
Šaleški upornik je interno glasilo območnega združenja ZB NOB Velenje, letnik XV, številka 3, december 2019

Obilo dobrih dejanj, lepega počutja  
in zdravja vam v letu 2020 želijo članice 

 in člani Izvršilnega odbora Zveze borcev  
za vrednote NOB Velenje
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Leto 2019, ki se nezadržno približuje zaključku, je bilo za članice in 
člane ZZB NOB Velenje uspešno. V mesecu decembru že lahko kvalitetno 
ocenimo naše delo v krajevnih organizacijah in v  Zvezi. Vsak od naših 
članov je po svojih močeh prispeval pomemben delež pri izvajanju  našega 
poslanstva in dela.

 S spoštovanjem smo izvedli slovesnosti ob 1. novembru, dnevu spomina 
in tovarištva na grobovih in pomnikih padlih partizank in partiza-
nov in drugih žrtvah okupatorjevega  (nacističnega) nasilja in nasilja 
naših«bratov«, ki so bili zvesti hlapci okupatorju.

Domači izdajalci, domobranci, belogardisti, črnorokci, tudi četniki so pov-
zročili  bistveno več gorja in žrtev kot bi jih sicer bilo med drugo svetovno 
vojno na našem ozemlju. Danes  opravičujejo sodelovanja z okupatorji, 
da je šlo za državljansko vojno. Zaradi takšnih izkrivljanj resnic o žrtvah 
druge svetovne vojne v naši domovini mora-
mo vedno znova in znova ponavljati edino 
zgodovinsko resnico, Slovenijo so napadli, 
okupirali in razkosali Nemci, Italijani in 
Madžari. Samo partizani, partizanska voj-
ska je začela organiziran in učinkovit upor 
proti okupatorjem. Samo partizani so se bori-
li proti sovražniku, ki je želel našo domovino 
zasužnjiti in narediti nemško, italijansko, 
madžarsko in celo delno hrvaško. Domači 
izdajalci pa so se udinjali okupatorjem, od 
okupatorja sprejemali orožje in drugo opre-
mo, ter dobivali plačilo za svoje umazano 
delo. Ja seveda, pa izdajali so znance, celo 
prijatelje, sorodnike svojim gospodarjem, oku-
patorjem. V primerjavi z njim, z okupator-
jem so svoje sonarodnjake dobro poznali.

V SVOBODNI BESEDI je Martin Premk 
v kolumni učinkovito ocenil takratno stanje 
na področju Slovenije in tudi širše. Zdi se mi 
potrebno in vredno del te vsebine ponoviti. 

»Preprosto povedano, samo partizani so 
se med drugo svetovno vojno bojevali proti 
okupatorju za svobodo svojega naroda, vsi 
drugi so se skupaj z okupatorjem bojevali 
proti lastnemu narodu. V okviru druge svetovne vojne zato ne moremo 
govoriti o kakšni državljanski vojni, čeprav so ta izraz za bratomorni spo-
pad uporabljali tudi partizani, a s poudarkom, da so takšno vojno začeli 
izdajalci lastnega naroda v trenutku, ko so vzeli orožje iz rok okupatorja. 
V zgodovini bo vedno ostalo zapisano, da so bili partizani na pravi strani, 
domobranci pa na napačni, in da bodo tam ne glede na laži tudi ostali. 
A zgodovina nas uči tudi, da samo upati, da bo resnica prevladala,ni bilo 
nikoli dovolj. Resnico je treba govoriti in večno nasprotovati lažem in zlu, 
ki so še vedno povsod okoli nas. To smo dolžni vsem, ki so se bojevali in 
žrtvovali za nas in našo svobodo.« 

Danes so žal prepogosti primeri, ko posamezniki, nekatere politične stran-
ke in posamezne državne in paradržavne institucije organizirano želijo 
predrugačiti zgodovino. Ponovno, žal to ne delajo samo doma ampak 
odkrito koketizirajo s fašističnimi in nacističnimi somišljeniki, skupinami 
in strankami v drugih državah. Tako delajo škode naši državi Sloveniji. 
Z nenehnim ponavljanjem, »da so se med drugo svetovno borili v drža-
vljanski vojni« želijo spremeniti zgodovinske resnice o IZDAJI, in KOLA-
BORACIJI. Ne more in ne sme jim uspeti. Zato je prav, da članice in 
člani ZB vedno in povsod ostro in argumentirano reagiramo, odgovorimo 
na takšna izkrivljanja zgodovinskih resnic. Poleg ostalih nalog morajo 

naši odgovori ostati metoda našega dela pri ohranjanje zgodovinskih resnic 
o vlogi izdajalcev in junaštvih partizank in partizanov v borbah proti 
okupatorju in njihovim pomagačem, IZDAJALCEM .

V  obdobje konec leta 2019 sodi kar nekaj dogodkov, dejstev, ki bi jih rad 
posebej podčrtal.

