Glavni odbor Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije je na korespondenčni seji, ki je
potekala od 16. 12. 2020 do 6. 1. 2021, na podlagi 27. člena Statuta Zveze sprejel

PROGRAMSKA IZHODIŠČA DELOVANJA
ZVEZE ZDRUŽENJ BORCEV
ZA VREDNOTE NOB SLOVENIJE
ZA LETI 2021-2022
1. Uvod
Zveza združenj borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Slovenije (v nadaljevanju: Zveza) je
domoljubna, prostovoljna, neprofitna protinacifašistična nevladna organizacija civilne družbe, s
statusom delovanja v javnem interesu, v katero se zaradi uresničevanja svojih skupnih ciljev in
interesov združujejo združenja borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Slovenije.
Zveza deluje v skladu s svojimi vrednotami, statutom, programskimi izhodišči in sklepi Glavnega
odbora kot najvišjega organa Zveze, operativno pa skladno s sklepi Predsedstva. Ob tem dosledno
spoštuje demokratična merila, upošteva različnost mnenj in strpnega dialoga ter s tem utrjuje
enotnost delovanja Zveze.
Kot nevladna organizacija civilne družbe se Zveza odziva na aktualna družbena vprašanja, daje
javno mnenje in predloge za izboljšave. Pri tem se zavzema za temeljne vrednote
narodnoosvobodilnega boja, ki predstavljajo tudi poslanstvo delovanja naše organizacije. Glavno
vodilo Zveze je vrednota proti-nacifašizma.
Na več kot 70-letno tradicijo delovanja Zveze borcev smo ponosni in naša temeljna naloga je
ohranjanje spomina in pomena slovenskega narodnoosvobodilnega boja. Naše delovanje bazira
na zgodovinskem obdobju narodnoosvobodilnega boja, kot prelomnega trenutka za preživetje in
identiteto slovenskega naroda!
Osrednja programska usmeritev Zveze v letu 2021 bo praznovanje 80. obletnice nastanka
Osvobodilne fronte Slovenskega naroda, uporniškega gibanja, ki je združilo naš narod v boju zoper
okupatorje in utrlo temelje slovenski državotvornosti. Na pridobitvah OF, izhajajoč iz temeljne
pravice do samoodločbe narodov, je nastala tudi samostojna država Republika Slovenija, katere
30. obletnico bomo praznovali v letu 2021.
V našo organizacijo se združujejo veterani in čedalje bolj simpatizerji, ki se zavzemajo za
ohranjanje poslanstva naše organizacije. Za informiranje članstva in širše javnosti, je ključnega
pomena naše glasilo Svobodna beseda.

Zveza je aktivna članica Koordinacije domoljubnih in veteranskih organizacij Slovenije (KoDVOS), s
katero nas družijo skupne vrednote. KoDVOS deluje usklajeno, saj se zaveda, da smo skupaj lahko
učinkovitejši. Naša naloga v KoDVOS je poskrbeti za izročila zgodovinskih pridobitev slovenskega
narodnoosvobodilnega boja v obdobju 1941 – 1945.
Zveza se bo tudi na čezmejnem in širšem mednarodnem področju še naprej, motivirana z
vrednotami in vlogo NOB in OF in njune, tudi širše, mednarodno priznane in prepoznavane
posebnosti, aktivno zavzemala za spoštovanje vrednot in načel, ki so mednarodnopravno
deklarirane in utemeljene predvsem v dokumentih OZN (svoboda, mir, spoštovanje načel
kolektivne varnosti, miroljubnega sodelovanja in razreševanje sporov ter vladavine prava,
spoštovanje političnih, socialnih in ekonomskih človekovih pravic in svoboščin, socialna pravičnost,
dejavni humanizem in solidarnost); aktivno sodelovala v aktivnostih za ohranjanje antifašizma in
antinacizma kot temelja sodobne Evrope in za zoperstavljanje vsem različnim novodobnim
pojavnim oblikam njunega obujanja, oblastnega nasilja in terorizma in novodobnega imperializma
(neoliberalnega kapitalizma). Zveza bo aktivno nastopala proti pojavom zgodovinskega
revizionizma in se zoperstavljala vsem oblikam rasizma, diskriminacije in uporabe sile in nasilja,
podpora osvobodilnim gibanjem ter še naprej krepila sodelovanje z veteranskimi in antifašističnimi
organizacijami v bilateralnih in multilateralnem okviru.
Za učinkovitejše delovanje naše organizacije so pomembni tudi stalni stiki z vsemi družbenimi
deležniki na državni in občinskih ravneh. Kot civilnodružbena organizacija si bomo tvorno
prizadevali za vključevanje stališč Zveze in našega članstva v programska izhodišča za delovanja
vlade, parlamenta in drugih državnih organizacij.
Zveza bo še naprej aktivno sodelovala v aktivnostih za zajezitev in obvladovanje pandemije,
pomagala svojim članov, ki jih bo pandemija kakor koli prizadela, se aktivno odzivala na vsakršno
neutemeljeno omejevanje človekovih pravic in izkoriščanje pandemije za nespoštovanje ali kršitve
ustavnih vrednot in temeljev RS kot demokratične, pravne in socialne države; svoje programske
cilje in aktivnosti bo izvajala v doslednem spoštovanju strokovnih priporočil in usmeritev.

