
Šaleški upornik je interno glasilo območnega združenja ZB NOB Velenje, letnik XV, številka 2, avgust 2019
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»Ali veš, kaj sem 
želel povedati z 
zvezdo, ki sije z 
neba? Zvezda je 
simbol našega 
časa, življenja, 
hrepenenja, borbe 
in naše križeve 
poti.«

(Kajuh v pismu 

svoji Silvi avgusta 1943)

33. spominsko srečanje 
borcev, planincev in članov veteranskih organizacij

v soboto, 31. avgusta 2019 ob 11.00 uri na Graški Gori – gori jurišev. 

Vabljeni!
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DELO-SVOBODA-
SAMOSTOJNOST

DELO. Pravica do dela. Pravica do pošte-
nega plačila. Do dostojnega življenja. Pravica 
do mirne starosti.

SVOBODA. Zmaga nad nacionalizmi. 
Zmaga nad nasiljem, diktaturo. Evropa, sku-
pnost enakopravnih držav, enakopravnih 
ljudi. Evropa zibelka demokracije, človečno-
sti. Evropa temelj stabilnosti, varnosti, ena-
kopravnosti, miru. Skupnost odprtih držav, 
odprtih ljudi.

SAMOSTOJNOST. Sami smo odgovorni 
tako za sedanjost kot za prihodnost. Pre-
teklost je pomembna, napisana je že. Ne 
smemo dovoliti njenega spreminjanja, popra-
vljanja.

Drage bralke in bralci!
Štiriinsedemdeset let mineva od uradnega 

konca druge svetovne vojne in podpisa kapi-
tulacije nemške vojske v Topolšici. Takrat, 
maja 1945 smo verjeli, da je svoboda dokonč-
na.  Verjeli smo, da je nasilje premagano. 
Verjeli smo, da se zgodovina, vojne nikoli več 
ne vrnejo. Verjeli smo, da so tragične izku-
šnje druge svetovne, milijoni žrtev, koncen-
tracijska taborišča,  nasilje nad sočlovekom 
na smetišču zgodovine. Kot težak spomin 
in opomin vsaki generaciji posebej. Verjeli 
smo v zdravo pamet. Razum. Verjeli smo, 
da je zgodovina in resnica o drugi svetovni 
vojni napisana. Da so jo, zgodovino, napisali 
zgodovinarji, jo podprli z dokumenti, priče-
vanji. Borke in borci, partizanke in partizani, 
aktivisti OF, zavedne Slovenke in Slovenci so 
vedeli kaj je res, kaj je RESNICA. Izbojevali 
so jo, padli v bojih z okupatorji in njihovimi 

pomagači, umirali v zaporih, taboriščih, bili 
so usmrčeni. Brez sodišč. V svoji zasužnjeni 
domovini, doma. Pregnani iz svojih domov. 
Materam so surovo ukradli otroke. Vedeli 
smo o povojnih pobojih, toda  tudi  o žrtvah, 
ki so jih za seboj puščale bežeče okupatorske 
horde družno z bežečimi domačimi izdajal-
ci in njihovimi podporniki. Verjeli smo, da 
obstaja ena resnica, ena svoboda. Da obstaja 
ena pravica, pravičnost za vse. Verjeli smo v 
demokracijo, moralo, prihodnost. Tistim, ki 
danes štiriinsedemdeset let po končani drugi 
svetovni vojni spreminjajo zgodovino sporo-
čam, kje ste bili takrat ko je večina aktivnih 
udeležencev partizanskega bojevanja v drugi 
svetovni vojni bila živa!!!!. Danes so živi le 
še redki udeleženci partizanskih bojev in 
le redki preživeli v uničevalskih koncen-
tracijskih taboriščih.  Zaradi njihove starosti 
in zaslug za obnovo porušene domovine,  
partizanskih bojev,zmag, pomembnih tudi 
za našo samostojno Slovenijo, zaslužijo mir, 
mirno starost in spoštovanje. 

Danes po 28. letih življenja v samostojni 
Sloveniji in 74 let po končani moriji v drugi 
svetovni vojni, se vedno pogosteje sliši  več 
resnic o polpretekli zgodovini. Vedno več  je 
besed, ki ne sodijo v besednjak miroljubnih, 
strpnih, demokratičnih, poštenih, delovnih 
ljudi. Govori, nagovori, novice,  elektronska 
sporočila in tudi nekateri mediji so vedno 
bolj polni sovražnih besed. Vedno več  je 
laži, grobih napadov. Sovražni govor postaja 
običajno orodje obračunavanja z drugače 
mislečimi v parlamentu, v medijih. Ljudje 
postajamo »tolerantni« do mnogih nepri-
mernih obnašanj politikov, posameznikov, 
strank. Navidezno čuvanje nacionalnega 
postaja orodje za obračun z drugače misleči-
mi. Vedno več  je odkritih sovražnih govorov, 
nastopov, napisov, ki v imenu svojega, stran-
kinega interesa izkoriščajo sovražni govor. 
Odpor do tujcev, do drugačnih, hendikepira-
nih, do drugih veroizpovedi postaja preveč-
krat orodje posameznikov, strank in politike. 
Danes so v Evropi, niti ne tako redki posa-
mezniki in skupine, stranke, do skrajnosti 
izostrili nacionalistično, skrajno desničarsko 
retoriko in politiko. Že naši sosedje, na seve-
ru in zahodu zahtevajo slovensko ozemlje, 
rišejo nove meje.  Zaostrujejo tudi «politike 
do manjšin«. 

 Zgodovinarji pišejo, da se je tako začelo 
v tridesetih letih prejšnjega stoletja. V Nem-
čiji,  Italiji. S sovražnimi govori, z odklanja-
njem drugačnih in drugih. Z diktaturami, 

sovraštvom. Z vojaškimi napadi na suvere-
ne države v imenu  uvajanja reda, zaščiti 
manjšin z nacionalističnimi ideologijami, v 
imenu reševanja dejanskih ali navideznih 
ozemeljskih in drugih sporov. Tako se je 
pričela druga svetovna vojna. S sovražnimi 
govori in nacionalističnimi politikami. Z uva-
janjem diktature. 

