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  V soboto, 21. avgusta, se dobimo na Graški gori!
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Tudi v letošnjem avgustu se bomo srečali na 
Graški Gori! Srčno upamo, da nam bodo raz-
mere dopustile množičen obisk. Razlogov, da 
se v velikem številu zberemo vsi, ki so nam bli-
zu vrednote narodnoosvobodilnega boja, ima-
mo veliko! Letošnje srečanje članov domoljub-
nih in veteranskih organizacij bomo posvetili 
80. obletnici ustanovitve Osvobodilne fronte in 
30-letnici slovenske državnosti ter ga poklonili 
dolgoletnemu predsedniku naše območne or-
ganizacije, lani preminulemu županu Mestne 
občine Velenje Bojanu Kontiču. Naj tudi njemu 
v poklon tokrat zaplove pesem borb in zmage 
po gori jurišev, naj tudi njemu v spomin preka-
li naša srca … Kdove kolikokrat smo se srečali 
z njim – na Graški Gori in ob mnogih drugih 
obeležjih, posvečenih slovenskemu narodnoo-
svobodilnemu boju v času druge svetovne voj-
ne! Prav vsakokrat je naše srečanje obogatil s 
prijaznimi, spodbudnimi, pronicljivimi, odloč-
nimi in kdaj tudi z ostrimi besedami. Ohranja-
nju tradicije in vrednot narodnoosvobodilnega 
boja je bil predan z vsem srcem. Prizadeval si 
je za različne projekte, s katerimi se – tudi ko 
ga žal ni več med nami – ohranja spomin na 
velike ljudi in pomembne dogodke iz naše na-
rodne zgodovine. 

Tudi po njegovi zaslugi je spominska soba 
na Graški Gori, posvečena legendarni 14. par-
tizanski diviziji, leta 2014 dobila novo podobo, 
tudi po njegovi zaslugi je spominsko sobo leto 
po prenovi dopolnil spominski park. Z velikim 
veseljem je spremljal oblikovanje Spominske 
točke Izak v Škalskih Cirkovcah, ki smo jo 
postavili ob graškogorskem srečanju leta 2019. 
Nedvomno bi bil zelo zadovoljen, ko bi videl, 
kako jo bomo letos ob zglednem sodelovanju 
borčevske organizacije, krajevne skupnosti, 
Mestne občine Velenje in Muzeja Velenje ter 
predvsem z angažiranostjo prizadevnih posa-
meznikov dopolnili še s kolikor je pač mogoče 
avtentičnim prikazom objekta Izakove bolnice. 
Tako bo Spominska točka Izak postala še za-
nimivejša za pohodnike in druge obiskovalce 
kraja, ki zdaj spet priča o izjemnem pogumu, 
predanosti in smelosti naših rojakov v času, 
ko je bil slovenski narod deležen najtežje pre-
izkušnje. Franc Polh - Izak, ustanovitelj prve 
partizanske sanitete na Štajerskem, je eden 
od mnogih narodnozavednih Slovencev, ki smo 
jim dolžni spoštovanje in zahvalo. Srečanje na 
Graški Gori je priložnost, da to spoštovanje in 
hvaležnost izkažemo! Zato prijazno povabljeni 
na druženje, ki naj bo, kot radi rečemo, v spo-
min in tudi opomin!   

Mojca Ževart

Uvodnik

Skupščina se je pričela z nagovorom 
predsednice ZB NOB Velenje Andre-
je KATIČ, katera je na koncu nagovora 
predlagala minuto molka v spomin lani 
umrlemu nekdanjemu predsedniku ZB 
NOB Velenje Bojanu KONTIČU in vsem 
umrlim v preteklih letih.

 Skupščino je pozdravil tudi župan MO 
Velenje in član IO ZB NOB Velenje Peter 
DERMOL. V svojem nagovoru je pouda-
ril, da bo MO Velenje še naprej pomagala 
in podpirala dejavnost borčevske organi-
zacije, saj kot lokalna skupnost spoštuje in 
neguje spomin na dogodke pol pretekle 
zgodovine in njen doprinos samostojni, 
suvereni države Sloveniji, ki ima zametke 
ravno v partizanskem boju in zmagi nad 
fašizmom.

Skupščino je pozdravil tudi predsednik 
ZZB NOB Slovenije Marjan KRIŽMAN. 
V svojem nagovoru se je dotaknil dosež-
kov partizanskega boja in sedanjih teženj 
nekaterih desničarskih strank, da bi pre-
obrnili tok zgodovine in zmago v drugi 
svetovni vojni pripisali kolaborantom – 
domobrancem in beli gardi. Žalostno je, 
da je v to mrakobo potegnil tudi predse-
dnika države Boruta PAHORJA, ki nika-
kor ne najde besed obsodbe kolaboraciji in 
težnjam po reviziji zgodovine. Zato našo 
organizacijo čaka veliko dela, da se bo 
ohranila zgodovina taka, kot je dejansko 
bila in jo pozna celoten demokratičen svet 
ter da bo tudi naša mladina imela možnost 
spoznavati našo zgodovino, naše pesnike 
in pisatelje, kateri so izginili iz učnih načr-
tov naših šol.