2. Organizacijske in kadrovske usmeritve Zveze
Zveza skrbi za enakomerno razvejano dejavnost naše organizacije po združenjih, ki predstavljajo
teritorialno enoto oz. matično celico naše Zveze. Ključne usmeritve in naloge izvaja naše članstvo
znotraj združenj. Pokrajinski sveti so posvetovalna telesa združenj na območju dogovorjenih
krajevnih območij in služijo koordiniranemu izvajanju nalog širšega pomena.
Zveza kot zelo številčna nevladna organizacija nenehno pomlajuje svoje kadre tako na nivoju
Zveze, kot na nivoju teritorialnih enot. Nujno je pridobivati mlajše kadre, ki bodo s poznavanjem
sodobnih orodij delovanja, uspešno prenašali namen in poslanstvo naše organizacije na še mlajše
rodove in tako poskrbeli, da bo naša organizacija delovala tudi v prihodnosti.
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Naš cilj je ohraniti in okrepiti delovanje združenj na vseh območij Slovenije. Podlaga za to je
uspešno delovanje preko 700 krajevnih organizacij znotraj 84 združenj oz. društev, ki so vključena
v Zvezo.

3. Odzivi na ponarejanje zgodovinskih dejstev o dogodkih in osebnostih iz obdobja NOB
Zveza spremlja objave v strokovni literaturi in medijih, ki zadevajo vprašanja druge svetovne vojne
in narodnoosvobodilnega gibanja ter posameznih udeležencev tedanjega dogajanja. Temu
primerno se odzivamo na morebitna ponarejanja zgodovinskih dejstev o dogodkih in osebnostih iz
obdobja NOB. Naše vodilo sporočil za javnost so argumenti! Zato spodbujamo znanstveno in
raziskovalno delo na področju NOB.

4. Prizadevanje za ohranitev in uveljavljanje ustavno ter zakonsko varovanih pravic udeležencev
NOB in drugih članov
Zveza spremlja uresničevanje pravic borcev in drugih udeležencev NOB po veljavnih zakonih o
vojnih veteranih, žrtvah vojnega nasilja, vojnih invalidih, vojnih grobiščih ter po predpisih o
pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju. Pristojni organi Zveze se vključujejo v
razpravo o morebitnih spremembah zakonodaje in v pripravo predlogov sprememb. Pri pristojnih
državnih organih posredujemo, če ugotovimo kršenje teh predpisov ali namere za zmanjševanje
pravic.
Spremljamo dogajanje na področju zdravstvene in socialne varnosti v Sloveniji in nasprotujemo
morebitnim predlogom za krčenje socialno-zdravstvenih pravic udeležencem NOB in drugim
članom naše organizacije.
Kot že doslej, se bomo tudi v prihodnje zavzemali za ohranitev javnega zdravstva, solidarnostnega
principa na področju zdravstva in socialnega varstva ter za ohranitev našemu članstvu in tudi
drugim starejšim dostopne javne zdravstvene službe. V skladu z zmožnostmi spremljamo tudi
stanje in potrebe našega članstva na zdravstvenem in socialnem področju.
Članom in organizacijam Zveze na njihovo željo pomagamo pri uveljavljanju pravic in jim
svetujemo glede pravic, ki bazirajo na veteranskih in socialno-zdravstvenih zakonih, pa tudi v
drugih formalno pravnih zadevah z delovnega področja Zveze.
Zveza si bo v okviru preprečitve obujanja neofašizma in drugih ekstremnih politik, še naprej
prizadevala za uvedbo zakona o prepovedi uporabe nacističnih in fašističnih simbolov ter
poveličevanja nacizma, fašizma ter drugih nasilnih ideologij.

