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Naj se najprej zahvalim za zaupanje, 
ki ste mi ga izkazali, ko ste me konec 
lanskega leta izvolili za predsednico 
Združenja borcev za vrednote NOB Velenje! 
Verjamem, da bom z vašim sodelovanjem 
nadaljevala delo, ki ga je odlično opravljal naš 
predsednik Bojan Kontič. Velikokrat ob sprejemu 
pomembne odločitve pomislim, kako bi potekal 
najin pogovor. Odločno in jasno je znal povedati, 
kaj je prav. Tudi z dejanji. Pogrešamo ga. Še pose-
bej v teh časih, ko je videti, da nimamo več dovolj 
ljudi, ki bi imeli pokončnost in si upali izraziti 
mnenje.
V delo združenja me je pritegnil prav Bojan.  Z 
veseljem sem delo sprejela, saj sem bila vzgojena 
v duhu spoštovanja do NOB ter ob prebiranju 
Kajuhovih pesmi. Več let sem bila članica IO. 
Svoje sodelovanje širom Slovenije pa sem pričela, 
ko sem opravljala funkcijo podpredsednice DZ RS, 
ko smo morali obraniti rdečo zvezdo in vrednote 
NOB. Kot ministrica za obrambo in kot ministrica za pravosodje sem 
se udeležila številnih prireditev posvečenih NOB. V čast si štejem, da sem 
za svoje delo v letu 2019 prejela Zlato plaketo Zveze združenj borcev za 
vrednote NOB Slovenije. Tudi v prihodnje se bom pokončno in odločno 
zavzemala za ohranjanje in širjenje vrednot NOB. 
Temu so namenjeni tudi prazniki, ki jih v teh dneh praznujemo, ki nam 
morajo vliti poguma in optimizma. To so dnevi, ki v nas obujajo in utrju-
jejo zavest o tem, v kakšnih težkih bitkah ter preizkušnjah se je naš narod 
že boril. In v njih zmagoval. Ohranili smo se kot narod s svojim jezikom, 
priborili smo večjo družbeno pravičnost in sami smo odgovorni za svojo 
državo. Čeprav jo danes vladajoča elita spreminja v neko drugo državo, 
kakršne si večina prebivalk in prebivalcev ne želi, je to naša domovina. 
Predsednik vlade ter njegovi podporniki v vladi in parlamentu so pre-
drugačili določila Ustave Republike Slovenije. S tiho podporo predsednika 
države. Slovenija je tako že daleč proč od demokratične republike. Kar 
ukaže vladar, potrdijo ministri. Tisti iz druge linije sicer tu in tam nego-
dujejo zaradi sprejetih odločitev. Predstava za javnost, ki naj bi zmanj-
šala njihovo odgovornost. Ukrepi, zbrani v PKP-jih, s podtaknjenci pod 
pretvezo boja proti virusu, romajo v parlament. Glasovalni stroj brezhibno 
deluje. Kljub manjšinski vladi. Spomnimo, da ima v Sloveniji oblast 
ljudstvo, ki jo  izvršuje neposredno in z volitvami. Naj nam bo v poduk 
današnja situacija v parlamentu, na to moramo misliti pred volitvami.
Posamezne odločitve lahko spreminjajo sodišča. Ustavno sodišče je, z zača-
snim zadržanjem ter ugotovitvijo protiustavnosti in nezakonitosti že kar 
nekaj sprejetih odločitev, postalo državni sovražnik številka 2. Ljudstvo, 
tisti večinski del prebivalk in prebivalcev Slovenije, ki si drznejo izraziti 
kritične misli in nestrinjanje z odločitvami vladajočih, je sovražnik števil-
ka 1. 
Nikoli prej ni bila tako omejena svoboda izražanja misli ter izražanja. 
»Bodite tiho ali poročajte tako, kot mi menimo, da morate, pa vam bomo 
dodelili sredstva, (ki jim pripadajo na podlagi predpisov),« grožnja, ki se 
že odraža pri nastopih posameznikov ter v marsikakem mediju. Če pa 
si kdo od nas še drzne zapisati kritično misel, sledijo napadi izmišljenih 
profilov na spletnih omrežjih in zgodbe v režimskih medijih. 
Blatenje novinark in novinarjev vseh vidnih tujih časopisov z žaljivimi 
spletnimi objavami, ideje o spreminjanju mej na Balkanu, ki lahko zane-
tijo nove vojne, nespoštovanje EU institucij pred njenim predsedovanjem. 
In še in še. Da pa so kaznovani dijaki, ki so upoštevajoč varno razdaljo, z 
maskami na prostem zahtevali, da oblast organizira izobraževanje tako, 
da se bodo lahko vrnili v šole...  Ne le zvoniti, bobneti bi nam moralo!  
Prav zato dan upora proti okupatorju, praznik dela in dan zmage nad 
fašizmom in nacizmom ter dan Evrope ne smejo biti le praznik spomina 

na preteklost. Morajo biti praznik 
opomina, da smo narod, ki si zna 
izboriti svoje pravice! 