• V parlamentu sta bila sprejeta proračuna za leti 2020 in 2021. 
Predstavniki vlade zatrjujejo, da sta proračuna razvojno in socialno 
naravnana.  Pomembno je oboje. Tako socialna kot razvojna kom-
ponenta. Med te zagotovo sodijo stanovanjska izgradnja, domovi za 
starejše, zdravstvo, dostojne pokojnine, varstvo okolja. Izgradnja hitre 
ceste od AC do Koroške, delovna mesta,….

• V Slovenji je vse več razprav, mediji  te novice s pridom izrabljajo, o 
energetiki v naši dolini. O Premogovniku in o TEŠ. Nekateri pravi-

jo, da bi morali Premogovnik zapreti  takoj. 
Ne zanima jih nič, ne od kod elektrika in 
ne kam z rudarji, saj le govorijo, in ne odgo-
varjajo za svoja besedičenja. Ali pa so zadaj 
zopet, kolikokrat že, špekulacije s premogom, 
tujim seveda. TEŠ brez velenjskega premoga, 
je pa res utopična ideja.

• Dogajanja v Gorenju človek takole od 
zunaj in iz novic v medijih težko razume. 
Če že razumem globalizacijo in tržno gospo-
darstvo, pa je prodaja našega domačega 
premoženja pogosto nerazumljiva. Posebej za 
tisto premoženje, ki smo ga leta in leta ustvar-
jali delavci z odrekanjem, našim delom in 
znanjem, z našimi  vlaganji  v tovarne, 
infrastrukturo, stanovanja, šole, v kulturne 
in športne objekte.

Danes živimo v enakopravni in demokra-
tični družbi. Tako pravijo. Pa je res tako? 
To mora vsak od nas sam oceniti. Danes 
so politične stranke tiste, ki s svojim delom, 
delovanjem, nastopanjem, dajejo takt naši 
družbi in usmerjajo javno pojmovanje 
države, družbe, gospodarstva… Ustvarjajo 
zaupanje ali nezaupanje v družbo in njene 

institucije. V sodstvo, policijo, vojsko, parlament,  vlado…stranke, banke, 
gospodarstvo. In ko nas, pred volitvami nagovarjajo za podporo, je čas , da 
vse tisto, kar so stranke naredile, ali česa naredile, «poračunamo« z našo 
podporo stranki ali posameznemu kandidatu. Tako na državni kot na 
lokalni, krajevni ravni. Takrat je prav, da iz spomina izbrskamo tudi 
vedenje o stališčih strank in njenih liderjih, tudi do kolaboracije, izdajstev,  
o žrtvah,  nasilju , sovraštvu, nestrpnosti, klaustofobiji…in tudi do prodaje 
NAŠEGA skupnega premoženja.

Počasi in hkrati hitro se približujejo tudi NOVOLETNI PRAZNIKI. 
Vsi prazniki po vrsti, vsi skupaj in vsak praznik posebej naj bodo mirni, 
prijazni. Po meri in željah vsakega človeka posebej. Prav je , da bi lahko 
vsi ljudje praznovali , v miru, svobodi in enakopravnosti. Da bi ne bilo 
beguncev, nasilja, lačnih. Da bi razumeli in sprejemali različnost, jo spo-
štovali in vgradili kot prednost v našo družbo, v našo kulturo. Velenjčani 
smo to znali. Ljudi, ki so prihajali v našo sredino smo sprejemali z odpr-
timi rokami in jim omogočili, da so tu našli svoj novi, morda tudi drugi 
dom . Multikulturno Velenje je danes v vseh pogledih uspešna skupnost. 
Tudi zato, ker smo v Velenju našli delo in dom ljudje iz vseh vetrov. Verja-
mem, da smo sedaj vsi VELENJČANI.

Srečko Meh

Ob zaključku leta 2019
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V letu 2019 sta dve članici Združenja zveze 
borcev Pesje praznovali častitljivo starost.

To sta bili Marija Kortnik iz Podgorja, roje-
na 9. julija 1929 in Marija Hostnik iz Pesja, 

rojena 2. avgusta 1929. Obe članici smo sku-
paj z predsednikom KS obiskali še predstav-
niki rdečega križa in društva upokojencev 
ter zveze borcev. Z njima smo preživeli lep 

dopoldan. Ob pogostitvi in rujni kapljici smo 
obujali spomine na njuno prehojeno pot in 
našo skupno pot v društvih. Želimo jima še 
na mnoga leta. Naj jima zdravje služi.

V mesecu septembru je članica borčevske organizacije ZB Desnega 
brega Velenje Marija Cizej praznovala svoj osebni praznik srečnih 90 
let. Ob tej priložnosti smo jo povabili v prostore KS na pogostitev, ji 
čestitali in skromno obdarili. Kljub visoki starosti je še vedno aktivna 
pri dnevnih opravilih in ima zelo dober spomin. Vedno urejena in 
mladostna, kljub svojim letom, jo tudi zdravje kar dobro služi. Na 
drugo svetovno vojno ima kar grenke spomine, saj je v njej padel njen 
oče, ki je bil borec Štirinajste divizije. Sama pa je zagovornica vrednot 
NOB, je dolga leta tudi članica ZB Desnega brega Velenje, in bo 
tudi ostala. Pri odhodu smo ji zaželeli še veliko zdravih let in veselja.