5. Praznovanje 80. obletnice ustanovitve Osvobodilne fronte
V letu 2021 bomo kot osrednjo programsko dejavnost praznovali 80. obletnico ustanovitve
Osvobodilne fronte slovenskega naroda. Zveza bo s praznovanjem pomembne obletnice obeležila
pomen ustanovitve in zgodovinsko vlogo OF. Pri obeleževanju 30. obletnice samostojne Republike
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Slovenije bomo poudarili pomen vrednot in načel OF, ki so vgrajene v temelje naše samostojne in
neodvisne države ter pojasniti pomemben delež borcev in aktivistov OF k slovenski
državotvornosti v zgodovinskem obdobju 1941 – 1945.
Prav tako je namen in cilj ob 80. obletnici OF spodbuditi slovensko javnost k zavedanju, da zmaga
svobodoljubnih sil mednarodne koalicije proti naci-fašizmu, del katere je bila tudi slovenska
narodnoosvobodilna vojska, ne sme biti razumljena kot samoumevna pridobitev generacije borcev
in aktivistov OF. Ta zmaga slovenskega NOB predstavlja temelj za osnovanje sodobnega,
demokratičnega in svobodoljubnega sveta, pridobitve pa je potrebno nenehno negovati. Na teh
temeljih je nastala tudi samostojna država Republika Slovenija!
V letu 2022 bo poleg drugih pomembnih praznovanj ZZB osredotočena na 80-letnico Dražgoške
bitke. Boj Cankarjevega bataljona v Dražgošah med 9. in 11. januarjem 1942 je bila zaključek vstaje
proti okupatorju na Gorenjskem in prva neposredna partizanska bitka proti mnogo močnejšemu
sovražniku. Zaradi junaškega odpora partizanov proti sovražniku, ko je bil ta na vrhuncu svoje
moči, je Dražgoška bitka že med drugo svetovno vojno postala odmevna preko slovenskih meja.
Dražgoška bitka simbolizira vso junaštvo slovenskega naroda, ki ga je pokazal v boju proti fašizmu
in nacizmu, ki ga je obsodil na smrt. Kruta usoda vasi in vaščanov pa opominja na usodo, ki so nam
jo namenili okupatorji in na trpljenje in žrtvovanje, ki je bilo potrebno, da smo si izborili svobodo.
Ob visokem jubileju ustanovitve OF se bomo spomnili na tisoče partizanov, aktivistov OF,
taboriščnikov, izgnancev in drugih žrtev vojnega nasilja ter civilnega prebivalstva, ki je doživelo
najhujšo morijo v zgodovini človeštva.
Pridobitve OF so zgodovinskega pomena za slovenski narod. Priborjena je bila združena Slovenijo s
priključitvijo Primorske in naslanjajoč se na pravico do samoodločbe naroda je bila ustvarjena nova
država Slovenija znotraj okvirov jugoslovanske federacije. Prav ta pridobitev je bila nato s
plebiscitom in osamosvojitveno vojno 1991 temelj za nastanek neodvisne Republike Slovenije.
Fašizem in nacizem sta bila tudi za Slovence največje zlo vseh časov. Zato bomo na vseh
prireditvah, obsojali novodobne pojave tega zla ali njegovo relativiziranje, posebej pa tudi pačenje
ali ponarejanje zgodovinskih dejstev na slovenskih tleh.
Naše ključno sporočilo je zavzemati se za mir, saj se zlo vojne nikoli več ne smo ponoviti!