Danes je ponekod politična situacija v 
Evropi podobna kot pred skoraj sto leti. 
Krepijo se nacionalistična gibanja. Skrajne 
desničarske stranke zagovarjajo podobne ide-
je, kot so jih imele stranke  v Nemčiji in Italiji 
v tridesetih letih prejšnjega stoletja. V Španiji 
so skrajni desničarji ponovno v parlamentu. 
Podobne, skrajno desne  stranke dobivajo 
precejšnjo podporo tudi v drugih državah. 
Zato je zelo pomembno, da odločno prote-
stiramo proti vsakemu sovražnemu govoru. 
Vsakemu nasilju. Da zahtevamo ustrezno 
zakonodajo. Zlo je treba v kali zatreti. Ko se 
bolezen razbohoti, je prepozno. Kot, da bi 
pozabili na sporočila, zgodbe, trpljenje, žrtve, 
nastale v in po drugi svetovni vojni.

Mi, članice in člani ZB nismo pozabili. Ne 
žrtev, še manj izdajstev, trpljenja, koncen-
tracijskih taborišč, talcev, ukradenih otrok. 
Nismo pozabili herojske borbe in zmage 
partizanske vojske nad mnogo močnejšimi 
okupatorji in njihovimi pomagači. Še bomo 
govorili o borbah in žrtvah partizank in par-
tizanov, o njihovih  junaštvih. Govorili bomo 
o ljubezni do domovine, o ljubezni do sočlo-
veka. O žrtvah, mladih življenjih partizank 
in partizanov  v borbi proti okupatorjem. O 
sanjah bomo govorili. In o sedanjosti.

Prvi maj; deveti maj; petindvajseti junij. Tri-
je prazniki. Pomembni za vsakega človeka.

DELO-SVOBODA-
SAMOSTOJNOST.

Pa je res tako??? Morda.  V uvodu sem 
napisal nekaj vrednot. Precej jih je. Niso 
vse napisane. So to še vrednote za katere so 
se borili partizanke in partizani??? So to še 
vrednote referendumskih hrepenenj ob osa-
mosvojitvi??? Morda. Seveda vem, vrednote 
so zagotovo prave. Kako pa je v vsakdanjem 
življenju, mora vsak pri sebi dobro premisliti, 
in veliko spremeniti.

Srečko MEH

SVOBODNA MISEL!!!
1. maj   9. maj   25. Junij Prvi maj, deveti maj in petindvajseti junij so  prazniki, ki na prvinski način opredeljujejo 

temelje človekovih pravic; 
Praznik dela.  Dan Evrope – zmaga nad nacifašizmom.  Dan državnosti.

Demokracija samostojnost pravičnost ena-
kopravnost sodelovanje zdravje znanje izo-
braževanje ponos okolje hrana gospodarstvo 
davki nevoščljivost uspešnost požrešnost 
sovraštvo obrekovanje laži resnica lastnina 
vrednote etika delo migracije izkoriščanje 
klavstrofobija kultura šport drugačnost 
nasilje krivičnost  moč ponižnost pomoč 
svoboda razum pogum potrpljenje trpljenje 
država politika parlament vojska policija sod-
stvo denar nacionalizmi občina človek ljudje 
družina cerkev tujci drugačnost strokovnost 
beseda odgovornost morala starejši mladi 
otroci.
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Dragi moj Kostja!
1. III. 40.

Dragi Kostja, danes sem spre-
jel Tvoje pismo z onim nati-
skanim navodilom. Lepo se Ti 
zahvaljujem zanj, kajti nestr-
pno sem ga pričakoval. Bil sem 
namreč v velikih skrbeh, kako 
je s štev. in kaj je nasploh z 
vami. Ne moreš si misliti, kako 
je Tvoje pismo delovalo name, 
čeravno je bilo kaj takega pri-
čakovati. Tudi jaz bi klel, da 
bi se vse treslo. Pa saj nič ne 
pomaga. Treba je delati, reši-
ti je treba, kolikor se še sploh 
da. S tem pa ne misli, da nisem 
istih okrasnih pridevnikov, ob 
branju Tvojega pisma spuščal 
v zrak, kakor Ti, ko si prišel 
v Ljubljano in izvedel za vso 

to svinjarijo. Prav je rekel nek 
francoski filozof: »kar imamo 
se nam ne zdi vredno ničesar, 
dokler vsega ne izgubimo.« 
Tudi za nas velja v precejšnji 
meri ta izrek, vendar se mi zdi, 
da smo mi že čutili kaj imamo, 
ko še nismo bili na tem, da lah-
ko to izgubimo. Fakat pa je, da 
se zdaj, ko nam mislijo vse sku-
paj vzeti, še močneje, še globo-
čeje zavedamo, kar smo imeli 
in kar še imamo, a držimo vse 
to le še s konci prstov, kadar pa 
bodo prišli inkvizitorji dvajse-
tega veka in šli z razbeljenim 
železom prek naših že itak pre-
izmučenih prstov bomo morali 
izpustiti. Če danes pomislim kaj 
je bil list, samo že meni osebno 
mi je hudo. Saj je bil list tisti, ki 
naju je združil in družil vsaj v 

prvih početkih. List je bil tisti 
faktor, ki me je podžigal k delu, 
v njem sem videl delček sebe 
samega. To pa so samo malen-
kosti, kaj je bil list vsej sloven-
ski mladini – uteha in klicar 
boljše mladinske in občečlove-
ške bodočnosti, to je poglavje, 
ki ga ne moreš rešiti kar tako. 
Sicer pa ne bodimo pesimi-
sti (dasiravno za taka kruta 
dejstva ni treba biti prav nič 
pesimista), iz črnega moramo 
napraviti belo. Tudi z glavo se 
da skozi zid. Mi bomo morda 
obležali ob zidu z okrvavljeni-
mi razbitimi lobanjami, tisti pa, 
ki bodo prišli za nami, bodo 
pobrali naše kosti in z njimi 
prebili še tako močan zid.. in 
tako bo šlo saj mora, mora iti. 
In prišel bo dan ves nov in lep 
»saj vendar mora, mora priti ni 
hudič!« Torej delati kolikor se 
da, in rešiti kolikor se da! Jaz 
bom naslov takoj poslal. 5. štev 
pa po možnosti če boste mogli 
še sploh izdajati kmalu izdajte. 
To pa predvsem zato, da se to 
mnenje in obrekovanje s strani 
klerikalcev čimprej zatre, kaj-
ti njih propaganda ima precej 
uspeha in jo lahko uspešno in 
zadovoljivo zatreš le šele na 
začetku. Drugič pa izdaj to čim-

