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VABILO 
na  volilno konferenco

KO ZB NOB Velenje – Levi breg, 
ki bo v sredo, 16. maja 2018, ob 17. uri 

v posebni sobi Restavracije DK, Titov trg 3, 
v Velenju.

Alojz Slavko Hudarin,
predsednik
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Čestitamo za praznike!Čestitamo za praznike!

Kontakt: predsednik - Alojz Slavko Hudarin, 041 694 453, sekretarka - Alojzija Rihtaršič, 031 617 206

NEKAJ MISLI OB DNEVU UPORA PROTI OKUPATORJU
 

Triinsedemdeseta obletnica zmage nad fašizmom, ki se praznuje tudi kot dan Evrope pošilja jasno sporočilo, da so rezultati II. svetovne vojne njena temeljna 
popotnica. Proti trendu oporekanja in distanciranja od antifašizma, ki že več let prihaja iz vrst desničarske opozicije, se mora levica boriti s tradicijo antifašizma, na 
katero smo ponosni. Z vsemi sredstvi se moramo boriti proti zgodovinskemu revizionizmu in proti tistim, ki poražence v II. svetovni vojni predstavljajo kot 
zmagovalce. Pravo resnico moramo posredovati generacijam, ki prihajajo ter se upreti fašizmu, ki ga skušajo ponovno prebuditi v Evropi. Stari kontinent se bo 
znašel v velikih problemih, če tega pravočasno ne prepreči in ustavi.

Pred bližajočim se dnevom upora proti okupatorju in volitvami se večinoma razpravlja o komunističnih zločinih. V kateri koli evropski demokraciji pa je takšno 
nasilno ustvarjanje vzdušja nepredstavljivo. Na vsak način pa bi radi proglasili partizane in Tita za zločince in s tem diskreditirali celo antifašistično gibanje. Jezne 
antikomuniste pri slovenskem antifašizmu najbolj moti, da ga je vodila in organizirala komunistična partija. 

Antifašizem je pozitivna evropska dediščina in je zbirka družbenih vrednot, ki omogočajo vrednost demokracije in je njen temelj.

Nacionalizem in fašizem sta družbeno zlo in enostavno ne gresta skupaj s srečo. Prinašata nesrečo, prekletstvo, izgubljenost, brezup in sovraštvo.

Antifašistično gibanja je bilo v Sloveniji zelo avtentično in množično. Povojni socializem pa se  je razlikoval od železnega režima vzhodnega in sovjetskega bloka. 
Slovenija se ni pustila »vrisati« v tuje šablone, saj ni hotela biti del političnega nasilja.

Slovenija je v II. svetovni vojni (1941-1945) izgubila velik del svojega prebivalstva (od 6 do 7%). Niti danes ne vemo točnega števila vojnih žrtev. Po prvem popisu po 
končani II. svetovni vojni leta 1945 je po takratnih vojnih evidencah in mrliških listih, bilo evidentiranih 85.456 vojnih žrtev. 
Kasnejše zgodovinske raziskave pa so ugotovile, da je bilo približno 97.450 žrtev II. svetovne vojne. Do povečanja števila padlih in usmrčenih je prišlo zaradi tega, 
ker so številni umrli po končani vojni zaradi vojnih posledic. Iz navedenih podatkov je razvidno, da je Slovenija izgubila velik del svojega prebivalstva za svobodo, ki 
jo imamo  danes.

O maršalu Titu je večinoma vse zapisano in objavljeno v številni monografijah. Vseeno pa se je dobro spomniti nekaterih dejstev, ki jih danes nekateri zanikajo in jim 
oporekajo. Tito se kot legendarni partizanski vojskovodja ni dolgo obdržal v legendi. Pred kratkim pa se ponovno »pojavil« na političnem prizorišču dežel, s katerimi 
je 35 let »upravljal«.

Začelo se je s preiskovanjem njegove politične dediščine, poplava, ki je Tita, dokler je še bil živ zasipala s pohvalnimi besedami je izzvala nasproten učinek – 
negiranje in celo blatenje. Danes nekateri Tita imenujejo in označujejo za despota, diktatorja in množičnega morilca. Sam imam svoje mnenje o Titu.

Tito je bil zelo human in vojaški genialec. Titov odnos do ranjenih in bolnih partizanov, do naroda pa tudi do ujetih in ranjenih sovražnikov je pripeljal do popolne 
identifikacije vojske z narodom in naroda s Titom. Odnos Tita in njegovih borcev do ranjencev in bolnikov je bil in je še vedno inspiracija in merilo etičnosti v vsakem 
vojskovanju in splošnem odnosu do bolnega in nemočnega človeka.

Tito je pridobil veliko spoštovanje tudi zaradi pogumnih bojev, ki jih je vodil najprej proti okupatorju, potem pa še proti Stalinovem poskusu, da vse podredi svoji 
komandi. Zelo pa so ga cenili tudi zaradi energičnega poskusa, da ustvari moderno federalno državo, kar je bilo tudi v interesu stabilnosti na Sredozemlju.

V svetovni javnosti dominira percepcija o Titu kot najbolj uspešnem gverilskem vodji antifašističnega odpora v okupirani  Evropi.

Tito je skoraj golorok začel borbo proti štirim okupatorskim vojskam: nemški, italijanski, madžarski in bolgarski ter proti številnim njihovim političnim in vojnim 
zaveznikom – ustašem, domobrancem, žandarjem, Nedićevi državni straži in Ljotićevem korpusu, četnikom Koste Pećanca, kasneje pa še Dragoljuba Draže 
Mihajlovića, proti slovenskim domobrancem, beli in modri gardi, bošnjaškim legionarjem in kosovskim balistom. Vse te vojske so bile dobro oborožene za razliko 
od Titove vojske, ki je bila slabo oborožena.

