
Govor predsednika republike dr.  Danila Türka na spominski slovesnosti  ob 65. 
obletnici  preboja  Šlandrove  in  Zidanškove  brigade  ter  IV.  bataljona  VDV  iz 
obkolitvenega obroča na Menini planini ter ob drugih pomembnih obletnicah enot 
IV. operativne cone na Menini planini, 3. 7. 2010

Spoštovane drage borke in borci narodnoosvobodilnega boja,
spoštovani organizatorji, spoštovani gostje, današnja svečanost je nekaj posebnega. Je nekaj 
posebnega iz veliko razlogov.

Najprej in predvsem, posvečena je vsem, ki so padli na Menini planini. 

Posvečena pa je tudi velikemu številu obletnic:

- 68. obletnici preboja II. grupe odredov na Menino, 
- 67. obletnici ustanovitve IV. operativne cone, 
- 66. obletnici prihoda XIV. divizije na Štajersko, 
- 66. obletnici osvoboditve Zgornje Savinjske doline, 
- 65. obletnici konca druge svetovne vojne in zlasti 
- 65.  obletnici  legendarnega  preboja  Šlandrove  in  Zidanškove  brigade  ter  bataljona 
vojske državne varnosti skozi sovražnikov obroč.

Vsi ti našteti dogodki, vsi ti razlogi in še mnogo drugih, vse to nam pripoveduje legendo o 
Menini planini in vse to simbolizira današnjo svečanost. 

Danes,  ko  se  spominjamo  teh  pomembnih  obletnic,  smo  dolžni  izkazovati  hvaležnost  in 
spoštovanje vsem tistim, ki ste prispevali k uspehu, k zmagi, vsem partizanskim borcem in 
borkam, skratka vsem, ki so izbojevali to veličastno zmago. Zato naj se ob tej priložnosti  
posebej zahvalim Združenju zveze borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Kamnika, 
Celja in Maribora ter njihovim pododborom ter Odboru enot IV. Operativne cone, vsem vam, 
ki sedanjemu in bodočim rodovom zapuščate resnično, dostojanstveno in ponosno predstavo 
o zmagovitih dogodkih na vzhodnem kranjsko-štajerskem prostoru v narodnoosvobodilnem 
boju, vsem, kar je vezano na Menino planino. Hvala vam!
Dogodke, ki se jih spominjamo danes, lahko dobro razumemo le v njihovem zgodovinskem 
kontekstu v času II. svetovne vojne in posebej sklepnih vojaških operacij II. svetovne vojne, 
ki so potekale pred 65 leti, leta 1945, in to prav v Sloveniji. 
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Končna faza narodnoosvobodilnega boja je potekala v dveh delih: najprej v fazi osvobajanja  
ozemlja, ki je trajala do 9. maja, to je do splošne vdaje nemških oboroženih sil. Drugi del 
sklepnih operacij pa je bila obkolitev in zajetje sovražnih sil, kar je trajalo do 15. maja 1945.  
To ni bil samo konec vojne na slovenskih tleh. To je bil konec bojev II. svetovne vojne v vsej  
Evropi.

Za sklepne operacije štirih jugoslovanskih armad in drugih partizanskih enot na slovenskem 
ozemlju,  ki  so se postopno vključevale v armade, je bil  že od začetka določen manever 
velikih klešč, ki naj bi se sklenile na Koroškem. Za slovensko partizansko vojsko, zlasti za IV. 
operativno cono na Štajerskem in Koroškem, je bil določen zelo izpostavljen del teh klešč. Da 
pa so te klešče pravočasno in uspešno sklenile svoj obroč, so se zgodili pomembni dogodki in 
veliki boji, ki so bistveno zaznamovali tisti usodni čas. 

Spomnimo  se:  štajersko  in  koroško  operativno  območje  IV.  operativne  cone 
narodnoosvobodilne vojske Slovenije je bilo v obdobju sklepnih operacij pred koncem druge 
svetovne vojne že izjemnega pomena – za partizansko vojsko in, seveda, na drugi strani za 
okupatorje  in  njihove pomagače.  Vse pomembneje  pa je to postajalo  tudi  za zmagovite 
zaveznike celotne protihitlerjevske koalicije. 

S svojimi enotami, predvsem s XIV. divizijo z Bračičevo, Šercerjevo in Tomšičevo brigado, z 
operativnim štabom VI. in XI. brigade, s štirimi odredi in z brigado vojske državne varnosti, 
je slovenska narodnoosvobodilna vojska na svojem območju delovanja prevzela pomembno 
vlogo, še posebej glede preprečevanja prometnih povezav okupatorja. S tem partizanskim 
bojnim delovanjem je bila zelo motena in otežena oskrba Löhrove armade in fronte v severni 
Italiji. Proti koncu vojne pa se je ravno zato močno povečal obseg bojev prav v teh krajih.  
Sprožena je bila velika ofenziva SS-policije na Slovenijo pozimi 1944. in v začetku 1945. leta,  
s  ciljem  uničiti  enote  IV.  operativne  cone  in  vzpostaviti  organizacijo  obrambne  linije.  
Obrambne  linije,  ki  naj  bi  zavarovala  koridor  za  umik  armade  generala  Löhra  z  vsemi 
kvizlinškimi enotami, z vsem, kar je bežalo z Balkana ter z vojsko NDH in spremljajočimi 
civilnimi begunci iz teh krajev s ciljem, da se predajo zahodnim zaveznikom na avstrijskem 
ozemlju. Samo pomislimo na velikost teh operacij.

Siloviti boji so potekali več mesecev in v začetku pomladi 1945 so okupatorske sile izvedle 
obkolitev Menine planine. Dva poskusa preboja iz obkolitvenega obroča nista bila uspešna. 
Zaradi telesne izčrpanosti in psihološke obremenitve, zaradi podhranjenosti je nastala kriza in 
borke in borci niso bili sposobni za napor za poskus nadaljnjih prebojev. Zato je bilo treba 
spremeniti taktiko boja. 

Tako je prišlo do novega taktičnega načrta za preboj, s konceptom začasnega umika. Prišlo 
je do zasedbe zasneženih vrhov Vivodnika, Medvedjaka in Menine planine, kjer so partizani 
počakali napadalce. V obrambi so jih zadržali do noči in nato prebili njihov obroč. V težkem 
dnevnem spopadu in v uspešnem preboju in pohodu iz obkolitvenega obroča na vrhovih 
Menine, z rešitvijo vseh ranjencev ter okoli  450 bork in borcev je bil težaven spopad na  
Menini planini uspešno zaključen. 

V težavnih vremenskih pogojih, ob silovitem pritisku zagrizenih SS-ovcev, so borke in borci z 
nadčloveško vztrajnostjo, z junaštvom, s tovarištvom uspeli premagati izjemno močno enoto, 
SS-divizijo Galizien. Zgodovinarji ta preboj, ki se je zgodil med 13. in 14. marcem 1945 na  
Menini planini, upravičeno imenujejo "legendarnega". 
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Preboj na Menini planini je predstavljal pomemben del sklepnih vojaških operacij v Sloveniji  
leta 1945 in zapiranja zmagovitih zavezniških klešč. S prihodom jugoslovanske vojske v vse 
večje kraje na Koroškem, v katerih so živeli Slovenci, je IV. operativna cona uspešno končala 
prvi del svojih operacij. V drugem delu pa je sestavljala najsevernejši lok klešč, ki ga je  
jugoslovanska vojska po splošni vdaji nemških oboroženih sil sklepala okrog armade E, ki se 
je umikala čez Slovenijo proti avstrijski Koroški. Z bojema na Poljani 13. maja, z nemško 
vojsko  in  naslednji  dan  s  hrvaško  domobransko  vojsko  ter  vdajo  ustaško-domobranske 
vojske 15. maja 1945 se je končala druga svetovna vojna, ne samo pri nas, ampak tudi v 
Evropi.

Danes je prav, da se spominjamo teh velikih dogodkov in te naše velike preteklosti. Samo 
predstavljajmo si obseg in ognjeno moč tistih vojaških spopadov na tem majhnem ozemlju. 
To nam ne sme biti odveč. Biti moramo ponosni, da smo Slovenci, da smo pripadniki naroda, 
ki je znal zavarovati svoj narodni obstoj, ki je znal zmagati v vojni in ki je naposled znal  
ustanoviti lastno državo. 
Danes imamo mednarodno priznanje in spoštovanje, smo uspešna država in imamo razvito 
demokratično ureditev. Vse to nam po 65 letih od konca druge svetovne vojne že omogoča 
in  mora  še  bolj  omogočati  razumen  pogovor  o  naši  nedavni  zgodovini.  Tudi  danes  je 
priložnost, da storimo še kakšen korak za polno razumevanje zgodovinskih resnic, za polno 
pomiritev in spravo.

Tudi danes je priložnost, da obsodimo nacizem in fašizem, kolaboracijo z okupatorjem, pa 
tudi medvojne in povojne poboje in hude kršitve človekovih pravic, storjene v naši zgodovini.  
Od prve spravne slovesnosti je minilo že dvajset let. V tem času je bilo storjeno veliko dejanj 
z namenom priti čim bližje resnici,  odpraviti pretekle krivice, ki so še ostale, in ustvarjati  
ozračje iskrenega in ustvarjalnega dialoga. Ta dialog teče.

Toda še se moramo potruditi, kajti nismo še na koncu poti. Preseči bo treba sedanjo prakso 
obtoževanj in delitev. Preseči bo treba prakso obtoževanj in očitkov. Politika, ki se danes 
napaja z delitvami iz preteklosti tudi sama omejuje politični dialog, ustvarja umetne delitve in 
tudi  to  je  treba  preseči.  Potrebujemo  več  strpnosti,  več  medsebojnega  spoštovanja  in 
dialoga. Potrebujemo politiko, ki bo etična v svojem obravnavanju preteklosti in sedanjosti in 
ki bo samozavestna glede naše prihodnosti.

Strpnost mora biti naše pomembno in splošno veljavno vodilo. Ne dovolimo, da se na nove 
načine prikrade med nas novo nasilje tudi zato, ker tega ne smemo dovoliti, je bila moja 
obsodba nedavnega  homofobnega napada  v  Ljubljani  tako hitra,  takojšnja.  Obsodil  sem 
vsakršno nasilje in grožnje, še zlasti pa nestrpnost do ljudi druge rase, narodnosti, etnične 
pripadnosti ali  veroizpovedi ali spolne usmerjenosti ali katerekoli druge osebne okoliščine. 
Zavrniti  je  treba tudi  vse poskuse relativizacije  in  podcenjevanja  nevarnosti  napadov na 
drugačne. Vsako nasilje ali grožnjo z nasiljem moramo obsoditi. Vse poskuse opravičevanja 
ali relativizacije nasilja ali groženj z nasiljem moramo zavrniti. Vse oblike nestrpnosti moramo 
odpravljati.

Spoštovane borke in borci,

veličina narodnoosvobodilnega boja nam daje številna spoznanja in spodbude za današnji 
čas. Ne samo tiste, o katerih sem že govoril, ampak še mnoge druge. Ko sem se pripravljal 
na  današnjo  slovesnost,  sem prebral  knjigo  "Past  na Menini  Planini"  izpod peresa tukaj 
prisotnega komandanta Franca Severja Frante, komandanta operativnega štaba VI. in XI. 
brigade. V knjigi so opisani pogum, požrtvovalnost, odrekanje vseh vrst in trpljenje, ki so ga 
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borci narodnoosvobodilnega boja vgradili v temelje, tiste temelje, na katerih danes sloni tudi  
naša današnja državnost. 

Dovolite mi, da iz te knjige navedem citat: "Postali smo sinovi gozdov, sestavni del narave,  
živeli  smo  z  njo,  s  puško  in  slo  po  svobodi.  Gozd  je  bil  naš  dom,  naše  zavetišče  in 
pokopališče.  Postali  smo njegov del,  on pa je postal  naš enkratni  vir  pomoči  in  zaščite,  
obrambna trdnjava, dajal nam je toploto in zmrzal, vodo, posteljo, življenje in žal velikokrat  
tudi smrt". Tako je zapisal komandant Franta v svoji knjigi.

Zamislimo  se  nad  tem  odlomkom,  ki  se  ponavadi  ne  navaja  na  proslavah  ob  drugih 
priložnostih. Zamislimo se za trenutek ob tem pretresljivem opisu usodne povezanosti med 
človekom in naravo. Kako je ta povezanost delovala v najtežjih trenutkih naše zgodovine in 
kako bi bilo prav, da bi jo gojili danes. Se zavedamo pomena našega naravnega okolja v 
sedanjih, mirnih in udobnih razmerah? Smo storili dovolj za ohranjanje narave v našem času, 
času  industrije  in  intenzivnega  onesnaževanja?  Ali  bo  narava  in  z  njo  gozdovi,  polja  in 
travniki tudi danes in v prihodnosti naše varno zavetišče? Ali ravnamo z njo odgovorno? Ali ni 
sla  po  spreminjanju  danes  rodovitnih  površin,  ki  nam  dajejo  hrano  in  s  tem  življenje, 
premočna? Razmislimo, ali je spreminjanje namembnosti teh zemljišč za potrebe proizvodnje 
pridelkov,  ki  niso  namenjeni  prehrani,  ampak  pridelavi  energije,  ustrezno.  Spomnimo  se 
citatov, kakršnega sem prebral ravnokar: "Razmislimo, preden bo prepozno in ukrepajmo 
zato, da ne bo prepozno.

Spoštovane borke in borci, spoštovani udeleženci današnje slavnosti,

obletnice, katerih se danes spominjamo, so trenutki vznesenih čustev in trenutki resnega 
razmisleka. Oboje ste borke in borci narodnoosvobodilnega boja že velikokrat izkazali. Veliko 
spoštovanje zasluži vaša neomajna privrženost domovini in domoljubje. Veliko spoštovanje 
zasluži  vaša skrb za zgodovinopisje narodnoosvobodilnega boja in za ohranjanje njegovih 
vrednot. Posebno spoštovanje pa zasluži vaša jasnost v obsodbi vseh vrst nasilja in vaša 
nenehna skrb za našo domovino. 