Predsednica Andreja KATIČ se je nato 
najprej najlepše zahvalila županu MO 
Velenje in predsedniku ZZB NOB Slo-
venije za pozdravna nagovora ter pozvala 
Roberta GOLIČNIKA k izvedbi kultur-
nega programa. 

 Po zahvali Robertu GOLIČNIKU za 
dober izbor pesmi in odlično izvedeni 
program je predsednica združenja dele-
gatom predlagala delovno predsedstvo 
Skupščine v sestavi: predsednik Franc 
ŽERDIN in člana Vanica PETROVIČ 
ter Jože ARISTOVNIK

Delovno predsedstvo je prevzelo vode-
nje skupščine in pozvalo predsednika ZZB 
NOB Slovenije Marjana KRIŽMANA, 
predsednico ZB NOB Velenje Andrejo 
KATIČ in Lojzko RIHTERŠIČ, da izro-
čijo priznanja ZZB NOB Slovenije za leti 
2020 in 2021. Nato je sledila še podelitev 
priznanj ZB NOB Velenje. Priznanja naj-
bolj prizadevnim so podelili predsednica 
Andreja KATIČ in podpredsednika Sreč-
ko MEH in Bojan VOH. O prejemnikih 
priznanj smo pisali že v aprilski številki 
Šaleškega upornika.

Po izglasovanem dnevnem redu, izvoli-
tvi delovnih organov skupščine in spreje-
tjem poslovnika je ta nadaljevala delo po 
poročilih. 

Najprej je delo združenja v obdobju od 
zadnje skupščine leta 2019 do danes orisal 
podpredsednik Bojan VOH. Pohvalil je 
delo celotnega združenja v izredno tež-
kem obdobju, katerega je zaznamovala 
razglašena epidemija korona virusa covid 
– 19, karantena in zaprtje meja občin in 

Redna letna skupščina 
območnega  
ZB NOB Velenje 2021
Redna letna skupščina območnega ZB NOB Velenje je bila 1. 
junija v prostorih MO Velenje.  
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posledično prepoved vseh dejavnosti društev 
in organizacij, druženja ljudi in organizacij 
prireditev. Kot  dodatek vsemu temu smo 
bili priča še zelo hudima boleznima naše 
sekretarke Marjane KOREN in predsednika 
Bojana KONTIČA, ki je žal izgubil svojo 
poslednjo bitko – bitko za življenje. Tako 
smo decembra 2020 izvedli nadomestne 
volitve in za predsednico ZB NOB Velenje 
izvolili Andrejo KATIČ. Kljub temu smo vse 
zadane naloge iz svojih letnih planov reali-
zirali, v letu 2020 in prvi polovici leta 2021 
sicer v skromnejših oblikah – samo s položi-
tvijo vencev in prisotnosti delegacij vodstva 
združenja in vodstva KO. Delo združenja 
smo vodili z dopisnimi sejami ali telefonsko.

Lojzka RIHTERŠIČ je podala finančni 
poročili za leti 2019 in 2020 z obrazloži-
tvami, poročilo inventurne komisije za leto 
2020 pa je podala predsednica komisije Bar-
bara MASTNAK.

 Članica NO Metka GRABNER je podala 
poročili Nadzornega odbora  za leti 2019 in 

2020. Ta je finančni poročili za leti 2019 in 
2020 podrobno pregledal in oba soglasno 
potrdil.   

 Poročilo Komisije za spomeniško varstvo 
je podal podpredsednik združenja Bojan 
VOH. Dopolnil ga je predsednik komisije 
Alojz Slavko HUDARIN, ki je na to funkcijo 
bil imenovan na 9. redni seji IO.

Spregovorili smo še o 33. Srečanju borcev, 
planincev in drugih veteranskih združenj ter 
društev na Graški gori 019 in o prireditvi na 
Graški gori 2020, kateri sta bili kot vedno 
odlično  in uspešno izvedeni.   

Ker je bila skupščina sklepčna, saj je bila 
udeležba delegatov kar 76 %, so bila po opra-
vljenih razpravah o svojih gledanjih na težave 
in problematiko našega združenja, v katerih 
je sodelovalo več delegatov, vsa poročila tudi 
pravno veljavno sprejeta in potrjena.  

Skupščina kot najvišji organ združenja je 
nato sprejela tudi nov Statut združenja, ki je 
sedaj usklajen z novo zakonodajo Republike 
Slovenije in tako lahko združenje nemoteno 

deluje naprej.
Za novo članico IO je Skupščina izvolila še 

Mojco ŽEVART, ki je nadomestila Andrejo 
KATIČ, ki je bila decembra 2020 izvoljena 
za predsednico združenja.