prej zaradi naših ljudi samih, 
ki jih muči silna negotovost (to 
velja predvsem za polzgrajene 
in čustvene zgrajene tipe) ali bo 
ali ne bo. V pismu Ti prilagam 
pesem »Nora Štefa« ki jo daj 
Ferdu Kozaku za Sodobnost. 
Če jo bodi tiskali mu reči, da 
naj jo tiskajo pod mojim dose-
danjim psevdonimom (Drago 
Jeran) če pa je ne bodo naj Ti 
po možnosti odgovori zakaj 
ne! Pesmi mi vračati ni treba, 
jo lahko v obeh slučajih obdrže.

Tudi dopisnico, ki bi jo maral 
sprejeti, menda je od sestre, če 
bi bil takrat še pri meni Ti pri-
lagam. Tvojo dopisnico iz Pre-
kmurja sem sprejel, hvala zanjo. 

Oprosti, da Ti pišem na 
takem papirju in pisavi oprosti.

Te pozdravlja 
Tvoj Karli

Dol s terorjem
P.S. Kakšen je izid nagradnega 
tekmovanja »Sl. ml»?
Karli

Še to: Pa mi čimpreje, to se 
pravi, res čimpreje odgovori 
in odpiši o vsem kar se dogaja 
pri vas. 

Kajuhovo pismo Kostji Nahtigalu
Med Karlom Destovnikom in Kostjo Nahtigalom, komunistom in tajnikom revije Slovenska mladina se je od leta 
1938 razvilo tesno prijateljstvo in živahno dopisovanje. Tokrat objavljamo Destovnikovo pismo Kostji, malo po 

tistem, ko se je že vedelo, da je oblast prepovedala nadaljne izdajanje Slovenske mladine.

NORA ŠTEFA
V oguljenem plašču in z ruto na glavi,

večer za večerom počivat hiti.
Ob svetlih izložbah se včasih ustavi,

zre vanje, se joče, smeji in kriči.

Majhna je, kruljeva, vajena dela
in srečna, če kdaj ji pogledaš v obraz.

Ničesar na svetu bi bolj ne želela
kot zlatih zobov in nakodranih las.

Ženina Jurija vse dni pričakuje
in pravi ljudem, da je lep in bogat,
na svatbo jih vabi in vsem obljubuje
pijače, kolačev in drugih razvad …

Kajuh
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Pričela se je z izredno lepim 
kulturnim programom, katerega 
so pripravile učiteljice OŠ Šalek 
pod vodstvom naše članice Irene 
Poljanšek Sivka. Prenekateremu 
so se ob recitacijah orosile oči, ob 
petju pa smo jim družno poma-
gali vsi udeleženci skupščine.

Sledil je pozdravni nagovor 
podpredsednika ZB NOB Vele-
nje Srečka Meha, kateri je najprej 
opravičil odsotnost predsednika 
Bojana Kontiča, ki mu bolezen ni 
dopustila prisostvovanja na skup-
ščini. Nato je predlagal sestav 
delovnega predsedstva, katerega 
smo delegati soglasno potrdili. 
Vodenje skupščine je tako pre-
vzel delovni predsednik Franc 
Žerdin s pomočnikoma Vanico 
Petrovič in Jožetom Aristovni-
kom. 

Sledila je podelitev posebnih 
jubilejnih priznanj ob lanskoletni 
70. letnici ZZB NOB Slovenije 
najbolj aktivnim članom združe-
nja. Po izglasovanem dnevnem 
redu, izvolitvi delovnih organov 
skupščine in sprejetjem poslov-
nika je ta nadaljevala delo po 
poročilih. 

Najprej je delo združenja v 
obdobju od zadnje volilne skup-
ščine leta 2018 pa do danes ob 
odsotnosti predsednika orisal 
njen podpredsednik Bojan Voh. 
Pohvalil je delo celotnega zdru-
ženja kot njegovih upravnih 
organov ( izvršni odbor in vod-
stva krajevnih organizacij ZB ) 
in ocenil, da so bile vse zadane 
naloge uspešno realizirane. Vse 
svečanosti, posvečene prihodu 
legendarne udarne XIV. divizije 
na Štajersko, Topolšica ( podpis 
kapitulacije ), Menina planina, 
Vrhornik v Podgorju ( ustanovi-
tev Šaleške čete ), tradicionalno 
srečanje na Graški gori in kome-
moracije so bile dobro obiska-
ne. Zelo dobro je sodelovanje 
med združenjem in krajevnimi 
organizacijami ter lokalnimi sku-
pnostmi, ki vse podpirajo naše 
združenje z dotacijami krajev-
nim organizacijam za njihovo 
delo ali pri obnovi spomenikov 
NOB na svojih področjih. Kar 
nekaj spomenikov in obeležij 

NOB se je tudi v tem letu obno-
vilo, glasilo Šaleški upornik pa je 
zelo brana in težko pričakovana 
publikacija, ki izide tri do štirikrat 
na leto. Naši člani se radi ude-
ležujejo spominskih svečanosti 
tudi drugod (Poljana, Podljubelj, 
Dobrnič, Komelj na avstrijskem 
koroškem, Igmanski marš v BiH, 
Gradec v Avstriji, Kumrovec na 
Hrvaškem, … .  

