
 

PROGRAMSKE USMERITVE ZA DELOVANJE 

ZVEZE ZDRUŽENJ BORCEV ZA VREDNOTE NOB SLOVENIJE 

 

 

Cenjene tovarišice in tovariši! 

Ponosen sem, da prihajam iz partizanske družine, kjer sem odrastel v duhu vrednot NOB, ki jih je negoval oče, ki se je 

kot mlad partizan udeležil bojne poti istrske divizije od Kučibrega - Gorskega Kotorja do slovenskega Primorja in 

sodeloval pri osvobajanju Trsta.  

Po zaključku mandata poslanca Državnega zbora (2008 – 2011) , sem kandidiral in bil izvoljen za predsednika Združenja 

protifašistov, borcev za vrednote NOB in veteranov Koper, kjer sem skupaj s sodelavci postavil ambiciozen program, 

ki ga dosledno izvajamo in udejanjamo še danes. Kot predsedniku lokalnega združenja mi je tako poznana vsakodnevna 

problematika in izzivi naših združenj, ki tvorijo Zvezo. Kot predsedniku združenja mi je uspelo, da smo postavili več 

spominskih obeležij NOB (spomenik Danilu Petrinji, spomenik protifašistu Malalanu), organizirali smo mednarodni 

simpozij »Fašizem 1921« in izdali zbornik. Poleg tega še knjige Fašizem za Butalce in Fojba laži. Aktivno delujemo s 

sosednjim ANPI-jem, skupaj s Hrvati in Italijani pa pripravljamo proslavo v Kučibregu. 28.6.2018 sem sodeloval na 

Titovem trgu v Kopru kot organizator in govornik na protestu proti oddaji na RTV Slovenija »Pričevalci«, kjer se je 

zbrala velika množica podpornikov. 

  

Za svoje zasluge sem prejel priznanje OSVOBODILNE FRONTE SLOVENSKEGA NARODA 27.4.1987, Gradnja 

infrastruktur   s samoprispevkom v Občini Koper, ter priznanje za zasluge (16.5.2016) za sprejem (novele) Zakona o 

ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti v Sloveniji in zamejstvu. 8.junija 2018 sem bil odlikovan z medaljo Ministrstva 

za obrambo Ruske federacije za zasluge za velik osebni prispevek pri ohranjanju spomina padlih branilcev domovine v 

Republiki Sloveniji. 

 

To je le nekaj dragocenih izkušenj in priznanj, ki sem si jih pridobil na temeljni ravni naše organizacije in jih bom s 

pridom izkoristil pri vodenju Zveze.  

Leta 2015 sem bil na Glavnem odboru izvoljen za člana Predsedstva Zveze, od lanskega leta pa opravljam tudi funkcijo 

podpredsednika Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, saj nas je sredi mandata žal zapustil spoštovani 

tovariš Slavko Grčar. Junija letos so me ustanovitelji imenovali za predsednika uprave naše humanitarne organizacije - 

Ustanove Franca Rozmana-Staneta. Humanitarna dejavnost mi ni tuja, saj sem sedem let vodil koprski Rdeči križ in si 

tako z občutkom za humanost in človečnost, pridobil dragocene izkušnje za vodenje organizacij humanitarnih 

dejavnosti, kjer sem z veliko angažiranostjo pripomogel k razvoju vrednot Rdečega križa Slovenije, ker sem s svojimi 

idejnimi usmeritvami uspel udejanjiti, da se je v sklopu Rdečega križa uveljavila po celi Sloveniji med mladimi in manj 

mladimi zavest prve pomoči na način, da so se te aktivnosti prenesle v šole in vrtce, kjer organizirajo tekmovanja, 

vsakoletni tečaji, prvi posredovalci, osnovne veščine nudenja prve pomoči in reševanja življenj ter humanitarnega 

delovanja.  