 Okvirni program dela za leto 2021 – 2022 
in okvirni finančni plan za leto 2021, ki je 
v veliki meri odvisen od dotacije ZZB NOB 
Slovenije, je nato podala predsednica zdru-
ženja Andreja KATIČ. 

 Delegati Skupščine smo se tudi seznanili 
o izgradnji replike »Izakove bolnišnice« v 
Cirkovcah, katera bo svečano predana na 
ogled ob 34. Srečanju na Graški gori 21. 
avgusta 2021

Za konec je predsednik skupščine tov. 
Franc ŽERDIN zaželel vsem članicam in 
članom našega združenja obilo zdravja in 
dobre volje ter prijetna druženja na naših 
prireditvah, ki jih tudi v letošnjem letu ne 
bo primanjkovalo v upanju, da nas korona 
virus jeseni ponovno ne zadane.  
Podpredsednik ZB NOB Velenje: Bojan VOH

V soboto, 3. julija 2021 so se 
člani Zveze združenj borcev za 
vrednote NOB za  Slovenijo iz 
Škal odločili, da obiščejo Mari-
bor in si tam ogledajo Muzej 
slovenske vojske. Nato so se 
odpravili še v Lenart v Sloven-
skih goricah in nazadnje še v kraj 
Zavrh, kjer so si ogledali muzej 
posvečen slovenskemu genera-
lu Rudolfu Maistru. Izleta se je 
udeležilo 33 članov te organi-
zacije. Izlet je bil zelo zanimiv, 
saj so člani organizacije najprej 
videli muzej slovenske vojske v 
»Kadetnici« v Mariboru, nato 
pa še muzej posvečen Rudolfu 
Maistru v Zavrhu, kjer je tudi 
17 metrov visok razgledni stolp, 
s katerega se vidi celo Blatno 

jezero na Madžarskem. Obisko-
valce je v Lenartu pričakal tudi 
dr. Marjan Toš, ki jim je razložil 
vse o generalu Maistru, njegove 
obiske Zavrha in obdobje naro-

dno osvobodilnega boja v Slo-
venskih goricah. Izlet so zaklju-
čili z dobrim kosilom in ogle-
dom vinske kleti na Turistični 
kmetiji Breznik v Komarnici pri 

Cerkvenjaku. Izlet je bil nadvse 
uspešen, zato si člani še želijo na 
podobne izleta tudi v prihodnje.

 Dak

Obiskali Maribor, Slovenske gorice in Maistrov muzej na Zavrhu
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Lahko rečemo, da je bilo ravno 
partizansko zdravstvo tisto, ki je 
dajalo narodnoosvobodilnemu 
boju slovenskega naroda pose-
ben pečat neomajne humanosti 
in visoke etičnosti. Organiziranje 
zdravstvene oskrbe ranjenih v 
vojaških spopadih in odporni-
ških akcijah je v izjemno zah-
tevnih vojnih okoliščinah terjalo 
ogromno strokovnega znanja, 
organizacijskih sposobnosti in 
najvišjo stopnjo zaupanja ter 
konspirativnosti. V partizansko 
zdravstvo so lahko bili vključeni 
le najbolj zanesljivi in pogumni 
člani odpora. Tako so bili prvi 
partizanski sanitetni objekti na 
zavednih domačijah, v zemljan-
kah in bunkerjih. Šlo je za majh-
ne sanitetne postaje, ki so lahko 
oskrbele in zdravile le manjše 
število ranjenih partizanov. 

Ena takšnih je bila tudi tako 
imenovana Izakova bolnica. 
Postavil jo je Franc Polh - Izak, 
eden tistih šaleških rodoljubov, 
ki so se odporniškemu gibanju 
slovenskega naroda pridružili 
praktično prvi dan okupacije. 
Izak je bil eden od organizator-
jev tako imenovane šaleške par-
tizanske skupine, prve partizan-
ske enote v Šaleški dolini, katere 
člani so bili še Franc Drobnič, 
Edo Martinšek, Drago Mlakar, 
Miha Pintar, Franc Soklič, Tone 
Ulrih in Jože Venišnik. Kot štu-
dent medicine, ki je moral zaradi 
vojne prekiniti študij, se je Izak 
dobro zavedal, da bodo odpor-
niške akcije prinesle tudi žrtve in 
ranjene. Tako je že sredi septem-
bra 1941 v gozdu ob domačiji 
svojega polbrata Martina Polha 
v Škalskih Cirkovcah zgradil 
zemljanko, sanitetni bunker, ki 
naj bi služil oskrbi in zdravlje-
nju ranjenih partizanov. »Izako-
va bolnica« je še istega meseca v 
oskrbo sprejela prvega poškodo-
vanega partizana. To je bil Drago 
Mlakar, član šaleške partizanske 
skupine, ki si je ob manjši oskr-
bovalni akciji enote v Zavodnju 

poškodoval nogo. Prvo pomoč 
mu je najprej v Škalah nudil 
šoštanjski zdravnik dr. Medic, 
nato pa so poškodovanca pre-
nesli na zdravljenje v »Izakovo 
bolnico«. V zemljanki je s svojim 
prvim bolnikom ostal tudi Izak. 