Leopold Jelenko

Čas vse prehitro beži in leta 
se sunkovito obračajo in zla-
gajo v »čudovito« visoke šte-
vilke. In tako je minilo že kar 
nekaj mesecev odkar je konec 
lanskega leta častitljivih 90 let 
napolnila naša zvesta članica in 
dolgoletna poverjenica v KO 
ZB Šalek Gorica Paka Bevče 
Barbara Božiček. 

Rodila se je v zavedni družini 
v Kozjem, vasici, ki je med dru-
go svetovno vojno na meji med 
t.i. Veliko Nemčijo in NDH 
pretrpela mnogo hudega. Veli-
ko ljudi s tega območja so zelo 
kmalu izselili, preostali pa so se 
kmalu organizirali in pomagali 
osirotelim družinam in prvim 
partizanom, ki so se pričeli 
zbirati po okoliških gozdovih. 

Tudi komaj trinajstletna Barba-
ra se jim  je kmalu priključila in 
skupaj s svojo prijateljico Pepco 
(ki je ostala prijateljica do danes 
in prav tako živi v Velenju, je 
članica KO ZB Velenje Desni 
breg in je prav tako v lanskem 
letu praznovala 90 let)  in dru-
gimi mladinkami Kozjanskega 
zbirala hrano in sanitetni mate-
rial po okoliških zaselkih. Sama 
pravi, da se kot otrok takrat ni 
zavedala nevarnosti, čeprav jo 
je včasih bilo strah in je bila pri-
ča marsikateremu grozljivemu 
dogodku. 

Njen najstarejši brat je bil 
mobiliziran v nemško vojsko in 
je padel na Ruski fronti, drugi 
brat pa je bil partizan. Po voj-
ni je ves čas negovala spomin 

na te težke čase in se takoj, 
ko  se je organizacija ZZB po 
letu 1992 odprla za članstvo, 
tudi aktivno vključila v njeno 
delo. Takoj po vojni namreč 
tako mladih aktivistov (z izje-
mo aktivnih partizanov) niso 
sprejemali v članstvo. Še danes 
je izredno aktivna, je naša naj-
starejša poverjenica in verjetno 
ena najstarejših poverjenic v 
OO ZZB Velenje. Zelo rada se 
udeležuje vseh srečanj in spo-
minskih slovesnosti v dolini in 
drugje po Sloveniji, če le niso 
prenaporna za njeno že malce 
obrabljeno telo. Njeno toplo 
srce še vedno bije na levi in 
iskreno se jezi ob vseh posku-
sih potvarjanja zgodovine, ki 
smo jim vse prepogosto priče. 

Želimo ji, da njeno »levo« srce 
še dolgo bije za »našo stvar« 
in naj ji zdravje služi še veli-
ko mirnih dni v krogu njenih 
domačih in številnih prijateljev. 

KO Šalek Gorica Paka Bevče

Jubilej 90 let: Marija Kortnik in Marija Hostnik

90 srečnih let Marije Cizej

Visoki jubilej – 90 let Barbare Božiček
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Letos smo pripravili že 33. 
tradicionalno srečanje, katero 
je bilo posvečeno 74. obletnici 
zmage nad fašizmom in 60. let 
mesta Velenje. 

Srečanje je bilo zelo dobro 
obiskano, pozdravni nagovor 
in govor slavnostnega govor-
nika sta bila udarna, program 
odličen in vreme idealno. Zato 
je bilo razpoloženje odlično, z 
obilo dobre volje in obljubami, 
da se ob letu ponovno srečamo 
na že 34. tradicionalnem sreča-
nju Graška gora 2020. 

Udeleženci srečanja so pričeli 
prihajati na prizorišče kmalu po 
deveti uri, tako da so mnogi pri-
sostvovali že vaji nastopajočih 
in z njimi zapeli. 

V zelo lepem programu so 
letos sodelovali: Godba vetera-
nov univerze za III. življenjsko 
obdobje Velenje, moški pevski 
zbor KUD Ravne pri Šoštanju, 
solo pevka Aleksandra Cavnik 
in ansambel bratov Avbreht. 
Vse skupaj je povezovala in z 
recitali nadgradila Karmen Gra-
bant, namesto Šaleške konjenice 
pa so letos sodelovali strelci z 
možnarji iz Vinske gore pod 
vodstvom Bernarda Dreva. Na 

žalost se je zakonodaja za priso-
tnost živali tako zakomplicirala, 
da smo se zaradi pridobivanja 
velikega števila dovoljenj morali 
odpovedati prisostvovanju Šale-
ške konjenice. Mojca Ževart, 
direktorica Muzeja Velenje 
nam je opisala zgodovino 
prvega partizanskega sanite-
tnega objekta v Sloveniji, to je 
IZAKOVE bolnice v Cirkov-
cah pod Graško goro. Njej je bil 

posvečen tudi letošnji planinski 
pohod v sklopu 33. srečanja in 
postavitev spominske table – 
obeležja mesta, kjer je bolnica 
delovala. Seveda brez prapor-
ščakov na takšnem srečanju ne 
gre in skupaj z njimi je na pri-
zorišče srečanja prikorakala tudi 
Spominska partizanska enota 
- Dolenjski bataljon v partizan-
skih uniformah in orožju. 

