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VSEM ČLANICAM IN ČLANOM
ČESTITAMO OB DNEVU UPORA PROTI

OKUPATORJU IN PRAZNIKU DELA!

Tone Kralj, Beg



Le nekaj dni nas loči od praznovanja dneva upora
proti okupatorju. Poudarjam: še vedno praznujemo
dan upora proti okupatorju in ne dan sodelovanja z
okupatorjem. Zgodovinskih dejstev pač ni mogoče
spreminjati. Čeprav bi si nekateri to močno želeli.

Skoraj na predvečer praznovanja je Državni zbor
Republike Slovenije (kljub vetu Državnega sveta)
ponovno izglasoval predlog spremembe Zakona o
vojnih veteranih. Koalicija strank SDS, SLS, NSi in DeSUS
je preglasovala opozicijo. S sprejemom Zakona o voj-
nih veteranih so odpravili Zakon o financiranju bor-
cev. Kaj so s tem dosegli? Vsakokratni minister se bo
o tem, koliko sredstev bo namenil združenju, lahko
odločal na podlagi svojega odnosa do NOB! 

V tem trenutku sicer vse razsežnosti posledic sprejetja
zakona niti niso tako očitne. Predlog stranke DeSUS,
da bi se financiranje borcev z Ministrstva za delo, dru-
žino in socialne zadeve preneslo na Ministrstvo za
obrambo, bi namreč v tem mandatu še lahko pome-
nil dosedanji obseg sredstev. Kaj pa, če bo naslednji
minister za obrambo Drobnič? 

Lansko leto smo bili ob tretjino sredstev. Bili smo kar
nekako zadovoljni, da nam niso vzeli še več, skoraj

tiho smo pristali na zmanjšanje sredstev. Naredili smo
napako! Ne moremo pristati na financiranje po tako
imenovanem sistemu glavarine. Sredstva, pridoblje-
na iz proračuna, namenjamo ohranjanju spomina na
narodoosvobodilni boj, ki je eden od temeljev naše
države. In odtegovanja sredstev za takšno dejavnost
bi se država morala sramovati. 

Poskusom prevrednotenja zgodovine navkljub,
morda pa zaradi njih še toliko bolj, bomo tudi letos
slovesno obeležili dneve, ob katerih se spominjamo
hrabrih dejanj vseh tistih, ki so se uprli okupatorjevi
nameri, da bi Slovenijo izbrisal z zemljevida sveta.
Mnogo je bilo žrtev. Ne smemo jih pozabiti, moramo
jim biti hvaležni. 
Prav je, da status žrtve priznamo tudi vsem otrokom,
ki so v vojni izgubili starše. Ne glede na to, kdo je pov-
zročil njihovo smrt. Razmejitev med svobodoljubnimi
ljudmi, ki so se uprli okupatorju, in med tistimi, ki so z
njim sodelovali, pa naj ostane jasna. Na našo zgodo-
vino smo lahko upravičeno zelo ponosni. Seveda so
se dogajale tudi napake. Tajiti jih ni potrebno, prav
pa je, če se zaradi njih česa naučimo.

Želim, da ponosni na partizanke in partizane, na nji-
hov herojski boj in priborjeno svobodo slovesno obe-
ležimo dan upora proti okupatorju. Hkrati vam česti-
tam ob prazniku dela in dnevu zmage!

Bojan Kontič

Uvodnik

Prireditelji spominske svečanosti v spomin na konec
II.svetovne vojne in na dogodke, ki so se tisti čas
dogajali v Topolšici vabijo v soboto 6.maja 2006 ob
18.uri na svečano in že tradicionalno prireditev pri
spominski sobi v Topolšici na prireditvi bomo obudil
spomin na čas, ki je mnogo pomenil za ljudi, ki so
dolga štiri leta živeli pod terorjem okupatorja, se
bojevali kot partizanski borci ali trpeli v koncentra-
cijskih taboriščih v tujini, daleč proč od svojega
doma.
Poklonili se bomo tudi padlim in umrlim za svobodo
slovenskega naroda, ne samo v našem kraju.
Spomnili se bomo vseh, ki so trpeli in umirali za svojo
domovino, za svoj dom in svoj narod.
V prijetnem kramljanju po programu se bomo v
mislih vrnili v našo mladost in obujali spomin na čas
II.svetovne vojne in na dogodke, ki so bili prisotni,
ko se je kruta vojna skoraj končala.
Kulturni spored z partizansko vsebino in lepo
zapeta partizanska pesem nas bo spomnila na čas
preteklosti, mnogim mlajšim pa približala resnico
naše skupne polpretekle zgodovine, katero mnogi
tolmačijo in prikazujejo na svoj način.
Vabljeni vsi, ki spoštujete pridobitve NOB. Posebno
povabilo velja praporščakom - skratka vabljeni vsi,

ki vam resnica takratnih dogodkov pomeni
dostojanstvo do preteklosti.