Nekaj dni kasneje je v »Izakovo 
bolnico« prišel drugi pacient. To 
je bil Boris Čižmek - Bor, borec 
Pohorske čete, ki se ji je pridru-
žila šaleška partizanska skupi-
na. Tudi Bora, ki je bil ranjen 
v Lokovici, je v Ležnu, kamor 

so ga prenesli, najprej oskrbel 
dr. Medic, nadaljnjo oskrbo pa 
so zaupali Francu Polhu - Izaku 
v Škalskih Cirkovcah. Koliko je 
bilo vseh ranjenih partizanov, ki 
so se zdravili v Izakovi sanitetni 
zemljanki, ni natančno znano. 
Zagotovo pa vemo, da je bil 
med ranjenci, ki so se zdravili v 
»Izakovi bolnici« Dušan Kveder 
- Tomaž, eden najpomembnejših 
članov slovenskega partizanske-
ga vodstva, ki so ga ranjenega 
v »Izakovo bolnico« prenesli 8. 
decembra 1942, v njej pa je na 
zdravljenju ostal vse do srede 
februarja 1943 in v tem času 
napisal znano brošuro – priroč-
nik za politične komisarje parti-
zanske vojske. Med zdravljenjem 
v Škalskih Cirkovcah je Tomaža 
obiskal tudi »komandant Stane«, 
torej Franc Rozman, takratni 
komandant II. grupe odredov 
in kasnejši poveljnik Glavnega 
štaba NOV in POS, ki je bil že 
za časa življenja legenda sloven-
skega partizanskega boja in naro-
dnoosvobodilnega gibanja.

»Izakova bolnica« je po okre-
vanju Dušana Kvedra - Tomaža 
in njegovi vrnitvi v borčevske 
vrste postopoma zamrla, saj je 
bilo partizansko zdravstvo vse 
bolje organizirano in se je večina 
ranjencev s tukajšnjega območja 
zdravila na bližnjem Pohorju. A 
posestvo Martina Polha v Škal-
skih Cirkovcah je tudi po tem 
ostalo ena najpomembnejših 
točk upora proti okupatorju v 
Šaleški dolini. V neposredni bli-
žini nekdanje sanitetne zemljan-
ke so maja 1944 zgradili parti-
zansko tehniko »Skovik« Okro-
žnega komiteja Komunistične 
partije Slovenije šaleško-mislinj-
skega okrožja. Tudi med najbolj 
zaslužnimi za gradnjo tehnike 
»Skovik«, ki je v Škalskih Cirkov-
cah delovala do septembra 1944, 
je bil Franc Polh – Izak. 

Mojca Ževart, Vinko Mihelak , 
foto Gašper Koprivnikar

O Spominski točki Izak
Ponosni smo lahko, da je bil ravno na območju naše občine v času druge svetovne vojne postavljen 
prvi partizanski sanitetni objekt na Štajerskem in tudi eden prvih na Slovenskem.  Zdaj se bo lahko – 
po zaslugi leta 2019 postavljene Spominske točke Izak, ki bo to poletje dopolnjena z objektom –  
s tem izjemnim, a doslej niti ne širše znanim dejstvom, seznanilo več ljudi. 

Otvoritev Izakove bolnice
Izakova bolnica je bila zemljanka oz. sanitetni objekt, ki ga je 

Franc Polh – Izak, eden prvih organizatorjev narodnoosvobo-
dilnega gibanja v Šaleški dolini, ob začetku 2. svetovne vojne, 
že sredi septembra 1941, postavil v Škalskih Cirkovcah. »Izakova 
bolnica« je delovala do pomladi 1943, v njej se je med drugim 
zdravil tudi Dušan Kveder – Tomaž, eden najpomembnejših 
članov slovenskega partizanskega vodstva. Med zdravljenjem 
v Škalskih Cirkovcah ga je obiskal tudi Franc Rozman – Stane.

Muzej Velenje je spominsko točko Izak postavil v letu 2019, 
že takrat pa je padla ideja, da bi na lokaciji nekdanje bolnice 
postavili repliko v naravni velikosti.

Žal ne obstaja nobena fotografija, kako je bolnica v resnici 
izgledala, tako da so risbe in replika, ki je izdelana, narejene po 
pričevanju še živečih domačinov (Henrik Sadek), ki se bolnice 
oz. njenega izgleda še spomnijo.

Idejo o postavitvi replike so krajani Cirkovc in lastniki zemljišč 
toplo sprejeli in aktivno pričeli z njeno realizacijo. 

Družina Črevar je za izdelavo podarila štiri macesne, Dani 
Avbreht pa je iz tega lesa naredil vse potrebno za izdelavo in 
postavitev bolnice, pri izkopih in betoniranju za postavitev pa 
so sodelovali tudi člani športnega društva Cirkovce in ostali 
krajani Cirkovc.

