Obrazložitev podelitve naziva ČASTNA ČLANICA Združenja
protifašistov, borcev za vrednote NOB in veteranov Koper IRMI ČERNAC
Tovarišica IRMA ČERNAC, rojena 17. januarja leta 1927, je že kot otrok
spoznala in preizkusila vse tegobe življenja, saj ji ni prizanesel niti fašizem in
niti pomanjkanje dobrin. Tako ji ni bila težka odločitev na kateri strani bo v 2.
svetovni vojni. Kot mlado dekle se je priključila delu partizanskih učiteljic. Med
poukom je skrbela za varnost otrok in učiteljic. Opravljala je tudi naloge, ki jih
je dobila od takratnih članov nove oblasti. Po kapitulaciji Italije je pomagala
zbirati orožje pobeglih vojakov, po osvoboditvi zapornikov v Koprskih zaporih
je bila zadolžena s puško, ki jo je nosila na kurirskih poteh. Na konferenci
Partizanskih učiteljev leta 1943 v Truškah je bila zadolžena za delo s pionirji.
Učila jih je petja in nastopali so po mitingih.
Po vojni je bila zadolžena za socialno skrbstvo na koprskem, kar je opravljala do
leta 1949, ko si je ustvarila družino.
Po upokojitvi se je včlanila v Zvezo borcev in v Krajevni organizaciji Sv. Anton
opravljala razne naloge. Leta 1990 je bila izvoljena v Izvršni odbor Združenja
borcev NOB Koper.
Zadnje desetletje in pol pa je bila tudi predsednica KO Sv. Anton. S svojim
delom je pripomogla, da se je članstvo povečevalo. Organizirala je obisk raznih
proslav in komemoracij, ni pozabila na okrogle obletnice članov, znala je
reševati probleme, saj dobro pozna prebivalstvo in ima izostren čut za sočloveka
in tovariša v najširšem pomenu besede. Za svoje delo je prejela Posebno
državno priznanje za delo med letom 1941 – 1945 in 1948 – 2008, Zlato plaketo
ZZB za vrednote NOB Slovenije in druga odlikovanja, priznanja in pohvale.
23. februarja 2019 je bil na Občnem zboru članstva KO Sv. Anton soglasno
sprejet sklep, da se tovarišico Irmo Černac predlaga za ČASTNO ČLANICO
ZDRUŽENJA.
Z veseljem in počaščeni podeljujemo na današnji volilno programski skupščini
Združenja protifašistov, borcev za vrednote NOB in veteranov Koper naziv
ČASTNA ČLANICA ZDRUŽENJA spoštovani in cenjeni tovarišici in
dolgoletni sodelavki IRMI ČERNAC.

Obrazložitev ZAHVALE Združenja protifašistov, borcev za vrednote NOB
in veteranov Koper podeljene IVANU ZORČU
Zveza združenj borcev NOB Slovenije je v svojem programu 2017 med ostalim
zapisala tudi izvedbo digitalizacije spomenikov NOB na celotnem območju
Slovenije. Začrtana naloga je terjala veliko dela, saj je bilo treba obiskati prav
vse spomenike, preveriti njihovo stanje, jim določiti koordinate, jih fotografirati
ter vse zbrane podatke računalniško obdelati, vnesti v sistem geopedije –
interaktivni atlas Slovenije.
V našem združenju smo to nalogo zaupali IVANU ZORČU, ki je takoj pristopil
k delu, začel zbirati vse potrebne podatke, popisal stanje spomenikov na
celotnem območju naše občine in pripravil predloge za sanacijo nekaterih
obeležij. S prizadevno ekipo članov našega Združenja, predvsem družine Zlatič:
Mirele, Klavdija in Danijela in Serafina Turka, je hkrati poskrbel tudi za
očiščenje nekaterih napisov, za osvežitev le teh, kot n.pr. na obeležju NOB ob
pokopališču v Škocjanu, izpeljal naročilo za novo napisno ploščo na spomeniku
v Zanigradu in še bi lahko naštevali. Skupaj je bilo prevoženih preko tisoč
kilometrov in opravljenih veliko prostovoljnih delovnih ur. Z zadovoljstvom
ugotavljamo, da je s tem delom začela znova delovati tudi komisija za
spomeniško varstvo, ki je že dolgo veljala za mrtvo točko na papirju.
Tovariš Ivan je o poteku dela redno poročal na kolegijih predsednika in na
odboru našega združenja. Sprejeto nalogo je opravljal vzorno in natančno na kar
je opozoril tudi generalni sekretar Zveze borcev za vrednote NOB Slovenije
Aljaž Verhovnik, ki je koprsko Združenje izpostavil kot primer dobre prakse.
Tako so spominska obeležja v Mestni občini Koper, skupaj jih je 110 prva v
Sloveniji dostopna na spletu in sleherni, ki to stran obišče, si lahko skozi
prikazano ustvari sliko o trpljenju in krvnem davku, ki ga je istrski človek plačal
v obdobju med dvema vojnama in v času fašistične in nacistične okupacije v
drugi svetovni vojni.
Ivan je dragocen in spoštovan sodelavec našega Združenja, ki s svojim odnosom
do dela in do sotovarišev predano in aktivno utrjuje zgodovinsko resnico,
ohranja vrednote NOB in jih prenaša tudi na ljudi okoli sebe.
Priznanje našega Združenja izročamo v prave roke in ponosni smo, da imamo v
naših vrstah ljudi, kot je Ivan Zorč.
Koper, 28.3.2019
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