27. april 1941, pred 80 leti, je bil dan, ko so 
bili v hiši književnika Josipa Vidmarja v Rožni 
dolini v Ljubljani postavljeni temelji organizi-
ranega odpora slovenskih domoljubov. Odpora 
proti okupatorjem, ki so razkosali našo domovino 
in proti nacifašistični politiki, ki je nameravala 
zavojevati takratni svet. Če danes pogledamo 
na temeljne točke programa OF, nam je jasno, 
kakšni premočrtnost in vizija sta bili zajeti v njih. 
Šlo je za odločitev za boj, za oborožen boj proti 
okupatorjem in njihovim sodelavcem za osvobo-
ditev Slovenije. Šlo je za združitev vseh Slovencev, 
kar je bilo veliko hrepenenje vseh domoljubov. Šlo 
je za pravico do samoodločbe pri urejanju notra-
njih zadev prihodnje Slovenije in njenih zunanjih 
odnosov. Šlo je za dosledno ljudsko demokracijo 
in prevzem oblasti. Šlo je za bolj socialno družbo. 

Seveda, šlo je za upor! 
Upor je bil nujen za naš narod, ki je dolgo, predolgo živel pod tujo obla-
stjo. Ko Slovenci nismo mogli biti gospodarji na svoji zemlji. Ko naši lju-
dje niso mogli posegati po vodilnih položajih v družbi. In ko so na žuljih 
njihovega dela lagodno živeli tuji oblastniki. 
Danes žal ni veliko drugače. Prepogosto so delavke in delavci z mizernimi 
plačami v skrbi za svoja delovna mesta v podjetjih, ki smo jih prodali 
tujcem. Prekarnost, delo na daljavo, zmanjševanje socialne varnosti, robo-
tizacija, digitalizacija, pravica do odklopa, porast brezposelnih… Ošibilo 
se je sindikalno delovanje in tako izgubila moč množice. Dolgovi, ki jih 
bodo morali vračati še naši vnuki in ukrepi, katerih učinkov ni vidnih. 
Korupcije in nepotizma pri tem ne bi niti omenjala. Spomnimo se nabave 
zaščitnih mask in ventilatorjev. Zaradi ukrepov, s katerimi se rešuje zdra-
vstvena kriza, se je enakost med spoloma odmaknila za eno generacijo, za 
36 let – z 99,5 leta na 135,6 leta. S stiskami najranljivejših, mladih ter 
starejših, se državni sistem praktično ne ukvarja. Uvedeni ukrepi zaradi 
pandemije so grobo posegli v vsakodnevna življenja ter v osnovne človekove 
pravice. Posledice bodo vidne še leta. 
Nekako smo pozabili, da so bile pravice vedno izborjene in ne podeljene. 
Zgodovinske dogodke danes potvarjajo, mlajše generacije se zanje vse manj 
zanimajo. Že v preteklosti smo se, razen redkih izjem, izogibali izpovedati 
mnenje o ravnanjih danes vladajoče stranke. In tako dopustili današnja 
ravnanja. 
Z načrtnim razvrednotenjem institucij si vladajoča politična opcija želi, 
da bi vse manj ljudi izrazilo svojo voljo na volitvah. In njihovih verujočih 
20 %, bi pri slabi volilni udeležbi preseglo večino. Ne želimo si takšne Slo-
venije, zato je potrebno znova stopiti skupaj, združiti svoje moči, ohraniti 
duh upora ter ponovno izboriti državo z vrednotami, za katere so tudi s 
krvjo plačali naši predniki! 
Rešitev ni v tem, da zaupamo vodenje in sprejem odločitev nekomu tre-
tjemu, rešitev je le v tem, da se tudi sami angažiramo. Demokratična 
država nudi veliko možnosti za soodločanje našega skupnega razvoja. Na 
nas je, da jih uporabimo. 
Upor, ne z orožjem, temveč z demokracijo. Postanimo aktivni državljani! 
Takšni, ki bomo glasno, a spoštljivo izrazili svoje mnenje. Takšni, ki se ne 
bomo bali opozoriti na krivico in ki bomo resnici stopili v bran! Takšni, 
ki bomo soustvarjali spremembe. 

Čestitam ob praznikih! V spomin in razmislek! 

Andreja Katič

Namesto uvodnika
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Kot vemo, nas je 2. avgusta mnogo, mnogo 
prezgodaj po hudi bitki z zahrbtno boleznijo 
zapustil dolgotrajni predsednik, borec, prija-
telj, predvsem pa človek z velikim Č Bojan 
KONTIČ. 

Bojan je bil predsednik z veliko znanja, 
karizmo, delavnostjo in izkušnjami ter izre-
dnim čutom za socialo – za malega človeka. 
Nikoli mu ni bilo težko spregovoriti in pri-
sluhniti ljudem v stiskah, jim pomagati po 
svojih močeh ali samo tolažiti. Za vsakega je 
našel toplo in primerno besedo. Č je bilo pa 
potrebno, pa je še kako znal povzdigniti glas 
– za svoje borce, lokalno skupnost, občane ali 
delovne organizacije in njihove  zaposlene. 
Lahko smo ponosni, da smo bili kar nekaj 
časa njegovi sopotniki, učenci, prijatelji. Nje-
gov lik in delo je nepozabno zapisan med 
članicami in člani ZB NOB Velenje in širše. 
Zaradi ukrepov, ki so sledili razglasitvi pande-
mije korona virusa covid – 19 v mesecu okto-
bru in navodilom, katere je ob tej priložnosti 
izdal NIJZ, je odpadla Skupščina območnega 
ZB NOB Velenje, katero smo nameravali 
izpeljati 20.10.2020. Pripravljeno smo imeli 
vse, da bi lahko Skupščina nemoteno zasedala 
in sprejemala odločitve, gradivo je bilo posla-
no delegatom, vendar je bil virus močnejši.  
Zato se je vodstvo združenja odločilo, da z 
izpeljavo skupščine nekoliko počakamo, da 
se situacija umiri in da lahko odločitve nor-
malno sprejemamo. Pa se to na žalost ni zgo-
dilo in primorani smo bili izpeljati kar nekaj 
aktivnosti še v letu 2020, da naše združenje 
lahko dela nemoteno še naprej.