Finančno poročilo za leto 2018 
je ravno tako podal podpredse-
dnik združenja Bojan Voh, saj je 
tudi naša neutrudna sekretarka 
Marjana Koren hudo zbolela in 
se zdravi. Do zadnjega nismo 
vedeli, ali bo lahko sodelovala 
na naši skupščini ali ne, pa ven-
dar ji je zdravje dopustilo, da je 
prišla in bila med nami, česar smo 
bili izredno veseli. Kljub težkim 
časom pri zagotavljanju financ 
in realiziranim zelo obsežnim 
programom je združenje poslo-
valo pozitivno, kar je ugotovil 
tudi Nadzorni odbor. Zato je 
predlagal skupščini, da poročilo 
sprejme. Skupščina je poročilo 
in predlog nagradila z dolgim 
aplavzom. 

Svoje poročilo sta podali tudi 
komisija za spomeniško varstvo, 
katera se je v letošnjem letu 
zamenjala. Dosedanji dolgoletni 
predsednik Fadil Krupič Beli je 
zaradi zdravstvenih razlogov delo 
prepustil mlajšim. Tako so člani 
komisije sedaj Bojan Voh, Alojz 
Hudarin, Vlado Vrbič, Bojana 
Žnider in Jože Aristovnik. Svoje 

poročilo je podala tudi Komisija 
za popis osnovnih sredstev.

Ker je bila skupščina sklepčna, 
saj je bila udeležba delegatov 
kar 73 %, so bila po opravljenih 
razpravah o svojih gledanjih na 
težave in problematiko našega 
združenja, v katerih je sodelo-
valo več delegatov, vsa poročila 
tudi pravno veljavno sprejeta in 
potrjena.  

Bojan Voh in še kar nekaj naših 
članic in članov je pri nalogah 
za naslednje obdobje izpostavilo 
predvsem boj za nove člane naše-
ga združenja, njegovo pomladitev 
in iskanju tem, ki bi pritegnile 
mlade. Prvi korak bi že bil, če 
bi se vsak član doma pogovoril s 
svojimi v družini ( sinovi, vnuki ) 
in bi ti ob sebi pripeljali v združe-
nje še svoje prijatelje. Mladi niso 
proti rdeči zvezdi, samo neradi se 
združujejo – organizirajo. Nadalj-
nja velika naloga krajevnih orga-
nizacij bo poiskati nove člane, ki 
bi prevzeli funkcijo praporščaka. 

Veliko skrb in delo bo potreb-
no nameniti tudi predstavitvi pol 
pretekle zgodovine mlajšim, saj 
le ta izginja iz šolskih učnih pro-
gramov, desnica pa je tako doma 
kot v tujini vse glasnejša. Vse 
bolj povzdiguje glasove z željo 
po predrugačenju zgodovinskih 
dejstev. Italijanski in madžarski 
fašizem ponovno steguje krem-
plje po našem ozemlju. Zato je še 
kako pomembno, da se sliši naš 
glas in obudimo nekdanje prire-
ditve, kot so to storili v KO Kav-

če – Podkraj s Kurirčkovo pošto. 
Še naprej bomo skrbeli za naše 

spomenike in obeležja, katere 
želimo urediti v evidenco nepre-
mične kulturne dediščine in 
izvesti vpis lokacij na interaktivni 
zemljevid Slovenije preko spletne 
strani Geopedija. 

Ravno tako se bodo jeseni pre-
novili prostori in oprema (omare) 
združenja, ki so že zelo dotrajani 

in potrebni prenove. 
Srečko Meh je pri naštevanju 

nalog, ki nas čakajo v bodoče 
zaključil svojo razpravo z zelo 
odmevnimi besedami: »Nikoli 
nam ne sme biti žal povedati, da 
so naši očetje in dedje v parti-
zanskih vrstah bili na strani zma-
govalcev in so nam priborili to, 
kar lahko sedaj uživamo. Rdeča 
zvezda je bila, je in bo simbol 
partizanstva, enakosti, svobode, 
srčnosti in enakopravnosti .«

Za konec je predsednik skup-
ščine tov. Franc ŽERDIN zaželel 
vsem članicam in članom naše-
ga združenja obilo zdravja in 
dobre volje ter prijetna druženja 
na naših prireditvah, ki jih tudi 
v letošnjem letu ne bo primanj-
kovalo.  

To sporočilo smo skupaj s sku-
pinsko sliko vseh udeležencev 
skupščine poslali tudi našemu 
predsedniku Bojanu KONTIČU 
z iskreno željo po čim hitrejšem 
okrevanju in vrnitev med svoje 
borce.

Bojan Voh, podpredsednik ZB 
NOB Velenje:

Redna letna skupščina območnega ZB NOB Velenje
Redna letna skupščina območnega ZB NOB Velenje 2019  je bila 11. junija v prostorih MO Velenje. 
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Kljub slabi vremenski napovedi smo poho-
dniki prejšnjo soboto tvegali in pohod izpe-
ljali. Na poti so nas spremljali oblaki, ki so 
kot siva koprena zviševali napetost prikazov 
in spominov na trpljenja naših prednikov 
med vojno. A naš cilj je bil prikazati zmago 
in srečo ob rešitvi, tako je ob prihodu na cilj 
na nas tudi posijalo zlato sonce. 

Vzgibi za udeležbo na takšnem pohodu 
so bili različni. Za nekoga  mogoče zgolj 
rekreacija in preskušanje lastne vzdržljivo-
sti, saj pot zaokroži po obeh krajevnih sku-
pnostih in je dolga okoli osem kilometrov. 
Večini pa so vendarle spomin in opomin, 
da smo ponosni na našo domovino, da jo 
negujemo in krepimo zavest med ljudmi, da 

je mir in dostojanstvo mogoče ohraniti le s 
sodelovanjem in strpnostjo, ne pa s hujska-
štvom in sovražnimi delitvami. Tovarištvo, 
domoljubje in poštenost pa so tiste dobrine, 
ki manjkajo v današnjem času. Te dobrine 
moramo prenesti na mlajše rodove in jim 
brez kakršnekoli ideologije in politike pred-
staviti neko obdobje zgodovine te države, 
ki je že skoraj pozabljeno. Spomini so tudi 
neprijetni, a  vendarle ne smemo pozabiti. 
Ker če pozabimo, se lahko hitro spet zgodi.