Ob kozarčku rujnega in partizanskemu golažu bo
ob srečanju s prijatelji oživel spomin na pretekle
dogodke.

Jože Povše
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PROSLAVA 

OB 61.LETNICI 
PODPISA 

NEMŠKE KAPITULACIJE
Sobota, 6. maja 2006 ob 19. uri,

v Topolšici

Slavnostni govornik je minister za obrambo
Karel Erjavec.

Po proslavi druženje ob partizanskem gola-
žu in glasbi ansambla Spev.

Pridite!

TOPOLŠICA 2006



Vsako leto enkrat se zberemo člani Krajevne organiza-
cije ZB Levi breg in RK in se odpravimo na skupni izlet.
Več let do sedaj sta nas vodila Stane Jamnikar in nje-
gova življenjska sopotnica Julijana Hočevar. Po
Stanetovi smrti pa smo ostali prepuščeni sami sebi in
smo tudi letošnji izlet v Kumrovec organizirali drugače.
Bil je žal manj številčen, zato pa bolj domač in prijatelj-
ski. Brez harmonikarja smo se bolje slišali in nemoteno
občudovali neokrnjeno naravo na poti.. dan je bil son-
čen in ne prevroč, ravno prav za prijetno vožnjo. Imeli
smo čudovito voditeljico, ki se je dobro pripravila in
nam med potjo razložila veliko zgodovinskih in tudi
vsakdanjih zanimivosti iz krajev, skozi katere smo poto-
vali. Vodila nas je Jana Kovič, Anka Fricelj in tovariš
Ivan Kaligaro pa sta poskrbela za ostale organizacij-
ske zadeve.
Najprej smo se ustavili na Kozjem, od koder smo nada-

ljevali pot do Podsrede, od tam v muzej na gradu
Podsreda in naprej v Trebče na ogled dveh manjših hiš,
last sorodnic tovariša Tita. Pot smo nadaljevali do kum-
rovca in se vračali skozi Pilštajn. Tam nas je pričakal
vodič Tone, ki nam je v svojem narečju povedal veliko
o razcvetu in spremembah v svojem kraju. Po vsej tej
prelepi dolini zelo častijo sveto Hemo ali Sv. Emo, ki da
je podarila cerkvi svoje premoženje, ker je izgubila
moža in oba sinova ter umrla v samostanu. Kolikor so
razložili, je edina slovenska svetnica. Do sedaj sem žive-
la v veri, da je bog nepodkupljiv, a kakor kažejo zgodo-
vinska dejstva, je drugače…
Kot rečeno, to so moja razmišljanja in zaključki iz tega
izleta, ki bo meni in upam še komu, ostal v lepem spo-
minu, z željo, da bi ga še kdaj ponovili.

Marica Drofenik

IZLET V KUMROVEC

Krajevni odbor zveze borcev Staro Velenje je v mesecu
septembru lansko leto organiziral svoj članski izlet v
osrčje Slovenskih goric. Veselo razpoloženi smo se v
jutranjih urah odpeljali z avtobusom in se spotoma
ustavili pri spomeniku Frankolovskih žrtev v Stranicah,
kjer nam je v nekaj besedah Miha Krofel prikazal potek

najokrutnejšega zločina okupatorja na štajerskih tleh.
Nadaljevali smo vožnjo proti Mariboru in se spotoma
ustavili v prijazni vasici Zgornja Korena, kjer smo si ogle-
dali razne zanimivosti. Ogledali smo si tudi razvaline
gradu Vurberk, kjer je bil med okupacijo sedež gesta-
pa in štajerske domovinske zveze. Omenjeni grad so v

začetku meseca marca 1945 zbom-
bardirala zavezniška letala ob pomo-
či letal partizanske vojske.
Med potjo smo se ustavili na domači-
ji narodnega heroja Jožeta Lacka v
Novi vasi pri Ptuju,  kjer smo si ogleda-
li njemu posvečen muzej. Življenjsko
pot in junaško smrt heroja Lacka nam
je opisal njegov sin Milan (na sliki).
Nadvse zanimiv izlet smo zaključili v
osrčju Slovenskih goric v vinski gorci
Mlinarič na Polenšaku.