Zato smo najprej sklicali 3. dopisno sejo 
Izvršnega odbora s katero smo izvedli vse 
postopke za volitve predsednika območnega 
ZB NOB Velenje in volitve nadomestnega 

člana Izvršnega odbora, 29. decembra 2020 
smo izvedli glasovanje in na 4. dopisni seji 
na podlagi pregledanih in preštetih glasov 
sprejeli ugotovitveni sklep:

1.	 Za	predsednico	območnega	ZB	NOB	
Velenje	za	obdobje	2020	–	2022	izvo-
ljena	Andreja	KATIČ

2.	 Za	članico	IO	območnega	ZB	NOB	
Velenje	za	obdobje	2020	–	2022	izvo-
ljena	Vanica	PETROVIĆ

Tako smo članice in člani območnega ZB 
NOB Velenje dobili za novoletno darilo 
novo predsednico našega združenja – tov. 
Andrejo KATIČ.

Tov. Andreja je bila do izvolitve članica IO 
ZB NOB Velenje, članica komisije za pripra-
vo novega Statuta ZB NOB Velenje in nje-
gova glavna avtorica, govornica na mnogih 

prireditvah borcev v naši dolini in po celotni 
Sloveniji v vlogi ministrice za obrambo RS 
in kasneje kot ministrica za pravosodje RS. 

S svojim delom se je dokazala tako pri delu 
na območnem združenju ZB NOB Velenje 
kot pri delu vodstva ZZB NOB Slovenije, 
za kar je leta 2019 tudi dobila zlato plaketo 
ZZB NOB Slovenije.

Trdno sem prepričan, da je predsedovanje 
našemu združenju prešlo v prave roke in 
da bo tov. Andreja KATIČ dostojno nasle-
dila tov. Bojana KONTIČA, saj sta skupaj 
delovala in ustvarjala zadnjih dvajset let na 
neštetih področjih. Imela je odličnega učitelja 
in mentorja, katerega si je lahko samo želela 
in mi z njo. 

Pogumno in smelo naprej, Tovarišica 
Andreja KATIČ.

Podpredsednik ZB NOB Velenje Bojan VOH

Andreja	Katič	-	predsednica		naše	
organizacije
3. in 4. dopisna seja izvršnega in nadzornega odbora ZB NOB Velenje

Jože se je rodil 11. marca pred 
devetdesetimi leti v Nazarju, 
kjer je tudi preživel svoja otro-
ška leta, ki pa niso trajala dol-
go. Ko mu je bilo devet let, mu 
je umrla mama, njega pa so dali 
služiti na kmetijo v Dobrovlje. 
Kot kurir – obveščevalec je 

aktivno sodeloval v narodno-
osvobodilnem boju.

Leta 1947 je šel za štiri mese-
ce na delovno akcijo Šamac – 
Sarajevo in potem še na izgra-
dnjo ceste Zagreb – Beograd. 
Leta 1950 se je zaposlil na 
Rudniku lignita Velenje, kjer 

je kot šofer avtobusa delal vse 
do upokojitve.

Dolga leta je že član krajevne 
borčevske organizacije Velenje 
– desni breg in vsi mu iz srca 
želimo še veliko zdravih in 
srečnih let!

Leopold Jelenko

90	let	Jožeta	Gornika

Andreja Katič v družbi s Francem Severjem Franto, Titom Turnškom in Bojanom Kontičem
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• IO in NO sta se seznanila 
z opravljeno primopredajo 
vodenja ZB NOB Velenje 
med Srečkom MEHOM in 
Andrejo KATIČ, ki sta jo 
opravila 15.04. 2021 ob nav-
zočnosti ostalih dveh članov 
vodstva združenja Bojana 
VOHA in Marjane KOREN 
ter predsednika NO Jožeta 
MELANŠKA

• IO in NO sta se seznanila z 
izpeljavo prireditev ob pri-
hodu XIV. divizije na naše 
področje. Ocenili so, da so 
prireditve kljub okrnjeni 
zasedbi zaradi ukrepov ob 
razglašeni epidemiji uspele 
in dosegle svoj namen. Pred-
vsem množično je bilo v Cir-
kovcah in pri Žlebniku, kjer 
se je zbralo veliko naključnih 
pohodnikov po Kajuhovih 
poteh

• IO je potrdil osnutek pro-
grama delovanja združenja v 
naslednje pol leta, ki pa bo v 
veliki meri pogojen z ukini-

tvijo epidemije kovid virusa 
in ukrepi vlade oz. NIJZ ter 
mogočnostjo organiziranja 
prireditev z več obiskovalci.

