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Še en lep zanimiv popoldan smo preživeli skupaj s karizmatičnim in še vedno polnim energije Milanom 
Gorjancem. Je odličen poznavalec polpretekle zgodovine NOB in kritičen ocenjevalec dogodkov novejše 
zgodovine Slovenije.  Milan je upokojeni polkovnik JLA in SV, ki je bil deset let na štirih različnih generalskih 
položajih v dveh vojskah. Je tudi član predsedstva ZZB NOB Slovenije.

Milan Gorjanc je, kot je to pri njem že običaj, v javnih nastopih v zadnjem času, zelo oster in kritičen do razvoja 
Slovenije po osamosvojitvi in do vladajoče elite v času po osamosvojitvi vse do danes. Kot je dejal, je Slovenija 
znova okupirana, a tokrat ne s tujo vojsko, marveč z denarjem. Hkrati pa opozarja, da se »novi fašizem“ 
nezadržno plazi v deželo na sončni strani  Alp.
Na dobro obiskanem srečanju so prisotni z zanimanjem spremljali razlage in opise posameznih partizanskih 
akcij podprte z datumi in imeni komandantov, o tkatičnem bojevanju, ukanah, kjer tudi nadštevilčna, dobro 
oborožena in izurjena okupatorska vojska, na žalost velikokrat tudi v sodelovanju in podpori domačih izdajalcev, 
ni bila kos herojskemu boju slovenskih deklet in fantov, ki so kmalu po okupaciji slovenskega ozemlja, odšli v 
gozdove ali pa ostali v ilegali v mestih in podeželju, da bi obranili slovensko zemljo in jezik. Posebne zgodbe so 
se spletle tudi po osamosvojitvi, saj je Milan Gorjanc služboval na različnih odgovornih poveljniških mestih v SV. 
Na te čase ima tudi grenak spomin. Kljub načrtovani šolski uri, je pogovor trajal skoraj dve uri. Zagotovo je imel 
Milan Gorjanc na „zalogi“ še veliko zanimivih pripovedi, ki bi jim prisotni z veseljem prisluhnili. Mogoče pa bomo 
zanimivega sogovornika medse še kdaj povabili. 
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Povabilo novim kandidatom včlanitve v KO ZB 
NOB Velenje - Levi breg.
Spoštovani članice in člani. Na dom ste dobili zgibanko s 
predstavitvijo našega društva in povabilom za vključitev novih 
članov. Pogovorite se s svojimi prijatelji, znanci, sosedi in jih 
povabite, da se včlanijo v naše društvo. Za tiste, ki boste 
pridobili več kot 5 novih članov vas na bižajočem druženju, 
tradicionalnem pikniku ob Velenjskem jezeru čaka 
presenečenje.



Milan GorjancTokratni sogovornik, ki je delil z nami svoje spomine je bil
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