Slavko Brglez 3
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»…Sprašujem sebe in vas danes tukaj zbrane, pa tudi
tiste, ki jih danes ni tu in imajo o NOB svoje mnenje. Bi
danes Kajuh ponovno zapisal:

"Lepo je, veš, mama, lepo je živeti,
toda, za kar sem umrl, bi hotel še enkrat umreti!"

Občutki so mešani, vendar, ko sem pripravljal ta nagovor
sem po premisleku odgovoril. Bi, Kajuh bi zopet to napi-
sal. Napisal bi, ker so se njegove sanje in sanje mnogih
drugih uresničile. Sovražnik je bil pregnan. Zacveteli so
češnje cvetovi v svobodni državi. In ti beli cvetovi bodo
cveteli tudi letos v naši samostojni državi Sloveniji. V
domovini, za katere usodo smo že nekaj let odgovorni mi
sami. Mi in nihče drug. Odgovorni smo našim zanam-
cem. Rodovom, ki se rojevajo in se bodo rojevali časo-
vno vedno bolj odmaknjeno od tektonskih zgodovinskih

premikov dvajsetega stoletja in mnogih pred tem.
A odgovorni smo tudi vsem tistim danes, ki so na naši,
sicer splošno gledano, zelo uspešni poti omagali.
Največji garant našega nadaljnjega uspešnega razvo-
ja so zadovoljne prebivalke in prebivalci Slovenije. Pa so
v tej naši domovini (samo eno imamo) srečni vsi, vam
ponovno zastavljam vprašanje. Tudi tisti, ki so ostali brez
dela, brez prihodkov, brez človeka dostojnega življe-
nja? So srečni tudi tisti, ki morajo vedno znova svojim
otrokom pojasnjevati zakaj sosedovi otroci, zakaj njihovi
sošolci imajo, oni pa nimajo? So srečni tisti, ki mesece in
mesece čakajo na zdravljenje? So srečni tisti, ki svojo
edino rešitev vidijo v upokojitvi in bodo lahko s pokojni-
no šolali svoje vnuke? V angleškem jeziku politiki upora-
bijo frazo "No comment", ko ne želijo odgovoriti. A mi
bomo morali tudi na takšna vprašanja najti odgovore. 
Za vse to smo danes sami odgovorni. Ni več Beograda,
kamor bi kazali s prstom in tudi pogled v Bruselj je brez
upanja, če sami ne bomo sprejeli odločitve, da hočemo,
da znamo in da zmoremo. In ne razumite me napak, a za

našo prihodnost ni odgovorna zgolj vlada ali parla-
ment ali župani v občinah, kamor se zatekajo ljudje

v svojih stiskah. Vsi smo odgovorni, tudi opozicija v parla-
mentu, v občinskih svetih. Tudi tisti, ki menijo, da bodo za
njih poskrbeli drugi. Ne bo dovolj zgolj čakati na to. 
Morda sem prevelik optimist, a imam občutek, da se
posluh za socialno noto izostruje. Da se počasi, a zaneslji-
vo zavedamo, da je nujen dialog. Da bo naša prihodnost

takšna kot jo želimo le, če bomo prisluhnili drug drugemu
in ne govorili eden mimo drugega. Čas je za miselni pre-
skok iz preteklosti s pomočjo sedanjosti v prihodnost.
Čas je, da naredimo skupen napor za našo uspešno
prihodnost. Pri tem pa nikoli ne pozabimo izkušenj iz
naše preteklosti. Sedanjost uporabimo za to, da izkuš-
nje iz preteklosti pretvorimo v uspešno prihodnost.