• Skličejo se redne letne skup-
ščine takoj, ko bo to mogo-
če in bodo kovid ukrepi to 
dopuščali,    

• Tradicionalno 34. srečanje na 
Graški gori bo zadnjo soboto 
v avgustu (28.08.2021), če 
bodo razmere to dopuščale

• IO se je seznanil in potrdil 
predloge za prejemnike leto-
šnjih priznanj ZZB NOB Slo-
venije in ZB NOB Velenje

• Imenovali so organizacijski 
odbor za pripravo Tradicio-
nalnega, letos že 34. Srečanja 
borcev, planincev in članov 
ostalih veteranskih organiza-
cij ter društev na Graški gori, 
katerega bo vodil kakor do 
sedaj dr. Franc ŽERDIN

• Sprejet je bil sklep, da se 
redna letna skliče takoj, ko 
bodo kovid razmere to dopu-
ščale

• Podpredsednik združenja 
Bojan VOH se imenuje kot 
predstavnik našega združe-
nja v Odbor za pripravo in 
izvedbo Parka državnosti v 
MO Velenje, katerega vodi 
Mojca ŽEVART

S temi sklepi smo nekako začr-
tali delovanje našega združenja 
v drugem in tretjem tromesečju 
letošnjega leta z upanjem, da se 
bo epidemiološka situacija le 
popravila in nam bo omogoče-
no zbiranje večjih skupin ljudi na 
enem mestu. Samo tako bomo 
lahko izpeljali naše redne letne 
konference po Krajevnih organi-
zacijah in Skupščino združenja, 
katero sedaj odlagamo že drugo 
leto. 

Na tej Skupščini moramo spre-
jeti nov Statut ZB NOB Velenje, 
ki je že pripravljen in pregledan 
s strani izvršnega in nadzornega 
odbora, obravnavati poročila o 
delu in poslovanju za leto 2019 
in 2020 ter izvoliti novo članico 
izvršnega odbora, ki bo nadome-

stila novo izvoljeno predsednico 
Andrejo KATIČ. 

Tudi ta predlog je bil že obrav-
navan na 7. redni seji izvršnega 
odbora, zato bo Skupščini predla-
gana v izvolitev naša članica Moj-
ca ŽEVART, direktorica Muzeja 
Velenje in dobitnica zlate plakete 
ZZB NOB Slovenije v letu 2020.

Pod točko razno nas je pod-
predsednik združenja Bojan 
VOH obvestil, da je 23.03.2021 
potekala ustanovna seja odbora za 
pripravo in izvedbo Parka držav-
nosti v MOV. V odboru je 15 
članov, sestavljen iz članov vseh  
veteranskih organizacij in odgo-
vornih ljudi na MO Velenje. Vodi 
ga Mojca ŽEVART, direktorica 
Muzeja Velenje in naša članica. 
Park državnosti naj bi bil ume-
ščen na plato pod Domom SLO 
( kjer je sedaj zelenica in parki-
rišče ), sestavljen iz treh sklopov 
– trikotnikov. Prvi trikotnik naj bi 
bil posvečen Borcem za severno 
mejo leta 1918 – 19, drugi trikot 
partizanskemu boju 1941 - 45 in 
povojni izgradnji domovine - bri-
gadirjem ter tretji trikotnik osa-
mosvajanju leta 1990 - 91

Tovariški pozdrav in ostanite 
zdravi !
Podpredsednik ZB NOB Velenje 

Bojan VOH

Iz	zapisnika	osme	seje	
8. redna seja IO in NO je bila 22.04.2021, sprejeti so bili naslednji sklepi: 

V občini Šmartno ob Paki je bilo v 2. 
svetovni vojni zelo veliko žrtev nacizma: 
padlih borcev, ustreljenih talcev ter mučenih 
in umrlih v taboriščih. Naša občina spada po 
številu žrtev glede na celotno število takra-
tnih prebivalcev v sam vrh v srednji Evropi.

Vsem žrtvam nacizma z območja občine 
Šmartno ob Paki je bilo sedanjim in bodo-
čim rodovom v hvaležni spomin in opomin 
v samem centru Šmartnega ob Paki posta-
vljeno centralno spominsko obeležje , na 
katerem je vklesanih 141 imen žrtev nacizma 
v letih 1941-1945 v občini Šmartno ob Paki.
Slovesna otvoritev našega centralnega spo-
minskega obeležja je bila 27. aprila leta 1951, 
tako da letos beležimo okrogli , 70-letni jubi-
lej! K sreči je imela gospa Marija Polak iz 
Rečice ob Paki v svoji zbirki spominskih 

fotografij tudi eno s svečane otvoritve spo-
menika in ob tej priložnosti se zahvaljujemo 
našim članom Alojzu in Marjani Polak ter 
Janezu Dvorniku, ki so nam iz svojih oseb-

nih arhivov omogočili, da vam lahko posre-
dujemo ta fotografski dokument.

Krajevna organizacija ZB, Šmartno ob Paki 
Predsednik Jože Aristovnik

70	–	letnica	otvoritve	našega	centralnega	spomenika	
žrtvam	nacizma
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Amalija PODVRATNIK, rojena 
30.06.1924, umrla 30. 12. 2020

Rodila se je v kmečki družini pri Močevni-
ku v Skornem kot deveti otrok. Otroštvo je 
preživela na kmetiji s svojimi vrstniki, med 
njimi so bili tudi štirje mladoletni otroci, ki so 
se med vojno zatekli v oskrbo k sorodnikom 
v Skorno, po smrti njihovih staršev v Maj-
špergu. Leta 1951 se je poročila in prevzela 

kmetijo. Sodelovala je pri ustanovitvi naše krajevne organizacije ZB 
za vrednote narodnoosvobodilnega boja Skorno – Florjan– Bele 
vode. Vseskozi je bila zelo delavna in aktivna članica naše organizaci-
je in velika zagovornica vrednot NOB. Leta 1980 so na njihovi zemlji 
na hribčku postavili spomenik padlim borcem Šercerjeve brigade.