Scenarist programa je bil kot 

vrsto let do sedaj Ivo Stropnik s 
pomočjo Mojce Ževart in prav 
njima gre zahvala za čudovit 
program. 

V pozdravnem nagovoru nas 
je najprej pozdravila ministri-
ca za pravosodje RS in članica 
IO ZB NOB Velenje Andre-
ja Katič. V svojem odličnem 
nagovoru se je dotaknila tako 
zgodovine NOB, sedanjih 
dogodkov v svetu in domovi-

33. srečanje borcev, planincev  
in ostalih veteranskih organizacij
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.
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ni in zgodovine ter praznova-
nja 60. letnice mesta Velenje. 
Opravičila je odsotnost predse-
dnika ZB NOB Velenje Bojana 
Kontiča, ki se zaradi bolezni ni 
mogel udeležiti srečanja, nas 
je pa toplo pozdravil in želel 
uspešno srečanje starih znancev 
Graške gore. Na koncu svoje-
ga pozdrava je vse udeležence 
pozvala, da se v čim večjem 
številu udeležimo premnogih 
kulturnih dogodkov v mesecu 
septembru, ki bodo namenjeni 
temu praznovanju.

Slavnostni govornik je bil 
letos podpredsednik ZZB NOB 
Slovenije in častni občan MO 
Velenje akademik dr. Matjaž 
Kmecl, kateri je imel zelo lep 
govor, poln prispodob iz slo-
venske literature in zgodovine, 
zato je bil ob svojem izvajanju 
deležen dolgih aplavzov. 

Med drugim je dejal: »Zame 
sta dve mesti najlepši, poleg 
Ljubljane tudi Velenje. Obema 
je tudi skupno ponosno upor-
ništvo! Saj se je tu, v tej dolini, 
začel narodnoosvobodilni upor 
že zgodaj leta 1941; Šoštanj je 
bil sploh naše prvo osvoboje-
no mesto, pa čeprav samo za 
en dan. V tej dolini je zrasel 
eden najodličnejših partizan-
skih poetov, Kajuh, tu ga je še 
ne 22-letnega zemlja spet vzela 
vase, ubitega iz kolaborantske 
puške. Tukaj je stal prvi »par-
tizanski sanitetni objekt«  »Iza-
kova bolnica«. Veliki marš XIV. 
divizije – tudi čez Graško goro 
– pa sploh velja za prvo veliko 
vojaško akcijo v Hitlerjevem 
rajhu. Velenjski zgodovinar 
Milan ŽEVART ( oče Mojce 
Ževart, vodje Muzeja Velenje 
) je zbral podatke in poslovilna 
pisma 1600 štajerskih talcev – 
naj jih vsaj malo kdaj pogledajo 
vsi tisti anonimni politikanti 
in njihovi pobalinski pedeli, 
ki danes pljuvajo po njih in 
se na njihovih grobovih gredo 
¨demokracijo¨! Ali pa naj jih 
bero tisti pleskarski mazači, ki 
na skrivaj - skrivajo se zato, 
ker vedo, da gre za gnusobo – 
mažejo spomenike epsko juna-
ških generacij Slovencev! Jaz, in 
prepričan sem, da skoraj vi vsi, 
smo ponosni nanje! Pa ne samo 
mi, vsaj 40.000 članov današnje 
borčevske organizacije!« 

Prav lepo je bilo slišati petje 
himne XIV. divizije, katero 
besedilo je napisal partizanski 
pesnik, vodja kulturniške skupi-
ne XIV. divizije, narodni heroj 
in domačin iz Šoštanja, Karel 
Destovnik KAJUH, uglasbil 
pa član te kulturniške skupine 
Cveto Marolt – ŠPIK, katere-
ga so Nemci hudo ranjenega 
februarja 1944 zajeli v Osreških 
pečeh pri Ravnah pri Šoštanju 
in nato ustrelili. Združeno in 
ubrano je zapelo cca. 1300 grl 
udeležencev tega srečanja. Bil 
je to veličasten zbor, ki je nato 

nadaljeval s petjem tudi ob 
nadaljevanju programa - petju 
Aleksandre Cavnik. 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 Andrej 
Marinc, član kolegija predse-
dnika in Sveta ZZB NOB Slo-
venije, Valerija Skrinjar TVRZ, 
Ivo Grobelnik, Alojz Hudarin, 
Stane Mele, Danica Dolničar, 
Srečko Meh, delegaciji borcev 
iz avstrijske koroške ter BiH ( 
Sarajevski kanton ) in člani bor-

čevskih organizacij iz celotne 
Slovenije.