Danes  uživamo  svobodo  in  mir  in  vojna  ostaja  vse  bolj  oddaljen  spomin.  Toda  etika 
zmagovalcev, vaša etika ni izgubila svojega pomena niti svoje aktualnosti. Etika zmagovalcev 
v vojni zahteva dostojanstvo in samozavest v miru, odgovornost za ekonomski in družbeni  
razvoj,  za  socialno  in  pravno  pravičnost,  za  politično  zrelo  razpravo  in  predvsem  za 
spoštovanje resnice.  In tej  etiki,  tej  etiki  zmagovalcev, ki  je postala naša splošna etična 
obveznost, moramo biti zavezani vsi.

Bodimo ponosni,  samozavestni  in  zaupajmo vase,  v  svojo  prihodnost!  Ta  prihodnost  bo 
dobra, zato ker jo bomo znali narediti dobro. Hvala, da ste me poslušali, in lep dan vam 
želim.

* * *
Govor dr. Igorja Lukšiča na Graški gori, 21. 8. 2010

Drage tovarišice in tovariši! Cenjeni zbor!

Mestna občina Velenje praznuje. Iskrene čestitke ob prazniku in še na mnoga lepa leta 
občini, županu, vsem, ki živite za občino Velenje in od nje. 
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Dragi borci, planinci, veterani!

Praznik je zmeraj priložnost, da se umestimo: da pogledamo, od kje smo in kam gremo, da 
se vprašamo, kdo pravzaprav smo. In zakaj smo taki. Pa tudi, kaj naj naredimo, da bi bili 
boljši.

Ključna sestavina naše identitete je to, kar slavimo. Ko slavimo najboljše, kar je slovenski 
narod dal od sebe, slavimo tudi najboljše v nas samih. Krepimo naš ponos, naše zmožnosti in 
se podpremo v skupnih prizadevanjih. 

65. let je minilo od konca druge svetovne vojne in 66. let od pohoda XIV. Divizije na 
Štajersko. Ta pohod partizanske vojske je bil izrednega pomena za vzpostavljanje zavesti o 
novi državi in prenovi slovenskega naroda. OF si je zadala nalogo, da iz naroda hlapcev 
naredi narod, ki si bo sodbo pisal sam. In to lahko naredi samo narod, ki ima svojo državo. 
Partizanska vojska je zato kot orodje nove države pokazala vsem ljudem na Slovenskem, da 
v NOB ne gre samo za obrambo ognjišč in domov, obrambo lastnih družin in vasi, temveč za 
veliko več: za obrambo slovenskega narodnega ozemlja v celoti. Za to, da se postavi država 
od ljudi in za ljudi, ki v njej živijo. Za to, da bodo tisti, ki delajo, uživali plodove svojega dela. 

Osvobodilna fronta si je zadala več ciljev: izgon okupatorjev, uničenje nacizma in fašizma, 
vendar tudi boljše življenje za dekle in hlapce, za bajtarje, rudarje in kmete, za mladino in 
ženske. To je bil boj za spremembo nacionalnega značaja, za dvig politične zavesti, za 
slovensko državo. Svobodno življenje naroda je možno samo v samostojni suvereni državi. 
Kdor je temu nasprotoval, se je postavil na stran okupatorja: proti slovenski državi, proti 
lastnemu narodu, proti svobodi. 

Danes lahko z občudovanjem gledamo nastajanje te nove celote, nove družbene strukture, ki 
je imela občutek za vse ponižane družbene sloje. Slavimo to silno erupcijo energije ljudi, ki 
so verjeli, da lahko sami ob mednarodnih zaveznikih naredijo boljši svet zase in za svoje 
otroke. In so uspeli, v veliki meri so uspeli. Zato je prav, da imamo v Velenju Titov trg, da 
imamo v Ljubljani spomenik v čast Edvardu Kardelju, Borisu Kidriču in Francu Rozmanu – 
Stanetu! Ker je to spomenik uspehu slovenskega naroda, vseh ljudi na Slovenskem in 
njegovim voditeljem. Ker je to spomenik svobodi, enakosti, solidarnosti, pravičnosti in 
bratstvu med narodi in državami, spomenik enotnosti, ker je to spomenik uporu proti fašizmu 
in nacizmu, spomenik moči slovenskega naroda, da se ohrani in razvija. To slavimo danes, 
ker je to najboljše tudi v nas.

Ta vera v lastne moči in boljši svet se je obnovila v letih 1990 in 1991. Tedaj smo spet ob 
podpori zaveznikov sprememb v svetu vzpostavili nov zagon, ki je predelal zatohlost 
korporativne zaspanosti na eni strani in centralističnih pohlepov na drugi  in smo zastavili 
novo pot.

Na tej poti nam tu in tam sapa pohaja. Vlada se je lotila reševanja krize tako, da je namenilo 
ogromno sredstev za pomoč brezposelnim in reševanju socialnih stisk najbolj ogroženim. 
Okrepila je spodbude za dvig konkurenčnosti gospodarstva in za razvoj. Breme smo tako 
uspeli sorazmerno dobro porazdeliti na vse sloje prebivalstva. Kljub temu so to težki časi 
zlasti za tiste, ki jih neusmiljen razvoj utemeljen na pogoltni profitni logiki rine na obrobje 
glavnih tokov. 

Pride čas, ko se dogajanje zgosti in dozorevanje ljudi pospeši. To je najbolj intenzivno v 
obdobju vojne: takrat se ponovno vzpostavijo jasne prioritete. Najprej smo vsi ljudje in 
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delamo za skupno dobro. Časi krize nam pomagajo, da obudimo to spoznanje in da se v tem 
podpiramo.

Slovenija je razvila  trdne, učinkovite in transparentne mehanizme, da sprejema odločitve in 
gre naprej.  Mednarodni ugled naše države je v zadnjih dveh letih močno narasel. Od tu 
izhajajo tudi številne nove priložnosti za slovensko gospodarstvo, kulturne izmenjave in 
razvoj znanosti. Slovenija se na lestvicah o kvaliteti življenja v različnih državah uvrša zelo 
visoko. Tudi drugi vidijo, da živimo dobro in da je naše naravno, družbeno in politično okolje 
prijazno do vseh ljudi. 

Pred nami so veliki novi izzivi. Zmogli jih bomo, ker imamo močne korenine, ki se prepletajo 
z najboljšim, kar je dalo od sebe to človeštvo. V letih 1941 do 45 smo kot narod in ljudstvo 
zbrali potrebno energijo za zmago in svobodo. Opogumimo najboljše med nami, da 
poprimejo za vajeti v gospodarstvu in politiki, podprimo vse tiste, ki so se svojim delom in 
predanostjo izkazali. Ljudje, ki delajo za dobro vseh, so naše največje bogastvo in če ne 
bomo znali razlikovati zrna od plev, nam trda prede. Predhodne generacije so odlično 
opravile svoje naloge. Na nas je, da opravimo svoje!

Smrt fašizmu, svoboda narodu!

Vsem želim lep dan in sproščen zaključek počitnic. 

* * *
Govor Dr. Mace Jogan na spominski svečanosti »Veličina človečnosti« ob 66-letnici 
evakuacije ranjencev s Primorske in Gorenjske na Notranjsko 

Mačkovec, 4. 9. 2010

Spoštovani  partizanski  borci,  praporščaki,  pohodniki,  domačini  in  gostje,  vsi  udeleženci  in 
udeleženke spominske svečanosti! 

Zbrali  smo  se,  da  s  posebno  pozornostjo  in  spoštljivostjo  osvežimo  spomin  na  izjemno 
humano dejanje v času narodno-osvobodilnega boja. Napis na spomeniku sporoča, da je tu v 
noči na 19. avgust enotam IX. korpusa uspel prenos 95 ranjencev s Primorske in Gorenjske na 
Notranjsko. Sporočilo je kratko in mimoidoči ga lahko razumejo, seveda vsak s svojo zalogo 
vedenja in s svojim poznavanjem dogajanja v drugi svetovni vojni na slovenskih tleh. 

Prav  zaradi  nevarnosti,  da  sence  pozabe  padejo  na  to  človekoljubno  dejanje  v  sklopu 
celovitega partizanskega boja, je prav, da nekoliko osvetlimo takratni čas in prostor. Brez 
dvoma sta bili druga svetovna vojna in NOB največji prelomnici v razvoju slovenskega naroda. 

Vsestranskemu raznarodovalnemu nasilju je bilo namreč celovito izpostavljeno vse slovensko 
prebivalstvo po okupaciji  1941 s strani Italije, Nemčije in Madžarske (malo tudi NDH). Že 
utečeno brutalno iztrebljanje Slovencev, te »manjvredne barbarske rase«, ki je na Primorskem 
potekalo že  od konca 1.  svetovne vojne,  se je  razširilo  še na celotno okupirano ozemlje  
»Ljubljanske province«, temu pa se je na Štajerskem in Gorenjskem pridružilo sistematično in 
hitro uresničevanje Hitlerjevega načrta, ki ga je vseboval ukaz »Naredite mi to deželo zopet 
nemško!« 
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Le manjšina se je prodala novim oblastnikom in uresničevala geslo »hlapčuj, da boš napojen  
in  nasičen,  ter  nič  ne  izprašuj,  kdo  ti  je  gospodar  in  kaj  ti  ukazuje!«,  kot  je  Jerman  v 
Cankarjevih Hlapcih razložil »novo resnico«. Kmalu se je z besedo in puško tudi pokazalo, da 
so takšni hlapci še » bolj goreči od gospodarja samega«. Zato je bil to skrajno surov čas, ko 
so bili tisoči in tisoči izgnani iz svojih domov, ko je smrt prežala za vsakim vogalom, krvavi čas 
strahu,  ko  je  za  večino  ljudi  veljalo  »zjutraj  ne  veš,  kam bodeš  drevi  legel«,  ko  je  za 
okupatorske oblastnike in njihove domače pomočnike veljalo, da »svobodo ljubiti je greh«, kot 
je zapisal Oton Župančič. Čas, ko je bil po izpovedi Iga Grudna »narod v pregnanstvu, po 
ječah, v gozdovih,/ v upih zastrašen po mrkih domovih«. 

Kruto in mnogovrstno nasilje okupatorskih oblastnikov in njihovih oprod pa je začelo porajati 
upornost  in  večina  prebivalcev  je  prisluhnila  klicu,  ki  ga  je  trpečim namenil  pesnik  Karel  
Destovnik Kajuh »Ne klonimo, tovariši!«, in to dostojanstveno držo večine dodatno opravičil in 
spodbudil, ko je zapisal »Edino hlapci cvilijo ponižno kakor psi/ in lajajo, da nas je malo,/ da  
bi v uporu vse pobralo.« Drugi pesnik, Matej Bor, pa »majhni smo,/ toda majhnih je mnogo!«. 

Vprašanje ohranitve in osvoboditve naroda je v tem času, ko je vladala »pravica velike zveri«, 
postalo osrednje. Časten odgovor na to potrebo naroda po preživetju je pomenila ustanovitev 
OF slovenskega naroda in partizanski boj za osvoboditev. Partizanske enote so se borile  na 
svoji zemlji proti tujim okupatorjem za to, kar nam v pesmi sporoča Fani Okič: »Branili smo 
polja, / branili gozdove, / branili smo mesta, / branili vasi, / umirali smo za bodoče rodove,  
/za tiste, / ki bodo, / ki jih še ni.« 

V tem boju je med mnogimi dogodki, ki so vredni žlahtnega in trajnega spomina, evakuacija 
ranjencev iz partizanskih bolnišnic, zlasti iz Franje in Pavle, ki je v najtežavnejših okoliščinah in 
ob  skrajnih  naporih  in  požrtvovalnosti  potekala  od  13.  do  20.  avgusta  1944.  Da  ranjeni  
partizanski borci, ki jih je bilo po veliki nemški poletni ofenzivi še posebno veliko, ne bi postali  
plen nemške vojske ob pričakovanem zavezniškem izkrcanju v Istri, se je štab IX. korpusa 
odločil,  da  jih  iz  ogroženega  območja  prenese  do  partizanskega  letališča  Nadlesk  na 
Notranjskem, od koder bi jih prepeljali na varno v (zavezniške) bolnišnice v južni Italiji. Od 
prvotno predvidenega števila  300 je bilo  za  prenos izbranih 95 najtežjih  ranjencev,  ki  so 
potrebovali  strokovno  pomoč,  katere  ni  bilo  –  kljub  vsej  iznajdljivosti  in  požrtvovalnosti  
zdravstvenega osebja – mogoče zagotoviti v partizanskih bolnišnicah. 

In ta načrt, ki sta ga zasnovala komandant korpusa Lado Ambrožič Novljan in politkomisar  
Janez  Hribar,  se  je  uresničil!  Okoli  5000  neustrašnih  borcev in  bork  je  sodelovalo  v  tem 
junaškem dejanju.  Ni  mogoče  naštevati  vseh njihovih  imen,  je  pa  vsak  prevzel  svoj  del 
odgovornosti  in  naporov.  Posebej  težko  nalogo  so  imeli  borci  nosači.  Okoli  1000  borcev 
Gradnikove, Vojkove in Prešernove brigade je na svojih ramenih neposredno nosilo ranjence 
na  nosilih  tako,  da  so  se  izmenjavali:  preveč  izčrpane  je  zamenjala  skupina  malo  manj 
utrujenih. Za enega ranjenca je bilo določenih osem ali dvanajst borcev, ki so z nadčloveškimi 
napori premagovali oviro za oviro. Že tako težko stanje ranjencev je bilo zaradi premikanja še 
težje, zato je zdravstveno osebje bilo še posebej obremenjeno. 

Nočni  pohodi  so bili  izredno naporni,  saj  je bila  pot  posejana s sovražnimi  postojankami, 
najtežji del poti pa je bil ravno tu, kjer je bilo treba prečkati cesto in progo. Obe prometnici  
sta bili  skrbno varovani z bunkerji, progo pa so varovale še posebne domobranske enote, 
imenovane Slovenski narodni varnostni zbor (ki ga je 26. novembra 1943 ustanovil višji vodja 
SS in policije Globocnik pri operativni coni Jadransko Primorje) in posebna domobranska enota 
Skupina za zavarovanje proge s štabom na Vrhniki. Tako so domobranske enote, ki so 20. 
aprila  1944  prisegle  Hitlerju,  varovale  njegov  načrt  za  končno  »rešitev«  slovenskega 

7



narodnega vprašanja. Prenos ranjencev je bil mogoč, ker so se borci Gradnikove brigade pol 
ure pred prihodom kolone spopadli z varuhi dveh bunkerjev, mimo katerih je morala kolona.