Dela so v zaključni fazi, slovesna otvoritev bolnice bo 21. 8. 
2021 ob 9.00 

Še enkrat velika hvala družini Sadek/Sušec (p.d. Črevar) in 
Avbreht (p.d. Golob) za vse donacije in izvedbo bolnice.

Gašper Koprivnikar
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Pri organizaciji sodelujejo vse 
veteranske organizacije ( zdru-
ženje borcev NOB Velenje – ZB 
NOB Velenje; območno zdru-
ženje zveze slovenskih časni-
kov Velenje – OZ ZSČ Velenje; 
območno združenje veteranov 
vojne za Slovenijo Velenje – OZ 
VVS Velenje; Policijsko veteran-
sko združenje SEVER – odbor 
Velenje; Društvo brigadirjev 
Velenje; Šaleško društvo«general 
Maister« Velenje), Planinsko 
društvo Velenje, Muzej Velenje 
in Festival Velenje.

Delo vodi in koordinira ožji 
organizacijski odbor pod vod-
stvom dr. Franca ŽERDINA, 
kateremu pomagajo: Andre-
ja KATIČ, Marjana KOREN, 
Andreja KREJAN, Lojzka 
RIHTERŠIČ, Metka GRAB-
NER, Slavko HUDARIN, Ivo 
STROPNIK, Mojca ŽEVART, 
Barbara POKORNY in Bojan 
VOH. Ožji odbor prične delo 
nekaj mesecev pred izvedbo sre-
čanja, vsi člani pa imajo točno 
določene naloge za čim boljšo 
izvedbo srečanja. Te se pregledu-
jejo in usklajujejo na sejah odbo-
ra in morajo biti dogovorjene 
vsaj mesec dni pred srečanjem, 
saj priprave nanj potekajo v času 
dopustov in zato je usklajevanje, 
dogovarjanje in urejanje posame-
znih dovoljenj zelo pomembno 
in časovno omejeno. Vendar 
kot vedno upamo, da bo tudi 
letošnje 34. Srečanje potekalo 
nemoteno in v zadovoljstvo vseh 
udeležencev.

Pozdravni nagovor bo imela 
Andreja KATIČ, predsednica 
ZB NOB Velenje, slavnostna 
govornica pa bo VALERIJA 
SKRINJAR TVRZ – VALČI, 
borka Šlandrove brigade in ude-
leženka preboja partizanov iz 
nemškega obroča marca 1945 
na Menini planini.

Planinsko društvo Velenje pri-
pravlja planinski pohod, ki se 

bo pričel na avtobusni postaji 
Velenje ob 7:00 uri, od koder 
bo avtobus popeljal pohodnike 
do Cirkovc. Od tam bodo krenili 
do Izakove bolnice ( eden prvih 
partizanski sanitetni objekt na 
slovenskih tleh in sploh prvi na 
Štajerskem že sredi septembra 
1941 ), kjer bo ob 9: 00 uri sve-
čana otvoritev novo postavljene 
brunarice – Izakove bolnice. Po 
kratkem kulturnem programu in 
okrepčilu bodo pohodniki nada-
ljevali pohod proti Graški Gori, 
kjer se bo ob 11:00 uri pričelo 
34. tradicionalno srečanje.

Ob tej priložnosti bi se vod-
stvo območnega združenja ZB 
NOB Velenje pod vodstvom 
predsednice Andreje KATIČ 
in ožji organizacijski odbor pod 
vodstvom dr. Franca ŽERDINA 
najlepše zahvalil za sodelovanje 
in vso podporo, pomoč in sofi-
nanciranju srečanja MO Velenje, 
MO Slovenj Gradec in Občini 
Mislinja, ostalim sosednjim obči-
nam,  Festivalu Velenje, Muzeju 
Velenje, vodstvu KS Cirkovce, 
Planinskemu društvu Velenje,  
vsem ostalim veteranskim zdru-
ženjem in društvom, društvu 
Graška Gora in vsem posame-
znikom, ki kakorkoli sodelujejo 
pri organizaciji tega srečanja.

OBMOČNO ZDRUŽENJE
VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO

VELENJE

OBMOČNO ZDRUŽENJE
SLOVENSKIH ČASTNIKOV

VELENJE

GRAŠKA GORA 2021

* *

34. srečanje borcev, planincev in veteranskih 
društev ter združenj Graška Gora 2021
21. avgusta bo na Graški Gori potekalo že 34. Tradicionalno srečanje borcev, planincev in ostalih 
veteranskih združenj ter društev. Tokratno srečanje bo posvečeno lani veliko prekmalu umrlemu 
predsedniku ZB NOB Velenje Bojanu KONTIČU, 30. letnici samostojne Slovenije in 80. obletnici 
Osvobodilne fronte.

HVALA in NA SVIDENJE NA GRAŠKI GORI!