6. Spominske prireditve
Zveza in naša združenja prirejamo številne proslave in druge prireditve, z namenom ohranjanja
tradicije, sporočilnosti in pridobitev narodnoosvobodilnega boja.
Osrednje slovesnosti, ki jih organizira Zveza so:
✓ slovesnost ob 80. obletnici ustanovitve Osvobodilne fronte slovenskega naroda;
✓ slovesnost ob obletnici dneva zmage;
✓ akademija ob mednarodnem Dnevu spomina na žrtve holokavsta;
✓ slavnostna razširjena seja predsedstva Zveze ob dnevu upora proti okupatorju;
✓ osrednje slovensko srečanje taboriščnic, taboriščnikov, ukradenih otrok in izgnancev ob
obletnici osvoboditve taborišča Ljubelj;
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✓ spominska slovesnost ob obletnici osvoboditve fašističnega koncentracijskega taborišča

Kampor na otoku Rabu.
Načrtovani koledar Zveze in združenj obsega okoli 700 proslav, pohodov in drugih prireditev ter
1.200 komemoracij letno! Te aktivnosti so razporejene po celotnem območju Slovenije in temeljijo
na zgodovinskih dogodkih iz obdobja NOB.
Po dogovoru s SUBNOR-ji bivše države se Zveza udeležuje tudi slovesnosti v Kumrovcu, na Sutjeski
in v Jajcu. Ob posebnih priložnostih pa se udeležujemo tudi drugih dogodkov v tujini, povezanih z
NOB.

7. Skrb za spomenike in spominska znamenja NOB
Po podatkih Ministrstva za kulturo je v Sloveniji v register kulturne dediščine pod geslom "druga
svetovna vojna" vpisanih 2.692 spominskih objektov in krajev, povezanih s tem obdobjem, od tega
je 964 javnih spomenikov, 658 spominskih plošč, 421 spominskih znamenj, 151 grobišč, 140
grobov, 30 partizanskih bolnišnic, 20 spominskih parkov oziroma hiš, 7 partizanskih tiskarn. Med
njimi jih je 751 razglašenih za kulturni spomenik lokalnega pomena, 21 pa za spomenik državnega
pomena. Drugi spomeniki imajo status registrirane dediščine.
Vendar to ni končno število slovenskih spomenikov, ki so posvečeni NOB. Po naših podatkih je v
Sloveniji več kot 6.000 spomenikov in spominskih znamenj iz časa NOB, ki predstavljajo velik
finančni zalogaj za vzdrževanje. Za njihovo tekoče vzdrževanje in čiščenje skrbi članstvo krajevnih
organizacij, marsikje tudi s sodelovanjem lokalnih skupnosti.
Za obnovo spomenikov skrbijo večinoma občine, prav tako tudi krajevne organizacije in združenja,
večinoma s prostovoljnim delom, zbiranjem denarnih prispevkov pri članih in drugih državljanih ter
z donacijami gospodarskih in drugih organizacij. Izjemoma za obnovo poskrbi tudi država, ko gre za
spomenike državnega pomena.
Posebno skrb predstavljajo spomeniki in znamenja NOB, ki niso vpisana v register kulturne
dediščine in nimajo statusa kulturnega spomenika. Večinoma so sicer spomeniki dobro vzdrževani,
problem predstavlja lastninsko-pravni status, zlasti kadar se spomeniki nahajajo na nepremičninah
v zasebni lasti. Problem predstavlja nezainteresiranost države za sistematično vzdrževanje in
ureditev sistematičnega vpisa vseh spomenikov NOB v register.
Temeljni problem je lastniška neurejenost spomeniškega varstva, saj precejšen del posameznih
spomenikov še ni vpisan v registre in nima urejenega »javnega« lastništva. Kjer gre za spomenike
na zasebnih zemljiščih, tudi ni urejena morebitna služnost. Potrebno je spodbujati postopke
vpisovanja neregistriranih spomenikov v Register kulturne dediščine oziroma z urejanjem
njihovega lastniškega statusa. Teh problemov se je potrebno lotiti individualno, glede na
posamezno spominsko znamenje.
Hkrati smo posebej opozarjamo na primere vandalizma nad spomeniki NOB, ki se dogajajo v
zadnjem času. Za sistematično in zakonsko ureditev zaščite spomenikov NOB si bomo aktivno
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prizadevali tudi v prihodnje. Prav tako je potrebno vzpostaviti sistemsko sodelovanje z
Ministrstvom za zunanje zadeve, zaradi vzdrževanja spomenikov NOB izven teritorija Republike
Slovenije.
Leta 2016 zastavljeni projekt zbiranja podatkov o partizanskih spominskih obeležjih na portal
Geopedia se uspešno razvija. Do konec leta 2020 do je bilo tako digitalno vpisanih že več kot 6.000
spomenikov in obeležij NOB!
Posebej odločno se zoperstavljamo odstranjevanju spomenikov in kulturne dediščine NOB, zlasti
kadar gre za prestavljanje spomenikov iz različnih razlogov, ki pa bi lahko imelo za posledico
okrnitev njihove zgodovinske pričevalnosti in sporočilnosti, njihovega pomena in dostojanstva.
Aktivno sodelujemo tudi z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki jim
pripravljamo vsakoletni program obnove vojnih grobišč. Prizadevamo si, da bi tudi Ministrstvo za
kulturo imelo takšen posluh za spomenike in znamenja NOB.