Pretekli štiriletni mandat v Zvezi sem najprej kot član predsedstva, nato kot podpredsednik, svoje poslanstvo opravljal 

s ponosom in predanostjo, zlasti pa sem nalogo funkcionarja Zveze opravljal odgovorno in zavzeto. Zato sem obiskal 

večino naših združenj po terenu po celotni državi in izven, se srečeval in bil vseskozi v kontaktu z našimi člani, bil 

slavnostni govornik na številnih prireditvah vsako leto:  Komen, Kanal, Vrhnika, Škofije, Branik, Sv. Anton, Črna jama,  

Lopar, Gabrovica, Srmin, Strunjan, Titov trg v Kopru, Boršt, Piran, Cerknica, Pliberk,  Postojna, Prosek pri Trstu, Nova 

Gorica, Rudno polje, Ribnica na Pohorju, Socerb, Semič, Pobegi-Čežarji, Šmarje pri Kopru, Moravčah, Pokljuka,  Buje, 

60. obletnica srečanja borcev domicilnih enot narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Slovenije, slavnostni 

govornik v Portorožu na prireditvi Spomin partizanom pomorščakom, .  

Zaradi nevarnega pojava novodobnih oblik fašizma in nacizma v naši družbi, sem predlagal pobudo za prepoved naci-

fašistične simbolike. S to pobudo sem obiskal pretežen del naše javnosti, s katero smo sooblikovali pobudo in jo predali 

v Državni zbor. Potrebni bodo še nadaljnji koraki, da se bo ta pobuda tudi na nivoju državnih struktur udejanjila! 

 

 

 



Ključne težave ZZB NOB Slovenije so: 

⁕ Padanje števila članstva  ⁕ izgubljanje pomena vloge  ZZB NOB v današnji družbi  ⁕ premalo sodelovanja 

med terenom in Zvezo  ⁕ premalo vključevanja mladih 

 

Reševanje navedenih težav vidim v naslednjih programskih usmeritvah: 

Zveza mora biti servis in povezovalna točka terena: redno obiskovanje terena, v sklopu prireditev in delovnih srečanj 

s pokrajinskimi sveti in združenji; 

Delovna telesa Zveze morajo biti aktivna: Moja vizija dobrega delovanja Zveze temelji na aktivnih delovnih telesih, 

ki naj bodo teritorialno in strokovno zastopana. To pomeni, da predvsem teren na podlagi njihovih izkušenj usmerja 

delo Zveze. 

Zveza mora utrditi položaj organizacije, ki zastopa identiteto slovenskega naroda in ima moralno avtoriteto: 
Naše delovanje mora predstavljati moralni zgled slovenski družbi in državnikom, naše delovanje pa mora biti neodvisno 

od političnih strank. Ob tem sporočam, da v politiki ne bom kandidiral in nimam več nobenih političnih ambicij; 

Za pridobitev mlajše generacije, moramo postati zanimivi: Okrepiti vlogo mladinske organizacije in komisije za 

izobraževanje. Naša sporočila javnosti, morajo biti namenjena tudi mladi populaciji. Mlade moramo vključevati v svoje 

strukture. Mladinska organizacija Zveze mora biti postavljena po sodobnih smernicah mladinskih organizacij. V naših 

javnih sporočilih moramo govoriti o problemih mladih in ponujati rešitve.  

Z zgodovinskimi izkušnjami mora Zveza s svojo avtoriteto ponujati rešitve našega vsakdana: Naše temeljno 

poslanstvo je negovanje in prenos tradicije NOB na mlado generacijo. Ob tem pa moramo aktivno delovati pri 

problemih današnjega časa. Zato se mora Zveza dejavno vključevati v socialna, zaposlitvena, gospodarska in druga 

pomembna vprašanja današnjega časa. 