Tako smo praznovali lansko leto.

.&. c;QRAJURliEV 

~ ~[!][~m~ .......... •• 

8 8 ~ ~ 
34.sp--lrlmhnJ• 

VspominBojenuKontiCU 
30.letnicaosamosvojitveSl.ovenije 

BO.oblatnicaOsvobodilnafronte 
21.8.2121 

Zaplovi pesem barb in zmage preko gmajn, gora, 
zaplovi pesem divizije Stirinajste v svet, 
ponesi Tomsica, duh Sercerja, duh Bracica 
po vsej slovenski zemlji in prekali z njim srca. 

V borbo, Stirinajsta, juris! 
naj se razlega prek sveta! 
Dvignimo puske in naprej junasko 
vsi za komandantom v boj. Naprej! (2x) 

Ko domovina vstane iz trpljenja in gorja, 
takrat bo Stirinajsta zmagovito stopala, 
takrat med prvimi bo stala v vrsti divizij, 
ki so borile se za boljse in srecnejse dni. 

V borbo, Stirinajsta, juris! 
naj se razlega prek sveta! 
Dvignimo puske in naprej junasko 
vsi za komandantom v boj. Naprej! (2x) 

Karel Destovnik Kajuh ~ f Cl~ 
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21. aprila 2021 j e svoj devet-
deseti rojstni dan praznovala 
Marija Kamenik, rojena Potoč-
nik, članica ZB Desni breg.

Rojena je bila v Požegovi bajti 
na Paki, majhni pohorski vasici 
nad Doličem, kot drugi otrok 
petčlanske družine. Zagotovo 
je njeno družino zaznamovala 
zgodnja izguba očeta in druga 
svetovna vojna. Življenje baj-
tarjev je bilo je bilo skromno 

in težko. Med vojno so se pri 
hiši večkrat oglasili partizani 
in kljub temu, da so sami ime-
li malo, se je še vedno našlo 
kaj tudi za njih. Marija je kot 
mlada deklica bila zelo pogu-
mna kurirka, ki je nosila pošto 
partizanom do bolj ali manj 
oddaljenih postojank.

Leta 1954 se je poročila z 
rudarjem Francem Kame-
nikom. Rodilo se jima je pet 

otrok. Leta 1961 sta se z dru-
žino preselila v petorček, kjer 

Marija živi še danes. Rada je 
dobre volje in vesela obiskov, 
še posebej vnukov in pravnu-
kov. Okrogli jubilej je zaradi 
trenutnih razmer praznovala 
v krogu svojih najbližjih. Raz-
veselila se je krasnih šopkov in 
številnih čestitk z najlepšimi 
željami. Dolga leta je že tudi 
aktivna članica krajevne borče-
vske organizacije  ZB  - desne-
ga brega, zato draga Marija 
iskrene čestitke za tvoj osebni 
praznik 90 let.

Leopold Jamnik

Karolina – Dragica se je ro-
dila  14. maja 1931 na Hudinji 
pri Skomarju na Pohorju. V Be-
škovnikovi družini je bilo kar 
šestnajst otrok, Karolina je bila 
sedma po vrsti. Otroška leta so 
ji ostala v lepem spominu, bili so 
zelo povezana družina, z brati in 
sestrami so se lepo razumeli in 

si med sabo pomagali. Manj pri-
jeten je spomin na vojne čase, 
živeli so v strahu in pomanjka-
nju. Kljub pomanjkanju hrane 
se je še vedno kaj našlo za par-
tizane, ki so jih večkrat obiskali. 
Karolina se je potem poročila 
s Francem Kotnikom, ki je de-
lal v velenjskem rudniku in leta 

1963 sta se z družino preselila v 
Velenje. Kljub temu, da sta ime-
la svojih pet otrok, je v varstvo 
vzela še nekaj otrok. Dolga leta 
sta člana borčevske organizacije 
ZB desni breg Velenje. Za njen 
osebni praznik, jo je obiskala na-
ša poverjenica Anica Oven in ji 
v imenu naše organizacije zaže-
lela še veliko zdravih let.

Leopold Jelenko

90 let Marije Kamenik

90 let Dragice Kotnik

Knjižnica Velenje bo v zbirki 
KAJUH100 v letih 2021 in 2022 
v čast stoletnici rojstva našega 
velikega pesnika in domoljuba 
Karla Destovnika Kajuha izda-
la sedem knjižnih del, v katerih 
bo v predstavljen pesnikov pro-
zni ustvarjalni opus, prevodi nje-
gove poezije, dopisovanja s pri-
jatelji, prijateljicami in sodobni-
ki, fotografije in upodobitve, ter 
njegovo življenje v obliki stripa. 
Vse knjige bodo velikosti 21 x 30 
cm, obsegale pa bodo okoli 200 
strani.  Vse knjige bo založila za-
ložba Litera, izdajo pa podpirajo 
občine Šoštanj, Velenje in Šmar-
tno ob Paki.

