalje 

Bratko, i.t.d. Takoj od začetka, ko se je dvi-
gnil zastor, ob besedah: 'Slovenski narod 
si bo pisal sodbo sam ...' se je začelo divje 
ploskanje in glasno odobravanje. Parter je 
bil seveda še miren. No in tako je šlo od 
prizora do prizora. V 4. dejanju, ko padejo 
besede: Hlapci, za hlapce rojeni, za hlapce 
vzgojeni... sem mislil, da se bo gledališče 
podrlo. Vse je ploskalo vpilo in odobravalo. 
Takega navdušenja na enem mestu še nisem 
videl doslej.

Uspeh, kakršnega so ta večer  doživeli 
'Hlapci' je menda edinstven v zgodovini 

ljubljanske drame. Vsi smo obžalovali, da 
Te ni bilo zraven. To bi bilo res nekaj zate, 
sploh pa bi bila cela stvar veliko delikatesa 
za Šoštanj z Bibo sva se še pogovarjala, če 
bi se stvar dala v Šoštanju postavit na  oder.

'Slovenski dom' se pa danes že pridno 
zaletava u Hlapce. Pravi, da je 
ta drama neprimerna za tako 
spominsko svečanost. Igrali naj 
bi raje Lepo Vido. Nadalje trdi 
list, da so ta dela dali na reper-
toar zgolj iz demonstrativnih 
razlogov, da tako 'naprednja-
ki' dajo duška svojemu porazu 
pri volitvah i. t. d  i. t. d. Same 
neumne trditve od začetka do 
konca. Vsi sedaj z nestrpno-
stjo pričakujemo, kako bodo 
Mariborčani zaigrali 'Kralja na 
Betajnovi'. Tudi tukaj se nam 
obeta zanimiva predstava. Tudi 
pri tem komadu jim bo Cankar 
zopet enkrat dal po 'p...i'

Sedaj pa še nekaj. Daj govo-
ri z Robinščakom da bi Sokol 
priredil malo spominsko sveča-
nost v Cankarjev spomin. Ker 
niso skupaj spravili igre, naj 
Sokol priredi vsaj malo akade-
mijo, da se tako oddolži spo-
minu velikega tvorca slovenske 
besede. Po mojem naj bi bila ta  
akademija v prvi vrsti name-
njena članom Sokola, dostop bi 
pa seveda imeli vsi. Na spore-
du naj bi bil govor o Cankarju 
in pa recitiranje njegovih del. 
Stvar naj bi bila izvedena v 
mali obliki, tako kot delajo to 
v Ljubljani razni klubi in dru-
štva. Jaz sedaj ravno mnogo 
čitam Cankarja in delam tudi 
predavanja o njem, s tistim bi v 

Šoštanju takoj lahko nastopil. Po tej proslavi 
bi pa lahko tudi izvedli Prešernovo prosla-
vo. Glede tega moraš na vsak način govoriti 
z Robinščakom. Kako je pa kaj izpadel obr-
tniški ples. Čul sem da se ga bo bojkotiralo. 
Kaj je resnice na tem? Kako je pa izpadla 
sokolska igra. Piši mi to tem natančno. …

Še enkrat Te prosim, da mi res kmalu in 
izčrpno odgovoriš.

Te pozdravlja Henschen.

»JIM BO CANKAR ZOPET ENKRAT DAL PO 'P…I'«
Med dokaj bogato pisemsko zapuščino Karla Destovnika Kajuha so tudi tri pisma Šoštanjčana, prijatelja, takrat že 

študenta medicine Janeza Platzerja (prijatelji so mu pravili Henschen), ki odkriva delček odnosa napredne mladine do 
Cankarja in dogajanja v Šoštanju. Objavljamo tretje, zadnje pismo.

 Prijatelja Janez Platzer in Karli Destovnik, sedita Ivica Šmigovc  
in Dragica Šumer, stoji Vladka Šmigovc.
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Marija KAŠ, rojena 25.05.1924, 
umrla  22.11.2018

Rodila se je v družini Marovšek pod gra-
dom Vodriž v Šmiklavžu pri Slovenjem 
Gradcu. Med vojno je bila pri njih t.i. »par-
tizanska hiša«, kjer so bili borci za svobodo 
vedno dobrodošli. Njen 20-letni brat je padel 
v partizanih, Marija pa je prenašala parti-
zansko 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.