Kolona se je približala cesti z vasi Strmica, kamor so s Cola ponoči na 18. avgust pripeljali  
ranjence s kamioni. Spet so jih preložili na nosila (tako so jih prinašali tudi do Cola), konjem in 
mulam pa so ovili kopita z vrečevino. Tako so tu nad Ravbarkomando partizanske brigade v 
noči na 19. avgust z ranjenci ob močnem streljanju, z enim na novo ranjenim, prečkale cesto 
in drugi dan (20. avgusta) prispele v Stari trg pri Ložu. Tudi tokrat – s pesmijo. Partizanska 
pesem  je  bila  (duhovno)  zdravilo  za  ranjene,  poživitveni  obliž  za  izmučeno  zdravstveno 
osebje, za izčrpane nosače, partizanska pesem je bodrila, je grela, ko je bilo telo na skrajnih  
mejah zmogljivosti. 

Evakuacija  ranjencev  po  140  km  dolgi  poti  od  Cerknega  do  Nadleska,  po  globačah  in 
strminah, je uspela, ker je bila natančno premišljena in razčlenjena, ker je vse povezovalo 
skupno prepričanje, da so na pravi poti, da rešujejo življenje soborcev v borbi za svobodo; ker 
se  je  strokovno  medicinsko  znanje  povezalo  s  plemenitim  ciljem  pomagati  sočloveku, 
sotrpečemu in tako prispevati k osvoboditvi, ker so partizansko vojsko podpirali praktično vsi 
ljudje v krajih, kjer se je kolona ustavila; ker se ni našel izdajalec, ki bi izdal to dolgo kolono.  
Aktivisti in aktivistke OF so povsod poskrbeli, da so se borci najedli, da so si na varnem vsaj 
malo odpočili,  da so bili  ranjenci previti.  Ves njihov trud pa je bil  poplačan z okrepljenim 
upanjem, da bo svoboda res kmalu prišla, saj so se – kot na Otlici,  ko so zagledali  prvič  
skupaj  postrojenih  okoli  3000  borcev  IX.  korpusa,  lahko  na  lastne  oči  prepričali,  da  je 
partizanska vojska »silna naša moč«.

K neposredni fizični in zlasti moralni moči partizanske vojske je ogromno prispevalo zgledno 
organizirano zdravstvo in številno zdravstveno osebje. Statistični podatki, čeprav se razlikujejo 
v nekaterih malenkostih, prepričljivo to potrjujejo. Od skoraj 800 zdravnikov v letu 1941, je v  
NOB neposredno sodelovalo več kot 200 zdravnikov, 260 študentov medicine, 38 medicinskih 
sester, okoli 3000 priučenih bolničarjev in bolničark, v okoli 240 partizanskih bolnišnicah po 
skritih grapah in domovih po celi Sloveniji, se je zdravilo okoli 22.000 ranjencev. V enem letu  
je bilo skupaj prepeljanih v zavezniške bolnišnice 2128 težkih ranjencev, invalidov in hudo 
bolnih. Številke ne lažejo, tudi tiste ne, ki pričajo o tem, koliko zavezniških letalcev so rešili  
partizani, da jih okupatorji ob izdatni pomoči domobrancev niso takoj pokončali ali poslali v 
koncentracijska taborišča.

Vedno znova se je vredno spominjati velikih dejanj v času NOB, posebej vseh tistih, v katerih  
so  se  zgoščeno  in  v  najtežjih  razmerah  izrazile  vrednote,  ki  sodijo  v  srčiko  človečnosti. 
Tovarištvo,  svobodoljubnost,  skromnost,  poštenost,  sočutnost,  požrtvovalnost,  srčnost, 
pogum, solidarnost, domoljubnost, iznajdljivost – vse to so bili duhovni in moralni viri, ki so se 
spojili v čvrsto notranje vezivo tudi med vsemi udeleženci prenosa ranjencev. Več borcev je 
bilo pripravljenih žrtvovati tudi svoje življenje, da bi rešili življenje enega. V tej visoki pesmi 
človečnosti  lahko  sedanji  in  prihodnji  pripadniki  slovenskega  naroda  črpajo  navdih  za 
ustvarjanje dostojanstvenega sožitja med ljudmi.

Kadar pomislim na tisoče partizanskih borcev in bork, aktivistov in aktivistk OF, ki so se v 
krutih letih vključili v narodnoosvobodilni boj, se sprašujem, kako bi se počutili, če bi se znašli  
sedaj v samostojni Sloveniji. Domnevam, da ne bi bili preveč navdušeni nad tem, mnogi bi bili  
verjetno celo razočarani. Mnoge vrline, ki so borcem omogočale skupni boj in vrednote, kot 
sta  svoboda  in  samostojnost,  ki  so  jim  vlivale  up  na  boljšo  prihodnost  in  dajale  smisel 
njihovemu  pogumnemu  gledanju  smrti  v  oči,  danes  pogosto  niso  deležne  posebnega 
spoštovanja,  čeprav  je  vsakemu  poštenemu  jasno,  da  brez  množično  podprtega  in 
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vsestranskega upora zoper okupatorje v letih 1941 do 1945 ne bi bilo sodobne slovenske 
države in tudi ne njene vključitve v Evropsko unijo.

Če  bi  imel  kakšen  kraj  na  Nizozemskem,  v  Franciji  ali  na  Norveškem toliko  partizanskih 
borcev,  kot  jih  je  bilo  v  posameznih  slovenskih  krajih  od  1941  do  1945,  če  bi  kakšno 
odporniško gibanje premoglo tako veličastno dejanje človečnosti, kot je ta prenos ranjencev, 
bi  takšna  zgodovinska  dediščina  prebivalce  gotovo  navdajala  s  ponosom  in  hvaležnim 
spominom na upornost prednikov v najbolj kritičnem času 20. stoletja. V samostojni slovenski 
državi  pa  se  že  dve  desetletji  ta  dediščina  pogosto  izničuje  in  poskuša  izbrisati  iz 
zgodovinskega spomina. Tako se je že v času prve vladavine »pomladnih strank« pojavil pravi 
protipartizanski, »protikomunistični cunami«, ki je zajel javne ustanove, predvsem šole. Začela 
so se odpravljati imena šol po partizanskih borcih in enotah, po pomembnih dogajanjih v času 
NOB, začeli  so se odstranjevati  doprsni kipi  junakinj in herojev po šolah, razbijati  podobe 
(fotografije), spreminjati  pouk zgodovine, in tako naprej. Začelo se je obdobje duhovnega 
nasilja, ki mu ni videti konca. 

Sprašujem se, ali  nas morebiti čaka čas, ko se bodo šole začele poimenovati po »pravih« 
borcih za slovenski narod – npr.«OŠ Legije smrti I«, ali »OŠ Štajerske legije smrti«. To ni 
utopično vprašanje,  kajti  zvesti  nasledniki  hlapčevske manjšine se že dve desetletji  očitno 
trudijo, da bi sprevrnili zgodovinska dejstva in da bi iz tistih, ki so z okupatorji sodelovali v 
uničevanju slovenstva in pripadnikov slovenskega naroda, naredili junake in edine prave borce 
za svobodo. Samo tisti,  ki so sodelovali  z okupatorjem, ki ga niso »izzivali  s partizanskim 
bojem«, naj bi bili pravi borci za domovino, kajti borili naj bi se dovolj zgodaj zoper (totalitarni  
komunizem) in za pravo demokracijo. Ta dolgotrajna prizadevanja so se čisto odkrito izrazila 
ob letošnjem 23. avgustu, ko je ob srečanju v spomin na »vse totalitarizme« v Štanjelu bilo 
na TV Slovenija poudarjeno, da je treba domobrancem dodeliti status žrtve in da je za to  
treba ustanoviti angleško-slovensko komisijo.  

Brez trohice moralne nadutosti se v letu 2010 smemo vprašati, ali smo lahko ponosni kot 
državljani  na državo,  ki  jo  sedaj  poveličevalci  četnikov v Srbiji  dajejo za zgled utrjevanja 
»prave resnice« in priznavanja pomembne vloge »vojakom jugoslovanske kraljeve vojske« od 
1941 do 1945 (mimogrede, ta vojska je tudi na slovenskih tleh zagrešila vrsto zločinov); ali se 
ta  avantgardnost  slovenske  države  ujema  z  oznako  »demokratična  republika«,  saj  je  v 
demokratičnih  evropskih  državah  prepovedano  poveličevati  osebe,  ideologije  in  simbole 
nacizma in fašizma; se lahko ponašamo z državo, ki v imenu globokega spoštovanja vseh 
mrtvih pozablja na razliko med (so)storilci in njihovimi žrtvami; z državo, v kateri so pozabljeni  
mnogi mučeni in pobiti tudi verni partizani ali aktivisti OF, blaženost mučeništva pa je bila 
priznana tistemu, ki je v imenu Kristusa pomagal v uničevanju slovenstva.. 

V  Sloveniji  pogosto  v  javnem  govoru  prevladuje  pristransko  razlaganje  NOB  in  tudi 
socialističnega sistema z vključenimi socialnimi pravicami, kot so: možnost zaposlitve, človeka 
dostojni pogoji dela, možnosti izobraževanja, solidarnost, vzajemnost. Takšna praksa gotovo 
ne vodi k večji strpnosti in miru ter večji enotnosti, ki je tako potrebna za spopadanje z novimi  
izzivi prihodnjega razvoja.

V  silovitem  protipartizanskem  metežu  že  leta  prizadevno  delujejo  tudi  najvišji  cerkveni 
dostojanstveniki,  ki  razglašajo,  kako  da  smo  »majhen  narod,  a  imamo največji  madež  v 
Evropi«, ali da »Teharje prav nič ne zaostajajo za drugimi svetovno znanimi taborišči smrti« in 
da so tam bili ubiti tisoči samo zaradi tega, ker so bili »drugačnega mnenja«, na kratko, žrtve  
povojnih pobojev so pravi »domoljubi«, ki da so se dovolj zgodaj borili zoper "totalitarizem". S 
takšnimi  razlagami utrjujejo stališče,  da je bil  partizanski  boj  nepotreben,  nesmiseln,  celo 
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zločinski. Zaenkrat takšna ocena partizanskega boja ni sprejeta pri večini, res pa je, da mnogi  
kolebajo ali pa so že postali pristaši in zagovorniki te nove, »celovite resnice«. 

Kljub različnim prizadevanjem za razvrednotenje, pa je večina prebivalstva vendarle ponosna 
na NOB, kar se je pokazalo v raziskovanju slovenskega javnega mnenja leta 2005, ko je bilo 
ob 60-letnici konca druge svetovne vojne zastavljeno vprašanje ali smo Slovenci lahko ponosni 
na zmago nad nacizmom in fašizmom. Velika večina (81,1%) se je odločila za odgovor : »da, 
lahko smo ponosni« .

Sedanji in prihodnji rodovi bodo lahko bolj pogumno stopali negotovi prihodnosti naproti, če 
bodo ob spominu na partizanske borce in vse, ki so podpirali NOB, krepili svojo samozavest,  
narodni  ponos,  ustvarjalnost,  pogum,  požrtvovalnost,  tovarištvo,  svobodoljubnost  in 
rodoljubje. Veličastna je dediščina NOB, v njej je obilje vzornikov in vzornic, na katere se 
lahko opira moralno oblikovanje sedanjih mladih, ki se z vojnimi strahotami srečujejo le na 
ekranih.  Odgovornost vseh nas je, da ta dediščina, prekrita s krvavim prtom prestreljenih 
upov  padlih  borcev  in  bork,  ne  zgori  v  zubljih  sodobnega  protipartizanskega  požara;  da 
plemenitih dejanj človečnosti na prerase bršljan pozabe.  

Zato ohranjajmo spoštljiv in hvaležen spomin na pogumna dejanja v NOB, na borce in borke, 
aktiviste in aktivistke OF tu in v celotni Sloveniji. Prizadevajmo si, da se ohranjajo vrednote, ki 
so  jih  povezovale  in  zaradi  katerih  so  se  žrtvovali;  trudimo  se,  da  se  ob  spoštovanju 
človeškega dostojanstva slehernika ohranita mir in sožitje tu in povsod po svetu!

* * *
Govor Milana Kučana, bivšega predsednika Republike Slovenije,
ob obletnici priključitve Primorske matični domovini in
obletnici konca druge svetovne vojne, Ilirska Bistrica, 18.9.2010

V letošnje praznovanje priključitve Primorske vstopamo z realnim upanjem, da smo morda 
vendarle na začetku procesa sprejemanja resnice o neprijazni preteklosti,  ki  je desetletja  
razdvajala  Slovence  in  Italijane.  Svoj  optimizem  temeljimo  na  nedavnem  srečanju 
predsednikov Slovenije, Italije in Hrvaške v Trstu ob Koncertu prijateljstva in tam opravljenih 
dejanjih in izrečenih besedah. Požig Narodnega doma je bil prvo opozorilo, da sta Evropa in  
človeštvo soočena z nevarnostjo, ki zmore ogroziti same temelje naše civilizacije. Žal je bilo 
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takrat to opozorilo spregledano. Prepoznali so ga pa primorski Slovenci, ki so bili njegova 
prva žrtev in so se mu tudi prvi uprli. Smrtne obsodbe na prvem tržaškem procesu pred 80-
imi leti so bile opozorilo, kako visoka bo cena upora in boja. Slovenci priznanja za svojo žrtev 
in za svoj boj vse doslej v Italiji niso dobili. 

Čas  je,  da  Slovenci  in  Italijani  zapremo  to  boleče  poglavje  skupnega  življenja  na  tem 
prostoru. Kljub strahotam druge svetovne vojne, časa pred njo in po njej,  je mogoče graditi 
mostove  medsebojnega  razumevanja,  spoštovanja  in  sodelovanja.  Kar  so  zmogli  drugi 
evropski  narodi,  ki  jih  je  tudi  bremenila  preteklost,  zmoremo  tudi  Slovenci  in  Italijani. 
Zanamci nam ne bodo odpustili, če bomo to breme preložili na njihova ramena in ob vseh 
velikih  novih  izzivih  globaliziranega  sveta,  ne  bomo  zmogli  zapreti  tega  poglavja  iz 
preteklosti.  