Vojna je kruta, veliko prekruta. Tak je 
njen najpreprostejši opis. Vendar pa skriva 
marsikaj; krike obupa, solze trpljenja, kri 
mučeništva, morda molk kesanja. Nekje v 
globini pa so tudi vedrejše stvari, kanček 
zadovoljstva ob zmagi, radost ob rešitvi, ute-
ha ob preživetju. 

Vse to smo občutili na poti, ko so nam bili 
zaigrani trije različni vojni prizori. Padec 
partizanskih kurirjev v nemško zasedo na 
zabrških travnikih in rešitev pošte. Tiha kolo-
na ranjencev v partizansko bolnico Jelka 
Breza, kjer smo lani slovesno postavili tablo. 
In pogumno dejanje zavednega kmečkega 
dekleta na Tičerjevi domačiji, po zapisanih 
spominih Viktorije Ušen, med vojno ranjene 

kurirke. Ob vsem  prikazanem smo podoži-
veli stisko borcev, srd do okupatorja. Preve-
vali so nas mešani občutki, od groze, žalosti, 
odpora in gnusa. Na dan so privrela čustva, 
ki so orosila oko in zatresla glas. Nezavedno 
so se naše roke stisnile v pesti, pesti grenkega 
izkustva in poglobljenega razumevanja 2. 
svetovne vojne.

Malo pred četrto uro smo v ponosni koloni 
in z zastavo na čelu prikorakali pred dom 
krajanov v Kavčah, kjer nas je pričakalo 
lepo število udeležencev proslave. Ob 16h 
se je s slovensko himno, uvodnem nagovoru 
predsednice KO ZB NOB Podkraj – Kavče 
in predsednika KS Kavče pričel uradni del 
proslave. Rdeča nit kulturnega programa je 
bil upor, upanje in boj. Mladi recitatorji so 
se z recitacijami sprehodili po zgodovini  
slovenskega uporništva od kmečkih puntov, 
delavskega gibanja, borbe za severno mejo, 
partizanstva, do osvoboditve in obnove 
domovine, pa vse do osamosvojitve Slove-
nije. 

Slavnostna govornica je bila ministrica za 
pravosodje Andreja Katič. V svojim govoru 
je poudarila pomen Dneva upora proti oku-
patorju v času, ko vse bolj narašča vsesplošna 
nestrpnost v družbi in se v vse večji meri 
pojavljajo primeri oživljanja nacizma.

Častni gost, partizanski komandant Franc 
Sever-Franta nam je hudomušno, kot zna 

le on, pripovedoval o svojih doživetjih med 
vojno in seveda o legendarnem preboju par-
tizanov iz sovražnega obroča na Menini pla-
nini. Ob koncu govora je vidno ganjen iz rok 
mladih kurirčkov sprejel Kurirčkovo pošto. 

Za še pristnejše vzdušje so poskrbeli pevci 
iz Kavč in iz Podkraja. S pomenljivim stav-
kom: »Bodimo dostojni dediči vseh naših 
upornic in upornikov!« je voditeljica Lana 
zaključila uradni del proslave, ob odlični 
hrani in pijači pa smo se veselili še dolgo 
po tem…

  Metka Grabner

Pohod spominov in tovarištva, Kavče 2019
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Alojz BOLE, rojen 14.06.1942, umrl 
23.01.2019

Rodil se je v nemirnih časih 2. svetovne vojne 
narodnozavedni družini v Šmartnem ob Paki. 
Oče je bil Primorec s Krasa, ki je po 1. svetov-
ni vojni z družino pred nasiljem italijanskega 
fašizma pobegnil v takratno Kraljevino SHS. 
Mama je bila prav tako iz zavedne slovenske 
družine Mogu, doma v Slatinah. Vsa njegova 

širša družina je od samega začetka sodelovala z NOB in za to plačala 
visoko ceno. Njegov dedek, babica in teta so umrli v koncentracijskem 
taborišču Auschwitz. Štirje člani družine Mogu so bili v partizanih, 
prav tako Lojzetov starejši brat Tone. Po končani šoli za elektrotehniko 
v Mariboru je ob delu doštudiral še na Elektro fakulteti v Mariboru in 
nato vse do upokojitve opravljal odgovorna dela in naloge v šoštanjski 
termoelektrarni. Že kot dijak in študent je bil uspešen športnik, pred-
vsem na področju atletike, saj je bil balkanski prvak v troboju in v času 
služenja JLA tudi vsearmadni prvak Jugoslavije. Ves čas svojega aktivnega 
življenja je deloval v družbenih organizacijah in društvih v domačem 
Šmartnem in takratni občini Velenje. Še posebej je bil aktiven v športnih 
društvih – Atletski klub Velenje, Smučarski klub Velenje in šmarški TVD 
Partizan. Za svoje delovanje na športnem področju je leta 1984 prejel 
najvišje slovensko priznanje v športu – Bloudkovo plaketo.

Vse medvojno dogajanje se ga je kljub mladosti močno dotaknilo. Vse 
življenje je cenil in spoštoval vrednote NOB, zato sta se po upokojitvi 
skupaj z ženo Marijo tudi vključila v našo Krajevno organizacijo ZB 
Šmartno ob Paki, kjer sta aktivno delovala, dokler jima je zdravje to 
dopuščalo.

Marija NAPOTNIK, rojena 
1.08.1939, umrla 14.05.2019

Rojena je bila v Radomirju pri Ljutomeru. V 
obdobju svoje mladosti je delala v gostišču svoje 
tete v Bistrici ob Sotli. Nato se je zaposlila pri 
znanem prekmurskem gostincu Ivu Bašku, ki je 
imel v najemu gostišče »Na pošti» v Šmartnem 
ob Paki in Planinski dom na Gora Oljki. Ko se 
je Ivo s svojo gostinsko dejavnostjo preselil v 

Novi Vinodolski, se je zaposlila v gostišču Malus v Šmartnem ob Paki. 
Tu je spoznala svojega življenjskega sopotnika Karla Napotnika in se 
z njim poročila. Oba s Karlom sta spoštovala ohranjanje spominov na 
vrednote NOB in bila, dokler jima je zdravje to dopuščalo, dolga leta 
aktivna člana Krajevne organizacije ZB v Šmartnem ob Paki. Po moževi 
smrti je še nekaj let živela v Šmartnem ob Paki, nato pa si je zaželela svoje 
rodne Prlekije in zadnjih 8 let preživela v Domu za varstvo odraslih v 
Ljutomeru. Bila je družabna ženska vedrega duha in predvsem velika 
oboževalka ansambla Spev, ki jo je s svojim obiskom prijetno presenetil 
le nekaj dni, preden se je poslovila od nas.