V začetku poletja sta bili v šo-
štanjskem kulturnem domu že 
predstavljeni prvi dve knjigi iz 
zbirke: KAJUHVglasbi in KA-
JUH V drugih jezikih. V prvi 
so predstavljene pesmi, ki so jih 
med in po vojni uglasbili števil-

ni skladatelji, v drugi pa so vsi 
znani prevodi Kajuhove poezije 

– v kar 21 jezikov! Obe knjigi si 
lahko ogledate, preberete, izpo-

sodite ali pa kupite v enotah ve-
lenjske Knjižnice.

Izšli že prvi knjigi v zbirki KAJUH 100

Tudi pesniki so pod streli nacistov umirali predano in za visoke 
ideale. Ljubezen narodu in domovini je izpovedal francoski 
pesnik Gabriel Peri (1902–1941), med Hrvati je bil priljubljen 
pesnik upora Ivan Goran Kovačić (1913–1943), na Madžarskem 
so okupatorji ustrelili Miklosa Radnotija (1909–1944), Jan 
Campert (1902–1943) si je pridobil spoštovanje Nizozemcev, 
Bolgari imajo svojega Nikolo Vapcarova (1909–1942), Poljaki 
mladega pesnika Kryzstofa Kamila Baczynskega (1921–1944) 
… in Slovenci imamo Karla Destovnika - Kajuha (1922–1944). 

»… po isti poti bi šel, če bi se še enkrat rodil …« (Gabriel Peri)

LITERA

V DRUGIH 
JEZIKIH

David Vidmar Čeru
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Slavica PIRIH, rojena 26. 01. 1954, 
umrla 14. 06. 2021

Svoja otroška leta je preživljala v Velenju, 
do upokojitve je bila zaposlena v trgovskem 
podjetju ERA. Bila je dolgoletna članica ZB 
desnega brega in vestno opravljala številne 
naloge pri vseh aktivnostih organizacije ZB.

Ivanka MEDVED, rojena 17. 06. 
1936, umrla 14. 5. 2021

OO Ravne je letos zapustilo kar pet dolgo-
letnih članic in članov, med njimi tudi Iva, 
kot smo jo klicali po domače.Bila je vesele 
narave, mati treh otrok. Z možem Jožetom 
sta se z veseljem udeleževal naših skupnih 
srečanj.

Ljudmila PLEVNIK, rojena 05. 10. 
1942, umrla 11. 4. 2021

Milka je bila med člani OO ZZB Ravne 
zelo priljubljena. Vedno je bila pripravljena 
pomagati, kjerkoli je bilo to potrebno. Rada 
se je udeleževala naših izletov in družab-
nih srečanj, sodelovala pa je tudi v drugih 
društvih – športnem, kulturnem, Rdečem 
križu, Društvu upokojencev, bila je odlična 
tekmovalka pri starejših gasilkah…

Ana KONOVŠEK, rojena 27.06.1931, 
umrla 21.05.2021

Rodila se je v Velikem vrhu Angeli in Martinu 
Zacirkovnik. S svojima sestrama Marijo in Cilko, 
ter bratoma Francem in Tinetom je odraščala v 
burnih vojnih časih. Vsa družina je bila globoko 
narodno zavedna in vsi so po svojih močeh 
pomagali partizanom na tukajšnjem območju. 
Tako je Ana kot mlada deklica pomagala svoji 
mami pri pranju perila za borce, kot kurirka 

pa je pogosto prenašala pomembna sporočila. In po vojni je bila seveda 
vseskozi odločna zagovornica ohranjanja spominov na vrednote NOB in 
se je tudi vključila v našo Krajevno organizacijo ZB v Šmartnem ob Paki. 

Alojz BAČOVNIK, rojen 6. 4. 1932, 
umrl 11. 3. 2021

Rodil se je na kmetiji Bačovnik v Belih 
Vodah kot peti otrok. Otroštvo 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.

Franc TAJNŠEK, rojen 3.08.1932, 
umrl 8.05.2021       

Rodil se je v Podgori  Justinu in Mariji. Ob 
njem so v družini odraščale še tri sestre, Mari-
ja, Ana in Jožica. Njegova starša sta bila naro-
dno zavedna domoljuba. Zato sta bila med 
vojno oba internirana. Mama Marija v zlogla-
sno taborišče Ravensbruck, od koder se žal ni 
več vrnila. Oče Justin pa je bil zaprt v celjskem 

Starem piskru. Kmalu po vrnitvi iz Starega piskra je leta 1945 umrl. 
Za otroke so v času, ko sta bila oba starša internirana, skrbeli dobri 
ljudje iz bližnje soseske. Zaradi bridkih izkušenj je bil vnet zagovornik 
ohranjanja spominov in vrednot NOB in je bil aktivni član krajevne 
organizacije ZB Šmartno ob Paki in tudi njen praporščak. Tudi sicer je 
bil zelo aktiven – štiri mandate je bil predsednik krajevne skupnosti, 
aktivni član Prostovoljnega gasilskega društva in Rdečega križa …