To srečanje smo izkoristili tudi 
za podelitev nagrad nekaterim 
članom naše organizacije, ki so s 
svojim dosedanjim delom doka-
zali, kako se je vredno boriti za 
ohranjanje in podajanje zgodo-
vinskih vrednot obdobja druge 
svetovne vojne mlajšim rodo-
vom, 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 Andrej Marinc, član 
kolegija predsednika in Sveta 
ZZB NOB Slovenije in Srečko 
Meh, podpredsednik ZB NOB 
Velenje podelila ZLATO PLA-
KETO ZZB NOB Slovenije 
Andreji Katič in SREBRNO 
PLAKETO ZZB NOB Slove-
nije Alojziji Rihtaršič . 

Ob tej priložnosti sta republi-
ško priznanje PRAPORŠČAK 
prejela nosilca prapora prapor-
ščak Vinko Hudej iz KO ZB 
NOB Velenje – Šmartno in 
praporščak Ernest Kladnik iz 
Laškega.

Kogar ni bilo z nami, mu 
je lahko 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 34. srečanje …… in zato vas 
vabim in že sedaj kličem 

NA SVIDENJE NA 34. 
TRADICIONALNEM 

SREČANJU NA GRAŠKI 
GORI 2020.

Bojan VOH, Foto: Slavko 
Hudarin
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Anton MEŽA, rojen 06. 10. 1939, 
umrl 01. 06. 2019

Rodil se je 6. oktobra 1939 kot tretji otrok 
mami Tončki in očetu Jožetu. Otroštvo je 
preživljal v Stari vasi.. Prvo zaposlitev je našel 
v Termoelektrarni. Med leti 1965 in 1975 
je živel in delal v bližini Frankfurta. V tem 
obdobju je spoznal Štefko Lesjak iz Prelske, s 
katero sta se leta 1970 poročila in si ustvarila 

družino. Po povratku domov se je zaposlil v Gorenju.. Po zasluženi 
upokojitvi je Tone, nadaljeval z aktivnostmi, ki so ga redno spremljale 
že od mladosti. Najraje se je posvečal vnukom, še naprej je negoval 
ljubezen do šaha, navijaško strast je gojil v domačem Nogometnem 
klubu Rudar. Bil je aktiven in ponosen član Krajevne organizacije 
ZB Stara vas, kjer je opravljal delo praporščaka. 

Samo MASTNAK, rojen 12.03.1958, 
umrl 04.09.2019

Po dolgotrajni in težki bolezni nas je za 
vedno zapustil Samo Mastnak. Osnovno in 
srednjo šolo je obiskoval v Velenju, nato pa 
študij nadaljeval v Ljubljani. Po študiju je 
služil vojsko na Ptuju, po vrnitvi pa  se je 
zaposlil na Vegradu. Zadnja leta je delal kot 
samostojni podjetnik. Samo je živel v družini, 

ki je cenila vrednote in pridobitve NOB. Skupaj z ženo in mamo 
je aktivno deloval v združenju ZB Pesje. Leta 1991 se je  odzval 
osamosvojitveni vojni in si pridobil status vojnega veterana.

Branko BIRSA, rojen 27.07.1927, 
umrl 28.07.2019

Družina Birsa izhaja iz Primorske. Bili so 
vzgojeni kot zavedni Slovenci, zato sta se 
starša z tremi otroki po končani I. svetovni 
vojni morala umakniti iz Primorske, najprej 
v Škofljico pri Ljubljani, tam se jima je rodil 
še četrti sin Branko, nato pa v Žalec. Po pri-
hodu Nemcev je bil Branko skupaj z mamo 

dva meseca zaprt v Celjskem piskru. Dva brata študenta, sta se pro-
stovoljno javila v takratno JA, a so ju Nemci pred Zagrebom prijeli 
in jih odpeljali v Nemčijo in sta se pozneje pridružila partizanom. 
Leta 1943 je tudi Branko vstopil v partizansko vojsko. Po diplomi 
je služboval v Ljubljani, Prištini, Pulju in na Reki, kjer se je demo-
biliziral v činu majorja, želel je domov. Nazadnje je bil zaposlen na 
Premogovniku Velenje v investicijskem oddelku, kjer je delal vse do 
upokojitve.Sodeloval je v Območnem združenju za vrednote NOB 
Velenje in bil član Krajevne organizacije ZB Desni breg.

Ivanka TAMŠE, rojena 17.5.1937, 
umrla 21.8.2019

Bila je članica Krajevne organizacije ZB Ple-
šivec že od vsega začetka. Veliko je pomagala 
pri organizaciji in se tudi udeleževala proslav 
ter urejala grob padlih borcev na pokopali-
šču Plešivec. Bila je v taborišču kot ukradeni 
otrok in se tudi živa vrnila nazaj v Plešivec, 
kjer je bila velik zagovornik zgodovine NOB.