Veronika AMENITSCH, rojena 
16.01.1926, umrla 28.01.2019

Rodila se je v Paški vasi v narodno zavedni 
Obujevi družini. Oče jo je klical Verulca ali 
Belca. Osnovno šolo je obiskovala v Šmartnem 
ob Paki. Že v otroštvu je rada pisala pesmi in 
že v 3. razredu je bila njena pesem objavljena 
v reviji Mlado jutro. Leta 2009 je pri svojih 
83 letih v samozaložbi izdala svojo zanimivo 
pesniško zbirko »Verulca«. Po končanem osnov-
nošolskem izobraževanju si je zelo želela naprej 

v šolo, pa zato ni bilo finančnih možnosti. To jo je zelo potrlo, vendar si 
je sama na vse načine prizadevala, da se je izobraževala s pomočjo knjig. 
Po letu 1941 se je zanjo začelo zelo težko obdobje. Ko je bila stara 16 let, 
ji je umrl oče. Leta 1942 je odšel v partizane njen starejši brat Tone, zato 
jo je okupator poslal v delovno taborišče v Nemčijo, od koder ji je uspelo 
pobegniti in se po skoraj enem mesecu vrniti v Slovenijo. Vendar jo je 
eden od »dobrih sosedov« izdal in zopet so jo zaprli v celjski Stari pisker. 
Po vrnitvi iz Starega piskra se je takoj priključila odporniškemu gibanju 
in delovala kot terenka v Spodnji Savinjski dolini pod partizanskim 
imenom Ida. Ob koncu vojne, spomladi leta 1945 so v Podvolovljeku 
ustrelili njenega ljubljenega brata Toneta, ki ga je izdal domačin, ki je 
simpatiziral z belogardisti. To jo je močno prizadelo. Bila je dolgoletna 
aktivna članica naše Krajevne organizacije ZB Šmartno ob Paki. 

Alojz GLUŠIČ, rojen 5.06.1933, umrl 
14.04.2019

Rodil se je na Rečici ob Savinji od koder se je 
Glušičeva družina leta 1936 preselila na obrežje 
Savinje v Letuško gmajno pri Šmartnem ob 
Paki. Službena pot frizerja ga je nato odpeljala 
na obalo, kjer je vse do svoje upokojitve najprej 
služboval kot frizer in nazadnje kot direktor 
Brivnic in česalnic v Kopru. Vsaka ptica se rada 

vrne v svoje rodno gnezdo in tako se je tudi Lojze po upokojitvi leta 
1991 s svojo življenjsko sopotnico Stanko vrnil na svoj dom v Letuški 
gmajni, kjer je šumenje morskih valov zamenjal za prijetno žuborenje 
Savinje. V svojem prostem času se je nadvse rad ukvarjal z aktivnostmi 
na športnem področju, pri čemer je imel posebno častno mesto šah. Med 
drugim je bil tudi prejemnik medalje maršala Tita s srebrnim vencem za 
požrtvovalno delo na športnem področju. V času njegovega otroštva so 
ga zajele grozote 2. svetovne vojne, v katero se je kot rosno mlad fantič 
vključil kot partizanski kurir. Zato je bil vnet privrženec ohranjanju spo-
minov na vrednote NOB. Prav zato smo ga v naši Krajevni organizaciji 
ZB Šmartno ob Paki pred leti z veseljem sprejeli v naše vrste.

Andrej CENTRIH, rojen 23.07.1944, 
umrl 4.01.2019

Andrej Centrih se je rodil v Grobelnem pri 
Šentjurju. Po maturi na celjski gimnaziji je nada-
ljeval študij matematike in fizike na Pedagoški 
akademiji v Mariboru. Tam je med študijem 
spoznal tudi svojo življenjsko sopotnico Ido.

Najprej je služboval na osnovni šoli v Mariboru, 
njegova Ida pa na osnovni šoli v Podvelki, dokler 

ju leta 1969 ni povabil na Osnovno šolo bratov Letonje v Šmartnem ob 
Paki njen takratni ravnatelj Franjo Karažinec. Tukaj sta vse do svoje upo-
kojitve skupaj poučevala oba z ženo Ido. Po odhodu ravnatelja Karažinca 
je bil v obdobju 1977 do 1985 tudi ravnatelj osnovne šole bratov Letonje 
v Šmartnem ob Paki. S študijem ob delu je diplomiral tudi s področja teh-
nične vzgoje in se po obdobju ravnateljevanja posvetil poučevanju tehnične 
vzgoje na šoli. Pa tudi izven šole je bil zelo dejaven v delovanju tukajšnje 
Ljudske tehnike, predvsem na področju modelarstva. Prizadeval si je za 
dvig in ohranjanje tehnične kulture v kraju in pod njegovim mentorstvom 
se je usposobila vrsta uspešnih modelarjev, ki so dosegali vidne rezultate 
na tekmovanjih modelarjev. Njegov oče je bil v partizanih, kjer je bil tudi 
huje ranjen. Oče njegove soproge Ide pa je tragično preminil med bombnim 
napadom na Maribor leta 1944. Tako sta oba z ženo Ido spoštovala dru-
žinsko tradicijo ohranjanja spominov na vrednote NOB in se pred leti tudi 
aktivno vključila med člane naše Krajevne organizacije ZB v Šmartnem ob 
Paki, kjer sta aktivno delovala, vse dokler je Andreju zdravje to dopuščalo. 