Mednarodno delovanje: Smo ključna  veteranska organizacija na območje bivše Jugoslavije, kjer moramo položaj še 

utrjevati in to z namenom ohranja prijateljskih odnosov s SUBNOR-ji. Hkrati pa moramo s ponosom poudariti, da smo 

članica Svetovne federacije veteranov. Ob tem dejstvu je pomembno ohranjati dobre odnose z vsemi tujimi 

ambasadami. Za nas je pomembno tudi dobro sodelovanje z Zvezo koroških partizanov iz Avstrije ter ANPI-jem in 

Zvezo vojnih invalidov NOV Trst iz Italije.  

Zveza potrebuje akcije, ki nas povezujejo in aktivirajo: Zavedati se moramo tega, da naša organizacija letno pripravi 

preko 400 proslav, na katerih imamo priložnost sporočati naša stališča, vrednote in zgodovinska dejstva NOB, ki 

ostajajo naš temelj delovanja in obstoja. Posebno priložnost za javno promocijo letos v jeseni Zvezi prinaša nov 

slovenski partizanski film Preboj. V njem igrajo mladi ljudje in to jesen bo prišel v kino. To je priložnost, da s 

sporočilnostjo vrednot NOB prodremo do mladih organizacij. Naj bo ta film primer dobre prakse naših akcij v javnosti! 

Živi smo toliko, kolikor smo aktivni! 

Pomembno za informiranje je krepiti glasilo Svobodna beseda: Če nas je 40.000, potem imamo cilj, da bo glasilo 

prejemalo vsaj 20.000 članov. Tako bomo utrdili položaj našemu edinemu mediju, ki javnost informira o naših 

usmeritvah. 

75. obletnica osvoboditve in zmage! Prihodnje leto bo naša ključna usmeritev fokusirana v 75. obletnico osvoboditve 

in zmage izpod naci-fašističnega terorja. Takšne obletnice so edinstvena priložnost, da v javnosti pridobimo medijski 

prostor in sporočimo, da smo in moramo ostati kot družba usmerjeni proti fašizmu in proti nacizmu. 

Delovanje Zveze v drugih organizacijah: Zavedati se moramo, da smo kot Zveza aktiven del Ustanove Franca 

Rozmana Staneta in tudi Šiftarjeve fundacije. V naši vrstah moramo zastopati enakopraven odnos do spolov, zato ima 

Društvo Dobrnič posebno mesto v Zvezi. 

Zveza je tudi pomemben del KoDVOS - Koordinacije domoljubnih in veteranskih organizacij: V to smo 

vključene vse veteranske organizacije in domoljubne organizacije v Sloveniji, ki s sodelovanjem utrjujemo položaj v 

družbi. Delovati moramo povezovalno in s sodelovanjem vseh veteranskih organizacij utrjevati položaj moralne 

avtoritete v družbi. 

Delovanje taboriščnih odborov in koordinacije: Veliko Slovencev je trpelo v raznih taboriščih. Zato ima Zveza 

koordinacijo taboriščnih odborov z namenom ohranjanja spomina na žrtve koncentracijskih taborišč. 

 

Ključne za naše delovanje so vrednote NOB! To niso le fraze o tovarištvu, humanosti, domoljubju, pravičnosti, ampak 

so naš vsakdan in naš način delovanja medsebojnega komuniciranja, strpnosti in zgleda, ki ga dajemo drugim in na tak 

način ustvarjamo in utrjujemo organizacijo, ki ohranja zgodovinski spomin, da slavni del zgodovine o NOB ne zbledi! 

Želim, da bi se v novi sestavi Zveze zlila izkušenost in mladost kot zmagovita formula za kolektivno rast in razvoj 

organizacije, za katero sem kot nov predsednik odločen delovati v dobrobit vseh nas in širšo slovensko skupnost, kjer 

smo pomemben del mozaika, ki je popoln le z močno Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije! 

 

Bodimo dobri tovariši! 
Marijan Križman, l.r. 

kandidat za predsednika 

Koper, september 2019 ZZB  NOB Slovenije 