Antonija FLORJAN, rojena 
22.8.1924, umrla 24.9.2019

Rojena je bila v vasici Varpolje pri Reči-
ci ob Savinji, kjer je tudi preživljala svoja 
otroška leta. Ko je dopolnila 15 let, se je šla 
učit v Šmartno ob Dreti k gospodu Remic 
Ferdinandu, ki je imel gostilno in trgovino. 
Po okupaciji nacistične Nemčije se je tako 
kot vsa takratna zavedne mladina tudi ona 

vključila v NOB, najprej kot obveščevalka, pozneje pa kot aktivna 
udeleženka. V gostilni so morali kuhati za Nemce, ki so bili naseljeni 
v osnovni šoli, tako je tudi lažje prišla do podatkov, kje in kdaj bodo 
imeli hajke. Nemci so izvedeli, da je eden od njih izdajalec in da bi 
lahko bila ona. Tako je 11. novembra 1943 pobegnila v partizane, 
kjer je bila do konca vojne.

Po končani vojni je bila zelo aktivna pri raznih društvih. Od leta 
1975 pa je bila tudi članica Krajevne organizacije ZB Desni breg.

Stanko KUMER, rojen 27.12.1935, 
umrl 16.07.2019

Stanko je bil sin delavsko kmečke družine 
iz Raven pri Šoštanju. Njegov oče je bil tape-
tnik, Stanko pa se je odločil za poklic mizarja. 
Bil je vesten in marljiv delavec, zato smo ga v 
naši organizaciji ZB Ravne imeli radi. Prijel je 
za vsako delo. Tako je pomagal svoji ženi pri 
urejanju spominskega obeležja padlim žrtvam 

druge svetovne vojne v Ravnah. Poleg tega se je rad udeleževal 
raznih proslav, ki spominjajo na težke partizanske čase med vojno.

Zo�ja JELENKO-PATRU, rojena 
4.5.1936, umrla 23.10.2019

Rojena je bila v vasici Tepanje pri Sloven-
skih Konjicah, kjer je tudi preživljala svoja 
otroška leta. Spoštovala je vrednote in pomen 
NOB. Od leta 2009 pa je bila tudi članica 
borčevske organizacije ZB Desnega brega 
Velenje.

Veronika TOČAJ, rojena 25.06.1925,  
umrla 30.09.2019

Veronika Točaj, rojena Bezovnjak se je rodi-
la v hribovski vasici Razborje na vzhodnem 
pobočju mogočne Uršlje gore. Njena družina 
se je nato preselila v Šentvid nad Zavodnjami. 
Ker so bili Bezovnjakovi v Šentvidu narodno 
zavedna slovenska družina, sta se oče in mati 
skupaj z otroci kmalu vključili v odporniško 

gibanje proti okupatorju, saj je bila pri Bezovnjakovih med vojno 
partizanska javka. Mlada Veronika se je kot aktivistka, ki je skrbela 
za obveščanje, kaj kmalu aktivno vključila v odpor proti okupatorju. 
Vendar je bila leta 1943 zaradi sosedove izdaje njihova cela družina 
deportirana najprej v celjski Stari pisker, nato pa v nemško delovno 
taborišče v Bajrajtu.. 

Bla je aktivna članica Krajevne organizacije ZB v Šmartnem ob 
Paki in v njej aktivno delovala, vse doklej ji je njeno zdravstveno 
stanje to dopuščalo. 

O   D   Š   L   I      S   O



Rudolf Jože LESKOŠEK, rojen 
3.7.1940, umrl 8.5.2018

Rojen je bil v zavedni slovenski družini v 
Topolšici. Med vojno so Leskoškovi sodelova-
li z odporniškim gibanjem.Rudolf se je kasne-
je zaposlil v Gorenju in ustvaril svoj dom v 
Velenju. Prijatelji in znanci smo poznali Rudi-
ja kot spoštovalca vrednot NOB. Leta 2018 
se je preselil v Topolšico-Lajše na domačijo 

Leskošek. Pristopil je v Krajevno organizacijo ZB Topolšica. Pogo-
vori z njim so bili vselej prijetni in polni idej o nadaljnjem skupnem 
sodelovanju.

Gvido URLEB – rojen 22.3.1931, 
umrl 1. 9. 2019

Rodil se je v Hrastniku v delavski družini. 
Mamo in sestro so Nemci leta 1943 odpeljali 
v taborišče, Gvido pa je odšel iskat očeta, 
ki je bil komandant partizanskega bataljona 
v Črnomlju. Ko ga je s pomočjo hrastniške 
godbe našel, je tam ostal kot kurir.

Po vojni se je na Češkem izučil poklica in se 
potem zaposlil v hrastniškem rudniku. Upokojil se je leta 1984. Med 
opravljanjem poklicnih dolžnosti ga je pot zanesla v Šaleško dolino, 
kjer je spoznal ženo Slavico in tako se je nazadnje ustalil v Zavodnjah, 
kjer sta se paru rodili dve deklici. Vseskozi je bil aktiven v OO ZB 
Zavodnje, do leta 2015, ko je zbolel, je bil tudi njen predsednik.