                                                                                                               

Marijan BRUNŠEK, rojen 
11.02.1938, umrl 17.05.2021

Rodil se je na Jeshovi domačiji v Rečici ob 
Paki očetu Leopoldu in materi Mariji. V druži-
ni so ob njem odraščali še sestri Fanika in Ber-
ta ter brat Stane. Izučil za kolarja pri znanem 
kolarskem  mojstru Jevšenaku v Šoštanju. Svoj 
poklic je najprej opravljal pri lesnem podjetju 
LIK v Šoštanju in nato pri Oljki v Šmartnem 

ob Paki, kasneje pa je bil vse do svoje invalidske upokojitve leta 1990 
zaposlen pri celjskih grosistih s sadjem in zelenjavo Agropromet in 
Merx. Poročil se je s Štiftarjevo Anico iz Skornega in leta 1964 se jima 
je rodil njun sin Janko. Z ženo sta domačijo temeljito obnovila. Marijan 
pa se je rad se je vključeval tudi v društveno in družabno življenje 
svojega kraja, saj je bil dolga leta prizadevni član Prostovoljnega gasil-
skega društva in Društva invalidov. Kot vnet zagovornik ohranjanja 
spominov na vrednote NOB je bil skupaj s svojo ženo Anico tudi 
dolgoletni aktivni član Krajevne organizacije ZB Šmartno ob Paki in 
dolga leta tudi praporščak.

Štefka DREV, rojena 27. 10. 1940, 
umrla  2.6.2021

Bila je dolgoletna članica KO ZB Vinska 
Gora. Rada se je udeleževala izletov in dru-
žabnih ter spominskih srečanj.

Karolina STRAHOVNIK, rojena 11. 
10. 1926, umrla 14.5.2021

Bila je vestna in prizadevna članica krajevne 
organizacije ZB Vinska Gora. Vedno je bila 
dobre volje in pripravljena pomagati pri delu 
organizacije.

O   D   Š   L   I      S   O



Avtobus št. 1
Odhod z avtobusne postaje 

v Velenju ob 7.00 in na vseh 
avtobusnih postajah dalje do 
osnovne šole Cirkovce za vse 
pohodnike. 
Odhod iz Vinske gore ob 

8.30 - po opravljenem prevo-
zu do osnovne šole Cirkovce 
bo avtobus št. 1 sprejemal 
udeležence proslave  na avto-
busnih postajah: Vinska gora, 
Obirc, Velenjka, avtobusna 
postaja Velenje, pošta, zgor-
nja tržnica … 

Avtobus št. 2
Odhod ob 9.00 uri iz Topol-

šice ( pri gasilskem domu ) 
proti Šoštanju na avtobusno 
postajo, ob 9.15 proti Skorne-
mu do gostišča Acman, pribli-
žno 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 avtobu-
sne postaje Velenje in proti 
Graški gori. 
Udeležence proslave spreje-

ma na avtobus na vseh vme-
snih 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 avtobu-
sno postajo in nadaljuje pot 
proti Pesju, avtobusni posta-
ji Velenje, tržnici in Graški 
Gori.

 Avtobus št. 4
Odhod ob 9.00 uri iz Šentilja 

od gostilne Pirh v Kavče na 
avtobusno postajo pri Hrva-

tu, nato proti Podkraju, mimo 
pokopališča do AP v Pesju pri 
banki. Odhod iz Pesja ob 9.30 
uri do avtobusne postaje Vele-
nje, od koder bo nadaljeval pot 
proti Graški gori ob 9.45 uri. 
Udeležence proslave spreje-

ma na vseh avtobusnih posta-
jah.

 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, rondo-
ja proti Graški gori (potnike 
sprejema na vseh vmesnih 
avtobusnih postajah).

             

MOŽNOSTI  ZA  PREVOZ  
 NA  GRAŠKO  GORO  

v soboto, 21. avgusta 2021

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  

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

DOHODI – DOVOZI DO GRAŠKE GORE
Zaradi gradnje hitre ceste je zaprta cesta od Škal do križišča za Graško goro. Zato so urejeni obvozi. Predlagamo: 

1. DOSTOP PEŠ, Z AVTOMOBILOM ALI KOLESOM
Na krožišču pri starem kinu zavijete proti Škalam, mimo Konjeniškega kluba, v križišču ob avtomehaniku Živicu zasučete proti 

Hrastovcu. Skozi Hrastovec se nato zapeljete do Cirkovc in od tam naprej na Graško goro.

2. DOSTOP ZA AVTOBUSOM ALI KOMBIJEM
Iz Velenja zapeljete proti Slovenj gradcu, skozi Pako, potem skozi Mislinjo in nato malo naprej od Dovž z glavne ceste zavijete levo 

proti Šmiklavžu, od tam pa na Graško goro.

VOZNI RED AVTOBUSOV 
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