8. Mednarodna dejavnost
V Zvezi bomo podpirali takšno zunanjo politiko Republike Slovenije, ki bo prispevala k miru in
varnosti ter medsebojnemu razumevanju in sodelovanju v Evropi ter svetu. Aktivno bomo
spremljali vojna žarišča v Evropi in po svetu in opozarjali na nesprejemljivost reševanja sporov v
mednarodnih odnosih z napadalnimi vojnami in oboroženimi spopadi. Še posebej ostro bomo
izražali nasprotovanje vojaškim spopadom različnih velesil na ozemljih tretjih držav ter opozarjali
na nevarnosti terorizma in kibernetskih groženj po svetu. Kritično bomo obravnavali vse pojave
neofašizma in neonacizma pri nas, v sosednjih državah in širše ter o svojih dognanjih obveščali
javnost.
V 2021. letu bomo še posebno pozornosti namenili načrtovani Konferenci o bodočnosti Evrope,
predsedovanju RS Svetu Evropske unije in vključevanju 80. obletnice ustanovitve OF in 30.
obletnice RS v naše mednarodne aktivnosti.
Skupaj z drugimi veteranskimi organizacijami v RS, ki so tudi članice Svetovne veteranske
organizacije bomo še naprej aktivno sodelovali v aktivnostih te svetovne organizacije, tudi s
pobudo za izvedbo določenega dogodka, s katerim bi le dodali še dodatno razsežnost obeleževanju
jubilejev v prihodnjem letu. Skupaj bomo izvedli že tradicionalni pohod za mir ob Svetovnem
dnevu miru in se zavzeli za še odmevnejše spominsko obeleževanje prireditev "Vranov let".
Nadaljevali bomo stike s predstavniki veteranskih organizacij v tujini, ki gojijo vrednote
osvobodilnega boja proti fašizmu in nacizmu, ter se programsko in dejansko zavzemajo za enake
vrednote kot Zveza. Sodelovanje se bo zlasti nadaljevalo z ANPI – Vsedržavno zvezo partizanov
Italije, na vsedržavni ravni in na že doslej razvejanem sodelovanju na regijski in lokalni ravni. Še
posebno pozornost bomo v tem okviru sami in predvsem skupaj namenjali aktivnemu
zoperstavljanju potvarjanja zgodovine, zgodovinskega revizionizma in zlorabe zgodovinskih dejstev
za aktualne politične namene, ki smo jim priča v zadnjih letih ob Spominskem dnevu na fojbe v
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februarju in tudi ob drugih priložnostih. Zaradi istih razlogov bomo skupaj organizirali tudi akcije za
zgodovinsko korektno predstavljanje fašizma, njegovega ekspanionizma - še posebej njegovih
pojavnih oblik, ki jih je doživljal slovenski narod, njegovega uradnega padca v juliju 1043. leta ter
pojavnih oblik neofašizma v sedanjem času.
Nadaljevali bomo sodelovanje z borčevskim in antifašističnimi združenji na Hrvaškem, v Srbiji,
Bosni in Hercegovini, Črni gori ter Severni Makedoniji.
Aktivno bomo sodelovali s SABA Hrvaške in SUBNOR BiH v skupnem projektu "Evropska
antifašistična dediščina", ki ga financira Evropska unija.
Ohranili bomo stike in sodelovanje z Rusko zvezo veteranov in se povezovali s sorodnimi
organizacijami v drugih državah.
V okviru sodelovanja z ZKP (Zvezo koroških partizanov) bomo posebno pozornost namenili
regionalnemu sodelovanju: na Gorenjskem, Koroškem in delu Štajerske. Dogovoriti se moramo za
enoten, skupen program sodelovanja z ZKP.
Podpirali bomo sodelovanje združenj na obmejnih območjih s čezmejnimi veteranskimi
organizacijami pri skupnih počastitvah dogodkov iz odporniškega gibanja in skrbi za spomenike.
Podpirali bomo dejavnosti slovenskih vojaških muzejev, ki zbirajo in ohranjajo gradivo o pomoči
zavezniških sil na slovenskem ozemlju in pobude za predstavitve NOB v mednarodnem okolju.
Sodelovali bomo v aktivnostih Jadransko–jonskega antifašističnega foruma in dejavno podprli
njegova prizadevanja za širitev aktivnosti na ves sredozemski prostor in preverili možnosti za
okrepitev stikov s FIR .
Obeležili bomo 80. obletnico smrti narodnega heroja Sergeja Mašere.
Aktivno bomo začeli priprave projektov za evropske razpise, v sodelovanju s partnerji iz sosednjih
držav.