Rafaela –Elica MEDVED, rojena 
16.10.1939, umrla 8.12.2020

Elica Medved je bila članica KO ZB za 
vrednote NOB Skorno ¬¬–Florjan– Bele 
Vode. Bila je zelo aktivna. Vrsto let je bila 
poverjenica in članica upravnega odbora.

Rodila se je v Majšpergu v družini s štirimi 
otroci. V začetku vojne so jim Nemci ubili 
očeta, kmalu nato pa je zaradi žalosti umrla 

tudi mama. Otroci so ostali sami. Napotili so se iskat sorodnike v 
Skorno pri Šoštanju. Sprejeli so jih na kmetiji pri Močevniku, kjer 
so nato preživeli svojo mladost.  Elica se je izučila za šiviljo in je z 
veseljem opravljala svoj poklic. Družino si je ustvarila v Skornem. 
Bila je tudi odlična pevka. Nazadnje je bila članica pevskega zbora 
upokojencev v Šoštanju.

Rudi MEH, rojen 11.11.1936, umrl 
16.02.2021, stanujoč Šlandrova 10 
Velenje

Svoja otroška leta je preživljal v vasici 
Gaberke pri Šoštanju. Po tem se je zaposlil 
v Rudniku lignita Velenje, kjer je delal vse 
do upokojitve. Oba z ženo, ki pa je žal že 
tudi umrla, sta bila vzorna člana naše kra-
jevne borčevske organizacije Desnega brega 
Velenje. Udeleževala sta se vseh prireditev 
naše organizacije, dokler jima je to zdravje 
dopuščalo.

Vinko MRAZ, rojen 21.03.1936, 
umrl 03.08.2020

Vinko Mraz je bil rojen v Olimju in je izha-
jal iz napredne partizanske družine. Izučil se 
je za slikopleskarja. Leta 1959 se je priselil 
v Velenje in se zaposlil v takratno podjetje 
Vegrad in se od tam leta 1991 tudi upokojil.

V našo Krajevno organizacijo ZB Pesje se 
je pred mnogimi leti vključil in se vse do 
svoje resne bolezni redno udeleževal vseh 
naših svečanosti. Vseskozi pa je bil, tako kot 
njegova družina, velik zagovornik NOB.

Frančiška PIRH, rojena 1926, umrla 
2021

Bila je najstarejša članica v krajevni orga-
nizaciji ZB Šentilj.  Spominjali se je bomo  
kot vestne vedno nasmejane in dobrovoljne 
članice, ki je bila tudi vzor nam mlajšim.

Neža PETEK, rojena 2.1.1927, umrla 
28. 1. 2021, stanujoča Pirešica 13

Bila je udeleženka NOB. Članica naše 
organizacije je od 1994 leta in je dolgoletna 
privrženka ohranjanja spominov na vrednote 
NOB. Rada se je udeleževala spominskih 
svečanosti, ki jih naša KO Vinska Gora redno 
obeležuje in organizira.

Oto GANTAR, rojen 6.3.1937, umrl 
27.12.2020

Rodil se je v Šenčurju, zavednima staršema. 
Pred drugo svetovno vojno se je družina 
Gantar preselila v Pesje. Tukaj so bili takoj 
zaznamovani kot zavedni Slovenci, zato jih je 
okupator takoj izselil v kraj Kotor Varoš, kjer 
so preživeli vsa štiri leta vojne. Po vrnitvi v 
Pesje se je družina takoj vključila v družbeno 

politično delo. Izučil se je za strojnega ključavničarja, šolanje nato 
nadaljeval za strojnega tehnika in se seveda še nadalje izpopolnjeval. 
Skupaj z ženo Majdo sta se aktivno vključila v KO ZB Pesje. Dokler 
je zdravje služilo in dopuščalo, sta se vedno udeleževala naših sveča-
nosti, proslav in delovnih akcij. Oto je bil vseskozi goreč zagovornik 
pridobitve NOB in partizanstva.

Jože KOREN, rojen 1.7.1944, umrl 
25.10.2020

Živel je v Hrastovcu z ženo Pavlo in tremi 
hčerami. Vse do  upokojitve je bil član kolek-
tiva RL Velenje.V krajevnih organizacijah ni 
sodeloval, bil pa je podpornik nekaj orga-
nizacij, tudi naše KO ZB Škale. Bil je zvest 
podpornik vrednot NOB.

Bogomir KRALJ, rojen 1932, umrl 
2020

Bil je eden članov, ki je NOB doživljal oseb-
no in je vedno rad pripovedoval anekdote, iz 
časov vojne in tako te krute čase znal prikaza-
ti tudi  v lepši luči. Njegova pozitivna dejanja 
in večna dobra volja sta bila redna spremlje-
valka pri njegovem delu v KO ZZB Šentilj.