Pot  do  tega  vodi  prek  priznanja,  obžalovanja  in  opravičila.  Sprava  je  izraz  zrelosti,  
sposobnosti  in  pripravljenosti  sprejeti  preteklost  in  svojo  vlogo  v  njej,  takšno  kot  se  je 
zgodila, v celoti, brez poskusov spreminjanja in opravičevanja svojih dejanj z dejanji drugih, 
brez poskusov izenačevanja in porazdeljevanja krivde. Tako zahtevna dejanja, kot je sprava 
med narodi,  zorijo in morajo dozoreti.  Mogoče jih je opraviti  le  enkrat in jih ni  mogoče 
ponavljati, če se izkaže, da niso bila mišljena iskreno. Predvsem pa terjajo pripravljenost 
celotne državljanske skupnosti razumeti, sprejeti in spoštovati to dejanje. 

Sprava je dejanje razuma in srca. Ljudje jo moramo sprejeti kot svoje lastno spoznanje in 
lastno  voljo  za  preseganje  delitev  preteklosti,  ki  onemogoča  skupno  odgovornost  za 
prihodnost. Slovenija in Italija kot članici EU skupaj načrtujeta prihodnost Evrope in zanjo 
prevzemata svoj del odgovornosti. Zdaj je pravi čas za takšno dejanje. Predsednik Türk, ki 
vztraja na spoštovanju vzrokov in posledic dogajanja med našima narodoma, je zdaj skupaj s 
predsednikom Napolitanom stopil  morda  odločilen  korak  do  njega.  V  oporo  so  pri  tem 
ugotovitve skupne komisije zgodovinarjev, zajete v poročilu, ki pa žal vse doslej ni doživelo 
skupne uradne objave. Morda se bo zdaj to vendarle zgodilo. 

V zgodovinskem sosledju slovensko-italijanskih odnosov so tudi na slovenski strani dogodki, 
ki niso bili na ravni etičnih vrednot NOB in jih zato vsi obsojamo in obžalujemo, ne glede na 
logiko  sosledja.  Zločini  nad  človeškim dostojanstvom so  obče  človeško  nesprejemljivi  in 
neopravičljivi, kdor koli jih je povzročil in ne glede na njegove namene. Kdor jih zagreši, naj  
nosi  odgovornost  zanje.  Tudi  zato,  da  se  predre  trdovratno  mistificiranje  neznanega  in 
nepojasnjenega  v  preteklosti,  ki  je  eden  temeljev  nezaupanja  in  potencialnega  novega 
sovraštva. 

Brez upora in borbe Primorcev priključitve k matici zagotovo ne bi bilo. To dejanje je bolj kot  
vsa druga vplivalo na to, da smo Slovenci ohranili večino svojega nacionalnega ozemlja, s 
katerim smo v letih 1990, 1991 in 1992 pred mednarodno javnostjo utemeljevati pravico do 
samoodločbe in zahtevo po mednarodnem priznanju države slovenskega naroda. Brez boja 
slovenskih  Primorcev  tako  zoper  fašizem kot  za  priključitev  k  Sloveniji  danes  slovenske 
države ne bi bilo. Če bi takrat Slovenija izgubila Primorsko, bi izgubila vse. 

Danes  se  zdi  vse  to,  zlasti  sprememba  in  priznanje  meje,  samoumevno.  Vendar  tako 
premišljanje  v  zgodovinskih  dejstvih  nima  opore.  Napad  fašistične  Italije  na  kraljevino 
Jugoslavijo  je  res  razveljavil  rapalsko  pogodbo.  Vendar  za  zaveznike  razpadla  kraljevina 
Jugoslavija ni bila ne vojaški ne politični dejavnik, na katerega bi se bilo vredno vezati z 
obljubami glede povojne razmejitve. Interes zaveznikov je bil predvsem, da Italija zapusti  
Nemčijo in izstopi iz vojne. Obljube Jugoslaviji bi takšno odločitev le ovirale. Zato so odklonili  
vsako razpravljanje o popravi rapalske meje. To stališče je bilo tako odločno, da slovenski 
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politiki  v jugoslovanski emigrantski  vladi  niso nikoli  javno postavili  nobene zahteve glede 
slovenskega Primorja, tudi po kapitulaciji Italije ne. Samo močno, tudi vojaško prepričljivo 
dejstvo je pri zaveznikih izzvalo odločujoče premisleke glede slovenske zahodne meje. To 
dejstvo  je  bila  vstaja  ljudstva  v  slovenskem  Primorju  in  njen  vojaški  prispevek  k  boju 
zaveznikov.  Prepričala  jih  je  enotnost  protifašističnega  in  protinacističnega  odpora  ter 
narodnoosvobodilnega boja Slovencev na vsem slovenskem narodnostnem ozemlju.

Trda  in  tragična  izkušnja  življenja  Primorcev  pod  fašizmom  je  izostrila  njihov  čut  za 
narodnostno ogroženost. V političnih izbirah so zato sprejeli kot svojo neizogibno odločitev 
oboroženi boj za narodno in obenem svojo osvoboditev. To spoznanje je rodilo primorsko 
protifašistično borbeno organizacijo TIGR. Primorci so boju podredili vse drugotne politične in 
ideološke interese. Svojo izbiro so potrdili s tisoči svojih življenj, ki so ostala na Bazovici, v 
Rižarni, v fašističnih mučiliščih, v koncentracijskih taboriščih, požganih vaseh in bojiščih po 
vsej  Sloveniji  in  skoraj  vsem  svetu.   S  svojim  junaštvom  v  prekomorskih  brigadah  so 
odločilno prispevali k zmagovitemu koncu vojne na slovenskih tleh, ki je prav v Ilirski Bistrici 
doživljala eno svojih poslednjih dejanj. 

Brez odpora bi Slovenci doživeli usodo, kakršno so nam namenili okupatorji. Druga svetovna 
vojna bi se tudi brez boja Slovencev končala z zmago demokratičnih zaveznikov, a Slovenci  
njenega konca zagotovo ne bi dočakali kot narod.   Treba pa se je spomniti,  kaj smo po 
zaslugi  odpora  in  NOB  Slovenci  dobili?  Obstali  smo  kot  narod,  ohranili  smo  svoje 
dostojanstvo. Primorci ste zaživeli v matični domovini, vsa Slovenija je ohranila pomemben 
del svojega narodnostnega ozemlja, Slovenci pa smo dobili svobodo. Ne glede na to, kaj se 
je po vojni dogajalo s svobodo družbe in posameznika, smo svobodo vedno znali ceniti. Z 
njeno obrambo smo zgradili svojo samostojno državo. Ko je bilo potrebno braniti odločitev o  
svobodi, smo to storili, enotni in odločni. Tudi z izkušnjo iz časov II. svetovne vojne smo 
znova potrdili resnico, da narod, ki se ni pripravljen boriti za svojo svobodo in čast, svobode 
in časti ne zasluži.

In danes? Kako ravnamo s svojo svobodo in častjo danes? V vseh letih življenja v svoji državi  
smo dosegli veliko. Bilo bi nepošteno trditi, da razvoj v tem času ni bil uspešen in ponosni  
moremo biti na to. Vendar ti dosežki ne zadoščajo.   Med ljudi se je marsikje zalezel strah. 
Bojijo se za službe, za posle, bojijo se negotovosti, ki jo ustvarja tudi politika. Predvsem pa 
se oži prostor človekove socialne svobode. Javno se vse bolj umika zasebnemu. Na trenutke 
ne  redko   izgleda,  da  niso  jasne  smeri  in  cilji  ukrepanja  države,  da  v  njih  ni  mogoče 
prepoznati strateških ciljev. Kadar ljudje niso gotovi, da krmar ve, kam gre ladja, potem ni  
mogoče govoriti o zaupanju. Za trdnost družbe pa je prav zaupanje v sistem in v njegove 
institucije  bistvenega  pomena.  V  kriznih  časih,  ko  sta  ogrožena  socialna  varnost  in 
dostojanstvo vse večjega števila ljudi, perspektiva družbe pa zamegljena, je to toliko bolj res.  
Brezobzirne  tekmovalnosti  je  čedalje  več  in  etične  norme  so  ne  redko  le  za  okras. 
 Preventova in Vegradova zgodba nas v to le še prepričujeta, da o brezpravju in sramotnem 
položaju tujih delavcev ter molku sindikatov, menedžerjev in nadzornih služb ob tem niti ne 
govorim. Na mestu je vprašanje, kakšna družba smo in kakšna hočemo postati? Pa tudi,  
kakšna je pri tem vloga politične elite, kakšna je odgovornost vlade in vseh političnih strank 
za to. 

Za nas v Sloveniji so ta vprašanja posebej aktualna prav z napovedanimi reformami. Ne gre 
dvomiti, da so reforme nujne, ker zagotavljajo, da dolgoročno ne bo potrebno ožiti socialno 
državo, zmanjševati kondicijo slovenskega gospodarstva, zniževati motivacijo za ustvarjalno 
delo,  rušiti  medgeneracijsko  solidarnost  in  posegati  v  vrednote,  ki  so  Slovenijo  doslej  
določale kot demokratično, pravno in socialno laično državo, zavezano libertarnemu izročilu. 
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Moje  trdno  prepričanje  je,  da  se  je  Slovenija  sposobna  uspešno  spoprijemati  s  krizo  in 
recesijo, da je njene izzive sposobna spremeniti v priložnosti za nov razvoj.

Toda brez zavedanja celotne politične strukture, tako leve kot desne, o skupni odgovornosti 
za  uspešno  reševanje  krize,  brez  zavedanja  o  tem,  da  skupaj  nosi  odgovornost  pred 
državljani, brez opuščanja ozkih strankarskih računic, ne bo šlo. Ne bo šlo brez intenzivnega 
in  odgovornega  socialnega  dialoga.  Izsiljevanja,  pogojevanja  in  grožnje,  s  trdovratnim 
vztrajanjem  pri  svojih  zahtevah,  brez  pripravljenosti  upoštevati  realnost  in  poslušati 
argumente, da ni mogoče porabiti več kot ustvarimo, brez pripravljenosti na dialog in na 
soočanje argumentov, ki omogočajo sporazum, se bo slovenska socialna država spremenila v 
bojišče interesov z mnogimi frontami. Na koncu ne bo zmagovalcev. Ostalo bo le pogorišče 
zamujenih  priložnosti,  ki  bo  Slovenijo  nepopravljivo  zadržalo  v  razvoju.  Da  se  to  ne  bi 
zgodilo, so odgovorni vsi socialni partnerji, tudi sindikati. V prvi vrsti pa vsekakor politika in 
seveda vlada, ki ji je zaupano upravljanje z državo v tem zahtevnem mandatu. Zlasti vlada 
se odgovornosti za stanje in posledice nikakor ne more izogniti.

Zaupanje državljanov zahteva, da se jim odkrito pove, da reforme zahtevajo odpovedovanja, 
tudi velika, da gre tudi za spreminjanje miselnosti in življenjskih navad. Povedati pa je treba 
tudi to, na čigava ramena bo prevaljeno breme reform. Če bremena ne bodo porazdeljena 
sorazmerno na bogate in revne in bodo z njimi slednji  potisnjeni še bolj na družbeno in 
materialno obrobje,  potem reforme tudi  dolgoročno ne bodo prinesle učinkov, s katerimi  
predlagatelji zdaj politično utemeljujejo njihovo neizogibnost. Za politično vzdušje v državi bi 
bilo vsekakor odrešujoče, če bi se močneje uveljavljala zavest o soodvisnosti in medsebojni 
povezanosti  ter  zato  nujni  solidarnosti  slovenske  družbe,  v  kateri  je  usoda  enih  tesno 
povezana z usodo drugih, v kateri je usoda enega usoda vseh. 

Slovenska država je naš skupni dosežek, naš skupen dom, naša skupna odgovornost. Zato 
zahteva misel in dejanja za skupno dobro. Dogovoriti se moramo o tem, kaj so vrednote, ki  
smo jim zavezani, te, ki jih nosimo iz preteklosti in te, ki jih sprejemamo sedaj kot skupno 
spoznanje  človeške  civilizacije.  Samo  prepoznane  in  s  prepričanjem  sprejete  vrednote 
omogočajo, da postanemo čvrsto povezana , solidarna in med seboj odgovorna narodna in 
državljanska skupnost, ki bo sposobna živeti  v preizkušnjah, katerih znamenj v hrumenju 
sodobnega sveta ni težko prepoznati. To pa zahteva, da v prihodnost vstopamo ustvarjalno 
in odgovorno, skupaj, drug z drugim. Tako kot smo to znali in zmogli, ko smo si  izborili 
svobodo in potem še pravico do lastne države.

* * *
Predsedstvo Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije je na 33. seji, 7. 9. 2010, 
sprejelo tale

                                                                                                
P R O G R A M

PROSLAVLJANJA 70. OBLETNICE OF

A. PO SEDEMDESET LETIH

Dan OF je praznik odgovornosti za slovensko usodo.

Ko je nacifašizem ob začetku druge svetovne vojne obsodil slovenski narod na zgodovinski in  
kulturni   konec,  je  bilo  potrebno  v  trenutku  odločno  preseči  sleherno  nesamozavest, 
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razdvojenost,  obremenjenost s ponižnostjo in čakanjem na druge, predvsem pa sleherno 
kalkuliranje. Šlo je za vse ali nič, ali Slovenci ko samosvoj narod obstanemo ali ne.

Toda za obstoj se je bilo treba strniti  na čisto nov način, onstran klasične konzervativno 
liberalne  razdvojenosti;  »zvonilo«  je  vsem  enako,  nikomur  bolj  nikomur  manj.  Tako 
imenovano  Evropo,  navajeno  nekaterih  načel  novodobnega  humanizma,  obenem  pa 
razjedeno od globokih gospodarskih  in  duhovnih kriz,  je  nacifašizem z  velikonemškim in 
velikoitalijanskim predznakom povaljal v nič in množično depresijo. Zdelo se je, da je z njo  
konec; na smrt obsojeni narodi in skupnosti so bili prepuščeni sami sebi. Tudi slovenski.

Ustanovitev skupne slovenske osvobodilne fronte dobra dva tedna po sovražni zasedbi in 
razkosanju  Slovenije  1941  je  torej  lahko  bila  samo  občeslovenska  nadstrankarska; 
sedemdeset let pozneje pa je to še zmeraj pomembno zgodovinsko opozorilo, da smo kot 
statistično majhen narod življenjsko ranljivi  v razdvojenostih vseh vrst, naj se skrivajo za 
čimerkoli, in da smo bolj kot drugi dobesedno »obsojeni« na nesprto združenost. OF je prav  
zato postala za nasprotnike tudi politična psovka, postala je nevarna; v njej je tičala moč 
neskregane  skupnosti  in  s  tem  vsega  tistega,  kar  ni  priznavalo  hlapčevanja  kot  cene 
preživetja.