Tito je premagal vse vojske s katerimi se je vojskoval, žal pa ni znal biti velik v zmagi, zato lahko rečemo, da smo dobili vojno, nismo pa znali zmagati. Nismo uspeli 
odnesti neomadeževane zmage.

Fascinacija javnosti nad osebnostjo Josipa Broza Tita nikoli ni bila vprašljiva. Njegova slika je odlično sredstvo za dvig naklade – o tem se v novinarskih vrstah 
govorijo že legende. Glede na vse do sedaj raziskovano in ugotovljeno, je bil Josip Broz Tito večplastna osebnost. Na splošno danes prevladuje mnenje, da je bil velik 
vodja gibanja odpora v II. svetovni vojni, torej človek, ki se je direktno uprl Hitlerju in Stalinu, in si zato zasluži naše spoštovanje.
                                         
Velenje, aprila 2018                                                                                                Fadil KRUPIĆ - Beli 4

Fadil KRUPIĆ - Beli



   Predlog programa volilne konference  

Na svoji redni seji dne, 21. 3. 2018, je Izvršni odbor Krajevne organizacije ZB NOB Velenje – Levi breg 
sprejel naslednji predlog dnevnega reda:
 

1. Pozdrav udeležencem in otvoritev konference ter sprejem poslovnika konference.
2. Izvolitev organov konference in imenovanje delovnega predsedstva
3. Ugotovitve verifikacijske komisije o sklepčnos� konference
4. Poročila:

 Poročilo o realizaciji načrta dela za obdobje 2013 -  2017 – poročata Cic Grebenšek, 
predsednik za 2013 - 2015 letno obdobje,  in Alojz Slavko Hudarin za obdobje 2015 – 
2017.

 Poročilo o finančnem poslovanju – poroča sekretarka, Lojzka Rihtaršič
 Poročilo Nadzornega odbora – poroča predsednik, Jani Hrovat
 Razprava po poročilih
 Sprejem poročil in potrditev sklepov

5. Razrešitev organov, ki jim je pretekel mandat
6. Predlog kadrovske sestave organov KO ZB NOB Velenje – Levi breg

Predlog kandidatov za: 
 predsednika, 
 podpredsednika
 člane IO
 člane Nadzornega odbora

7. Volitve novih organov KO ZB NOB Velenje – Levi breg
8. Načrt dela in finančni načrt za leto 2018

 Predstavitev predloga načrta dela za leto 2018
 Predstavitev predloga finančnega načrta za leto 2018
 Razprava
 Sprejem načrta dela in finančnega plana
 Imenovanje delegatov za skupščino Območnega ZB NOB Velenje

9. Sprejem novih članic in članov ter podelitev priznanj jubilantom.
10. Pozdravna beseda gostov
11. Razno
12. Družabno druženje udeležencev konference

Ohranjamo spomin vsem generacijam na našo polpreteklo zgodovino – da se ne pozabi!

Alojz Slavko Hudarin, 
predsednik KO ZB NOB Velenje – Levi breg
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v posebni sobi Restavracije DK v Velenju.

Spominske slovesnosti in dogodki

Polaganje vencev na spominski slovesnosti ob spomeniku „Onemele puške“ v Velenju. V imenu Ministrstva za obrambo Republike Slovenije ga je položila ministrica Andreja Katič, v 
imenu Območne organizacije ZB NOB Velenje pa so venec položili predsednik, Bojan Kontič, član predsedstva ZB NOB Slovenije Alojz Hudarin in Marjana Koren sekretarka Območne 
organizacije ZB NOB Velenje,  

Spominske žalne slovesnosti posvečene prihodu in bojem XIV. divizije v Šaleški dolini.

Polaganje vencev ob spominski plošči na stavbi zdraviliškega parka v Topolšici padlim borcem in talcem. Vence so položili Borut Pahor, predsednik Republike Slovenije, župan občine 
Šoštanj, Darko Menih, župan Mestne občine Velenje, Bojan Kontič, predsednica KS Topolšica, Petra Lipičnik, poslanec v DZ RS Jan Škoberne, podpredsednik Območnega ZB NOB 
Velenje, Bojan Voh in predsednik KO ZB NOB Topolšica Branko Sevčnikar. V stavbi zdraviliškega parka v Topolšici je tudi spominska soba, ki predstavlja podpis general Aleksandra 
Löhra in s tem tudi delno nemško kapitulacijo armadne skupine E in nemških sil za JV Evropo. Podpis je pomenil eno od štirih delnih vdaj nemške vojske. Za Slovence se je s tem 
končala druga svetovna vojna. 
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Okrogla miza na temo prepovedi nacističnih in fašističnih simbolov ter sovražnega govora, ki se v zadnjem času vedno bolj pritajeno pojavlja v javnem življenju v Sloveniji. Na okrogli 
mizi so sodelovali: Marjan Križman, podpredsednik ZZB NOB Slovenije in tudi pobudnik razprav, Bojan Kontič, predsednik Območnega ZB NOB Velenje,  Andrej Mavri, predsednik 
Območnega ZB NOB Laško, Andrej Mohar, tajnik Zveze koroških partizanov, Vinko Mihelak, kustos Muzeja Velenje in Aljaž Vrhovnik, generalni tajnik ZZB NOB Slovenije.

podpis ene od štirih delnih vdaj nemške vojske. Za Slovence se je s tem končala druga svetovna vojna.
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