9. Svobodna beseda, informiranost, stiki z javnostjo in promocijska dejavnost
Osrednji medij za medsebojno obveščanje in izmenjavo mnenj v Zvezi je mesečnik Svobodna
beseda. Svobodna beseda ponuja najširši in najcelovitejši pregled aktivnosti in delovanja celotne
Zveze. Z množico daljših in krajših zapisov odseva razpoloženje med članstvom, s prispevki
opozarja na najbolj pereča družbena dogajanja in se odziva na poskuse potvarjanja zgodovine,
porast nasilja, strahu in drugih skrajnih oblik dogajanja v družbi. V letu 2019 smo pričeli s
projektom »Svobodna beseda za vse«. Naklada se je množično povečala in Svobodna beseda je
dobila novo obliko. Namen akcije je imeti cenovno dostopen medij, ki članstvu omogoča dostop do
svežih informacij. Glasilo naše organizacije Svobodna beseda trenutno dosega več kot 12.000
naslovnikov. V letu 2021 je naš cilj doseči vse člane ZZB NOB Slovenije!
Obveščanje širšega kroga članstva poteka tudi preko spletne strani, Facebook-u, Twitter-ja in
utečenih poteh sistema elektronske pošte.
Vsebinsko težišče sporočil za javnost je NOB s poudarkom na vrednotah in njegovih zgodovinskih
pridobitvah za slovenski narod. Na pragu digitalne dobe in z njo drugačne civilizacije bodo naša
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sporočila odpirala tudi vprašanje, na kakšni vsebini vrednot, ki so Slovenijo ohranjale in osvobajale,
nastajajo novi družbeni časi.

10. Priznanja Zveze
Leto 2021 bo zaznamoval pomemben dogodek – 80. obletnica ustanovitve Osvobodilne fronte
slovenskega naroda. Zato od združenj in društev Zveze pričakujemo, da bodo v svojih vrstah
prepoznali aktivne, zaslužne člane in jih predlagali za srebrno ali zlato plaketo. V letu 2021 bomo
uvedli tudi bronasto plaketo.
Pri podeljevanju priznanj naj bo poudarek tudi na mlajših članih, ki ob svojih delovnih obveznostih
veliko prostega časa namenijo za delo v organizaciji, pripravi in sodelovanju na raznih slovesnostih
in dogodkih posameznega združenja oziroma društva.
Pričakujemo tudi, da bodo v prihodnje podani predlogi za podelitev priznanj vestnim in zaslužnim
praporščakom, ki s svojo prisotnostjo na najrazličnejših dogodkih pomembno prispevajo k
prepoznavnosti organizacije.
Na predlog Predsedstva Zveze vsako leto podelimo odlikovanja najboljšim krajevnim organizacijam
naše Zveze. Namen tega je spodbuditi krajevne organizacije k aktivnemu pomlajevanju članstva in
prepoznati ter pohvaliti njihovo aktivno delo.
Zveza podeljuje tudi Listino kot najvišje priznanje članom za njihov dolgoletni in izjemni prispevek
k delovanju naše organizacije.