Aprila 1941 je vzplamenela nova slovenska samozavest, ki pa ni bila le stvar udeležencev 
ustanovnega sestanka OF v ljubljanski Rožni dolini – ti so jo samo miselno, programsko in 
organizacijsko opredelili – temveč je bila oblika uporne spontanosti vseh Slovencev, ki so se 
čutili življenjsko zavezani izročilom starodavnih slovenskih prizadevanj ter pravic do svobode, 
samostojnosti  in človeka vrednega življenja; to pa je bila velikanska, plebiscitarna večina 
Slovencev na vsem ozemlju do skrajnih etničnih mej; in vseh slojev, ne samo tistih, ki so jih  
v deset tisočih izseljevali, zapirali in streljali, da bi po hitrem postopku izpraznili  slovenski 
etnični svet; in tudi ne samo političnih in izobraženskih elit.

Tvorci OF so v tej zvezi govorili o spreminjanju »slovenskega narodnega značaja« - iz naroda  
hlapcev naj bi z uporom postali narod svobodnih gospodarjev. Nič vazalskega več v okvirih 
tega ali onega cesarstva in kraljevine, narod naj si »piše sodbo sam«. Z odločitvijo za upor 
so  tudi  naglo  začele  poganjati  korenine  nove  in  izvirne  državnosti,  novih  moralnih  in 
duhovnih vrednot, organizacije in institucij, kakršnih Slovenci dotlej nismo imeli.

V  zagatnem  in  življenjsko  nevarnem  času  se  je  najprej  spontano  in  množično  razvila 
občečloveška solidarnost – z množicami izseljencev in prisilnih brezdomcev, potem ranjencev 
in  bolnikov.  Pridružil  se  ji  je  narodni  ponos,  združen  s  prastaro  kulturo  človeškega 
dostojanstva.  Upor  iz  nič  je  nemudoma  prebudil  izjemno  inovativnost  in  ustvarjalnost  – 
skoraj vse je bilo treba izdelovati in graditi iz nič: od orožja do skritih tiskarn in bolnišnic.  
Nujen je bil  lasten komunikacijski  in vodstveni  sistem, za zavest  lastne državnosti  radio,  
gledališče, znanstveni institut, šolstvo, denar, tudi umetnost vseh vrst. Kdor se je angažiral 
za katerokoli od teh reči, je v položaju popolne ogroženosti prav tako tvegal življenje kot 
partizanski borci, tako pomembne so bile: vojna je bila totalna; v štirih letih je bilo med deset 
tisoči Slovencev pobitih tudi več kot sto slovenskih umetnikov, kar že samo po sebi govori o  
silni samozavesti, morali in odgovornosti za slovensko prihodnost.

Da se je Slovenija pri tem tako rekoč spotoma in samoumevno formirala v suvereno državo, 
po svoje priča zaprtje Ljubljane z bodočo žico in njeno spremenitev v kazensko taborišče.  
Tako zelo se je zdela okupatorjem pomembna za vse Slovence – neizrecno so jo s tem 
razglasili  za  slovensko  glavno  mesto,  in  od  tega  nenavadnega  mednarodnega  priznanja 
naprej obstaja Slovenija na samostojno državen način; nikogaršnji protektorat ali služnostni 
del. O svoji usodi odloča sama.
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Vse to je v orbito zgodovine pognala OF pred sedemdesetimi leti. Danes, sedemdeset let 
pozneje,  ko nas mučijo  novi  problemi,  ki  pa so pravzaprav stari  in večni,  le-da v novih  
preoblekah, naj nam bosta nekdanja lucidnost in pogum navdih, da nikoli ne klecnemo v 
malodušju. 1941. je bilo neprimerno huje in nevarneje, pa je slovenska volja do življenja 
zmagala, čeprav je bila z vseh strani obkoljena z evropskih brezupom. – Zveza borcev za 
vrednote NOB, ki so tudi vrednote OF, zato ob letošnjem jubileju še enkrat zagotavlja, da 
ostaja z vsem svojim članstvom trdno na strani takšnih opredelitev, da je na to tradicijo  
ponosna in da vidi v njej pravo usmeritev slovenske zgodovine v prihodnost.

B. OPOMNIK IN ROKOVNIK

1. DRŽAVNA PROSLAVA OB DNEVU UPORA:
- pismo  ministrici  za  kulturo  in  v  vednost  predsednikom RS,  vlade,  parlamenta  in 

državnega sveta s sugestijami, da naj bo ta državna proslava tudi spomin na 70. 
obletnico OF s kulturnim programom s partizansko in domoljubno vsebino;

- ROK: 14. september 2010;
- osnutek pisma pripravi: Slavko GRČAR.

2. MNOŽIČNI  KONCERT  PARTIZANSKIH  IN  DRUGIH  DOMOLJUBNIH  PESMI  V 
ŠPORTNI DVORANI V STOŽICAH:
- izvajalci:  različni  zbori  in  orkestri  (npr.  Kombinatke,  Carmina  Slovenica,  Eroika, 

Partizanski pevski zbor, Tržaški partizanski pevski zbor, godba Slovenske vojske itd.);
- 15.000 vstopnic brezplačno; varianta: enotna cena 5 EUR;
- organizator: Jože Vozny
- ROK: 15. oktober 2010 za dogovor z zbori in orkestri o sodelovanju in programu; 
- datum koncerta po možnosti v soboto, 23. 4. ali v nedeljo, 24. 4. 2011.

3. SLAVNOSTNA SEJA GLAVNEGA ODBORA ZZB NOB SLOVENIJE: 
- slavnostni  govor  (OF  in  njeno  izročilo)  Janez  STANOVNIK,  predsednik  ZZB  NOB 

Slovenije;
- kratek vmesni kulturni program;
- podelitev listin in zlatih plaket ZZB NOB Slovenije.
Vabiti tudi častne goste in novinarje. 
- Seja naj bi bila 27. 4. 2011 ob 11. uri ali 25. 4. 2011 ob 18. uri (26. 4. zvečer bo 

verjetno državna proslava);
- vabila 14 dni pred sejo.

4. SPOMENICA ZB O OF IN NJENEM IZROČILU ZA ZDAJ IN ZA PRIHODNOST:
- osnutek do 7. 10. 2010 pripravi Matjaž KMECL;
- prva redakcija do 5. 11. 2010 (J. STANOVNIK, B. OSOLNIK, M. KMECL, S. GRČAR, B. 

KOVAČ);
- razprava na seji Sveta ZB, razširjeni s predsedniki pokrajinskih svetov do 16. 12. 2010;
- sprejem na seji predsedstva 1. 2. 2011;
- objava v zgibanki, v Svobodni misli, na Internetu, v Sporočilih in STA.
- ROK: začetek aprila 2011.

5. ZGIBANKA O OF, NJENI CELOVITOSTI V NOB TER IZROČILU ZA DANES IN ZA 
NAPREJ:
- osnutek do 5.11. 2010 pripravi Tone POLJŠAK;
- redakcija do 16. 12. 2010 (J. STANOVNIK, B. OSOLNIK, T. POLJŠAK,  M. KMECL, S. 

GRČAR, B. KOVAČ);
- tisk v nakladi 25.000 izvodov do 15. 3. 2011.

6. AKADEMSKI SIMPOZIJ O OF IN NJENEM IZROČILU:
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- predlog  akademikom  (zlasti  J.  Pleterski,  Ciril  Zlobec,  Saša  Vuga  …)  in  Slovenski 
akademiji znanosti in umetnosti, da pripravi in izvede simpozij in po možnosti izda tudi 
zbornik opravljenih razprav;

- organizator: akademik dr. Matjaž KMECL;
- ROK: za dogovor september 2010, za izvedbo I. trimesečje 2011.

7. SOCIOLOŠKO-POLITOLOŠKI SIMPOZIJ O OF IN NJENEM IZROČILU:
- predlog Fakulteti za družbene vede, da pripravi in izvede simpozij in po možnosti izda 

tudi zbornik opravljenih razprav;
- organizator: dr. Maca Jogan;
- ROK: za dogovor september 2010, za izvedbo I. trimesečje 2011.

8. POSVETOVANJE  O  VLOGI  MUZEJEV  PRI  OHRANJANJU  ZGODOVINSKEGA 
SPOMINA NA NOB
- predlog  muzejem  (če  se  da  s  pomočjo  Muzeja  novejše  zgodovine  Slovenije)  za 

organizacijo medsebojnega posvetovanja in dogovor o sklicatelju posvetovanja;
- nosilec naloge v ZB: Janez KOS;
- ROK: za dogovor september 2010, za izvedbo I. trimesečje 2011.

9. PROJEKT: PROMOCIJA NOB Z RAČUNALNIŠKO TEHNOLOGIJO (ZLASTI PREK 
SPLETNIH ENCIKLOPEDIJ,  DIGITALIZACIJE, KNJIŽNICE, ŠOLE, ELEKTRONSKI 
MEDIJI ITD.)
- izbira (treh?) strokovnjakov;
- sklenitev pogodbe;
- organizator: Andrej ŠUŠTERŠIČ;
- ROK: za pogodbo oktober 2010, za predložitev ekspertize in za pripravo predlogov 

pristojnim organom in organizacijam I. trimesečje 2011.
10.JUBILEJNA POŠTNA ZNAMKA

- predlog Pošti Slovenije, da izda jubilejno poštno znamko ob 70-letnici ustanovitve OF;
- predlog pripravi: Andrej ŠUŠTERŠIČ;
- ROK: julij 2010.

11.POSEBNA ŠTEVILKA NOVIH RAZGLEDOV:
- tema: OF in njeno izročilo;
- do  10  avtorjev,  vsak  s  svojo  temo;  lahko  tudi  intervjuji  z  udeleženci  –  nosilci 

Partizanske spomenice 1941;
- organizator: Božo KOVAČ;
- ROK: za dogovor s Svobodno mislijo in z avtorji november 2010, za avtorske članke 

februar 2011;
- izid edicije prva polovica aprila 2011.

12.PROGRAMI ZDRUŽENJ ZB
Združenja  borcev  za  vrednote  NOB  naj  predvidijo  in  organizirajo  ustrezne  oblike 
praznovanja  70.  obletnice  OF s  poudarkom na lokalnih  dogodkih  iz  NOB (na  primer 
lokalne  akademije  ob 27.  aprilu,  pobude  krajevnim skupnostim in  občinam o uvedbi 
spominskih dni, kjer jih še ni, pobude turističnim društvom, da izpopolnijo ogledne točke 
s spomeniki NOB, itd.).

13.ANTOLOGIJA POMEMBNIH IZJAV VODITELJEV OF
- priprava brošure
- redaktor: Janez KOS
- ROK: I. trimesečje 2011

14.RAZMIŠLJANJA O OF
- brošura; avtor Janez STANOVNIK
- rok: I. tromesečje 2011

15.VSESLOVENSKA  AKCIJA  OSNOVNOŠOLCEV:  »KAMENČEK  K  PIRAMIDI  ZA 
VINKA IN JAKCA«
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- pisni predlog Ministrstvu za šolstvo in šport; rok: 15.9.2010;
- v skladu z odgovorom Ministrstva priprava nadaljnjih predlogov za uresničenje akcije; 

rok: dva tedna po odgovoru Ministrstva;
- organizator: dr. Maca JOGAN.
(Opomba: Piramida je ob Taborski jami na Kočevskem, kamor v spomin na leto 1942 
pobita dečka osnovnošolci prinašajo kamenčke.)

16.POBUDA ELEKTRONSKIM IN TISKANIM  MEDIJEM, DA PRIMERNO POČASTIJO 
70. LETNICO USTANOVITVE OF
- pismo s predlogom; rok: 15.9.2010;
- osnutek pripravi Slavko GRČAR.

17.DRUGE  AKTUALNE  OBLIKE  PRAZNOVANJA  PO  SPROTNIH  POBUDAH  IN 
DOGOVORIH

C. FINANČNI STROŠKI:
1. Koncert (tč. 2) 15.000,00 EUR
2. Slavnostna seja GO (tč. 3) 1,000,00 EUR
3. Zgibanka (tč. 5) 7.000,00 EUR
4. Projekt NOB z računalništvom (tč. 9) 5.000,00 EUR
5. Odkup Novih razgledov (tč. 11) 2.000,00 EUR
6. Brošure (antologija OF, razmišljanja o 
OF)

6.000,00 EUR

SKUPAJ 35.000,00 EUR

Razčlenitev je orientacijska. V finančnem načrtu Zveze naj bo le skupna postavka: Proslava 
70. letnice ustanovitve OF.

PREDSEDNIK
Janez Stanovnik

Številka: 62-13/10

* * *
Predsedstvo Zveze združenj borcev za vrednote NOB  Slovenije je na svoji na 33. seji, 7. 9. 
2010, sprejelo tole 

I Z J A V O
 O LOKALNIH VOLITVAH 2010

Začela se je volilna kampanja za volitve županov, predsednikov svetov četrtnih in krajevnih 
skupnosti in svetnikov teh lokalnih organov. Volitve bodo 10. oktobra 2010. 

V Zvezi  združenj  borcev za vrednote NOB Slovenije  vsem volitvam v državne in  lokalne  
organe pripisujemo velik pomen, saj izvoljeni organi in funkcionarji v veliki meri vplivajo na 
razvoj  države oziroma lokalnih  skupnosti  ter  na družbene razmere in  s tem na življenje 
državljanov. 

Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije sicer ne sodeluje v volilni kampanji, ker je  
organizacija  civilne  družbe  in  ne  politična  stranka,  razen  tega  pa  je  struktura  njenega 
članstva pluralna in se zato strankarsko ne opredeljuje. 
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V  predsedstvu  Zveze  pa  priporočamo  članom  ZB  in  našim  prijateljem,  pa  tudi  drugim 
volivcem:

- da gredo volit, ker je to demokratična državljanska pravica in dolžnost;
- da  volijo  tiste  kandidate  za  župane,  predsednike  svetov  četrtnih  in  krajevnih 

skupnosti  ter  svetnike,  ki  so  z  dosedanjim  delovanjem dokazali,  da  so  sposobni 
učinkovito  in  kakovostno  opravljati  predvidene  naloge  in  pri  tem  presegati 
strankarske in druge pristranske interese;

- da  volijo  kandidate,  ki  imajo  pozitiven  odnos  do  NOB,  se  zavzemajo  za 
medgeneracijsko  solidarnost,  pravno  in  socialno  državo  in  ne  sejejo  prepira, 
nestrpnosti, aferaštva in sovražnega govora, ker v prepiru in sovraštvu ni bodočnosti.