O   D   Š   L   I      S   O
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Frančiška ZAJC, rojena 18.02.1925, 
umrla 23.04.2019

Rodila se je kot ena od šestero otrok v Kuhar-
jevi družini v Stjanskem vrhu pri Brežicah. Gro-
zote 2. svetovne vojne tudi njeni družini niso 
prizanesle, saj so prav brežiško območje Nemci 
množično izseljevali in na domove tamkajšnjih 
domačinov naseljevali Nemce s Kočevskega. 

Celotna njena družina je bila izseljena v nemško delovno taborišče. 
Leta 1971 sta si z življenjskim sopotnikom Jožetom Polakom kupila 
svoj domek v Slatinah pri Šmartnem ob Paki, kjer je živela vse do leta 
2012, ko ji je opešalo zdravje do te mere, da jo je v nego in oskrbo vzela 
njena najmlajša hčerka Jožica, ki živi s svojo družino v Novi Štifti. Ker 
je bila skupaj s svojo družino ena izmed mnogih žrtev okupatorjevega 
nasilja na naših tleh, je bila tudi vneta privrženka ohranjanju spominov 
na vrednote NOB. Zato se je že pred mnogimi leti vključila v delovanje 
naše Krajevne organizacije ZB v Šmartnem ob Paki in bila v njej aktivna, 
vse dokler ji je zdravje to dopuščalo. 

Kristina VERDEV, rojena 21.11.1947, 
umrla 20.02.2019

Kristina Verdev je bila rojena v Šmartnem ob 
Paki. Po končani osnovni šoli je najprej službo-
vala v Tovarni usnja v Šoštanju, nato v tamkaj-
šnji Galanteriji, dokler se ni leta 1963 zaposlila 
v velenjskem Gorenju, kjer je delala vse do 
svoje upokojitve leta 1996. Njen mož Drago 
je leta 1945 izgubil svojega očeta v nemškem 

koncentracijskem taborišču Dachau. Dragovega očeta je okupator najprej 
zaprl v celjski Stari pisker, od tam v mariborske zapore od koder so ga 
internirali v zloglasni Dachau, kjer je podlegel nečloveškim mukam. Zato 
sta bila Drago in Kristina privrženca ohranjanju spomina na žrtve NOB 
in ohranjanju teh vrednot tudi med sedanjimi generacijami. Pred leti sta 
se zato oba tudi včlanila v našo Krajevno organizacijo ZB v Šmartnem ob 
Paki in v njej vse do Kristinine hujše bolezni tudi oba aktivno delovala.

Štefan JAGERINEC, rojen 
27.06.1939, umrl 15.05.2019

Rojen je bil v republiki Hrvaški, kjer je tudi 
preživljal svoja otroška leta. Potem se je zaposlil 
v premogovniku v Velenju, kjer je delal vse do 
upokojitve. Od leta 2013 je bil član Krajevne 
borčevske organizacije ZB Desni breg.

Jožef ŠTERN, rojen 31.01.1938, umrl 
29.04.2019

Zapustil nas je dolgoletni član Krajevne orga-
nizacije za vrednote NOB Staro Velenje.

Margareta OROŽ, rojena 29.10.1942, umrla 3.4.2019
Izhajala je iz kmečke partizanske družine v Podkraju pri Velenju. V 

Pesju sta si z možem postavila svoj dom. Iz Velenja sta se takrat tudi 
vanj preselila z dvema sinovoma. Po nekaj letih se je preselila v občino 
Žalec in od tam odšla v Dom starostnikov v Polzelo. Bila je dalj časa 
članica naše organizacije ZB Pesje in v njej aktivno sodelovala vse do 
njene preselitve v Žalec.

Marjan KOLENC, rojen 10.05.1953, 
umrl 11.03. 2019

Ker je spoštoval družinsko tradicijo ohranjanja 
vrednot in spomina na NOB, se je Marjan pred 
leti tudi včlanil v našo Krajevno organizacijo 
ZB Šmartno ob Paki. Njegova mama Marija je 
namreč izhajala iz narodnozavedne Steblovni-
kove družine v Rečici ob Paki. Njen oče Martin 
je bil pred 2. svetovno vojno župan v Šmar-

tnem ob Paki in tudi poslanec v takratni Dravski banovini kraljevine 
Jugoslavije. Zaradi sodelovanja s partizanskim odporniškim gibanjem je 
Steblovnikova družina v 2. svetovni vojni plačala krut davek. V drugi 
polovici meseca junija 1942 so namreč Nemci Marjanovega starega očeta 
Martina ter strica Tineka in Franca poslali v koncentracijsko taborišče 
Mauthausen, kjer je njegov dedek žal podlegel nečloveškim mukam 
gestapovskega terorja. Marjanovo mamo Marijo pa je okupator skupaj z 
njegovo babico ter mamino svakinjo Francko avgusta leta 1942 interniral 
v zloglasno taborišče Auschwitz, kjer sta istega leta mamina svakinja 
Francka in Marjanova babica tudi umrli.

V hvaležni spomin na svojo mamo Marijo in celotno njeno družino je 
tudi pokojni Marjan želel nadaljevati to družinsko tradicijo.

Frančiška HUDARIN, rojena 10. 4. 
1927, umrla 21. 4.2019

Rojena je bila v Trbovljah, kot edinka, kjer je 
tudi preživljala svoja otroška leta. Obiskovala 
je meščansko šolo in trgovsko akademijo. Po 
odhodu očeta v partizane sta z mamo zbira-
li oblačila in sanitetni material za partizane. 
Pozneje se je poročila z borcem 5. prekomorske 
brigade Slavkom Hudarinom. Zaradi moževega 

aktivnega igranja   nogometa so se leta 1953 z sinom Slavkom preselili v 
Mostar. Po letu bivanja v Mostarju so se preselili nazaj v Trbovlje. A ne 
za dolgo. Leta 1954 so prišli v Velenje, kjer sta se oba z možem zaposlila 
na RLV. Kasneje se je Fanči  zaposlila na Komunali, kjer je delala vse do 
upokojitve. Oba s Slavkom sta bila aktivna člana ZB Desni breg. 