O   D   Š   L   I      S   O



Pepca GLINŠEK, rojena 25.2.1925, 
umrla 23.01.2021,

Rodila se je v Cirkovcah na kmetiji, po doma-
če pri ''Pku''. Poročila  se je v Škale na Glin-
škovo  domačijo, ki leži  na pobočju Lubele. 
Rodilo se je četvero otrok. Ker je bila kmetija 
majhna in težavna, se je mož Franc zaposlil na 
RLV Velenje. V času NOB je prenašala parti-
zansko pošto, zlasti ob prihodu XIV. divizije 

v Cirkovce. Na njihovi domačiji so  skrbeli za ranjence. Mož Franc je 
bil tudi član Tomšičeve brigade. Takoj po vojni se je vključila v našo 
KO ZB Škale. Ostala  je zvesta kot najstarejša članica vse do smrti.  

Stanislav VODUŠEK, rojen 17.4. 
1929, umrl 16. 9 2020

Rodil se je na Lopatniku, kjer je tudi preži-
vel otroška in mladostna leta. Kot pomožni 
delavec je na velenjskem rudniku preživel 
medvojna zavezniška bombardiranja rudnika. 

Izučil se je za strojnega ključavničarja in 
Rudniku lignita Velenje (ESO) ostal zvest 
vse do upokojitve.

Anton PEČOVNIK, rojen 7.5.1933, 
umrl 20.1.2021

Bil je dolgoletni član  krajevne organizacije 
za vrednote  NOB Ravne ter član Upravnega 
odbora. Bil je aktivni član, ki je vseskozi sode-
loval na proslavah NOB-eja ter dajal koristne 
napotke za delovanje organizacije v Ravnah. 

Viktor POTOČNIK, rojen 25. 6. 1934, 
umrl 3.3. 2021

Med nemško okupacijo je bil vaški kurir 
in je bil pri tem tudi ranjen. Po vojni je bil 
Tonetov Vik, kot smo mu rekli po doma-
če, zelo aktiven - bil je včlanjen v več druž-
benopolitičnih organizacij, predsednik KS, 
član zbora združenega dela, svetnik v občini 
Šoštanj, član KUD Ravne, predsednik KO 

ZZB NOB, čebelar, član vaške godbe. Prejel je številna priznanja in 
odlikovanja, tudi plaketo občine Šoštanj.

Bil je človek, ki je ljubil svobodo in prijazno tovarištvo, pomoč je 
nudil vsem, ki so jo potrebovali.

Janez MAZE, rojen 11.12.1948 , 
umrl 1.04.2021

Janez Maze je bil rojen v Završah nad 
Mislinjo v narodno zavedni družini, ki je 
med NOB po svojih močeh in zmožnostih 
rada pomagala odporniškemu gibanju proti 
okupatorju. Leta 1971 se je poročil s Faniko 
Stropnik iz Topolšice , ki je bila ravno tako 
rojena v narodno zavedni in domoljubni 
družini. Tako sta bila oba, tako Fanika, do 

svojega prezgodnjega slovesa leta 2018, kakor tudi Janez, oba vneta 
zagovornika ohranjanja vrednost in spominov na NOB. Po selitvi leta 
1991 na Veliki vrh leta 1991 sta se kot člana vključila v  Krajevno 
organizacijo ZB v Šmartnem ob Paki in se ves čas, dokler jima je 
zdravstveno stanje to dopuščalo, aktivno vključevala v vse dejavnosti.

Terezija GRAZER, rojena 7. 10. 1928, 
umrla 6. 1. 2021

Bila je skromna in nesebična oseba, ki so jo 
radi srečali med dogodki krajevne organiza-
cije ZZB NOB Podkraj – Kavče.

Helena KLAVŽ – Lenika, rojena 
13.04.1926 umrla, 15.03.2021

Kot mladenka se je tudi Helena srečala z  
drugo svetovno vojna. Ker je bila iz zavedne 
in napredne družine, se je takoj priključila kot 
pomoč borcem-partizanom. Začela je zbirati 
hrano, obleko in sanitetni material ter bila 
obveščevalka o gibanju nemških enot, ki so se 
pogosto pojavljale v njihovi bližini. Po končani 

vojni se je priselila v Podkraj pri Velenju in se poročila. Ko je izvedela, 
da je v njihovi bližini bila partizanska bolnica in to v zelo slabem stanju, 
je zanjo skrbela po svojih močeh. Ko pa je Leniki umrl edini sin, se ji 
je zdravje zelo poslabšalo in tega dela ni  mogla več opravljati. Bolnico 
je pod okrilje prevzela KO ZB Kavče, v kateri je bila ves čas aktivna. 
K tej bolnici je vsako leto pohod članov ZB, kurirčkov in planincev. 
Vse do takrat je bila zelo aktivna v naši KO ZB Pesje. Udeleževala se 
je vseh akcij, svečanosti in proslav, ki jih je organizirala ZB.

 

Anton PODVRATNIK,  rojen 
20.01.1937, umrl 21.03.2021

Rojen je bil v Lepi njivi kot sin zavedne in 
napredne kmečke družine. Po končani šoli se je 
želel osamosvojiti in se je zaposlil v Tovarni usnja 
Šoštanj. Tu je bil zaposlen le nekaj let, ko se je 
pridružil rudarjem  v Premogovniku Velenje kjer 
je bil do svoje upokojitve. Ves čas je tudi igral pri 
godbi Zarja v Šoštanju. Želja po lastnem domu 

je bila zelo močna in tako sta si z ženo Lojzko zgradila dom v Pesju, kjer 
sta si ustvarila družino. Takoj sta se z ženo vključila v KO ZB Pesje. Ves 
čas sta se udeleževala vseh svečanosti in pomagala pri delu v organizaciji. 
Tone je bil zelo aktiven vse do svoje bolezni, ki mu ni prizanašala.