Nekje sem pred dnevi prebral, da je potrebno resnico
predstavljati resnično. In le to pričakujemo tisti, ki se
zavedamo pomena narodnoosvobodilnega boja. 
Hvala vam junakinje in junaki, partizanke in partizani,
da lahko danes na svobodni zemlji razmišljamo o naši
prihodnosti.«

(Iz govora Bojana Kontiča na Osreških pečeh)

BI DANES KAJUH ŠE ZAPISAL? 
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Tudi letos smo zaznamovali spomin na slavno XIV. udarno divizijo s tradicionalnim pohodom po poteh štirinajste.
Pohodniki, ki se jim je pridružila tudi  Šaleška konjenica, so bili povsod prijazno sprejeti, na vseh pomembnejših
mestih dogodkov so položili vence, slavnostni govorniki pa so spregovorili o pomenu dogodkov. Pri Žlebniku so se
tokrat pridružili Šaleški literat - pravijo, da bo odslej vedno tako.

PO POTEH SLAVNE ŠTIRINAJSTE

Šaleški literati z udeležencem pohoda Alojzem
Dolničarjem



Kot bi se vse zgodilo včeraj, mi je ostal v spominu čas,
ko je XIV. divizija prišla v naše kraje. Kljub velikim teža-
vam, izgubam in nečloveškemu trpljenju so vztrajali in
nam vrnili našo zemljo.
S tem v zvezi bom opisala dogodek, ki mi je ostal poseb-
no v spominu.
Bilo je koncem meseca marca 1944 in zaposlena sem
bila takrat v zdravilišču Topolšica. Ponoči so me prebu-
dili odločni koraki in glasno govorjenje. Pogledala sem
skozi okno in ostrmela - pa saj so partizani, partizanska
vojska! Pred tem sem spoznala posamezne aktiviste,
nisem pa videla partizanov v živo.
V samem zdravilišču so partizani prebudili sestre usmi-
ljenke in ostalo osebje. Ko je bilo glavno vodilno osebje
zbrano, jim je partizanski zdravnik dr. Žiga razložil pomen
njihovega prihoda. Imajo velike težave z nabavo zdravil
in sanitetnega materiala zato bodo v zdraviliški ambu-
lanti zaplenili vse kar potrebujejo.
Ostali pa so nam zbranim delavcem pojasnjevali pomen
osvobodilnega gibanja in pomembnost sodelovanja z
ljudmi na terenu. Med njimi je bil tudi nekdanji uslužbenec
tovariš Slamič. Po hodniku nad kopališčem so ležali utruje-
ni borci in borke. Nekateri so imeli namesto čevljev noge
ovite v cunje ali žakljevino, noge so imeli ozeble od mraza,
saj je v času prodora XIV.divizije vladala najhujša zima.
Zgodaj zjutraj sva šli s sodelavko v kuhinjo, kjer so bili
nekateri borci kljub utrujenosti razigrane volje.
Spominjam se politkomesarja Krta, ki je bil prisrčno vesel,
ker je v sestri Marijani našel svojo znanko in sošolko iz
otroških let.
Pod kostanji se je zbralo veliko utrujenih partizanov in
zadonela je himna XIV.divizije in še nekaj borbenih
pesmi.
Pri tem sem si mislila, da mora biti človek, ki ga ne pre-
vzame gorečnost in silna želja po svobodi le tako slab in
krut, kot je bil okupator.
Nato so se borci poslavljali od nas. Komisar Krt se je od
sestre Marijane poslavljal dolgo, kot bi slutila, da je to
zadnje slovo. Odšli so proti Ocepkovi domačiji in naprej
v Bele vode.
Seveda so Nemci vse izvedeli in s svojimi silami izvedli
napad. Naleteli so na partizansko zaščito. Prišlo je do
spopada pri Delopstovi domačiji. Partizanska zaščita se
je pravočasno umaknila, nista se pa umaknila politični
komisar in njegov spremljevalec. Krta je nemška krogla
smrtno zadela. Njegov kurir je bil ujet, nakar so ga muči-
li in ubili z puškinimi kopiti.
Ko je streljanje prenehalo so Nemci vrgli v Delopstovo
klet bombo v kateri so se domači skrili. Ubit je bil oče,
mati in otroci pa so preživeli.
Nemci so seveda slavili svojo izmišljeno zmago.
Od takrat dalje se je aktivistično delo močno razširilo.
Pomagali smo z oblačili, hrano, sestra Tatjana pa je
dajala zdravila in sanitetni material. Partizani so še dva-
krat izpraznili ambulanto.
Pod Delopstovo domačijo stoji spominsko obeležje za
katerega gospodinja lepo skrbi. Hvala ji!
Tudi naš rojak, pesnik Kajuh je bil žrtev nemškega napa-
da in ugasnilo je njegovo mlado življenje. Nam pa je
zapustil bogato dediščino.