Alojzija ŠKORJANC, rojena 1943 
leta, stanujoča v Lazah, Velenje

Krajevno organizacijo ZZB za vrednote 
NOB Šentilj je zapustila naša dolgoletna čla-
nica Alojzija. Njen odhod nas je še toliko bolj 
prizadel, ker je bila aktivna na več področjih, 
pripravljena za vsako akcijo in pomoč, kjer 
koli je lahko. Tudi njeno dobro voljo in petje 
v pevskem zboru bomo pogrešali.

Slavka VIDEMŠEK, roj. LEŠNIK, 
rojena 15.01.1927, umrla 
28.09.2019

Rodila se je v Bošjakovi narodno zavedni 
kmečki družini v Pirešici. Šolo je obiskovala 
v Vinski Gori. V času okupacije je aktivno 
sodelovala s partizani od leta 1943 in vse do 
konca 2. svetovne vojne. 

Tudi po vojni se je vključila v KO ZB Vin-
ska Gora in sodelovala vse do njene onemoglosti. Sodelovala je tudi v 
Socialistični zvezi delovnega ljudstva. Leta 1953 se je poročila z Mila-
nom Videmškom. V zakonu sta se rodila hčerka Darinka in sin Mili.

Jožefa KNEZ, rojena 13.03.1928, 
umrla18.11.2019

Rojena je bila na Škerjančevi domačiji v 
Ješovcu na Kozjanskem. Po okupaciji se je 
vsa družina vključila v boj proti okupatorju. 
Tako je tudi Jožica sodelovala. Najprej kot 
kurirka, od 15.8.1944 pa do 15.5.1945 pa kot 
aktivna udeleženka NOB, za kar je prejela 
naziv vojnega veterana.

Po končani vojni jo je pot zapeljala v Zabukovico, kjer je spoznala 
rudarja Ivana Kneza in se tudi poročila. Po zaprtju rudnika v Zabu-
kovici, sta se leta 1960 preselila v Velenje, kjer se je Ivan zaposlil 
v rudniku Velenje. Nazadnje je bila članica Krajevne organizacije 
Desnega brega Velenje. 

Vedno nasmejana in dobre volje je opravljala svoje naloge in bila 
pripravljena vsakemu pomagati.

Irena ŠVENER, rojena 30. 11. 1954, 
umrla  24. 6. 2019

Bila je članica KO ZB Šalek Gorica Paka 
Bevče, t.i. druge generacije ZZB, rojena v svo-
bodni Jugoslaviji, v zavedni slovenski družini. 
Skupaj z mamo Anico se je redno udeleževala 
naših aktivnosti vse dokler ji je zdravje to 
dopuščalo. Tudi potem, ko je pred nekaj leti 
izgubila nogo, se je postavila pokonci in si 

celo ponovno nabavila avto, da bi bili z mamo bolj mobilni. Žal pa 
ji ni bilo dano, da bi se v novi pridobitvi pošteno udomačila, saj ji je 
strdek prekinil njeno prekratko in dostikrat tudi neprijazno življenje. 
Naj počiva v miru. 
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ZZB izraža svoje ogorčenje in 
protestira ob tej izjavi  Janeza 
Janše, s katero grobo žali spo-
min na NOB slovenskega naro-
da, borce slovenskih partizanskih 
enot in njihove poveljnike.

“To kar se sedaj dogaja je 
izjemno škodljivo. Zasedamo v 
državnem zboru, ob katerem 
je grobnica tako imenovanih 
narodnih herojev. Mogoče je 
tam kakšna izjema, toda tam je 
grobnica množičnih morilcev, ki 
bi bili v normalni državi druga-
če obravnavani in obsojeni zara-
di težkih zločinov, ki so danes 
slovenski javnosti znani”, je kot 
eno izmed nalog, “ki jo moramo 
narediti, da nam bo v Sloveniji 
bolje”, omenil predsednik SDS 
in poslanec DZ RS, Janez Janša 
na  9. Krekovem večeru minuli 
teden.

ZZB izraža svoje ogorčenje in 
protestira ob tej izjavi  Janeza 
Janše, s katero grobo žali spo-
min na NOB slovenskega naro-
da, borce slovenskih partizan-
skih enot in njihove poveljnike. 
V grobnici ob Državnem zboru 
so pokopani partizanski narodni 

heroji, ki so se med drugo sve-
tovno vojno tudi kot pripadniki 
zavezniške protifašistične koa-
licije borili proti fašističnim in 
nacističnim okupatorjem in sku-
pnim sovražnikom, osvobodili 
svojo domovino, nam priborili 
Primorsko in postavili temelje 
slovenski državi. Sramotno je, da 
nekateri politiki ne zmorejo več 
drugega, kot zlivanja gnojnice po 
lastni zgodovini in poniževanja 
partizanskih borcev, ki jim ves 
svet priznava, da so v boju pro-
ti fašizmu in nacizmu dali svoj 
časten prispevek, več, kot se je 
od Slovencev pričakovalo. Spra-
šujemo se  ali bi  Janez Janša kaj 
takega izjavil tudi ob prisotnosti 
ameriških, britanskih, francoskih 
ali ruskih veleposlanikov in voja-
ških atašejev. Najbolj nizkotno 
pri njegovi izjavi pa  je, da se rav-
no tisti, ki imajo sicer polno usta 
“sprave” in »pietete« do umrlih,  
sedaj znašajo  nad mrtvimi juna-
ki  v grobnici in jih zlorabljajo za 
svoje današnje politične namene.