PREDSEDNIK
Janez Stanovnik

Številka: 06-21/10

* * *
Na  podlagi  23.  člena  Statuta  Zveze  združenj  borcev  za  vrednote  NOB  Slovenije  (v 
nadaljevanju tudi Zveza) je predsedstvo Zveze na 33. seji, 7. 9. 2010, sprejelo

S K L E P
O USTANOVITVI IN DELOVANJU KOMISIJE ZA IZOBRAŽEVANJE

1. 

S tem sklepom ustanavlja predsedstvo Zveze Komisijo za izobraževanje in določa vsebino in 
način njenega delovanja (v nadaljevanju: Komisija).

2. 

Komisija je delovno telo predsedstva. 
Administrativno tehnična dela za Komisijo opravlja strokovna služba Zveze.
Stroški Komisije so sestavni del finančnega poslovanja Zveze.

3. 
Komisija ima tele naloge:

- organizira  seminarje  za  novoizvoljene  predsednike,  podpredsednike,  tajnike 
(sekretarje),  blagajnike  (finančnike)  in  druge  člane  organov  krajevnih  organizacij, 
četrtnih in občinskih odborov in združenj;

- organizira  ali  sodeluje  pri  organizaciji  tematskih  ali  splošno  organizacijskih 
posvetovanj o uresničevanju nalog združenj in drugih organizacij v sestavi Zveze;

- pripravlja literaturo in druga strokovna gradiva za seminarje in posvetovanja;
- opravlja druge naloge izobraževalne in posvetovalne narave po sklepu predsedstva 

Zveze.

4. 

Komisija vsako leto objavi razpis, v katerem pozove vodstva združenj borcev za vrednote 
NOB; da najpozneje do konca aprila sporočijo podatke članov (ime, priimek, rojstni datum, 
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izobrazba, morebitna zaposlitev, naslov stalnega prebivališča), ki so bili to pomlad na novo 
izvoljeni  v  vodstva  krajevnih  organizacij,  v  četrtne  ali  občinske  odbore  ali  v  vodstvo 
združenja.
Izjemoma lahko združenja prijavijo tudi funkcionarje, ki so bili izvoljeni leto ali dve prej, pa 
izrazijo poseben interes za udeležbo na seminarju. 
Na  podlagi  podatkov  iz  prvega  odstavka  tega  člena  pripravi  Komisija  časovni  razpored 
seminarjev, upoštevajoč:

- da vsak seminar traja praviloma 2 dni; 
- da je v vsakem seminarju največ 35 udeležencev;
- da so zagotovljene ustrezne prenočitvene, prehrambene in študijske razmere.

5. 

Predsednik Komisije obvesti vsakega udeleženca posebej o času in kraju, kamor je povabljen 
na seminar.  Obenem mu pošlje  pisno  gradivo,  ki  bo  predmet  seminarske obravnave.  O 
razporedu obvesti tudi združenje, iz katerega je udeleženec.

6. 

Udeleženci  seminarja  so  upravičeni  do  dnevnic  in  potnih  stroškov po predpisih  o  javnih 
uslužbencih.  Z njimi  krijejo  stroške prenočitve,  prehrane in  prevoza,  medtem ko skupne 
stroške (dvorana, gradiva, predavatelji) krije Zveza. 
Če  pošlje  posamezno  združenje  v  posameznem  letu  sorazmerno  več  udeležencev,  pa 
resnično zaradi omejenih sredstev ne more plačati vseh potnih stroškov, zaprosi Zvezo za 
finančno pomoč.

7. 

Program seminarjev za novo izvoljene funkcionarje obsega gradiva, predavanja in razprave 
na primer o:

- kratki analizi političnih razmer v državi (2 uri);
- spominskem orisu zgodovine NOB Slovenije (3 ure);
- vrednotah NOB (2 uri);
- vojnih zakonih (2 uri);
- organiziranosti  in  delovanju  Zveze,  združenj  in  njihovih  krajevnih  organizacij  ter 

občinskih odborov, pokrajinskih svetov in odborov enot in služb NOV in POS (4 ure);
- osnovah finančnega poslovanje (2 uri);
- aktualni izbirni temi (2 uri).

Podrobnejšo razčlenitev programa določi Komisija na predlog predavatelja. 

8. 

Posvetovanja  o  uresničevanju  nalog ZB pripravi  in  izvede Komisija  v  skladu s  posebnim 
sklepom predsedstva ali predsednika Zveze na stroške Zveze.

9. 

Komisija začne z delom po imenovanju predsednika in članov Komisije.

Začetni izdatki v znesku 5.000 EUR se zagotovijo v finančnem načrtu Zveze za leto 2011,  
morebitni nujni dodatni zneski pa po posebnem sklepu predsedstva Zveze. 
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10. člen

Ta sklep se objavi v Sporočilih in na spletni strani Zveze in velja takoj. 

PREDSEDNIK
Janez Stanovnik

Številka: 62-14/10

* * *
INFORMACIJA O ZAKLJUČNEM RAČUNU ZVEZE ZDRUŽENJ BORCEV ZA VREDNOTE 
NOB SLOVENIJE ZA LETO 2009 

SPLOŠNI DEL
Izhodišča,  na  katerih  temeljijo  izdelani  računovodski  izkazi  Zveze  združenj  borcev  za 
vrednote NOB Slovenije  (v  nadaljevanju  Zveza)  za  leto  2009,  so  Slovenski  računovodski 
standardi, standard 33, ki je veljaven za društva  (Ur. l. RS št. 3/07) in splošni standardi 
2006 (Ur. l. RS št. 118/05). Upoštevan je tudi dopolnjen kontni načrt za društva (Ur. l. št. 
22/07) prilagojen našim potrebam z veljavnostjo v letu 2008.

Glavni odbor Zveze je na seji, dne 30.3.2010, obravnaval računovodske izkaze s prilogami in  
pojasnili, vključno s poročilom o poslovanju za leto 2009 ter jih potrdil v predlagani obliki. 
Upoštevajoč določilo 27. čl. Zakona o društvih je določil, da mora letno poročilo Zveze za leto  
2009  revidirati revizijska družba oziroma njen pooblaščeni revizor. Soglasno je bil sprejet 
sklep, da bo postopek zunanje revizije opravila družba FIRES d.o.o. iz Ljubljane.
Na osnovi revizijskega poročila,  ki  ga je pripravila  omenjena družba, so bila ugotovljena 
odstopanja oziroma popravki.
Bistveni popravki računovodskih izkazov – v izkazu poslovnega izida in v bilanci stanja, se 
nanašajo na nepravilno vsebinsko opredelitev prejete kupnine  lastniškega deleža Zveze v 
Terme  -  Krka  Strunjan  d.o.o.,  ki  jo  je  Zveza  prejela  na  svoj  transakcijski  račun  dne 
06.01.2009 od Zveze vojaških vojnih invalidov Slovenije.

Zaradi popravka je Zveza opravila tudi popravek obračuna davka od dohodkov pravnih oseb 
za leto 2009. Obveznost iz tega naslova se je iz prvotno obračunanega v znesku 321.782 
EUR, znižala za 258.307 EUR in po popravkih znaša  63.475 EUR.
Zveza je v letu 2009 ustvarila poslovno izgubo pred obračunom  davka, v višini 93.879 EUR,  
obračunan  davek  od  dohodka  pravnih  oseb  pa  v  znesku  63.475  EUR.  Celotna  izguba, 
vključno  z  davkom,  znaša  157.354  EUR  in  je  bila  v  celoti  pokrita  iz  virov  sredstev 
društvenega sklada. 

PRIHODKI

Skupni prihodki poslovanja v letu 2009 (upoštevajoč popravke revizije), znašajo 734.528 in 
sicer  dotacije  iz  proračunskih  sredstev  Republike  Slovenije,  finančni  prihodki  iz  naslova 
obresti - vezanih depozitov, prejete donacije fizičnih oseb, iz naslova dohodnine DURS in 
lastni prihodki od prodaje starih zalog knjig in brošur.

ODHODKI  

20



Zveza je v poslovnem letu realizirala skupno 828.407 EUR stroškov in odhodkov, ki so v  
revizijskem  postopku  ostali  nepopravljeni   in  pravilno  vodeni.  Po  postavkah  v  izkazu 
poslovnega izida  predstavljajo:  materialne stroške,  stroške storitev,   stroške naročnin  za 
nove  člane,  stroške  tiskanja,  stroške  povračil  zaposlencem  in  članom  Zveze,  stroške 
vzdrževanja programske opreme in intelektualne storitve, stroške avtorskih honorarjev, razne 
poštne stroške, stroške objav, oglasov, vencev in pogrebnih storitev, stroške reprezentance, 
stroške  prevoznih  storitev  ter  druge  stroške  dejavnosti  (popravila  OS,  bančne  storitve, 
mednarodna članarina in druge storitve).
Poleg  tega je  imela  Zveza  odhodke s  stroški  dela  za  šest  redno  zaposlenih  delavcev,  z 
dajatvami in nadomestili in dotacijami drugim pravnim osebam (sofinanciranje občinskih ZB) 
za naloge javnega interesa, pokrajinskim svetom  ter dotacijami ostalim pravnim osebam .

ZAKLJUČEK   

Družba  FIRES  za  finančne  in  revizijske  storitve  d.o.o.,  je  Zvezi  v  poročilu  neodvisnega 
revizorja,  izdala pozitivno mnenje k revidiranim računovodskim izkazom za poslovno leto 
2009, ki vključuje bilanco stanja na dan 31.12.2009,   izkaz poslovnega izida s pojasnili in 
poslovno poročilo.
Ugotovila  je,  da  so  bila  sredstva  smotrno  in  gospodarno   uporabljena  za  namene 
uresničevanja ciljev, za katere je bila Zveza ustanovljena oziroma za opravljanje nepridobitne 
dejavnosti v skladu s Statutom Zveze, kot temeljnim aktom društva. 
Revidirane  računovodske  izkaze  je  Glavni  odbor  Zveze  sprejel  in  potrdil  na  svoji  (1.  
korespondenčni) seji dne 16.6.2010, z večino potrjenih glasovnic (85% vseh upravičencev) 
prejetih do roka 30.6.2010.

V Ljubljani, dne 1. 10. 2010. 
                                                                  
                                                                                   Generalni sekretar
                                                                                  mag. Andrej Šušteršič

* * *
Predsedstvo Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije je na 33. seji, 7. 9. 2010, na 
podlagi 23. člena Statuta Zveze sprejelo

S K L E P
o financiranju ZB v letu 2011

1.

V letu 2011 veljajo za razdelitev proračunskih sredstev za naloge v javnem interesu osnove 
in merila, ki so bila določena s sklepom predsedstva za leto 2010. Sklep o tem je bil objavljen 
v Sporočilih Zveze, številka 4, oktober 2009, stran 17-20.

2.
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Združenja in drugi kolektivni člani Zveze pošljejo napovednik svojega programa nalog za leto 
2011 do 20. novembra 2010.

Zamud ne bomo opravičevali.

3.

Ta sklep velja takoj.

PREDSEDNIK
Janez Stanovnik 

Številka: 400-2/10

* * *
Na podlagi 23. člena Statuta Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije (št. 011-1/08 

z dne 20.3.2008) je Predsedstvo  ZZB za vrednote  NOB Slovenije na  32. seji, dne 6. 
julija 2010 sprejelo spremembe in dopolnitve  pravilnika z dne 7. oktobra 2008, tako 
da se prečiščeno besedilo glasi: 

P R A V I L N I K 
o priznanjih Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije

I. Splošne določbe 
1. člen

S tem pravilnikom se določajo vrste in oblike, pogoji in pristojnosti za podeljevanje priznanj  
Zveze združenj borcev za vrednote  NOB Slovenije (v nadaljevanju: ZZB NOB Slovenije). 

2. člen

ZZB NOB Slovenije podeljuje priznanja za izjemne dosežke pri uresničevanju Programskih 
usmeritev  ZZB,  za  uspešno  delovanje  na  področju  ohranjanja  in  uveljavljanja  vrednot 
narodnoosvobodilnega  boja  ter  za  ustno  in  pisno  ohranjanje  zgodovinske  resnice  o 
narodnoosvobodilnem boju. 
ZZB NOB Slovenije podeljuje naslednja priznanja:
• Listino ZZB NOB Slovenije,
• Zlato plaketo ZZB NOB Slovenije,
• Srebrno plaketo ZZB NOB Slovenije.

ZZB NOB Slovenije podeljuje tudi  posebna priznanja praporščakom za vestno opravljanje 
njihovih nalog.

3. člen

Priznanja  ZZB  NOB  Slovenije  (v  nadaljevanju  Zveze)  se  podeljujejo  posameznikom, 
združenjem in drugim društvom, ki so člani Zveze, članom organov in delovnih teles Zveze,  
organizacijam in veteranom vojne za osamosvojitev Slovenije, drugim organizacijam civilne 

22



družbe,  članom  in  organom  lokalnih  in  državnih  ustanov,  tujim  državljanom,  tujim  in 
mednarodnim organizacijam.

II. Vrste priznanj
4. člen

Listina ZZB NOB Slovenije

Listino  ZZB  NOB  Slovenije  (v  nadaljevanju:  Listina)  se  podeljuje  izjemno  zaslužnim 
posameznikom, članom združenj borcev za vrednote  NOB, združenjem in organizacijam  za 
izredno uspešno in kakovostno uresničevanje programskih usmeritev ZZB NOB Slovenije, za 
ohranjanje pridobitev in negovanje vrednot narodnoosvobodilnega boja Slovenije ter njihovo 
uveljavljanje v družbi. 

5. člen

Listina je  dokument z napisom »Listina Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije«, 
z imenom in priimkom prejemnika, z utemeljitvijo podelitve in s podpisom predsednika ZZB 
NOB Slovenije.
Če je prejemnik listine posamezna oseba, je listini priloženo umetniško delo. 
 