Ciril POTOČNIK, rojen 17.07.1928, 
umrl 09.02.2019

V naše vrste je vstopil 25. februarja 1961 in 
bil zvest ZB za vrednote NOB Ravne vse do 
svoje smrti. Izgubili smo vzornega člana – borca 
NOB. Kot mlad fant je sodeloval v drugi svetov-
ni vojni v Gubčevi brigadi na Dolenjskem. Od 
9. maja 1944 je bil kurir v štabu 15. divizije 7. 
korpusa vse do konca vojne 15. maja 1945. Za 

svoja dela je prejel veliko priznanj in imel tudi priznano dvojno borče-
vsko dobo. V naši organizaciji ZB Ravne je dolga leta vestno opravljal 
naloge praporščaka.

Jože GORŠEK, rojen 20.03.1941, 
umrl 10.02.2019

Bil je dolgoletni član  Krajevne organizacije 
ZB za vrednote NOB Ravne. Vedno se je rad 
udeležil proslav ZB dokler mu je to dopuščalo 
zdravje in je bil zvest zagovornik zgodovine 
NOB, ter je sodeloval v Mo PZ Ravne na pro-
slavah ZB za vrednote NOB po Šaleški dolini.



Avtobus št. 1
Odhod z avtobusne postaje v Velenju ob 7.00 in na vseh avto-

busnih postajah dalje do osnovne šole Cirkovce. Po opravljenem 
prevozu do osnovne šole Cirkovce bo avtobus št. 1 od 9. ure dalje, 
sprejemal udeležence proslave  na avtobusni postaji v Velenju in 
nato v smeri Graške gore na avtobusnih postajah pri pošti, tržnici, 
rondoju in v Škalah. 

Avtobus št. 2
Odhod ob 9.00 uri iz Topolšice ( pri gasilskem domu ) proti 

Šoštanju na avtobusno postajo, ob 9.15 proti Skornemu do gosti-
šča Acman, približno ob 9.20 uri nadaljuje pot proti Paški vasi 
in Šmartnemu ob Paki. Približno ob 9.45 uri odpelje nazaj proti 
Pesju, od tu pa ob 10.00 uri do avtobusne postaje Velenje in proti 
Graški gori. Udeležence proslave sprejema na avtobus na vseh 
vmesnih avtobusnih postajah.

Avtobus št. 3
Odhod ob 8.30 uri izpred glasbene šole Velenje proti Šoštanju 

in Graški Gori. Po prihodu na Graško goro gre avtobus št. 3 nazaj 
v Gaberke, Ravne in Šoštanj na avtobusno postajo in nadaljuje 
pot proti Pesju, avtobusni postaji Velenje, tržnici in Graški Gori.

 

Avtobus št. 4
Odhod ob 9.00 uri iz Šentilja od gostilne Pirh v Kavče na avto-

busno postajo pri Hrvatu, nato proti Podkraju, mimo pokopališča 
do AP v Pesju pri banki. Odhod iz Pesja ob 9.30 uri do avtobu-
sne postaje Velenje, od koder bo nadaljeval pot proti Graški gori 
ob 9.45 uri. Udeležence proslave sprejema na vseh avtobusnih 
postajah.

 Avtobus št. 5
Odhod ob 9.00 uri iz Pake (pri gostilni Kovač), v Šalek in na 

Gorico do obračališča za avtobuse. Približno ob 9.30 uri nadaljuje 
pot proti Velenju, mimo pošte, tržnice, rondoja proti Graški gori 
(potnike sprejema na vseh vmesnih avtobusnih postajah).

Po končani prireditvi bodo avtobusi vozili 
udeležence proti domu po naslednjemu razporedu: 

Prvi avtobus ob 14.00 uri; drugi avtobus ob 14.30 uri; tretji 
avtobus ob 15.00 uri; četrti avtobus ob 15.30 uri; peti avtobus 
ob 16.00 uri

Pripravili: Marjana Koren in Andreja Krejan  

VOZNI RED AVTOBUSOV  
ZA PREVOZ NA GRAŠKO GORO v soboto, 31. 8. 2019

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 

V noči od 14.na 15 december 
1944 je 6 pogumnih celjskih 
aktivistov NOB iz zloglasnega 
Starega piskra osvobodilo 129 
tamkajšnjih zapornikov. Pogu-
mni aktivisti so bili Jože Gaber-
-Brus, Riko Presinger- Žarko, 
Martin Klančišar – Nande, 
Jože Zelinka – Očka, Dominik 
Lebič-Boris in Ivan Grobelnik, 
kot insajder v zaporu pa jim je 
akcijo pomagal izvesti tamkajšnji 
paznik Ivan Grad. Od aktivnih 
udeležencev takratne odmevne 
uspešne akcije je edini še živeči 
udeleženec danes 99 letni Ivo 
Grobelnik, ki prebiva v varova-

nem stanovanju štorskega doma 
za varstvo odraslih »Lipa« .

Med osvobojenimi zaporniki iz 
Starega piskra je bil tudi Leopold 

Povše iz Rečice ob Paki, ki pa je 
žal že pokojni. Njegov sin Janez 
Povše, sicer lastnik uspešnega 
podjetja »Kovinoplastika Povše« 

v Rečici ob Paki, je edinega še 
živečega junaka takratne akcije 
osvoboditve zapornikov obiskal 
v družbi predsednika Krajevne 
organizacije ZB Šmartno ob Paki 
Jožeta Aristovnika. Z obiskom se 
je želel še enkrat zahvaliti junaku 
takratnega podviga celjskih akti-
vistov, ki je njegovega očeta rešil 
gotove smrti, saj bi bil sicer ustre-
ljen kot talec. Ob tej priložnosti je 
Ivo Grobelnik predsedniku bor-
čevske organizacije v Šmartnem 
ob Paki zagotovil, da bo , če mu 
bo le zdravje dopuščalo, prišel 31. 
oktobra v Skorno na tamkajšnje 
tradicionalno spominsko srečanje.

Jože Aristovnik 
Predsednik KO ZB  

Šmartno ob Paki

Obiskal osvoboditelja svojega očeta