Fanika PAČNIK, roj. Tajnšek, 
stanujoča Arnače 22b Velenje, 
rojena 21.11.1936, umrla 6. 1. 2019

Fanika nas je za vedno zapustila že prve 
dni januarja. Bila je naša dolgoletna članica, 
zelo aktivna na vseh področjih. Rada se je 
udeleževala izletov, prireditev, skratka nič ji 
ni bilo odveč, zato jo bomo zelo pogrešali.

Rozalija SKOK, rojena 23.07.1921, 
umrla 12.12.2018.

Mirno in tiho je odšla dolgoletna članica 
KO ZB Topolšica.

Živela je skromno in pošteno, bila je široko-
srčna ter spoštljiva tudi do drugače mislečih. 
Svojo jesen življenja pa je preživljala s hčerko 
Zvonko. V Krajevni organizaciji ZB Topolši-
ca jo bomo ohranili v lepem spominu.

Mladen GORIČANEC, rojen 
27.02.1950, umrl 22.12.2018

Zapustil nas je naš dolgoletni član Krajevne 
organizacije za vrednote NOB Velenje Levi 
breg.

Ohranili ga bomo v lepem spominu.

Janko PIRNAT, rojen 12.08.1933, 
umrl 19.06.2018

Vse življenje je preživel na Hlepovi doma-
čiji v Škalah. Med NOB so se partizani in 
obveščevalci radi zadrževali pri njih. Nudili 
so jim zavetje in hrano. Po očetu je prevzel 
kmetijo in jo uspešno vodil vse do svoje smr-
ti. Član KO ZB Škale je postal pred mnogimi 
leti. Rad se je udeleževal naših izletov in 
proslav.

Andrej BRILEJ, rojen 25.11.1936, 
umrl 25.10.2018

Rojen je bil v številni kmečki družini v Pil-
štanju na Kozjanskem. Brat je bil udeleženec 
NOB, zato so jim Nemci leta 1944 požga-
li domačijo, a na srečo jih niso odpeljali v 
nemška taborišča. Leta 1958 se je zaposlil 
na RL Velenje in ostal vse do upokojitve. Z 
ženo Milko Britovšek sta si ustvarila dom in 

družino v Cirkovcah.
Postal je tudi član KO ZB Škale. Rad se je udeleževal naših tova-

riških srečanj.

Franc ZELENIK, rojen 12.09.1940, 
umrl 4.12.2018

Rojen je bil v letu pred drugo svetovno voj-
no v Levajncih pri Ptuju. Grozote vojne so se 
ga dotaknile v najzgodnejših otroških letih in 
mu ostale v trpkem spominu. Že v mladosti 
mu je zraslo prepričanje, da bo nekoč bolje in 
da bo lahko s svojimi rokami in svojim delom 
poskrbel za boljši jutri svoje družine.

V leti 1958 se je preselil v Velenje, kjer se je zaposlil v velenjskem 
rudniku in si z izvoljenko Pavlo osnoval družino s štirimi hčerami. Z 
udarniškim delom je pomagal graditi Velenje in vedno verjel v boljši 
jutri. V letu 2005 sta se z ženo pridružila Krajevni organizaciji za 
vrednote NOB Konovo, saj je vedno cenil in spoštoval v vojni težko 
pridobljeno svobodo in čas po njej. Vedno je poudarjal, da je ''Titovo 
obdobje tisto, ki mu je omogočilo boljše in pravičnejše življenje''.

Kristina KUGLER, rojena 5.11.1933, 
umrla 23.12.2018

Po dolgotrajni bolezni nas je v 86. letu sta-
rosti zapustila naša članica Krajevne organiza-
cije ZB Vinska Gora. Na pot življenja je sto-
pila na domačiji Rednakovih na Janškovem 
Selu. Kot osemmesečno deklico so jo preselili 
k Pušjekovim – invalidni teti Ivanki in stricu 
Pavleku ter dedku, kjer je še s sestrično Mimi-

co preživela svojo mladost. Pušjekova družina je močno sodelovala 
s partizani in jim pomagala. Bili so večkrat izdani, grozili so jim, da 
bodo vse postrelili, hišo pa zažgali. Kristina kot otrok je bila kurirka 
in obveščevalka in močno je občutila grozote druge svetovne vojne.

Leta 1957 se je poročila, delala kot gospodinja in na kmetiji, poleg 
tega pa z vso predanostjo skrbela za invalidna krušna starša. Zadnja 
leta je tudi sama bolehala, pa kljub temu je bila dobre volje z veliko 
energije. Takšno bomo tudi ohranili v lepem spominu.