6. člen

 Zlata plaketa ZZB NOB Slovenije

Zlato  plaketo  ZZB  NOB  Slovenije  se  podeljuje  posameznikom  in  organizacijam  za  zelo 
uspešno delo izjemnega pomena  za ZZB NOB Slovenije, v zadnjih petih do petnajstih letih 
ali za življenjsko delovanje, ki v celoti bogati ugled ZZB NOB Slovenije:

a. za  govore,  razprave,  članke,  za  avtorstvo  ali  soavtorstvo   publikacij  z  namenom 
ohranjanja in  uveljavljanja vrednot NOB, domoljubnih in uporniških tradicij našega 
naroda;

b. za  raziskovalno  delo  in  sodelovanje  pri  spodbujanju  zgodovinske,  muzejske, 
spomeniško varstvene in umetniške ustvarjalnosti povezane z NOB;

c. za sodelovanje ali organizacijo nacionalnih in regijskih spominskih prireditev;
d. za  organizacijo  vzdrževanja,  obnovo   in  financiranje  večjega  števila  spominskih 

objektov NOB;
e. za uspešno pridobivanje novih, mlajših članov v združenja borcev;
f. za zasluge, da novi člani sprejemajo dolžnosti in naloge v organih združenj in Zveze;
g. za uveljavljanje zgodovine in vrednot NOB ter programa Zveze v tujini.

7. člen

Zlata plaketa je okrogle oblike v premeru 6 cm. Na njej so upodobljeni simboli  iz 4. člena 
Statuta ZZB NOB Slovenije z napisom: »ZZB NOB Slovenije 1941-1945«. 
Izdelana je iz kompaktne snovi, emajlirane z belo, modro in rdečo barvo. Pod njo je kovinska  
ploščica z vgraviranim imenom prejemnika. Je pozlačena in shranjena v škatli rdeče barve, 
velikosti 14 x 11 cm.
K  Zlati  plaketi  je  priložen  dokument  z  imenom  in  priimkom  prejemnika,  z  utemeljitvijo 
podelitve  in podpisom predsednika ZZB NOB Slovenije.

8. člen
 

Srebrna plaketa ZZB NOB Slovenije
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Srebrno  plaketo  se  podeljuje  za  večletno  delo  v  organih  in  članih  Zveze  ter  drugih 
organizacijah, ki sodelujejo pri uresničevanju programskih nalog  naše organizacije:

a. za  organiziranje  ali  sodelovanje  pri  lokalnih  počastitvah  zgodovinskih  in 
jubilejnih obletnic s spominom na NOB, našo organizacijo in njene člane;

b. za organizacijo tovariških in družabnih srečanj;
c. za organiziranje rednega ali investicijskega vzdrževanja spominskih objektov o 

dogodkih in žrtvah NOB;
d. za  razvijanje  solidarnosti  in  dobrih  odnosov  med  članstvom  v  naših 

organizacijah in drugod;
e. za pregled, obiskovanje in pomoč ostarelim in bolnim članom naše organizacije;
f. za pridobivanje mlajših članov v našo organizacijo;
g. za uspehe pri prevzemanju dolžnosti in nalog naše organizacije s strani mlajših 

članov;
h. za več kot petnajst letno vestno opravljanje nalog praporščaka, tudi za manj, če 

so zato utemeljeni razlogi.

9. člen

Srebrna plaketa je po obliki,  velikosti  in simbolih  enaka Zlati  plaketi  Slovenije,  le  da je  
posrebrena. Shranjena je v škatli modre barve, velikosti 14 x 11 cm. Pod njo je kovinska 
ploščica z vgraviranim imenom prejemnika.
K Srebrni plaketi  je priložen dokument z imenom in priimkom prejemnika, z utemeljitvijo  
podelitve in s podpisom predsednika ZZB NOB Slovenije.

10. člen

Posebno priznanje praporščakom

Posebno priznanje praporščaku se podeli osebi, ki pravilom najmanj 5 let zvesto in redno 
opravlja naloge praporščaka v združenju, krajevni organizaciji ZB ali za enoto NOV in POS.

Ponovno  priznanje  praporščaku  lahko  predlaga  Združenje  borcev  za  vrednote  NOB  po 
preteku 10 let od dodelitve iz prejšnjega odstavka, če oceni, da je to primernejše kot pa  
podelitev Srebrne plakete iz 8. člena tega Pravilnika.

Posebna priznanja, ki jih je Zveza podelila doslej, imajo status priznanja iz prvega odstavka 
tega člena.

11. člen

Posebno priznanje praporščaku je izdelano iz niklja v obliki trikotnika z emblemom ZZB NOB 
Slovenije.  Pod  trikotnikom  je  ploščica  z  imenom  in  priimkom  odlikovanca.  Priznanje  je 
vloženo v oblazinjeno škatlo temno zelene barve, velikosti 13 x 10 cm. Na notranji strani  
pokrova je napis: Priznanje praporščaku.
Sestavni del priznanja je dokument z besedilom priznanja, imenom in priimkom praporščaka 
in miniaturnim nadomestnim znakom.

III. Podeljevanje in vročanje priznanj 
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12. člen

Posamezno  priznanje  je  mogoče  podeliti  isti  osebi  ali  organizaciji  samo  enkrat,  razen 
priznanja iz 10. člena tega Pravilnika.

13. člen

O podelitvi Listin odloča predsedstvo Zveze. 

O prejemnikih Zlate in Srebrne plakete ter o posebnem priznanju praporščaku odloča Odbor 
za priznanje, ki ga imenuje predsedstvo.

14. člen

Predloge za podelitev Listine pripravi predsedstvo Zveze ali Odbor za priznanja.

Predloge za podelitev Zlate in Srebrne plakete dajo združenja in društva, ki so člani Zveze, 
organi in delovna telesa Zveze, odbori skupnosti borcev enot in služb NOV in POS, preko 
svojega  koordinacijskega  odbora  pri  Zvezi,  krajevne  organizacije  preko  združenj,  druge 
organizirane skupine, društva in ustanove ter posamezniki preko  omenjenih organizacij.

Predloge za podelitev posebnih priznanj praporščakom daje Združenje borcev za vrednote 
NOB.

15. člen

Priznanja se vročajo ob državnih,  občinskih in krajevnih praznikih,  spominskih dnevih ter 
dnevih borcev, ob pomembnih jubilejih in srečanjih članov združenj borcev za vrednote NOB 
Slovenije na krajevni, občinski, državni ali mednarodni ravni.

16. člen

Priznanja  vročajo  predsednik,  podpredsedniki  ali  člani  predsedstva  Zveze,  predsedniki 
pokrajinskih svetov ali drugi člani Glavnega odbora in člani Odbora za priznanja.

17. člen

Število priznanj  ZZB NOB Slovenije, ki se podelijo v koledarskem letu, določi na predlog 
Odbora za priznanja predsedstvo Zveze s sklepom.
Odbor za priznanja v tem okviru določi število Zlatih in Srebrnih plaket za  organe Zveze  in za 
vsako regijo posebej.

18. člen

Odbor  za  priznanja  o  vsaki  podelitvi  obvesti  prejemnike  in  njihove  predlagatelje.  Imena 
prejemnikov  pa objavi v Sporočilih in na spletni strani Zveze.

19. člen

Odbor za priznanja dela v skladu s tem Pravilnikom. 

25



20. člen

Evidenco o  podeljenih priznanjih vodi strokovna služba Zveze, ki za Odbor opravlja tudi 
strokovno-administrativna dela.

21. člen

Sredstva  za  nabavo  in  podelitev  Listin,  Zlatih  in  Srebrnih  plaket  ter  posebnih  priznanj 
praporščakom zagotavlja  ZZB NOB Slovenije.  

IV. Končna določba
 22. člen

Ta pravilnik začne veljati z dnem sprejema.

            
                                   

                       

                                  Predsednik 
                              Janez Stanovnik

Ljubljana: 6. 7. 2010
Številka: 17-1/10

* * *
Na  podlagi  23.  člena  Statuta  Zveze  združenj  borcev  za  vrednote  NOB  Slovenije  je 
predsedstvo ZZB NOB Slovenije na 32. seji 6. julija 2010 sprejelo 

NAVODILO
O RAVNANJU Z UNIFORMAMI PRAPORŠČAKOV

1.

Praporščaki, ki imajo enotno uniformo, jo oblečejo:
- ko nosijo prapor združenja, krajevne organizacije ali enote NOV in POS na proslavah, 

prireditvah ali na pogrebih;
- ko sodelujejo pri polaganju vencev pred spomenike in spominska znamenja padlih za 

domovino;
- ko so v častnih stražah;
- ob drugih priložnostih po naročilu organizacije ZB. 

Izven primerov iz prejšnjega odstavka nošenje uniforme ni dovoljeno. 

2.

Praporščak  lahko  pripne  na  levo  stran  suknjiča  uniforme:  lastna  državna  odlikovanja  in 
priznanja ZB za praporščake oziroma ustrezne nadomestne miniaturne znake.

26



Pripenjanje tujih odlikovanj (tudi če so last sorodnikov), športnih in drugih značk in priznanj  
je neprimerno. 

3.

Kadar praporščak nosi prapor na pogrebu umrlega ali kadar polaga venec ali je na častni 
straži ob pokojnem ali ob spomeniku padlih, zaveže črno kravato namesto običajne rdeče, 
nadene črne rokavice namesto običajnih belih in pripne črni žalni trak na drog prapora.

4.

Praporščak mora poskrbeti, da je uniforma vedno čista, očiščena in zlikana.

K uniformi obuje praporščak lastne črne usnjene čevlje, ki morajo biti očiščeni in zloščeni.

5.

Praporščak skrbi za uniformo tako, da je uporabna praviloma vsaj 5 let. Po tem času lahko 
predlaga svoji organizaciji ZB, da mu jo zamenja z novo.

Da  bi  organizacija  ZB  lahko  opravila  zamenjavo  stare  uniforme  za  novo,  sproti  zbira 
amortizacijska  sredstva  tako,  da  pri  vsakem  izplačilu  nadomestila  stroškov  odtegne 
praporščaku  od  zneska  10%  in  ga  vknjiži  na  poseben  konto  »amortizacija  uniform 
praporščakov«. 

6.

Zveza  združenj  borcev  za  vrednote  NOB Slovenije  si  bo  še  v  naprej  prizadevala,  da  bi  
postopoma vsi praporščaki nosili enotne uniforme. 

Za ta namen:
- zagotavlja  participacijo  (praviloma  30%)  združenjem,  ko  bodo  v  okviru  svojih 

možnosti  naročali  enotne  uniforme  za  svoje  praporščake,  razen  za  nadomestne 
uniforme iz 5. točke tega navodila;

- priporoča članom ZB, ki imajo večje prihodke, da odkupijo sponzorski zlati žebljiček 
za prapor v znesku 100 EUR ali sponzorski srebrni žebljiček za prapor v znesku 50 
EUR. Združenja ta sponzorska sredstva namenijo za obnovo praporov in za uniforme 
praporščakov. Žebljičke v obliki zvezde zagotovi ZZB NOB Slovenije in ga po lastni 
ceni pošlje združenjem po njihovem naročilu;

- organizira izdelavo uniform in praporov pri izvajalcu.

7.

Ker je delovanje praporščakov fizično naporno, morajo združenja voditi računa o zdravstveni,  
fizični in starostni primernosti praporščakov in se jim po potrebi zahvaliti za sodelovanje in jih  
nadomestiti z drugimi. Praporščaki tudi sami lahko dajo pobudo za zamenjavo, če menijo, da 
naloge ne morejo več dobro opravljati. 

8.

S tem navodilom seznani ZZB NOB Slovenije vsa združenja in vse praporščake.
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Navodilo se objavi tudi na spletni strani Zveze in v Sporočilih.

9.

To navodilo velja takoj, participacija iz 6. točke pa od 1. 1. 2011.

PREDSEDNIK:
        Janez Stanovnik 

Številka: 62-8/10
Datum:  6. 7. 2010

* * *
Korespondenčna  seja  Glavnega  odbora  ZZB  je  bila  sklicana  dne  16.6.2010.  Pooblaščeni 
predstavniki združenj (77), predsedniki PS (10) in člani predsedstva (17) so s pošto prejeli: 
sklic seje z obrazložitvijo, glasovnico z obrazložitvijo obeh sklepov, opremljeno kuverto za 
vrnitev glasovnice.
Do postavljenega  roka dne  30.6.2010 je  na  naslov  ZZB  NOB Slovenije  prispelo  91 
glasovnic.

Izid glasovanja je naslednji:

1. SKLEP:  Glavni  odbor  ZZB  NOB  SLOVENIJE  sprejema  revidirani 
zaključni  račun  ZZB  NOB  Slovenije  za  leto  2009  po  ugotovitvah 
revizorske hiše FIRES d.o.o. iz Ljubljane.

     ŠT. UPRAVIČENCEV: 77
     VRNJENIH GLASOVNIC: 66 ZA: 64

PROTI:   0
NEVELJAVNIH:   2

      Sklep je sprejet z 85 % vseh upravičencev.

2. SKLEP:  Glavni  odbor  ZZB  NOB  priporoča  Združenjem  borcev  za 
vrednote  NOB in  njihovim članom,  da  ob  članarini  ZB za  leto  2011 
vplačajo  dodatni  EURO  za  spomenik  braniteljem  slovenske  zemlje 
na Cerju. Zbrana sredstva ostanejo združenjem ZB kot nadomestilo 
za  evidenčni  EURO,  ki  ga  bo  Zveza  namesto  združenjem  nakazala 
Občini Miren-Kostanjevica za navedeni spomenik na Cerju.

    ŠT. UPRAVIČENCEV: 104
    VRNJENIH GLASOVNIC: 91 ZA: 84

PROTI:   3
NEVELJAVNIH:   4

     Sklep je sprejet z 81 % vseh upravičencev.
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Sklep: iz rezultatov je razvidno, da sta bila oba predlagana sklepa sprejeta.

* * *
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* * *

PREMIERA FILMA O TABORIŠČU RAB

Osmega septembra, na dan obletnice kapitulacije Italije je bila ob 12. uri v 
Muzeju novejše zgodovine Slovenije premiera novega dokumentarnega filma 
„Skozi trpljenje v svobodo“. 

Film je nastal v koprodukciji ZZB za vrednote NOB Slovenije in TV Medvode, iz proračunske 
postavke za avdiovizualne medije v letu 2009 pa ga je sofinanciralo Ministrstvo za kulturo. 
Film je nastajal po besedilu, ki sta ga na podlagi večletnih raziskovanj pripravila prof. 
Herman Janež, predsednik taboriščnega odbora, in akademik dr. Anton Vratuša, namestnik 
komandanta Rabske brigade. Scenarij je po njuni predlogi napisal Stane Kotnik, dokončno pa 
v film prelil režiser Jože Vozny.