Marijan Križman, Predsednik

Grobnica herojev – izjava 
ZZB NOB Slovenije



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 

spletna stran: zb-nob-velenje.si

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

Zamisel za označitev bolnice – zemljanke 
smo zaupali Muzeju Velenje in njeni direk-
torici gospe Mojci Ževart. K sodelovanju 
smo povabili tudi Planinsko društvo Škale-
-Hrastovec. Najprej pa smo obiskali lastnike 
zemljišč (Razbornik in Sadek), ki so dovolili 
markirati poti do zemljanke. Markacisti Pla-
ninskega društva Škale-Hrastovec, z Marja-
nom Skazo na čelu, so delo dobro opravili. 
Pokosili so visoko travo in požagali veje 
ter markirali pot vse do vrha Graške Gore.

Izak ali Franc Povh je bil študent medicine 
v Ljubljani. Ker je bil napredno usmerjen je 
začutil, da ga lahko fašistične oblasti zaradi 
tega aretirajo, zato je pobegnil v ilegalo. 
Prišel je v Cirkovce k svojemu polbratu 
Martinu. Živela sta v leseni hiški. Odločil 
se je, da bo začel graditi zemljanko – bol-
nico v bližini svojega bivališča, da bi zdravil 
morebitne bolne in ranjene partizane. Pri 
tej gradnji mu je največ pomagal polbrat 
Martin, morebiti še kdo, a tega podatka na 
žalost ni.

Material sta našla kar v gozdu – okro-
gel les in nekaj desk. Objekt je bil dovolj 

velik za štiri pograde. Pokrit je bil z zemljo. 
Kuhali in kurili so le ponoči. Pot do bol-
nice – zemljanke je vodila po strugi poto-
ka Lepena. Za hrano je skrbel Martin in 
sosedje. Martin je redil koze, da so lahko 
potem ranjenim dajali kozje mleko. Živila 
je dobival na karte, ki so jih takratne oku-

pacijske oblasti hitro 
uvedle. Vsak teden 
je prinesel poln 
nahrbtnik hrane iz 
doline zase in za 
ranjene partizane. 
Preden so ranjene 
partizane namestili 
v tej bolnici, jih je 
v Ležnu oskrbel dr. 
Medic, zdravnik iz 
Šoštanja.

Prvi ranjenec v tej 
bolnici – zemljanki 
je bil Drago Mla-
kar – španski borec, 
ki si je poškodoval 

nogo v nabiralni akciji v Zavodnjah. V tej 
zemljanki so se zdravili še Boris Čižmek 
– Bor, Dušan Kveder – Tomaž in še mno-
go drugih anonimnih borcev iz Šaleško-
-Mislinjskega okrožja. Bolnica je prenehala 
delovati, ko so zgradili večjo in boljšo par-
tizansko bolnico v Vodrižu pri Podgorju in 
na Pohorju.

Bolnica ni bila nikoli odkrita in izdana.
Po podatkih dr. Milana Ževarta je v bližini 

te bolnice – zemljanke že leta 1941 delovala 
tudi tajna tiskarna Skovik. Delovala je precej 
časa, vse dokler niso večjih tiskarn postavili 
na Pohorju.

Po osvoboditvi je Martin Povh leseni del 
bolnice uporabil za kurjavo na svoji doma-
čiji, zato ostankov le-te danes ni videti.

Želim si, da bi mnogi po tej novi marki-
rani poti velikokrat odšli na Graško Goro – 
goro jurišev in obiskali spominsko obeležje 
Izakove bolnice.

Predsednik KO ZB Škale 
Frančišek Branko Rednak

Otvoritev poti do Izakove bolnice
Naša organizacija ZB Škale-Cirkovce je imela vrsto let željo, da bi označili prostor, kjer se je nahajala 
Izakova bolnica. Letos se nam je dolgoletna želja uresničila. 

Franc Polh - Izak stoji prvi z leve. (Foto: Šaleški biografski leksikon)

POPRAVEK
V februarski številki se nam 

je zgodila neljuba napaka, da 
smo nepravilno zapisali pri-
imek našega tovariša Zdrav-
ka Zagerja ( in ne Zdravka 
Jagerja) v članku ob njego-
vem častitljivem jubileju.

Tovariš Zdravko, za to napa-
ko se ti iskreno opravičujemo 
in ti želimo še mnogo veselih 
in zdravih let.

Uredniški odbor