11. Mladinska organizacija Zveze
Za lažji prenos sporočilnosti in poslanstva naše organizacije je potrebno krepiti vzpostavitev
mladinske organizacije. Cilj je ustanovitvi nacionalno mladinsko organizacijo, ki izpolnjuje zakonske
pogoje za delovanje v javnem interesu v mladinskem sektorju.
Glavne naloge mladinske organizacije so izvajanje organiziranega medgeneracijskega dialoga o
vrednotah NOB med še živečimi borci in mlado generacijo. S tem tudi za skrb ohranjati pridobitve
in zgodovinski pomen slovenskega narodnoosvobodilnega boja.
Operativno je potrebno vzpostaviti mrežo lokalnih odborov mladinske organizacije, ki so temelj
učinkovitega delovanja na terenu.
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12. Podpora drugim organizacijam

Ustanova Franca Rozmana - Staneta
Zveza je soustanoviteljica Ustanove Franc Rozman – Stane, ki deluje na področju socialne in
humanitarne dejavnosti ter zdravstvenega varstva z namenom pomagati osebam, ki so pomoči
potrebne in so včlanjene v društva ustanoviteljev. S svojim delovanjem širi in krepi zavest o
solidarnosti, humanosti, domoljubje in ohranjanje zgodovinskega spomina, tradicij ter vrednot
uporništva. S svojimi finančnimi sredstvi, poleg finančne pomoči posameznikom, podpira tudi
aktivnosti, dogodke in programe ustanoviteljic, ki spodbujajo in razvijajo osnovni namen
ustanovitve ustanove.
Vrt spominov in tovarištva - Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija
Zveza bo še naprej na lokalni, pokrajinski in državni ravni podpirala delovanje Ustanove dr.
Šiftarjeva fundacija in aktivno sodelovala v njenem upravljanju in aktivnostih, še posebej:
✓ pri ohranjanju in vzdrževanju Vrta spominov in tovarištva in njegovo bogatitev z drevninami
ter v drugih aktivnostih Ustanove, ki ohranjajo spomin na NOB in njegove vrednote;
✓ v pripravah in izvedbi aktivnosti v Vrtu spominov in tovarištva ter drugih dejavnostih Ustanove
v okviru obeleževanja 80. obletnice ustanovitve OF in 30. obletnice samostojnosti RS;
✓ pri spodbujanju ter organizaciji obiskov članov in združenj v Vrtu, tudi s posebnim pismom
pokrajinskim odborom Zveze;
✓ z obiskom Koordinacijskega odbora žrtev vojnega nasilja in vodstva Zveze v Vrtu ter
✓ z aktivnim podpiranjem in krepitvijo sodelovanja Ustanove s sorodnimi organizacijami (ZVVS,
Zveza policijskih društev Sever, Društvo generala Maistra, Društvo Zeleni prstan, Fundacija
Pot miru in druge).

13. Soočanje z epidemijo Covid-19
Zveza svoje delovanje prilagaja razmeram, ki jih je povzročila pandemija virusa Covid-19. Naše
vodilo je varno in preventivno ozaveščeno delovanje Zveze, ki stremi k izvajanju programskih
aktivnosti in skrbi za varno delovanje naših članov.
Zveza aktivno sodeluje v aktivnostih za zajezitev in obvladovanje pandemije, po svojih zmožnostih
pomaga svojim članov, ki jih je pandemija kakorkoli prizadela, se aktivno odziva na vsakršno
neutemeljeno omejevanje človekovih pravic in izkoriščanje pandemije za nespoštovanje ali kršitve
ustavnih vrednot ter temeljev Republike Slovenije kot demokratične, pravne in socialne države.
Svoje programske cilje in aktivnosti izvajamo z doslednim spoštovanjem strokovnih priporočil in
usmeritev zdravstvene stroke. Z uporabo spletne tehnologije pa se Zveza prilagaja situaciji in tako
kljub oteženim razmeram, ohranja socialne stike s članstvom in skrbi za izvajanje programskih
nalog.
***
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Ta programska izhodišča se sprejme za obdobje 2021 – 2022 in se jih po potrebi dopolni glede na
družbene razmere in stanje v Zvezi.

PREDSEDNIK
Marijan Križman
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