Na premieri filma, ki so si jo ogledali preživeli taboriščniki, člani taboriščnih odborov in 
zainteresirana javnost, med njimi tudi nekdanji predsednik RS Milan Kučan, je režiser Jože 
Vozny poudaril: „Dokumentarni film s svojim zapisom pomeni SPOMIN, OPOMIN in 
SPOZNANJE o tragičnem obdobju slovenskih taboriščnikov, ki so iz trpljenja prešli v upor 
proti fašističnim genocidnim poizkusom.“

Tako o produkciji filma kot tudi o nadaljnjem življenju filma je direktor produkcije Iztok Pipan 
dejal: “Projekt je namenjen predvsem mlademu rodu, ki ni dovolj vzpodbujen k razmisleku o 
domoljubju, močno izraženem v času tragičnih dogodkov v drugi svetovni vojni. Zaradi tega 
bo film kot brezplačno e-gradivo ponujen preko Slovenskega izobraževalnega omrežja 
(http://www.sio.si/) vsem osnovnošolskim in srednješolskim učiteljem zgodovine in 
domovinske vzgoje, za kar moram pohvaliti sodelovanje in pomoč  Ministrstva za šolstvo in 
šport.“

O tematiki filma je kot osrednja govornica spregovorila dr. Maca Jogan, ki je najprej 
poudarila, da jo je predogled filma globoko pretresel,  zato je z veseljem prevzela nalogo 
predstaviti film in napisati spremno besedo k DVD izdaji. Še posebej je izpostavila: „V 
sedanjem času si je težko predstavljati, da je vse to, kar boste videli in slišali,  bilo res. Saj 
se zdi, kot da je  vse le grozljivka, zamišljena zgodba, ki so si jo izmislili, da bi strašili 
prihodnje rodove. Pa je bilo v resnici veliko huje, kot lahko prikažejo spominske pripovedi in 
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dokumentarno gradivo o taborišču na Rabu, ki je bilo le eno izmed mnogih. Ta prikaz je le 
drobec v velikanskem mozaiku na podobi o prehojeni poti trpljenja in upornosti slovenskih 
ljudi. Upornost se je rodila v nedrih skrajne razčlovečenosti, v katero so bili pahnjeni tisoči, 
prepuščeni ubijalski praksi okupatorskih oblasti.“

V filmu je zbranega veliko dokumentarnega gradiva, pričevanj preživelih taboriščnikov, 
dodatno kakovost pa filmu daje avtorska glasba, ki jo napisal Slavko Avsenik ml.

Film je bil v nedeljo, 12. septembra ob 23. uri predvajan na 2. programu TV Slovenija, v 
prihodnjih mesecih pa ga boste lahko videli tudi na slovenskih lokalnih in regionalnih tv 
postajah.

* * *
FESTIVAL ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE
OD 29. septembra do 1. oktobra 2010

Na festivalu za tretje življenjsko obdobje je prof. dr. Maca Jogan pripravila prispevek za 
okroglo mizo »Kaj sedanjim generacijam pomeni in sporoča NOB?«. V 4. točki pravi: 

4. Kaj (naj) sporoča NOB sedanjim generacijam? 

Veliko je sporočil, ki jih je prinesel NOB v okviru Osvobodilne fronte slovenskega naroda. Ta 
sporočila, ki so jih pisali partizanski borci in borke, aktivistke in aktivisti OF (ob koncu vojne jih 
je bilo 400.000) v najtežjih okoliščinah okupatorskega nasilja in pogosto ob čvrsti podpori  
slovenskih (uradno zapriseženih in tudi drugih) pomočnikov, so prežeta s svobodoljubnostjo, 
pogumom,  solidarnostjo,  tovarištvom,  iznajdljivostjo,  poštenostjo,  domoljubjem  in 
rodoljubjem. To so vrline, ki omogočajo pokončno držo in varovanje dostojanstva  vsakega 
človeka v katerem koli času. 

Naj omenim le nekaj sporočil, ki bi jim veljalo prisluhniti v prizadevanjih za bolj kakovostno 
življenje večine prebivalstva.
 
Pristransko razlaganje NOB in socialističnega obdobja razvoja gotovo ne vodi k večji strpnosti 
in miru ter večji  enotnosti,  ki  je tako potrebna za spopadanje z novimi izzivi  prihodnjega 
razvoja.

Molk o okupatorskem terorju in NOB, ki ga načrtno gojijo zlasti elektronski mediji, ni združljiv 
s  tistim vzorcem državljana in  državljanke,  ki  (tudi  v  dokumentih  EU) deluje  kot  »aktivni 
državljan«,  ki  se  zaveda  različnih  nevarnosti  neofašizma  in  neonacizma   in  ki  si  končno 
prizadeva za vzdržen razvoj v okviru omejenih naravnih virov.

Ponos na najtežjo preizkušnjo v času obstoja narodne skupnosti je lahko vezivo, ki spodbuja  
medsebojno solidarnost  in strpnost v vedno težjih razmerah, ki jih ustvarja kapitalistični način 
gospodarjenja z naravnimi in človeškimi viri.

Pokončnost, ki je bila izpričana in potrjena ob najhujših oblikah mučenja in trpljenja v času 
NOB, je lahko za zgled v upiranju novim oblikam  raznolikega zasužnjevanja ljudi.

* * *
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IZ NAŠIH ORGANIZACIJ

KO ZB za vrednote NOB Bežigrad 

V počastitev 65-letnice naše osvoboditve, je konec maja KO ZB za vrednote NOB Bežigrad v 
Ljubljani, organizirala ter uspešno izvedla obisk spominskega obeležja žrtvam v Stranicah in 
obeležja kraja v Grančanih,  kjer  so madžarski  orožniki  konec leta 1941 v zasedi  ustrelili  
narodnega heroja Štefana Kovača Marka, organizatorja KP in NOB v Prekmurju. 

Stranice so v nas pustile žalost za žrtvami in obenem srd do tistih, ki so to storili.

Na obeh spominskih mestih smo položili venca s slovensko trobojnico.

Zaključek  potovanja  se  je  končal  na  domačiji  Štefana  Kovača  v  Nedelici,  ki  bi  isti  dan 
praznoval stoto obletnico svojega rojstva. 

Sprejel nas je Štefan Kovač mlajši, član naše KO Bežigrad in predstavniki ZB Lendave, ki so 
organizirali svečanost ob tej obletnici, pomembni za prav misleče Prekmurce in ostale goste 
ter obiskovalce.

Slavnostni  govornik  je  bil  Slavko  Grčar,  podpredsednik  ZZB  NOB Slovenije,  v  kulturnem 
programu pa so sodelovali učenci OŠ Turnišče z občutnimi recitacijami iz del F. Godine in 
posebej iz romana Podrti hrast Miška Kranjca, ki opisuje življenje in smrt našega tovariša 
Marka.

Po proslavi smo imeli prijateljsko druženje s člani lendavske ZB, predstavniki občin Turnišče, 
Odranci in ostalimi, ki so obiskali in počastili to obletnico.

Da bi našim članom in članicam polepšali izlet, smo obiskali tudi nasad orhidej v Dobrovniku 
ter se ustavili na zasluženem kosilu pri Slavi v Gančanih.

Med potovanjem smo govorili o proslavi na Jančah, se spomnili Dobrovelj v letu 1942 pri  
potovanju mimo Vranskega, Druge grupe odredov, Starega Piskra v Celju in drugih dogodkov 
iz NOB, ki so jih oživljale predvsem udeleženke. 

Potovanja se je udeležilo 22 članov, z željo po novih zanimivih potovanjih po naši Sloveniji  
vsepovsod, kjer lahko obudimo spomine in podoživljamo dogodke iz NOB, ki jih čuvamo in 
prenašamo na naše mlajše rodove. 

Prevoz je opravil prevoznik Nered iz Lavrice, v zadovoljstvo vseh nas.

Jernej Zupanc

* * *
Spominsko srečanje pri Taborski steni
  
V soboto 03. 07. 2010 smo pripravi l i  že tradicionalno vsakoletno
prireditev borcev, mladine in občanov Kočevske, Kolpske doline in
drugih v spomin na tragične dogodke v Taborski steni.  Letošnje
spominsko srečanje je prvič potekalo nad križiščem cest za Osi lnico
in Taborsko steno. Od lastnika zemlj išča na jasi pri Taborski steni
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nismo dobil i  soglasja.
 
Letos je mini lo že 68. let od takratnih dogodkov.
 
V kulturnem programu so sodeloval i učenci OŠ Fara iz Kostela,
dijakinj i  gimnazije Kočevje Ula Veber in Tamara Miljanovič, Vasko 
Polič in vokalna skupina Prijatelj i  iz Kočevja.
Slavnostni govor je imela prof. dr. Maca Jogan, ki je skupaj z 
delegacijo tudi položi la venec ob PIRAMIDI, kjer sta padla dva pionirja
ob stražarju.
 
Pozdravne nagovore pa so imeli  domačin Franc Cimprič v imenu ZB.
Janko Veber, župan občine Kočevje in poslanec v DZ RS in Južnič 
Valentin, župan občine Kostel. Program je povezovala Irma Grbec.
 
Vsem nastopajočim, praporščakom in gasi lcem iskrena hvala.
 
 
                                                Predsednik ZZB Kočevje
                                                          Jože Oberstar
 

JUNAKOM BOJA SLEDIJO JUNAKI DELA

Na fotografiji: nekdanji predsednik RS Milan Kučan in podpredsednik ZB Maribor Tone Kropušek.

Enajstega septembra je bilo v Bohinju vseslovensko srečanje brigadirjev mladinskega 
prostovoljnega dela. Bohinj je bil izbran kot prizorišče prve večje akcije, ko je tri mesece po 
osvoboditvi več kot 800 mladincev in mladink iz Ljubljane v gozdovih nad Ukancem posekalo, 
pripravilo in do železniške postaje v Bohinjski Bistrici odpremilo za transport v Ljubljano več 
kot 2.600 kubičnih metrov bukovih drv. Slavnostni govornik je bil Milan Kučan, ki je med 
drugim izrekel nekaj kritičnih besed na še vedno uradna stališča smernic zgodovinskega 
pouka, ki mladinsko prostovoljno delo v času obnove domovine označuje kot boljševistično 
prisilo. 
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O vrednotah prostovoljnega dela, ki so izhajale iz vrednot NOB, je spregovoril ljubljanski 
župan Zoran Janković in se še posebej zahvalil mladincem iz Ljubljane za takratni nesebični 
prispevek za povojno obnovo. 

* * *
PROSLAVA NA ZAPOTOKU

V  začetku  septembra  je  na  Zapotoku  v  soseščini  vasi  Golo,  kjer  je  bila  pred  67  leti  
ustanovljena  naša  brigada,  Društvo  za  ohranjanje  vrednot  NOB  Odmev  Mokrca,  v 
sodelovanju z občinama in organizacijama Zveze borcev Ljubljana in Ig priredilo tradicionalno 
srečanje s kulturnim programom, posvečeno dogodkom med drugo svetovno vojno v vaseh 
pod Mokrcom. Med nekaj sto udeleženci, so bili tudi številni člani naše brigadne skupnosti. 

Slavnostni govornik je bil župan MOL Zoran Janković, ki je med drugim poudaril pomembnost 
ohranjanja  vrednot  NOB  v  današnjem  času.  Navzoče  pa  je  v  imenu  skupnosti  borcev 
Ljubljanske brigade pozdravil njen predsednik Tone Poljšak. Poudaril je, da ima tradicionalno 
srečanje za Ljubljansko brigado še poseben pomen, saj se je na tem območju po ustanovitvi 
na Golem v jeseni 1943 začela njena bojna pot. 

* * *
OBELEŽITEV BOJEV ZA OBRAMBO OSVOBOJENEGA OZEMLJA BELE KRAJINE V 
SEPTEMBRU IN OKTOBRU 1944

File.PDF

Občina  Kočevje,  njena  borčevska  organizacija  in  Skupnost  borcev  XVIII.  divizije,  so 
organizirali v soboto, 25. 9. 2010 tradicionalno spominsko srečanje na Koprivniku. Za kulturni 
program so poskrbeli krajevna kulturna društva in šolska mladina. Opis dogodkov, ko sta 
pred  66  leti  Ljubljanska  in  Levstikova  brigada,  okrepljeni  z  Jurišnim  bataljonom  XVIII.  
divizije, razbili kolono Nemcev in domobrancev, ki so se po neuspelem vdoru v Belo Krajino,  
umikali proti Kočevju in jih v celoti pognali v beg, je v svoj nagovor vključil župan Kočevja  
Janko Veber. O njih in o širšem pomenu te partizanske vojaške zmage za nadaljnji razvoj 
NOB na celotnem območju Kočevske ter Suhe in Bele Krajine pa je podal še nekaj ocen 
predsednik skupnosti borcev XVIII. divizije Adolf Dimnik.

Slavnostni govornik minister Franc Križanič je v svojem nastopu poleg ugotovitev o pomenu 
ohranjanja  vrednot  NOB in  ocen o  razsežnostih  sedanje  svetovne gospodarske krize  ter 
prizadevanjih vlade, da se jo obvlada, opozoril tudi na nevarnosti, ki izhajajo iz poskusov 
uveljavljanja političnih in drugih praks, ki spominjajo na začetke nacizma in fašizma. Pred 80 
leti sta ti dve ideologiji svojo demagogijo črpali tudi iz takratne gospodarske krize in njenih 
socialnih  posledic.  Prisotni  smo  doumeli,  da  pri  tem  meri  tudi  na  poskuse  zanikanja 
obstoječih družbenih struktur in ustanavljanja vzporednih, kot je na primer še eno združenje 
veteranov vojne za Slovenijo. 

Slabo vreme je bilo vzrok za nekoliko manjšo udeležbo od tradicionalne. Poleg predstavnikov 
predsedstva ZZB in Skupnosti borcev XVIII. divizije, je bila delegacija Ljubljanske brigade 
bolj maloštevilna. Prisotnim pa je razdelila novi brigadni bilten ter na ta način prispevala k 
obnovitvi zgodovinskega spomina na boj pri Koprivniku, 16. oktobra leta 1944. 
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T. P. 

Foto: predsednik območnega odbora ZB Kočevje Jože Oberstar, minister Franc Križanič in 
župan občine Kočevje Janko Veber s spominskim vencem na poti k spomeniku padlim na 
območju Koprivnika
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