Ela Nagode

NEPOZABEN SPOMIN DOGODKI V MESECU APRILU
IN MAJU 2006

Škale, 22. 4. 2006 ob 11.00 uri - spominska slovesnost
pri spomeniku petim padlim borcem 3. brigade
Vojske državne varnosti pri Karničniku v Hrastovcu.
Poleg množične udeležbe pričakujemo tudi večje
število praporov.

Šmartno ob Paki, 22. 4. 2006 ob 10.00 uri - odkritje
spominske plošče 25 žrtvam fašističnega nasilja
(padli, ustreljeni kot talci ali umrli v taboriščih) iz obči-
ne Šmartno ob Paki. Slovesnost s kulturnim progra-
mom bo v (šmarškem) Skornem , na stari osnovni šoli
- sedaj je to Lovski dom. Tudi na tej slovesnosti priča-
kujemo večje število praporov.

Poljana, 13. 5. 2006 ob 11.00 uri - proslava v spomin
na zadnje partizanske boje v Sloveniji.
Organizirali bomo avtobusni prevoz tako kot vsako
leto.

Graška gora, 1.maj 2006 od 11. do 17. ure

Množično tradicionalno praznovanje ob prazniku
dela.  

Ob 11. uri proslava, slavnostni govornik je Bojan
Kontič; ob 11,30 uri polaganje venca k spomeni-

ku Nošenje ranjencev.

Potem tovariško druženje, igral bo ansambel
Sredenšek.

Avtobusi vozijo iz Velenja od 8. ure dalje vsake
pol ure s postaj Pesje, Gorica, Bevče, Nama,
Prešernova ulica (pri cvetličarni Iris), Tržnica,

Rudarski dom; iz Šoštanja pa ob 9.30 uri z avto-
busne postaje.

V primeru dežja prireditve ne bo!

OSREDNJA PROSLAVA
OB DNEVU UPORA
PROTI OKUPATORJU
Sreda, 26. april 2006 ob 18. uri

v dvorani centra Nova v Velenju

V programu bodo nastopili pevci MPZ
Kajuh in dijaki Srednješolskega centra

Velenje

Slavnostni govornik bo župan Mestne
občine Velenje Srečko Meh



MILAN REMŠE, rojen 13.09.1921,
umrl 30.11.2005
Septembra 1943 je vstopil v
NOV, kjer je bil borec Šlan-
drove brigade do jeseni 1944,
ko je bil premeščen v artilerijsko
brigado, v kateri je bil do osvo-
boditve in je bil kot vodnik do
novembra 1946. za zasluge v
NOB je prejel odlikovanje
medaljo za hrabrost in medaljo
za zasluge za narod. Bil je član
KO ZB NOB Šoštanj od leta 1960.

SILVA MELANŠEK, roj. Čretnik,
rojena 08.04.1924 v Višnji vasi pri
Vojniku, umrla 02.12.2005. 
Bila je pridružena članica KO ZB
NOB Šoštanj od leta 1963.

DIONIZIJ PETEJAN, rojen
25.12.1920 v Rečici ob Savinji,
umrl 27.12.2005
9. septembra 1943 je vstopil v
NOV in bil borec in politdelegat
v Gradnikovi brigadi vse do
osvoboditve. Za zasluge v NOB
je bil odlikovan z medaljo za
hrabrost in ordenom zasluge za
narod III.stopnje. bil je član KO
ZB NOB Šoštanj od leta 1961.

ALBERT VRABIČ, rojen 18.04.1924
v Ljubiji pri Prijedoru, Umrl
10.01.2006
Bil je pridružen član KO ZB NOB
Šoštanj od leta 2002.

IVAN DERMOL, rojen 01.12.1919 v
Družmirju, nazadnje stanujoč
Partizanska pot 1, Šoštanj. Umrl
10.02.2006
Bil je aktivni udeleženec NOB
od 2.11.1944-15.05.1945 kot
borec in nato vodnik v preko-
morski brigadi in v dalmatinski
udarni brigadi. Član ZB NOB od
ustanovitve ter dolgoletni član
odbora in blagajnik ZB NOB
Družmirje in nato ZB NOB

Gaberke. Odlikovan je bil z
medaljo zaslug za narod in
medaljo za hrabrost. Prejel pa je
tudi priznanje občinskega
odbora ZZB NOB Velenje.