Matilda ANDREJC, rojena 1. 2. 1935, 
umrla 27. 1. 2021

Tilčka se je rodila v kmečki družini, po 
domače pri Cestniku. Med vojno je sode-
lovala pri prenašanju pošte. Rada se je ude-
leževala naših izletov in drugih spominskih 
srečanj. Bila je zvesta članica KO ZZB Ravne.

Alojz  BAČOVNIK, rojen 6. 4. 1932, umrl 11. 3. 2021
Rodil se je na kmetiji Bačovnik v Belih Vodah kot peti otrok. Otro-

štvo je preživel doma na kmetiji. Osnovno šolo je obiskoval v Belih 
Vodah in nato končal tudi kmetijsko šolo v Šentjurju. Zaposlil se je 
v Mozirju. Bil je tudi oskrbnik živine v lasti kmetijske zadruge,  ki se 
je pasla na Berloškem v Belih Vodah. Z razvojem proizvodnje mleka 
na območju Šoštanja je postal kontrolor za kakovost mleka, »mlečni 
kontrolor«. Med vojno je kot 12 letni deček sodeloval pri reševanju 
partizanskih ranjencev, ki so jih z volovsko opremo peljali iz Belih 
Vod v Radmirje, kjer je bila partizanska bolnica. Bil je član KO ZB 
NOB Skorno – Florjan – Bele vode, žal naš zadnji član iz Belih Vod
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Med ljudi bom šel
s knjigo Hugoja v rokah.
In klical ljudem bom in klicali
bodo milijoni z menoj. 
»Dol z vojno, nasiljem, krivico!«
Za mir bom govoril, ljubezen, svobodo.
Začutil bom dneva novega sij.

Kajuh

Združenje borcev za vrednote 
NOB Velenje je tudi letos sku-
paj s krajevnimi organizacijami v 
počastitev spomina na partizan-
ske borke in borce legendarne 

XIV. divizije organiziralo polo-
žitev vencev k obeležjem padlih 
borcev. Žal, zdravstvena situacija 
ni dovoljevala izvedbe proslav, 
kljub temu pa se je v tem času, ki 
je namenjen spominu na heroj-
ska dejanja XIV. divizije, veliko 
posameznic in posameznikov 
poklonilu spominu na pretekle 
dogodke in smo obiskali obe-
ležja.

Danes, v dobi populizma in 
poskusov spreminjanja zgodo-
vinskih dejstev, je pomembno 
zlasti za mlajše generacije,  da 

poznajo zgodovino. Mir ni 
samoumeven! A kljub žalostnim 
slikam, ki jih lahko spremljamo 
preko najrazličnejših medijev, 
grozot vojn, ki potekajo po sve-
tu, revščine in lakote, spremi-
njanju podnebja in posledično 
migracijam se zdi, da je svet vse 
bolj brezbrižen. 

Tega ne smemo dopustiti. 
Potrebno je vsak dan glasno opo-
minjati, zlasti danes, ko aktualni 
dogodki doma, v Evropi, ki je 
zrasla na pogorišču morije dru-

ge svetovne vojne, spominjajo 
na pretekla dogajanja, ki so pri-
peljala do vojn. Spominjati se je 
potrebno gorja, ki so ga vojne 
prinesle civilnemu prebivalstvu. 
Naj se nikoli več ne ponovi!

Da danes lahko govorimo 
materin jezik, da smo sami odgo-
vorni za svojo državo in za njeno 
prihodnost se moramo zahvaliti 
tudi partizanskim borkam in bor-
cem. Žal vse prepogosto želimo 
pretekle dogodke predstaviti 
zgolj skozi številke. A za vsa-
ko številko je človeška zgodba, 

življenje posameznika, njegova 
ljubezen in strah, skrb družine, 
prijateljev in tovarišev v boju. 
Trpljenje XIV. partizanske divi-
zije najbolje ponazarja na Graški 
gori – gori jurišev  postavljen 
spomenik »Nošenje ranjencev«.

Februarja 1944, ko so se borke 
in borci prebijali skozi naše kraje, 
je bila huda zima. Izpostavlje-
ni mrazu, snežnim metežem, 
prezebli, s številnimi ranjenci, 
zasledovani s premočnimi oku-
patorskimi silami. Mladi, ki so 

iz ljubezni do domovine, tvegali 
in premnogi tudi izgubili svoja 
življenja. Dolžni smo ohranjati 
in negovati spomin! 

21. februarja 1944 se je na 
Graški Gori razvnela ena izmed 
najhujših bitk v nemški ofenzivi 
proti XIV. diviziji na Štajerskem. 
Divizija je na svojem pohodu 
izgubila polovico borcev. Z nad-
človeškimi napori pa je izpolnila 
svoje poslanstvo: narodnoosvo-
bodilnemu gibanju je povrnila 
samozaupanje in mu dala polet 
in množičnost. To je bil tudi prvi 

vdor partizanske vojske nepo-
sredno na ozemlje, ki si so ga 
Nemci prisvojili in ga šteli za del 
svojega rajha. 