O   D   Š   L   I      S   O



V petek, 22. februarja ob 15.uri pri spomeniku v Paki. 
Slavnostna govornica bo ministrica za pravosodje Andreja Katič, 
v programu bo nastopila Karmen Grabant z recitali, pevski zbor 
društva upokojencev Paka in otroci iz Društva prijateljev mladine 
iz Pake.

V petek 22. februarja ob 16.30 uri pri spominski plošči 
na osnovni šoli v Cirkovcah.
Slavnostni govornik bo častni občan MOV Srečko Meh, v progra-
mu pa bodo nastopili še učenci osnovne šole z recitali, ansambel 
Bratov Avbreht, harmonikar Lars Jeseničnik Lemež in Moški pev-
ski zbor iz Doliča. Krajevna skupnost Cirkovce pa bo poskrbela za 
tople napitke in malico.

V soboto, 23. februarja ob 11.00 uri bo spominska 
slovesnost pri spomeniku padlih partizanov v Ravnah 
pri Osreških pečeh.
Slavnostni govornik bo podžupan  Mestne občine Velenje in član 
Izvršnega odbora ZZB NOB Velenje Peter Dermol, program in 
recitale pripravlja Kulturno umetniško društvo Ravne, z recitali 
bodo nastopili še otroci, Moški pevski zbor Ravne in Vaška godba.    

V soboto, 23. februarja ob 14.00 uri se bomo 
poklonili borcu in pesniku Karlu Destovniku Kajuhu v 
Zavodnjah na kmetiji Žlebnik.
Slavnostni govornik bo podpredsednik ZB NOB Velenje Bojan 
Voh, nastopil bo Moški pevski zbor Kajuh, otroci osnovne šole 
Karla Destovnika Kajuha iz Šoštanja in harmonikar Gašper.

Tudi letos bo iz Lajš pri Šoštanju organiziran že 21. pohod k Žleb-
niku. Pohodniki se bodo zbrali pri Kodrunovi domačiji ob 11.00 uri 
in krenili na pot. Na voljo bosta dve poti, krajša traja malo manj kot 
dve uri, daljša pa dve uri in pol. Organizator pohoda je Mladi forum 
Socialnih demokratov Šaleške doline in občinska organizacija Socialnih 
demokratov Šoštanja. Poskrbeli bodo tudi za tople napitke in sendviče.

Na vseh prireditvah bodo prisotni tudi praporščaki in Šaleška konje-
nica, katera bo krenila na pot že v petek zjutraj  iz Socke.
Na vseh prireditvah bo poskrbljeno za tople napitke in prigrizke, 
prireditve bodo v vsakem vremenu.

Vabljeni !
Marjana Koren, sekretarka ZB NOB Velenje

VABILO NA SPOMINSKE SLOVESNOSTI
OB 75. LETNICI PRIHODA XIV. DIVIZIJE NA ŠTAJERSKO

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 

Devetdeset let Zdravka 
Jagra in Antona Stropnika

V drugi polovici leta 2018 sta dva člana borčevske organizacije ZB 
Topolšica praznovala osebni praznik 90. let. Ob tem jubileju smo 
ju obiskali ter čestitali in skromno obdarili. Oba slavljenca pa sta 
nas presenetila s pogostitvijo. K temu praznovanju so se pridružile 
ostale organizacije katerih sta tudi člana in seveda ostali znanci. Oba 
člana sta tudi prvoborca. Ob klepetu in dobrem razpoloženju sta 
izpovedala marsikatero dogodivščino. Pri odhodu smo jima zaželeli 
še veliko zdravja, veselja ter srečnih dni.

KO ZB Topolšica, Branko Sevčnikar

V spomin na 75. obletnico prihoda XIV. Divizije na Štajersko bo Združenje borcev za vrednote NOB Velenje skupaj s Krajevnimi 
organizacijami ZB organiziralo spominske slovesnosti, katere bodo potekale pri spomenikih v Paki, Cirkovcah, Ravnah in Zavodnjah.

XIV. divizija je krenila na svoj legendarni in težki pohod leta 1944 iz Suhorja, preko Sedlarjevega, Gračnice, Socke, Kozjaka, Pake, 
Graške Gore, Raven in Zavodenj, kamor je prispela 21. februarja 1944. Na tej poti je v hudih bojih z Nemškimi okupatorji padlo skoraj 

polovica borcev, veliko pa je bilo ranjenih.

Območno ZB NOB VELENJE bo skupaj s KO ZB  pripravilo spominske slovesnosti pri spomenikih in spominski plošči :