ŠTEFKA BREZNIKAR, rojena
27.11.1912 v Šoštanju, umrla
28.10.2005
V času okupacije je bila v Celju
zaprta z dvema otrokoma in v
visoki nosečnosti junija 1942.
Tega istega leta so ji ubili brata in
starše.

MIRKO NOVAK, rojen 12.10.1926,
umrl 06.12.2005
Ko so ga leta 1944 Nemci spo-
znali za sposobnega za nemško
vojsko, se je raje pridružil
Zidanškovi brigadi, kjer je bil od
12.avgusta 1944 štabni kurir do
21.januarja 1945, ko so mu zmrz-
nili prsti na nogah, zaradi tega je
bil na zdravljenju do konca
vojne. Ko je prišel v brigado je
takoj postal član SKOJ-a, od leta
1947 pa član KPJ.

CIRIL ŽMAVC , nazadnje stanu-
joč v Rečici ob Paki, rojen
22.05.1933 v Bočni, umrl
15.12.2005
Bil je dolgoletni član Krajevne
organizacije ZB NOB Šmartno ob
Paki in zagovornik vrednot NOB.

FERDINAND JUVAN, rojen
02.07.1920 v Spodnjem Razborju
pri Slovenj Gradcu, umrl
19.05.2005
Bil je borec I. in II. tankovske bri-
gade, ki je bila ustanovljena v
Sovjetski Zvezi. Ta brigada se je
borila tudi v Jugoslaviji na
Sremski fronti. Bil je odlikovan z
medaljo za hrabrost in medaljo
za zasluge za narod. Bil je član ZB
NOB Skorno-Florjan-Bele Vode,
kjer je sodeloval tudi v odboru.

ODŠLI SO
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ANTON KUGONIČ, rojen
11.02.1924 v Lepi Njivi, umrl
05.12.2005, nazadnje stanujoč v
Florjanu 98
Bil je aktivist v Šercerjevi brigadi.
Pred vstopom v brigado je že
doma sodeloval z raznimi okraj-
nimi terenskimi aktivisti v Lepi
Njivi. Čez nekaj časa so ga tam-
kajšnji terenci nagovorili, da je
šel z njimi in to v Šercerjevo bri-
gado. V brigadi so ga postavili
za kurirja za pohorski teren.
Kasneje je bil ranjen v roko in
nogo in nato še zbolel in so ga
operirali. Aktivist je bil do konca
vojne in potem služil vojaški rok
do aprila leta 1947.

PAVLA SALMIČ, rojena
09.06.1924, umrla 04.10.2005
Kot mladinka-aktivistka se je
takoj v začetku II.svetovne vojne
vključila kot terenska delavka v
obveščevalno službo na
območju Jelovice in Pokljuke.
Za svoje aktivno delo je bila po
vojni odlikovana z medaljo
zaslug za narod. Dolga leta je
bila tudi članica odbora ZB in
udeležencev NOB Šmartno.

JOŽA ANTON TEVŽ, rojen
25.05.1921 v Šmartnem ob Dreti,
umrl 18.02.2006
30.januarja 1944 je vstopil v
Šlandrovo brigado. Bil je politko-
misar čete. Pozneje je bil pre-
meščen v štab Tomšičeve briga-
de. Postal je spremljevalec
tovariša Ivana Dolničarja in bil
prisoten pri pogajanjih med
Dolničarjem in Lohrom v Letušu.
Po končani vojni je ostal v JLA
do leta 1951, ko se je demobilizi-
ral. V Zvezo borcev je vstopil leta
1947 in bil član KO ZB Šmartno
ob Paki. Za zasluge v NOB je
prejel več odlikovanj in priznanj.

ANTON GOROGRANC, naza-
dnje stanujoč na Čopovi 13 v
Velenju, rojen 27.12.1918, umrl
22.12.2005
Z aktivisti NOB je sodeloval od
leta 1944. Istega leta se je pridružil
partizanom, nakar je do osvobo-
ditve deloval v tehniki "Kajuh" v
Šentandražu, od koder so vodile
na vse strani kurirske poti. Vseskozi
je bil član KO ZB Stara Vas.

