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IZJAVA ZA JAVNOST 

 
Zveza borcev Slovenije ob 70. obletnici delovanja za prepoved nacifašistične simbolike! 
 
V torek, 17. aprila 2018, je potekala novinarska konferenca na kateri je ZZB NOB Slovenije predstavila 

pobudo za prepoved nacifašistične simbolike. Predsednik Tit Turnšek je uvodoma pojasnil, da se v javnosti 
žal pojavlja vse več izpadov in simpatij z nacifašistično ideologijo, zato je nujna zakonska prepoved 

nacifašistične simbolike. Prikazano je bilo tudi slikovno gradivo napadov na simboliko NOB. 

 
Podpredsednik Zveze borcev Marijan Križman, ki je pobudnik te akcije, te dni skupaj s sodelavci 

predstavlja pobudo po Sloveniji. Izvedene so bile že okrogle mize v Kopru, Ljubljani, Celju in v Mariboru. 
Sledile pa bodo še v Kranju (17. april), Novi Gorici (18. april), v Velenju (23. aprila) in v Trbovljah (25. 

aprila). Na teh srečanjih Zveza borcev zbira usmeritve za pripravo končnega predloga, ki se bo 
implementiral v zakonski pobudi za prepoved nacifašistične simbolike. Ta bo posredovan v Državni zbor ob 

novem sklicu. Na podlagi dosedanjih predlogov smo oblikovali osnutek dopolnitve Kazenskega zakonika v 
poglavju, ki govori o kaznivih dejanjih zoper javni red in mir:  

 

»Spodbujanje in poveličevanje nacifašizma 
 
Kdor v javnosti spodbuja nacifašizem, tako da prikazuje likovne simbole in oznake nacifašističnih državnih 
tvorb, njihovih vojaških in policijskih formacij, kakor tudi javno objavlja glasbene in druge oblike sporočil 
povezanih z ideologijo nacifašizma, se kaznuje z zaporom do dveh let.« 
 

To pobudo Zveze borcev je podprl tudi KoDVOS - Koordinacija domoljubnih in veteranskih organizacij 
Slovenije. V imenu predsedujočega KoDVOS (Združenja veteranov vojne za Slovenijo) je na novinarski 

konferenci spregovoril generalni sekretar Mitja Jankovič, ki je povedal, da je KoDVOS pobudo Zveze 

borcev soglasno podprl v javni izjavi. Izpostavil pa je tudi nekaj razlogov, kot so napadi sovražnega govora 
na TIGR-ovce, borce in tudi veterane iz osamosvojitvene vojne. Prav tako tudi vzporedno organiziranje 

državnih proslav v politične namene s strani parastrankarskih veteranskih organizacij.  
 

Tajnik Zveze koroških partizanov Andrej Mohar je uvodoma podprl pobudo ZZB NOB Slovenije. Dodatno 
pa je izpostavil njihovo pobudo za prepoved ustaškega srečanja, ki se vsako leto v maju odvija na Libuškem 

polju v Avstriji. Država Avstrija sicer pozna posebni zakonik, ki naj bi takšna ravnanja preprečil, vendar je 

oblast do tega zelo pasivna. Zato proti temu vodijo akcijo, da bi se takšna srečanja kolaborantov nacizma in 
fašizma v Avstriji prenehala. V ta namen bodo organizirali tudi javni shod, ki bo 12. maja 2018 v Pliberku.  

 
Dodajamo še to, da je na spletni strani ZZB NOB Slovenije na voljo spletna peticija, kjer lahko ljudje izrazijo 

podporo pobudi za prepoved nacifašističnih simbolov. Ta je samo v nekaj dneh dosegla 1.000 podpisnikov 
in še raste. 
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