Predsednica združenja Andreja 
Katič, podpredsednika Srečko 
Meh in Bojan Voh, sekretarka 
Marjana Koren, predsedniki in 
predstavniki krajevnih organi-
zacij ter predsedniki krajevnih 
skupnosti smo položili vence 
19. februarja 2021 k spomeni-
ku padlih borcev v Paki s KO 
ZB Šalek – Gorica – Paka – 

Bevče, k spomeniku »Nošenje 
ranjencev« na Graški Gori s KO 
ZB Plešivec, k spominski plošči 
na osnovni šoli v Cirkovcah s 
KO ZB Škale- Cirkovce ter 20. 
februarja 2021 pri spomeniku 
padlih borcev v Osreških pečeh 
v Ravnah s KO ZB Ravne ter 
pri spomeniku v Zavodnjah pri 
Žlebniku s KO ZB Topolšica, 
Šoštanj in OO SD Šoštanj ter 
MF SD Šaleške doline. 

Smrt fašizmom, svoboda naro-
dom!

Andreja Katič

Počastitev	spomina	na	partizanske	
borke	in	borce	legendarne	XIV.	divizije



Uredniški odbor: Marjana KOREN, Bojan VOH, Jože DRAČKO, Ivo STROPNIK, Vlado VRBIČ (urednik) Naslov uredni-
štva: Združenje borcev za vrednote NOB, Kopališka 3, 3320 Velenje, naklada: 1300 izvodov. Tisk: HTZ I.P. Velenje 

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

Interno glasilo območnega združenja  ZB NOB Velenje
spletna stran: zb-nob-velenje.si

Obiščite tudi spletno stran ZB 
NOB  Velenje: 

zb-nob-velenje.si 

Pravilnik o priznanjih Zveze 
združenj borcev za vrednote 
NOB Slovenije določa vrste, 
oblike ter pogoje za podeljeva-
nje priznanj za izjemne dosežke 
pri uresničevanju programskih 
usmeritev Zveze, za uspešno 
delovanje na področju ohra-
njanja in uveljavljanja vrednost 
NOB ter za ustno in pisno 
ohranjanje zgodovinske resnice 
o NOB.

Prejemniki priznanj 
ZZB za vrednote NOB 
Slovenije za leto  
2021 so:

• Zlato plaketo prejme 
Bojan VOH;

• Srebrno plaketo prejmejo 
dr. Franc ŽERDIN, Slav-
ko Alojz HUDARIN in 
Metka GRABNER;

• Priznanje za najboljšo 
krajevno organizacijo 
prejme Krajevna organi-
zacija ZB NOB Velenje 
Levi breg; 

• Priznanje Praporščaka 
prejmejo: Alojz ŠMI-
GOVC, Vinko PETRIČ, 
Jože PUSTINEK, 
Franc JUVAN, Andrej 
GOLTNIK, Roman 
GERMADNIK in Alojz 
BRGLEZ. 

Ker lani nismo uspeli izvesti 
redne letne skupščine ZB NOB 
Velenje, bomo letos podelili še 
priznanja ZZB NOB Slovenije 

za leto 2020.

Prejemniki priznanj 
ZZB za vrednote NOB 
Slovenije za leto  
2020 so:

• Zlato plaketo prejme Moj-
ca ŽEVART;

• Srebrno plaketo prejmeta 
Pavla GOLOB in Marija 
HOSTNIK;

• Priznanje Praporščaka 
prejmejo Roman KOVAČ, 
Jože SUŠEC in Stane 
PREVALNIK

Prejemniki priznanj po sklepu 
IO Združenja borcev za vredno-
te NOB Velenje za predano, 
dolgoletno požrtvovalno delo v 
našem združenju in utrjevanju 
zgodovinske resnice, vrednot in 
dosežkov NOB leta 2021 so:

• Anton BRLOŽNIK, 
• Branka SOVINEK,
• Branko REDNAK, 
• Branko SMAGAJ, 
• mag. Dragica POVH, 
• Jožef ARISTOVNIK, 
• Branko SEVČNIKAR,
• Roman VOVK 
• Tanja GRABNER. 
Vsem prejemnikom državnih 

in območnih priznanj iskreno 
čestitamo ter se jim še enkrat 
zahvaljujemo za njihovo delo v 
naši organizaciji.

Predsednica ZB NOB Velenje 
Andreja KATIČ

Čestitke	
nagrajencem!
Odbor za priznanja pri glavnem odboru ZZB 
NOB Slovenije je na svoji seji 26. marca 2021 
obravnaval predloge za podelitev priznanj v 
letu 2021.

Tudi člani in članice KO ZB Pesje, smo se udeležili letošnje oči-
ščevalne akcije.

Čistili smo okolico spomenika, kjer smo uredili trato in grmovni-
ce ter osvežili nasade v koritih. Tudi preko celega leta skrbimo, da 
je okolica spomenika lepo urejena.

Za čisto mesto

DIVJE KAKOR LAČNI PSI

Divje kakor lačni psi
bomo zgrizli stari svet.
Zgrizli bomo stari svet

divje do krvi,
do krvi in do kosti.

 In nato bo lep pogreb.
Kakor mravlje

bomo šli za krsto
(dela dosti bo takrat)

in z zemljó,
z zemljó zasuli
ta naš dobri,

stari svet.

Karel Destovnik Kajuh