JOŽE JUVAN, rojen 26.02.1923 v
Spodnjem Razborju, umrl
11.01.2006
Izhajal je iz partizanske družine,
ki je vseskozi podpirala NOB.
Aktivno pa je sodeloval v NOB
od 1.marca 1944 do konca
vojne kot aktivist in sodelavec
ter nato kot aktivni udeleženec
NOB. Vse od ustanovitve je bil
član organizacije ZBU NOB, ter
dolgoletni član krajevnega
združenja ZBU NOB Gaberke.

ANICA AVBERŠEK, nazadnje sta-
nujoča v Cirkovcah št.4, rojena
04.07.1924, umrla 19.12.2005
Z NOB je sodelovala vse od leta
1943 dalje kot aktivistka na tere-
nu Cirkovce-Graška gora. Za par-
tizane je šivala titovke, spodnje
perilo, bluze, pelerine in še druge
potrebne stvari. V letu 2005 je za
knjigo Šaleški upornik napisala
spomine na partizanska leta in
njeno sodelovanje z partizani.

AVGUST RAK, nazadnje stanujoč na Kajuhovi 14 v
Velenju, rojen 13.07.1923, umrl decembra 2005
Bil je borec Tomšičeve brigade in vojaški vojni invalid.
Dokler mu je zdravje dopuščalo je bil aktiven v podo-
dboru Tomšičeve brigade Velenje. Bil je član ZB in ude-
ležencev NOB Šmartno-Velenje.

ANICA ŠKORJANC, nazadnje stanujoča na Gubčevi 11
v Velenju, rojena 15.07.1938, umrla 17.01.2006
Bila je pridružena članica ZB in udeležencev NOB
Šmartno-Velenje in aktivna članica odbora.

Na redni letni skupščini v mesecu marcu so člani
KO ZZB Staro Velenje razvili svoj novi prapor.
Krajevna organizacija je bila brez prapora kar
dolgo obdobje, zato so na novi prapor še toliko
bolj ponosni in hvaležni sponzorjem, ki so poma-
gali pri zbiranju sredstev.

NOV PRAPOR 
V STAREM VELENJU
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Šaleški upornik, interno glasilo območnega združenja ZZB NOB Velenje
Uredniški odbor: Marjana KOREN, Jože POVŠE, Bojan VOH, Jože DRAČKO, Vlado VRBIČ (urednik)
Naslov uredništva: Območno združenje borcev in udeležencev NOB, Kopališka 3, 3320 Velenje
Naklada: 1300 izvodov Tisk: Gorenje IPC

Vse bralke in bralce vabimo, da s svojimi
prispevki obogatijo prihodnje številke
našega glasila. Prispevke pošljite na
naslov: 
Območno združenje borcev in udeležen-
cev NOB, Kopališka 3, 3320 Velenje.

DOPISUJTE V Dostikrat članice in člani organizacije
ne vemo na koga bi se obrnili v zvezi z
našim statusom, pravicami itd…

Če imate kakršnokoli vprašanje s tem v
zvezi, se lahko obrnete na Upravno
enoto Velenje - Oddelek za občo upra-
vo in druge upravne naloge in skupne
zadeve. 

Telefonska številka: (03) 8995 772.

V mesecu marcu in aprilu 2006 so v vseh Krajevnih
organizacijah ZZB potekale programsko volilne skupšči-
ne, na katerih so ocenili svoje delo, sprejeli programe
dela za leto 2006 in po potrebi izvedli tudi nadomestne
volitve v organe KO ZZB.

Konec meseca maja pa bo izvedena tudi programsko
volilna skupščina Območnega združenja borcev in
udeležencev NOB Velenje, na kateri bomo prav tako
ocenili svoje delo v preteklem letu, sprejeli programske
usmeritve za leto 2006 in izvolili nove organe.

Volili bomo predsednika, dva podpredsednika, sekre-
tarja, enajst članov Izvršilnega odbora in tri člane

Nadzornega odbora. 

Da bodo volitve izpeljane čim bolj demokratično,
lahko kandidate predlaga vsaka članica oziroma član
naše organizacije! 

Prilagamo obrazec, katerega izrežite, izpolnite s kandi-
dati za posamezne funkcije in ga pošljite na naslov: 

OBMOČNO ZDRUŽENJE BORCEV IN 
UDELEŽENCEV NOB VELENJE

Kopališka 3
3320 Velenje

Marjana Koren

VOLILNO PROGRAMSKE SKUPŠČINE - PREDLAGAJTE SVOJE KANDIDATE!


